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PLA D’OBERTURA DEL CENTRE 
Escola Francesc Arenes - GOLMÉS 

 

1.- CONSIDERACIONS GENERALS  

La tornada a l’escola no serà normal ni es podrà fer de manera general ni permanent 

per a tot l’alumnat, per tal de poder garantir i respectar totes les mesures de sanitat i 

seguretat i seguint sempre les indicacions establertes pel Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya. 

L’assistència a l’escola és totalment voluntària i és decisió i responsabilitat de les 

famílies si els nens assisteixen o no. 

Si una família accepta la tornada a l’escola n’accepta les condicions estipulades i es 

compromet a seguir les directrius i criteris establerts. Totes les famílies hauran de 

signar una declaració jurada responsable i lliurar-la abans o en el moment de la 

incorporació al centre. 

Les famílies hauran de prendre la  temperatura del nen/a abans de sortir de casa i 

accepten tota la responsabilitat de que aquesta dada sigui real i veraç. Es recomana 

venir amb mascareta des de casa per a la seguretat en els espais d’entrada i sortida. 

Per assistir al centre educatiu els infants han de complir els següents requisits: 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

- Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

anteriors. 

- Calendari vacunal al dia. 

Totes les famílies han de presentar el carnet de vacunacions al corrent en aquesta 

data els dies abans de venir a l’escola. Poden fer-lo arribar al correu del centre 

c5001692@xtec.cat. 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 

valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 

de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de 

risc per a la CovID-19: 

- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori. 

- Malalties cardíaques greus. 
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- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

- Diabetis mal controlada. 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

És responsabilitat de les famílies que aquesta informació sigui verídica i real. En cap 

cas l’escola es responsabilitzarà de la falsedat o informació no donada. 

L’escola es compromet a garantir en tot moment totes les mesures preventives i 

d’higiene requerides, però en cap cas és responsable de si un alumne/a assisteix a 

l’escola amb símptomes latents. 

Els acompanyants no podran entrar a l’escola a no ser que tinguin una cita prèvia. Es 

recomana i demana no assistir abans de l’hora a l’escola o els espais exteriors per tal 

d’evitar concentracions d’alumnat i famílies innecessàries. S’hauran de respectar les 

distàncies de 2m entre famílies mentre esperem. Es recomana l’ús de mascaretes. 

No hi haurà classes lectives, ni es donarà temari/matèries sinó que seran espais de 

guarda i acompanyament emocional dels alumnes.  

Les classes lectives continuaran telemàticament com fins ara fins el dia 19 de juny de 

2020. (últim dia del calendari escolar per a l’alumnat) 

 

2.- FASE DE DETECCIÓ i PLANIFICACIÓ 

A) Famílies i alumnat 

Del 22 al 26 de maig – Mitjançant un correu electrònic a les famílies i un formulari 

de Google es demana a les famílies a 3 bandes: 

 Famílies d’Educació Infantil que tenen la necessitat de portal els seus fills/es 

que puguin demostrar que per motius laborals i professionals no es poden fer 

càrrec cap dels progenitors/tutors legals de l’alumne/a i que per tant han de 

realitzar el treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

 Famílies alumnat de sisè – quants s’acullen a l’opció de trobada de tutoria un 

dia a la setmana de 10 a 12h (en grup partit) per a l’acompanyament de final de 

d’etapa i quantes estarien interessades a fer una tutoria individual (30 minuts) 

amb la tutora com a tancament del curs escolar i de l’etapa. 

 Resta de famílies de 1r a 5è – quants estarien interessats/des a una trobada en 

petit grup (màxim 6/7 alumnes) d’una durada d’una hora amb la tutora i per 

altra banda, quantes estarien interessades a fer una tutoria individual amb la 

tutora com a tancament del curs escolar i de l’etapa. 

 

Un cop rebuda la resposta a mitja setmana es distribuiran grups i horaris. 
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B) Professorat 

El professorat ha fet la declaració responsable sobre la vulnerabilitat per tal de 

poder accedir al centre.  

És imprescindible mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà 

a la traçabilitat. El professorat i la resta de personal en contacte amb cada grup 

d’alumnes serà sempre el mateix. 

El professorat que no tingui cap grup en un dia o bé cap entrevista individual, 

seguirà fent les seves tasques de manera telemàtica des de casa tal i com s’ha 

estipulat. 

Totes les reunions, tant de cicle, com de comissions i claustre se seguiran fent de 

manera telemàtica com fins ara. 

 

3.- ACONDICIONAMENT I PREPARACIÓ DE LA TORNADA 

El professorat assistirem dos dies i en dos torns a l’escola prèviament a l’obertura per 

tal de condicionar i preparar els espais, els materials i les mesures de seguretat. 

L’escola ha estat netejada a fons i desinfectada prèviament per l’Ajuntament de 

Golmés. 

- Divendres, 5 de juny  al matí de 10 a 12.30h 

Equip d'Educació Infantil 

Tutora de 6è 

Especialista de religió  

Equip directiu 

 - Dilluns, 8 de juny al matí de 10 a 12.30h 

Tutores de Cicle Inicial 

Tutores de Cicle Mitjà  

Tutora de 5è 

Especialista d’educació física  

Equip directiu 

 

Aquest dia que anem a l'escola ens trobarem inicialment al gimnàs, respectant les 

distàncies de seguretat i protecció. Caldria venir amb mascareta i allà ja tindrem 

preparat el material EPI que faci falta.  
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Un cop allà farem un briefing (una reunió general i explicativa de com ens 

organitzarem el matí) i tot el que s’ha de preparar per l’obertura i tot seguit ens 

repartirem pels diferents espais per procedir al condicionament, distribució i 

establiment de les mesures de protecció i seguretat. 

 

4.- ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

EDUCACIÓ INFANTIL 

L’acollida de l’alumnat d’Educació Infantil, seguint les directrius del Departament 

d’Educació serà exclusivament com a servei a aquelles famílies que puguin demostrar 

que per motius laborals i professionals no es poden fer càrrec cap dels 

progenitors/tutors legals de l’alumne/a i que per tant han de realitzar el treball 

presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

Hauran d’haver presentat prèviament una declaració responsable i de garantia dels 

requisits. Només podran acollir-se aquelles famílies que presentin aquest document 

signat. Així com el calendari vacunal al dia. 

Horari: de 9 a 13h.  

Les entrades seran esglaonades en períodes de 15 minuts per a l’alumnat segons els 

grups que tinguem. Les mestres esperaran l’alumnat a la porta i procediran al rentat 

de mans amb gel hidroalcohòlic i els acompanyaran a l’aula on hi haurà una altra 

mestra per rebre’ls. 

9.00h alumnat grup 1 

* 9.15h alumnat grup 2 (en cas que s’arribessin a tenir 2 grups) 

En cas de germans poden venir a una de les dues franges horàries prèviament 

establertes i sense possibilitat de modificació un cop acordades. 

Es garantiran les mesures de 4m quadrats entre cada alumne (manteniment d’una 

distància física d’uns 2m entre les persones) en tot moment. 

La sortida també serà esglaonada. 

13.00h alumnat grup 1 

* En cas que fossin 2 grups quedaria de la següent manera: 

12.45h alumnat grup 1  

13.00h alumnat grup 2 
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Organització d’espais: 

AULES 

Amb els resultat del sondeig, en aquests moments es preveu un sol grup. Aquest 

s’ubicarà a l’aula de P4 i sempre hi seran dues mestres d’Educació Infantil – tant per 

vetllar per les mesures de seguretat i distanciament en tot moment, com pels 

moments d’anar a lavabo, per exemple, i la posterior desinfecció. 

Tindran habilitat el lavabo a tocar de la porta de P4. 

Cada alumne/a tindrà la seva taula amb la distància necessària i se’ls donarà un kit 

individual amb colors, estris d’escriptura, plastilina, encaixos i peces petites de 

construcció, peces per fer sèries, etc. que només tocaran ells durant aquests dies. 

 

* En cas que s’incorporessin més alumnat i el nombre superi els 8 alumnes s’habilitarà 

una altra aula quedant de la següent manera: 

- Aula de P3 

- Aula de P4 

El fet de prioritzar la de P3 i la de P4 es raona perquè tant l’accés a aquestes dues 

aules, com la seva localització són en diferent edifici. 

 

PATI  

L’alumnat de l’Educació Infantil son els únics que podran accedir al pati ja que la resta 

d’atenció a l’alumnat no preveu cap estona d’esbarjo.  

Aquest grup sortirà en grup partit al pati dels petits (el de sorra) amb els espais 

delimitats i de distanciament necessaris. Cada nen/a tindrà un kit per a jugar que 

només utilitzarà ell/a sempre: carretó, pala, cubell, sedàs, joguines petites... 

No es podran utilitzar ni els castells ni els tobogans els quals es deixaran en una altra 

zona del pati dels grans per tal que no hi puguin accedir. 

Horaris de sortida al pati: 

Un sol grup – de 11 a 12h 

 

* En cas que hi hagués dos grups es faria:  

Grup 1  – de 10 a 10.45h 

Grup 2  – de 11.00 a 11.45h 
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6è Educació Primària 

1) Suport lectiu, d’orientació i tancament per a l’alumnat de final d’etapa educativa (6è 

curs) així com l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. 

Després del sondeig a les famílies han decidit acollir-s’hi un total d’11 dels 13 alumnes. 

Horari:  Un dia a la setmana en grup partit (6 i 5 alumnes) com a garantia de seguretat i 

de manteniment dels espais i distàncies mínimes necessàries. 

Grup A: dimarts de 10 a 12h 

Grup B: dijous de 10 a 12h 

Lloc: Aula de sisè. Estaran en tot moment amb la tutora. 

Es garantiran les mesures de 4m quadrats entre cada alumne (manteniment d’una 

distància física d’uns 1,5 - 2m entre les persones) en tot moment. 

Cada alumne/a tindrà una taula individual i una altra annexa on tindrà tot el seu 

material de treball que es va quedar a l’escola així com un kit de papereria i escriptura. 

Si es considera necessari (i pel fet de ser petit grup) podran disposar d’un ordinador 

portàtil/tauleta per a cadascú sense que ningú més l’utilitzi durant aquests dies. 

Es demana arribar a l’hora justa, portar mascareta i respectar les distàncies de 

seguretat de 2 metres.  

 

2) El Departament d’Educació ha establert l’atenció personalitzada del tutor amb 

l’alumne i, si escau, la família – un únic familiar com a màxim en qualsevol curs i nivell. 

Per tant queda garantit l’acompanyament tutorial i emocional un cop per a tot 

l’alumnat de sisè amb la tutora. 

Amb aquesta mesura es garanteix: 

- L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat i la valoració del curs. 

- L’acompanyament emocional de l’alumne en aquest acabament de curs tan 

excepcional. 

- La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho 

requereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats 

d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs. 

Es farà amb cita prèvia i cada família disposarà d’una reunió de tutoria de 30 minuts, 

amb el corresponent interval de temps entre cada tutoria per tal de garantir les 

mesures de ventilació, desinfecció i entrades i sortides esglaonades. Depenent de les 

mesures organitzatives, en aquest nivell es contempla la possibilitat de fer aquestes 

tutories de manera telemàtica amb videoconferència. 
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Dies possibles de tutoria personalitzada: 

La setmana del 15 al 19 de juny (menys les dues hores setmanals de tutoria grupal). 

9.45 a 10.15h 

10.30 a 11.00h 

11.30 a 12.00h 

12.15 a 12.45h – Sempre mitjançant CITA PRÈVIA 

A la tutoria pot assistir l’alumne/a sol amb la tutora, o bé acompanyat/da d’un únic 

familiar. La tutora serà l’encarregada de quedar amb les famílies dins una de les 

franges disposades per tal de donar-los la cita. 

Només podran acollir-se aquelles famílies que presentin la declaració responsable i de 

garantia dels requisits degudament complimentada i signada, així com el calendari de 

vacunes al dia. 

 

1r a 5è curs Educació Primària 

1) El Departament d’Educació ha establert la mesura d’atenció tutorial en grups 

reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell i per tant es garantirà una trobada d’1 hora 

de durada amb grup reduït (6 alumnes) i la tutora, sempre de manera voluntària. 

Els dies i hores de les trobades es comunicaran a les famílies amb antelació i no es 

podran modificar ni els horaris ni els grups per qüestions d’organització i seguretat. 

És imprescindible mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà a 

la traçabilitat. 

Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció 

personalitzada. 

Dies de tutories grupals: 

    

 

 

 

 

** A 2n curs i 5è curs no hi ha hagut el mínim de famílies interessades per poder fer 

una tutorial grupal. 

 

Dia 10.30 – 11.30 

10 juny 3r curs  

11 juny 4t curs  

12 juny 1r curs  
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A cada família se li indicarà el dia que els correspon i les hores estipulades d’entrada i 

sortida. Cal ser rigorós i respectar aquestes hores per tal de garantir les mesures 

màximes de protecció. 

La tutora esperarà l’alumnat, a la porta i procediran al rentat de mans amb gel 

hidroalcohòlic, s’esperaran al pati als llocs marcats i aniran cap a les aules/espais 

habilitats sempre respectant i garantint les mesures de distanciament físic, higiene i no 

coincidència amb l’entrada i sortida del centre amb d’altres grups. 

Es garantiran les mesures de 4m quadrats entre cada alumne (manteniment d’una 

distància física d’uns 1,5 - 2m entre les persones) en tot moment. 

ESPAIS per a les tutories de grup reduït al gimnàs de l’escola. L’alumnat entrarà i 

sortirà per la porta d’emergència del gimnàs. 

 

2) Per altra banda, també ha establert la mesura d’oferir l’atenció personalitzada del 

tutor amb l’alumne i, si escau, la família – un únic familiar com a màxim en qualsevol 

curs i nivell. 

Per tant queda garantit, amb cita prèvia, l’acompanyament tutorial i emocional 

d’almenys un cop per a tot l’alumnat d’aquests cursos sempre amb la tutora. 

Amb aquesta mesura es garanteix: 

- L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat i la valoració del curs. 

- L’acompanyament emocional de l’alumne en aquest acabament de curs tan 

excepcional. 

- La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho 

requereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats 

d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs. 

Amb cita prèvia, cada família disposarà d’una reunió de tutoria de 30 minuts, amb el 

corresponent interval de temps entre cada tutoria per tal de garantir les mesures de 

ventilació, desinfecció i entrades i sortides esglaonades. 

Dies de tutories individuals i amb cita prèvia: 15, 16, 17, 18 i 19 de juny depenent del 

grup classe (quadre adjunt als annexes): 

Franges horàries de les tutories: 

9.45 a 10.15h  

10.30 a 11.00h 

11.30 a 12.00h 

12.15 a 12.45h  

Sempre mitjançant CITA PRÈVIA. 
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Dies de les tutories: 

Tutoria de 1r – Dilluns, dimecres i divendres  

Tutoria de 2n – Dimarts i dijous  

Tutoria de 3r – Dilluns, dimecres i divendres  

Tutoria de 4t – Dimarts i dijous  

Tutoria de 5è – Dimarts i dijous  

 

A la tutoria pot assistir l’alumne/a sol amb la tutora, o bé acompanyat/da d’un únic 

familiar. 

La tutora esperarà l’alumne/a i el familiar acompanyant, si s’escau, a la porta i 

procediran al rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i aniran al lloc establert de reunió. 

Es garantiran les mesures de 4m quadrats entre cada alumne (manteniment d’una 

distància física d’uns 1,5 - 2m entre les persones) en tot moment. 

L’alumnat i familiars de 1r, 2n i 5è entrarà i sortirà per l’escala principal. 

L’alumnat i familiars de 3r i 4t entraran i sortiran per l’escala d’emergència. 

Només podran acollir-se aquelles famílies que presentin la declaració responsable i de 

garantia dels requisits degudament complimentada i signada, així com el calendari de 

vacunes al dia. 

 

Alumnat d’especial vulnerabilitat 

Es preveu que la mestra d’educació especial contactarà amb les famílies d’especial 

vulnerabilitat i risc social i els oferirà, mitjançant cita prèvia, d’una reunió de tutoria de 

30 minuts, amb el corresponent interval de temps entre cada tutoria per tal de 

garantir les mesures de ventilació, desinfecció i entrades i sortides esglaonades. 

Dies de tutories individuals i amb cita prèvia: al tractar-se de la cap d’estudis els dies 

de tutoria seran pactats amb la família directament (entre el 8 i el 19 de juny). 

Franges horàries de les tutories: 

9.45 a 10.15h 

10.30 a 11.00h 

11.30 a 12.00h 

12.15 a 12.45h  

Sempre mitjançant CITA PRÈVIA 
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A la tutoria pot assistir l’alumne/a sol amb la tutora, o bé acompanyat/da d’un únic 

familiar si així ho sol·licita. 

Només podran acollir-se aquelles famílies que presentin la declaració responsable i de 

garantia dels requisits degudament complimentada i signada, així com el calendari de 

vacunes al dia. 

Aquest Pla d’Obertura podrà ser modificat en qualsevol moment per tal d’adaptar-se, 

sempre amb les màximes garanties de protecció i seguretat, als imprevistos que 

puguin sortir de l’evolució de la situació actual.  

Golmés, 3 de juny de 2020. 

 

 

 


