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El Pla d’obertura de centres educa us 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,
aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, estableix que cada centre educa u elabori
el seu Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix
abans de l’admissió dels alumnes.
Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educa us per al
desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura.
Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes.

Data d’informació al Consell Escolar: 29 de maig de 2020
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1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre:
Docents
Personal PAS

14
0

2.- Previsió d’alumnat que assis ran presencialment al centre:
Educació infan l
6è de Primària
Altres cursos

5 alumnes
Grup màxim de 13 alumnes
Grup màxim de 13 alumnes

3.- Organització de l’acció educa va presencial.
Aquest servei s’ofereix, amb caràcter voluntari per a l’alumnat, per tal de donar suport a la
ﬁnalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. S’establirà
de manera gradual i no necessàriament permanent, d’aquesta forma:
Atenció educa va presencial 6è de Primària:
Grups
(Núm
alum)

A(11)

B(11)

Descripció
de
l’ac vitat
Atenció
tutorial,
recollida de
material i
comiat del
grup
Atenció
tutorial,
recollida de
material i
comiat del
grup

Aula

Dia

Hora
entrada

Hora
sor da

Mentores

6è
matemíst
ics

dijous 4, 11 i 18
de juny

9:15h

10:45h

mentora/es

6è
matemíst
ics

dijous 4, 11 i 18
de juny

11:15h

12:45h

mentora/es

Observacions
●
●

Els alumnes entraran i sor ran per la porta principal de secretaria (la del mbre). Hi ha
mitja hora de marge perquè així no coincideixin entre els dos grups de 6è.
ENTRADA: Cada família i infant es trobarà les marques de distància de seguretat al
terra de la vorera. Per entrar, un membre de l’equip direc u (o mestre de l’escola) els
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●

●
●

●

●
●
●

rebrà a la porta i mantenint la distància de seguretat els donarà pas a l’escola i a l’aula
de referència/punt de trobada on trobaran la mentora. *La intenció és evitar les aglomeracions
SORTIDA: La mentora acompanyarà el grup ﬁns a l’entrada de l’escola on hi haurà la
zona amb les marques de seguretat. Amb ordre s’anirà indicant als alumnes que poden
anar amb la seva família. Les famílies els esperaran a les marques de seguretat del
carrer que han u litzat per fer l’entrada. *La intenció és evitar les aglomeracions
Caldrà que les famílies ens retornin per correu o portar el mateix dia la declaració
responsable signada, sinó l’alumne no podrà accedir al centre.
Els alumnes podran recollir les seves per nences i tot allò que vulguem que
s’enduguin. Les famílies de 6è, que els seus ﬁlls/es no vinguin a l’escola, si ho desitgen
podran venir el dia 11 o 18 de juny de les 13:00h a 13:30h a l’escola a recollir el
material dels seus ﬁlls/es. L'entrega es farà a l'entrada de l’escola.
Tots els alumnes que entrin a l’escola han de portar obligatòriament una mascareta
posada ﬁns que es guin a la classe i la mestra els indiqui que ja se la poden treure. En
tot moment es respectaran les pautes que el PRODISCAT ens ha facilitat i us hem
adjuntat en un correu eletrònic.
L’escola subministrarà el gel hidroalcohòlic de mans, sabó i paper per eixugar-se.
Els informes de ﬁ de curs s’enviaran per correu electrònic.
Cal que els alumnes por n:
○ una ampolla d'aigua (si pot ser gran)
○ llibreta i estoig
○ crema solar posada de casa
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4. Organització de l’acollida d’Educació infan l:
És un espai especíﬁc per a l’alumnat del segon cicle d’educació infan l (3-6) de famílies els
progenitors de les quals, per mo us laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial
sense possibilitat de ﬂexibilitzar-lo (Han de presentar un full de Declaració responsable)
S’organitza de 9:00h a 13:00h de la següent forma:
Nivell

P3,P4,P5

Grups
Docent
de
(Núm
referència
alum)
5
mestres del
alumnes
claustre

Aula

aula
psicomotricitat

Hora
entrada
9:00h

Hora sor da

13:00h

Esbarjo

10:30h

Observacions:
●

Caldrà que les famílies ens retornin per correu o portar el mateix dia la declaració
responsable signada, en cas que no la por n l’alumne/a no podrà accedir al centre.

●

La rebuda i la recollida es farà al portal d’entrada al pa . La família no podrà accedir a
l’escola.
ENTRADA: Cada família i infant es trobarà les marques de distància de seguretat al
terra de la vorera. Per entrar, una mestra de suport de l’escola els rebrà a la porta i
mantenint la distància de seguretat els donarà pas a l’escola i a l’aula de
referència/punt de trobada on trobaran la mestra. *La intenció és evitar les aglomeracions
SORTIDA: La mestra acompanyarà el grup ﬁns a l’entrada de l’escola on hi haurà la zona
amb les marques de seguretat. Amb ordre s’anirà indicant als alumnes que poden anar
amb la seva família. Les famílies els esperaran a les marques de seguretat del carrer
que han u litzat per fer l’entrada. *La intenció és evitar les aglomeracions
Tots els alumnes que entrin a l’escola poden portar una mascareta posada ﬁns que
es guin a la classe i la mestra els indiqui que ja se la poden treure.
A dins l’aula, al pa i wc es garan tzaran les mesures d’higiene i es man ndrà una
distància sica aproximada de 2 metres entre ells (aquesta mesura ajuda a la
traçabilitat).
Cada infant disposarà d’una taula individual, on deixarà les seves per nences.
Es faran rentat de mans varis cops al dia (a l’arribada i a la sor da del centre educa u,
abans i després d’esmorzar, abans i després d’anar al WC, abans i després de les
diferents ac vitats)
L’escola subministrarà el gel hidroalcohòlic de mans, sabó i paper per eixugar-se.
Per evitar el mínim contacte, us demanem que cada infant por :
○ Esmorzar, ampolla d’aigua i paquet de mocadors
○ Crema solar posada de casa i gorra

●

●

●
●

●
●

●
●
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Estoig amb retoladors, llapis…
Algun conte o joguines, dins una bosseta tancada, que es retornarà a casa el
mateix dia perquè les pugueu netejar. Aquestes joguines són per ús individual,
en cap cas es compar ran.
○ Bossa amb roba de recanvi (si ho creieu convenient)
○ Si algun alumne de P5 vol avançar en les propostes del pla de treball, caldrà
que ho por imprès de casa juntament amb el material necessari.
Les famílies que no facin ús d’aquest servei, s’enduran el material al setembre.
Aquells/es que necessi n recuperar algun objecte imprescindible que roman a l’escola,
s’han de posar en contacte amb l’escola via el correu electrònic de cicle i es valorarà la
opció més òp ma.
Els informes de ﬁ de curs s’enviaran per correu electrònic.
Cada mentora o especialista valoraran si és necessari fer una tutoria personalitzada per
algun alumne. Quan una família ho demani també es podrà fer una tutoria. Cal tenir
present que, durant el passat mes de febrer, els tutors va realitzar totes les entrevistes
a les famílies.
Si l’EAP o la mestra d’EE consideren que és necessari atendre un alumne NESE, també
es farà una tutoria personalitzada o d’acompanyament. I si no és possible es con nuarà
fent amb videotrucada.
○
○

●

●
●

●
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5. Planiﬁcació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que
preveu el centre educa u
Atenció personalitzada: S’aplicarà en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura
excepcional i no con nuada, que implicarà la planiﬁcació i programació del dia i hora de
retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula.
Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general:
●

●

Cada tutor o especialista valoraran si és necessari fer una tutoria personalitzada per
algun alumne. Quan una família ho demani també es podrà fer una tutoria. Cal tenir
present que, durant el passat mes de febrer, els tutors va realitzar totes les entrevistes
a les famílies.
Si l’EAP o la mestra d’EE consideren que és necessari atendre un alumne NESE, també
es farà una tutoria personalitzada o d’acompanyament. I si no és possible es con nuarà
fent amb videotrucada.

Atenció tutorial en grups reduïts (si es creu necessària): Aquesta és una mesura de caràcter
no con nu, puntual i compa ble amb l’atenció personalitzada. S’oferirà a alumnes de qualsevol
nivell, quan es cregui necessari. El tutor convocarà els grups d’alumnes prèviament.

Nivell Descripció
l’ac vitat
1r

2n
3r

i

de Dia

Atenció
tutorial,
recollida
de
material
i
comiat del grup

dilluns
15 de
juny

Atenció
tutorial,
recollida
de
material
i
comiat del grup

dimarts
16 de
juny

Horari

grup Llàn a 9:30h-11:00h
grup Cosmos 10:00h- 11:30h

Grups
(Núm
alum)
13
alumnes
màxim

grup Còmics 10:30-12:00h
Lingüistes 2n (9 alumnes)9:15h - 10:45h
Lingüistes 3r (6 alumnes) 11:00h - 12:30h

Docents
responsables
Mentora Llàn a
Mentora Cosmos
Especialista English

13
alumnes
màxim

Mentora Lingüistes

Atmosfera 2n (7 alumnes) 9:30h - 11:00h
Mentora Atmosfera
Atmosfera 3r (9 alumnes) 11:15h - 12:45h
Balances 2n (8 alumnes) 9:45h - 11:15h
Mentora Balances
Balances 3r (6 alumnes) 11:30h - 13:00h
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4t

5è

Atenció
tutorial,
recollida
de
material
i
comiat del grup
Atenció
tutorial,
recollida
de
material
i
comiat del grup

dimecre
s 17 de
juny

grup 1: 9:15h-10:45h
grup 2: 11:15h - 12:45h

divendr
es 19 de grup 1: 9:15h-10:45h
juny
grup 2: 11:15h - 12:45h

13
alumnes
màxim

Mentors Eureka

13
alumnes
màxim

Mentor Galileo

Observacions:
●
●
●

●

●
●

●
●
●

Caldrà que les famílies ens retornin per correu o portar el mateix dia la declaració
responsable signada, en cas que no la por n l’alumne/a no podrà accedir al centre.
La rebuda i la recollida es farà al portal d’entrada al pa . La família no podrà accedir a
l’escola.
ENTRADA: Cada família i infant es trobarà les marques de distància de seguretat al
terra de la vorera. Per entrar, una mestra de suport de l’escola els rebrà a la porta i
mantenint la distància de seguretat els donarà pas a l’escola i a l’aula de
referència/punt de trobada on trobaran la mestra. *La intenció és evitar les aglomeracions
SORTIDA: La mestra acompanyarà el grup ﬁns a l’entrada de l’escola on hi haurà la zona
amb les marques de seguretat. Amb ordre s’anirà indicant als alumnes que poden anar
amb la seva família. Les famílies els esperaran a les marques de seguretat del carrer
que han u litzat per fer l’entrada. *La intenció és evitar les aglomeracions
Tots els alumnes que entrin a l’escola han de portar obligatòriament una mascareta
Els alumnes que no vinguin ara, s’enduran el material al setembre. Aquells/es que
necessi n recuperar algun objecte imprescindible que roman a l’escola, s’han de posar
en contacte amb l’escola via el correu electrònic de cicle i es valorarà la opció més
òp ma.
Tots els alumnes que entrin a l’escola han de portar obligatòriament una mascareta
posada ﬁns que es guin a la classe i la mestra els indiqui que ja se la poden treure.
L’escola subministrarà el gel hidroalcohòlic de mans, sabó i paper per eixugar-se.
Els informes de ﬁ de curs s’enviaran per correu electrònic.
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7. CALENDARI D’ATENCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL EN GRUPS

REDUÏTS ALS ALUMNES DE PRIMÀRIA
1

2

3

4

5

6è
Matemístics

8

9

10

11

12

6è
Matemístics

15

1r
Cosmos
Còmics
Llàntia

16

2n i 3r
Atmosfera
Balances
Lingüistes

17

18

4rt
Eureka!

19

6è
Matemístics

5è
Galileo

De cada curs en farem dos torns, de màxim 13 alumnes, en dues franges horàries:
*Consulteu la vostra taula per veure l’horari de 1r a 5è al punt 5 i per la de 6à al punt 3 d’aquest
document
*Per poder-vos apuntar a la franja horària que desitgeu rebreu les instruccions des dels correus
de cicle.
*Adjunt a aquest document trobareu la declaració responsable per a les famílies que haureu de
lliurar complerta i signada per accedir a l’escola En cas de germans cal lliurar-ne una per
infant..

Quart 29 de maig del 2020

