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INTRODUCCIÓ 

 

El Departament d’Educació ha establert les instruccions per a la reobertura dels centre educatius que es 

trobin en poblacions amb la fase 2 de la desescalada de la pandèmia del covid-19. Així, i mitjançant el 

decret d’autonomia de centres, cada centre educatiu ha d’establir les estratègies i actuacions 

necessàries per donar compliment a les instruccions abans esmentades. 

 

La ciutat de Barcelona, segons previsió, entrarà en la fase 2 de la desescalada el proper 8 de juny i, per 

tant, l’escola haurà d’organitzar-se per donar aatenció durant dues setmanes: del 8 al 19 de juny. 

 

La reobertura de l’escola caldrà compaginar-la amb l’educació telemàtica que es porta duent a terme des 

de que l’escola va tancar el passat 12 de març. 

 

Amb el vist i plau de la Inspecció Educativa de l’escola i havent compartit prèviament un resum de les 

instruccions de reobertura amb el claustre mitjançant l’equip de coordinació pedagògica, es presenten 

les diferents actuacions que es duran a terme en les diferents etapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANITZACIÓ REOBERTURA ESCOLA 8 al 19 DE JUNY 

 

 

 Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

Educació Infantil Atenció / tutoria individualitzada. Acollida en situació excepcional acordada amb la família 

Educació Primària 

(1r a 5è) 
Atenció / tutoria individualitzada 

Educació Primària 

(6è) 

Atenció / tutoria individualitzada 

9h a 12h 

Sessió tancament d’etapa 

10h: sessió presencial 8 infants 

11h: sessió presencial 8 infants 

12h: sessió presencial 9 infants? 

Atenció / tutoria 

individualitzada 

9h a 12h 

 Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

Educació Infantil Atenció / tutoria individualitzada. Acollida en situació excepcional acordada amb la família + entrega del sobre de final de 

curs. 

Educació Primària Atenció / tutoria individualitzada + entrega del sobre de final de curs. 

 

 



 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 

Quin alumnat pot assistir? 

Aquell alumnat i família que des de tutoria es percebi la necessitat de convocar-la per a la realització 

d’un acompanyament o tutoria individualitzada. Aquesta trobada també podrà ser sol·licitada per la 

família. 

A més, en situacions excepcionals i degudament justificat, es podrà fer acollida d’algun infant acordant 

horaris amb la família. 

 

Com es configuraran els grups? 

La disposició és de 8 alumnes màxim per espai i mestra/e a P3 i 10 alumnes màxim per espai/mestra/e a 

P4 i P5. 

 

Quin horari poden fer? 

Les famílies podran ser convocades entre les 9h i les 13h, compaginant aquestes convocatòries amb les 

videoconferències ja programades. 

 

Quins espais es faran servir? 

Cada tutoria, referent o especialista convocarà a la família a la seva aula. En cas de necessitar fer acollida 

d’algun alumne, aquesta es faria en la seva aula de tutoria. 

 

Quin professorat se’n farà càrrec? 

Cada tutoria, referent o especialista s’encarregarà de cada convocatòria que faci. Si assisteix un infant de 

manera excepcional, la comunitat de Petits s’organitzarà per atendre l’infant. Si fos necessari, 

participaria professorat de Primària. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r a 5è) 

 

 

Quin alumnat pot assistir? 

Aquell alumnat i família que des de tutoria es percebi la necessitat de convocar-la per a la realització 

d’un acompanyament o tutoria individualitzada. Aquesta trobada també podrà ser sol·licitada per la 

família. 

 

Com es configuraran els grups? 

L’acollida de l’alumnat i dels familiars es farà de manera individual. Només podrà assistir un dels familiars 

a aquesta trobada. 

 

Quin horari poden fer? 

Les famílies podran ser convocades entre les 9h i les 12h, compaginant aquestes convocatòries amb les 

videoconferències ja programades. 

 

Quins espais es faran servir? 

Cada tutoria, referent o especialista convocarà a la família a la seva aula 

 

Quin professorat se’n farà càrrec? 

Cada tutoria, referent o especialista s’encarregarà de cada convocatòria que faci.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6è) 

 

El grup de 6è, amb motiu de la seva finalització d’etapa, ha de fer un tancament de curs i un 

acompanyament emocional diferent a la resta de cursos de Primària. 

Així, a les actuacions previstes amb la resta de cursos de Primària, el grup de 6è farà una sessió en petits 

grups durant la primera setmana per fer aquest tancament emocional. El mestre Javi serà l’encarregat de 

dur a terme aquestes sessions les quals es faran al gimnàs de l’escola. 

 

Quin alumnat pot assistir? 

Aquell alumnat i família que des de tutoria es percebi la necessitat de convocar-la per una tutoria 

individualitzada. Aquesta tutoria també podrà ser sol·licitada per la família. 

La sessió de tancament es farà en petits grups: o tres grups de 8 o 9 o en dos grups. 

 

Com es configuraran els grups? 

L’acollida de l’alumnat i dels familiars es farà de manera individual. Només podrà assistir un dels familiars 

a aquesta trobada. 

Els grups de la sessió de tancament seran organitzats a través de la tutoria en coordinació amb l’alumnat 

i les famílies. 

 

Quin horari poden fer? 

En les tutories individualitzades les famílies podran ser convocades entre les 9h i les 12h, compaginant 

aquestes convocatòries amb les videoconferències ja programades i amb el dia que es facin les sessions 

de tancament. 

 

Quins espais es faran servir? 

Les tutories individualitzades es faran a la classe de 6è i les sessions de tancament es faran al gimnàs. 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

 Les famílies seran informades del pla d’obertura per l’aplicació que fa servir l’escola (dinantia). El 

missatge el redactarà i l’enviarà la Direcció de l’escola. A part de l’explicació de la reobertura, al 

missatge també s’adjuntarà la declaració jurada.  

 El grup de 6è rebrà un missatge específic explicant les sessions de tancament. 

 Les tutories, referents o especialistes convocaran les famílies a les tutories individualitzades o al 

tancament de curs per dinantia, email o trucada telefònica.  

 Les famílies podran sol·licitar una tutoria individualitzada enviant un email al correu electrònic de la 

tutoria. 

 
 
 
 

CRONOLOGIA DE L’IMPLANTACIÓ DEL PLA D’OBERTURA 
 

 

Dimecres 3 de juny 

Enviament a les famílies resum del pla d’obertura i al Consell Escolar. 

- Publicació a la pàgina web de l’escola. 

Dijous 4 de juny 

- Convocatòria i programació de les tutories individualitzades. 

- Organització dels dos o tres grups de 6è. 

Divendres 5 de juny 
- Convocatòria i programació de les tutories individualitzades. 

- Convocatòria del grups de 6è. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTES 
 

 
Neteja i seguretat sanitària 
 
L’escola disposarà de tots els materials i els serveis necessaris que permetin actuar als docents amb totes 

les garanties sanitàries 

L’equip de neteja farà una neteja a fons abans del dia 8 de juny i en acabar cada dia fins el 19 de juny. A 

més, una persona del servei de neteja romandrà a l’escola duant l’horari d’atenció a les famílis i alumnat. 

L’escola adquirirà dos termòmetres per poder mesurar la temperatura a a persona que entri al recinte 

escolar. 

 

Trobades segona setmana 
 
La segona setmana (15 a 19 de juny) es pretén fer un trobada molt breu amb les famílies i l’alumnat de 

manera individual que serveixi per fer un acompanyament emocional i un tancament del curs. 

Així, les tutories organitzaran en dos dies les trobades durant la segona setmana en les quals a part de 

fer aquest acompanyament emocional, es farà entrega d’un sobre en el qual constarà: 

 

- Informe del 2n trimestre. 

- Informe de final de curs. 

- Dossier de propostes d’activitats d’estiu. 

- Full amb l’oferta d’activitats extraescolars pel curs 2020-2021. 

- Orla (només 6è). 

 

Les trobades duraran al voltant de 10 minuts i aquestes es faran al pati amb les taules grises col·locades 

en sentit vertical. D’aquesta manera podrem preservar la distància mínima de seguretat. 

El conserge romandrà a la porta per assegurar l’accés de les famílies amb les condicions de seguretat 

sanitària adequades.  

 

 

 

 

 



 

Dossier de propostes d’activitats d’estiu 

Després de l’experiència viscuda amb l’alumnat i les famílies durant el tancament de l’escola, es 

necessari generar un document de treball competencial perquè puguin fer-lo durant l’estiu. 

Els objectius d’aquest document són: 

 

1. Garantir l’assoliment dels mínims curriculars de cada curs. 

2. Assegurar que l’alumnat disposa d’un material imprès per poder treballar durant l’estiu. 

3. Evitar la desconnexió acadèmica de l’alumnat durant un llarg període de temps. 

 

 

Personal fixa a l’escola 
 
Durant les dues setmanes, i sempre i quan hi hagi alguna família convocada, al centre sempre romandrà 

el conserge i un membre de l’Equip Directiu. 

El conserge s’encarregarà del control d’accès de les famílies, tant verificant la documentació de la 

declaració jurada com de guants i masqueretes. 


