
 

 

PLA OBERTURA DE L’ESCOLA L’ARRABASSADA - TARRAGONA (43010876) 

  

1.- MARC NORMATIU 

➔ PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL               

CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL              

CURS 2020-2021. 

➔ INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS. 

  

2.- DIAGNOSI I PREVISIONS  

Una vegada estudiada la necessitat de les famílies que han de portar els i les alumnes al centre escolar                   

per motius laborals, els recursos docents que tenim disponibles, els espais i analitzat el progrés dels                

aprenentatges de manera telemàtica que portem fent des de l’inici del confinament i prenent la               

prevenció de la salut com a eix fonamental, s’ha cregut oportú procedir de la següent manera, tenint en                  

compte que la presencialitat serà en qualsevol cas entre la franja horària de 9.00 h a 13.00h. 

2.1 Alumnat 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. Només podran assistir als alumnes les famílies de                  

les quals han omplert un dels 3 formularis que se’ls hi ha enviat (formulari per EI, formulari per 6è i                    

formulari per l'alumnat de 1r a 5è) i havent presentat la declaració responsable d’acord amb el model                 

que se’ls hi ha facilitat. 

Tenint en compte que el curs 2019/20 , a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny, aquest                    

pla de reobertura tindrà com a referència les 4 modalitats d’activitats que estableixen les Instruccions: 

● Acció educativa presencial (6è curs).  

● Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. 

● Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari. 

● Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6). 

  

 

 



 

 

Requisits: 

Per  poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 

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

malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

●  Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  

●  Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors.  

● Calendari vacunal al dia. 

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. 

Les famílies també han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 

l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol 

incidència. Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o 

presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.  

2.2 Disponibilitat de professionals 

En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament d’Educació, s’ha                

identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats presencials. 

El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és de:  

Docents No docents 

24 2  

  

2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

S’ha contactat amb les famílies mitjançant un formulari electrònic per les famílies d’Educació Infantil              

(acollida) que podran assistir des del dia 1 al 19 de juny, un formulari per l'alumnat de 6è de primària                    

que podran assistir també des del dia 1 al 19 de juny (1 cop per setmana) i un formulari per                    

l’alumnat de 1r a 5è de primària (atenció tutorial en grups reduïts) que podran assistir 1 cop a partir                   

del dia 8 al 19 de juny. 



 

Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada el centre es preveu el nombre                

d’alumnat per cada activitat (s’han d’extreure les dades del formulari de 1r a 5è de l’atenció tutorial                 

en gru a partir del dia 1 de juny): 

 

 P3 P4 P5 6è PRIMÀRIA 
(1r a 5è) 

Acció educativa 

presencial (6è) 

   31  

Atenció tutorial en 

grups (1r a 5è) 

     

Atenció 

personalitzada 

     

Acollida Educació 

Infantil 

4 2 6   

 

  

2.4 Disponibilitat d’espais 

L’organització dels espais s’ha tingut en compte que els grups han de ser estables i fixes, per poder tenir                   

la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix                   

espai, i sempre que sigui possible també el docent.  

El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans esmentades tenint              

en compte que la mesura bàsica de referència és 4m2 per alumne : 

DEPENDÈNCIA Superfície (m2) 

Aula grup  45m2 

  



 

També s’utilitzarà els espais exteriors com pati i bosc. Cada grup en un espai diferenciat de l’altre per                  

poder mantenir el grup i al seva traçabilitat. 

2.5 Fluxos de circulació 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre i sempre mantenint la distància de seguretat : 

Entrades  

Educació Infantil: accedirà al centre per la porta c/Francesc Nel.lo 

Educació Primària: accedirà per la porta c/Carles Babot Boixeda 

L’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Les persones que portin i recullin els                 

alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions i no podran accedir al recinte                 

escolar. 

Es passarà llista segons la informació rebuda a través del formulari omplert prèviament i es revisarà que                 

tinguin la declaració responsable omplerta. Es farà el primer rentat de mans i s’observarà que portin la                 

mascareta ( indicada a partir dels 5 anys i recomanable a partir dels 3 anys) 

Sortida 

Educació Infantil: c/Francesc Nel.lo 

Educació Primària: c/Carles Babot Boixeda 

 

2.6 Organització de l’acció educativa presencial.  

● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà presencialment al             

centre.  

 

Calendari 

juny 

P3 P4 P5 6 EP 

1  4  2 6  0 

2  4  2  6  0 

3  4 2   6  31 



 

4  4  2  6  0 

5  4  2  6  0 

  

  

● Organització de grups d’alumnes i del professorat. 

S’han elaborat les graelles amb els torns d'organització de grups d’alumnes amb el professorat tenint en                

compte el control d’aquest per temes de traçabilitat. 

● Horaris del grups 

Educació Infantil: de 9 a 13h. Amb torn de pati. 

6è de primària: franja de 9 a 10:30 i de 11 a 12:30 

De 1r a 5è: franja de 9 a 10:30 i de 11 a 12:30 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 

  

GRUP AULA NORMATIVA Nombre 

d’alumne

s per aula 

Superfície 

(m2) 

Ràtio 

superfície/al

umnes 

Verificació 

ràtio >= 4 

Verificació 

nombre 

màxim 

d’infants 

 P3 i P4 P3B  8 màxim  8 màxim 45m2 5’5m2x 

alumne 

SÍ SÍ 

 P5 P5B  10 màxim  8 màxim  45m2 5’5m2x 

alumne 

SÍ SÍ 

 1r 1rT 

1rB 

13 màxim  10 màxim  45m2 4’5m2x 

alumne 

SÍ SÍ 



 

 2n 2nT 

2nB 

13 màxim  10 màxim  45m2 4’5m2x 

alumne 

SÍ SÍ 

 3r 3rT 

3rB 

13 màxim  10 màxim  45m2 4’5m2x 

alumne 

SÍ SÍ 

 4t 4tT 

4tB 

13 màxim  10 màxim  45m2 4’5m2x 

alumne 

SÍ SÍ 

 5è 5èT 

5èB 

13 màxim  10 màxim  45m2 4’5m2x 

alumne 

SÍ SÍ 

6è  6è B 

6è T 

13 màxim  10 màxim   45m2 4’5m2x 

alumne 

SI SÍ 

  

2.7 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que preveu               

el centre educatiu. 

 

Acció educativa presencial (6è curs).  
 

1 cop en horari de 9 a 10:30 o de 11 a 12:30h 
amb cita prèvia 
Donar suport a la finalització d’etapa. 
Tancar l’acompanyament personalitzat del seu 
pas a secundària. 
Recollida de material escolar 
 
 

Acollida en un espai específic per a l’alumnat 

del segon cicle d’educació infantil (3-6). 

 

De 9 a 13h amb intervals de pati on podran 
esmorzar. 
Acollida amb activitat lúdiques 

Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en 

qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari. 

 

1 cop en una franja horària de 1’5h 
Acompanyament educatiu personalitzat i 
emocional. 
Recollida de material escolar  
Amb cita prèvia 
 



 

Atenció personalitzada en qualsevol curs i 

nivell. 

 

Quan la família o l’equip docent/directiu/EAP 
ho cregui oportú amb 1 dels progenitors amb 
cita prèvia 

 

  

2. 8 Informació als professionals. 

Abans de l’obertura del centre, la direcció ha transmès al personal que participarà en les activitats                

presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures específiques i protocols             

d’actuació que s’han establert per part del Departament d’Educació. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En data de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura de l’Escola L’Arrabassada 

  

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per                   

a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021 estableix l’elaboració del Pla                

d’Obertura de centre. 

  

Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que cada centre              

educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats presencials amb els                

alumnes. 

En data 29 de maig de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del contingut Pla d’Obertura. 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

RESOLC: 

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola L’Arrabassada, que s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució. 

2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.  

 

Tarragona, 29 de maig de 2020 

 

Sònia Sabidó i Serra 

Directora de L’Escola l’Arrabassada 

  

  

  

 


