
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada 

centre educatiu 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 educatius 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: 27 de maig de 2020 

 

Pla d’obertura juny 2020 

Centre: ESCOLA CARME AUGUET 
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PLA DE RETORN A L’ESCOLA 

 

 

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial 

al centre: 

 

 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

Educació 
infantil 

28 

6è de Primària 6 

Altres cursos 58 

 

3.- Organització de l’acció educativa 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 educativa presencial 6è de Primària(1): 

 

Observacions: 

La tutora atendrà el grup 3 dies, la resta ho faran els especialistes del cicle.  

Es vetllarà per la ventilació de l’espai i neteja del material amb el que es tindrà 

contacte.  

Docents 18 

Personal 
PAS 

0 

Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docent de 
referència(2) Aula 

Dia Hora 
entrada 

Hora 
sortida 

Esbarjo 

dll dm dc dj dv 

A(7) Tutora 6è x   x  9:00 11:00 NO 



 

4.- Organització de l’acollida d’Educació infantil: 

És un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies 

els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball 

presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

No s’ofereix ja que no hi ha cap família que requereixi del servei, per tant, ja que la 

majoria d’alumnat d’educació infantil ha viscut situacions de vulnerabilitat o de fragilitat 

emocional durant el període de confinament s’ha previst oferir atencions tutorials en petit 

grup com a la resta de grups de primària. 

 

5. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup 

reduït  

Actuacions d’atenció personalitzada 

En el cas que el tutor/a consideri que algun alumne/a necessita una tutoria 

personalitzada programarà una trobada amb la família i l’alumne/a en horari de matí. 

Atenció tutorial en grups reduïts 

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

personalitzada. S’oferirà a alumnes de qualsevol nivell, quan es cregui necessari. El 

tutor convocarà els grups d’alumnes prèviament. L’assistència és voluntària. 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general(1): 

Nivell Descripció de 
l’activitat 

Dia Horari Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docents 
responsables(2) 

P3 Acció tutorial  8/6 9:30-
10:15h 

A(7) Tutora P3 

P4 Acció tutorial 11/6 9:30-
10:15h 
10:30-
11:15h 

A(7) 
 
B (7) 

Tutora P4 
 
Suport EI 

P5 Acció tutorial 8/6 10:30-
11:15h 

A (6) Tutora P5 

1r. Acció tutorial 15/6 9:30-
10:45h 

A (8) Tutor 1r 

2n. Acció tutorial 16/6 9:30-
10:45h 
11-
12:15h 
 

A (7) 
 
B (7) 

Tutora 2n 
 
Especialista 
música 

3r. Acció tutorial 15/6 11-
12:15h 
 

A(10) Tutora 3r 



 

4t. Acció tutorial 18/6 9:30-
10:45h 

A (9) Tutor 4t 

5è. Acció tutorial 18/6 11-
12:15h 
 

A (11) Tutora 5è 

6è. Acció tutorial 18/6 9-11h B (6) Tutora 6è 

 

Observacions:  

Aquestes activitats es realitzaran a dos espais de la planta baixa d’una dimensió gran. 

Es prepararà l’aula per tal de garantir la distància de seguretat. 

Es vetllarà per la ventilació de l’espai i neteja del material amb el que es tindrà 

contacte.  

 

6. Condicions higièniques i de seguretat que es contemplen 

DISTANCIAMENT 

Els infants disposaran d’un espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància 

aproximada d’1,5-2 metres entre les persones. 

RENTAT DE MANS 

Es disposarà a tots els espais del centre utilitzats de sabó amb dosificador i paper d’un 

sol ús. Cal rentar-se abans al entrar i sortir del centre, abans i després de tenir contacte 

amb aliments o anar al WC. L’alumnat també abans i després de cada activitat. Mínim 

cada 2h. 

MASCARETA 

No indicada en general i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament 

caldria indicar-la: higiènica amb compliment norma UNE. Es facilitaran mascaretes a 

l’alumnat per si fa falta. 

VENTILACIÓ 

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada i quan es pugui es deixaran 

les finestres obertes. 

NETEJA 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir en tots aquells elements, 

superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El 

material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants 

si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Cada infant tindrà el seu propi material. 

CONTROL SÍMPTOMES 



 

Les famílies han de presentar el carnet de vacunes al dia. 
Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la 

temperatura diàriament abans d’entrar al centre. 

ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE 

• L’alumnat s’esperarà a l’entrada del portal seguint unes marques de separació.  

• Un mestre els anirà a recollir i els farà anar avançant per la passarel·la. 

• L’altre mestre els esperarà a l’entrada de l’edifici i els acompanyarà fins l’aula. 

• Es rentaran les mans abans d’entrar a l’aula i se situaran als espais marcats. 

L’aula estarà preparada per mantenir les distàncies i amb les finestres obertes.  

• Faran l’activitat amb el tutor/a. Hi haurà mestres de suport disponibles per si cal. 

• Es rentaran les mans a la sortida de l’aula. 

• Els dos docents acompanyaran l’alumnat al portal garantint la distància. 

 


