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1.- MARC NORMATIU 

El Departament d’educació va publicar el dia 20 de maig de 2020 el Pla d’obertura de centres                 

educatius en fase 2 de desescalada i en ell incorpora les mesures que els documents               

específics emesos per les autoritats sanitàries estableixen, pel que fa adequació d’espais,            

mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 

El Pla d'obertura específic de l’escola Colors recull i concreta els aspectes que es detallen               

en les Instruccions per a l'organització de l'obertura dels centres educatius . 

 
Objectius generals del pla: 

● Atendre de manera personalitzada i presencial aquells alumnes de diferents etapes           

educatives que ho requereixin, amb caràcter voluntari per part de les seves famílies.  

● Garantir les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent d’acord               

les mesures establertes per les autoritats sanitàries.  

 
Objectius específics del pla: 

● Donar suport lectiu i d’orientació tutorial als alumnes de 6è que acaben l’etapa             

educativa d’educació primària. 

● Acompanyar de forma tutorial i emocional a tot l’alumnat de 1r a 5è que ho requereixi,                

amb criteris específics d'atenció establerts per la Comissió d’Atenció a la Diversitat            

(CAD) 

● Facilitar un espai d’acollida als alumnes d’educació infantil d’aquelles famílies que           

per motius d’ocupació laboral i professional presencial no tinguin possibilitat          

d’atendre’ls. 
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf
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2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

El Pla d’obertura específic de l’escola Colors recull les indicacions del Departament            

d’Educació i concreta les accions a realitzar en aquest període una vegada estudiades les              

necessitats de la comunitat educativa i la previsió de recursos necessaris per atendre-les. 

Així, el curs finalitzarà el 19 de juny tal com estava previst, i de manera telemàtica. En la fase                   

2 de desescalada del confinament, es preveu l'obertura de l’escola perquè es pugui atendre a               

una part de l'alumnat en casos molt determinats, de manera voluntària i complint unes              

condicions molt concretes: 

● Acció educativa presencial per a nens i nenes que acaben l'etapa (6è), en grups de               

com a màxim 13 alumnes. 

● Atenció tutorial personalitzada i/o en grups reduïts d'alumnes en qualsevol curs o nivel             

de 1r a 5è, quan sigui necessari i de manera puntual i programada (dia i hores                

concretes amb cita prèvia). Alumnat preferentment de NEE i/o amb seguiment de la             

CAD i CSC. 

● Acollida d'alumnat de 3 a 6 anys que la família no pugui flexibilitzar el treball               

presencial, en horari de 9 a 13h. 

 

Les condicions, mesures de seguretat i higiene, i actuacions previstes durant aquest període             

han de garantir en tot moment la seguretat de l’alumnat, les seves famílies i el personal                

docent. 

Les mesures de seguretat establertes seran aquelles que es recullen en els annexos de les               

mesures sanitàries de les Instruccions per a l'organització de l'obertura dels centres            

educatius (aacessos, mesures que garanteixin la distància social i disponibilitat dels           

materials de protecció necessaris.  
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2.1 Alumnat 

Per ajustar aquest pla als recursos disponibles al centre (humans i materials) l'escola ha de               

recollir informació sobre circumstàncies específiques de l'alumnat d'educació infantil i de final            

d'etapa. Per tant, les famílies de P3, P4, P5 i 6è rebran un formulari/qüestionari, mitjançant               

correu electrònic, amb un enllaç que hauran de contestar i retornar no més tard de dilluns 1                 

de juny a les 24.00h. Aquelles famílies que no lliurin aquest formulari en el termini establert                

no podran ser contemplades en el pla d'obertura que el centre hagi planificat per aquest               

període. 

Els enllaços dels formularis són els següents: 

P3, P4 i P5: https://forms.gle/NXhxNiGhPaAva2wU6 

6è: https://forms.gle/Rc9DBAjyivUDoqmM7 

 

Pel que fa la documentació requerida com a requisit per l'assistència a l'escola, aquesta              

s'ha de lliurar no més tard del divendres 5 de juny.  

 

● La declaració responsable signada per part del pare, mare o tutor de l'alumne s'ha              

de fer arribar per correu electrònic. e  

● El carnet de vacuna actualitzat i al dia. L'última vacuna recomanada universal en             

l’àmbit sanitari és la dels 6 anys ( Difteria, Tétanos, Tos ferina - dTpa). La resta de                 

vacunes com a de l'Hepatitis A, la Trivalent i la del Papiloma Humà són vacunes               

escolars que enguany han quedat interrompudes per la urgència sanitària en la que             

ens trobem.  

Donat que el carnet de vacunes dels alumnes que consta a l'escola és el que es va aportar                  

en el moment d'iniciar l'escolarització dels infants, s’ha de fer arribar al centre educatiu,              

mitjançant correu electrònic, la seva última actualització. També serà vàlida la còpia que             

consti en la base de dades de  l’aplicació del Departament de Salut, “la Meva Salut”. 
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Per tots aquells casos excepcionals que us sigui del tot impossible lliurar la documentació via               

telemàtica, ho podreu fer de forma presencial acudint a l'escola (un sol membre de la unitat                

familiar i amb cita prèvia) el dia 8 de juny de 9.00h a 12.00h seguint les indicacions                 

sanitàries pertinents (distància de seguretat i mascareta). 

 

Una vegada comprovats els requisits es comunicarà a les famílies usuàries de l’atenció:             

horaris, dies d’atenció, accessos previstos en les entrades i sortides i, molt especialment,             

l’obligatorietat d’accedir al centre sense febre, acompanyats d’un adult (pare, mare,           

tutor/a o persona en qui es delegui) i únicament amb el material de protecció necessari               

(mascareta sanitària). 

2.2 Disponibilitat de professionals 
 
En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament              

d’Educació, i una vegada recollit el nombre d’alumnat que podrà participar en les activitats              

presencials, s’ha identificat el nombre de personal que pot fer atenció presencial al centre: 

 
El nombre de professionals i número d’alumnes atesos: 

Docents  Equip Directiu 
1/13 6è 

1/1 de 1r a 5è 

1/8 INF 
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2.3 Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre:  
 
Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada el centre es preveu el               

nombre d’alumnat per cada activitat:  

 
  P3  P4  P5  1 EP  2 EP  3 EP  4 EP  5 EP  6 EP 
Acció educativa 
presencial 0 0 0      30 

Atenció 
personalitzada (*)    X X X X X  

Atenció tutorial en 
grups         30 

Atenció alumnat en 
petits municipis i 
que ha estat 
“desconnectat” (*) 

   X X X X X  

TOTAL 0 0 0      30 
 

(*) A determinar pel centre. 
 

2.4 Disponibilitat d’espais 
 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans            

esmentades: 

 
DEPENDÈNCIA  Superfície (m2)  Observacions 

Aula grup   4 aules a disponibilitat dels grups 1/13 

Despatx de direcció   1 

Lavabos EPRI  2 
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2.5 Organització de l’acció educativa presencial.  
 

Nombre d’alumnes dels nivells previstos que assistirà presencialment al centre.  

 
Calendari juny  P3  P4  P5  6 EP 

setmana 1 
8     
9    30 

10     
11    30 
12     

setmana 2  
15     
16    30 
17     
18    30 
19     

TOTAL        30 
 
 
Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

L’escola atendrà presencialment, durant les setmanes del 8 al 19 de juny, als alumnes de               

6èA i 6èB prioritzant l’atenció sempre que sigui possible del personal docent que exerceix de               

tutor/a i el mestres de suport pertinent de l’equip docent “grans”. Els docents, sempre els               

mateixos, atendran als alumnes de forma alternativa en franges d’una hora. Els canvis de              

docents que es facin durant aquestes sessions no afectaran en cap cas als alumnes,              

quedant-se aquests sempre en la mateixa aula i/o espai.  

Els agrupaments interns dels alumnes atesos es faran amb criteri pedagògic per part de              

l’equip docent. 
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Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo) . 

L’assistència i l'atenció dels alumnes de 6èA i 6èB es concentrarà en dos dies setmanals,               

dimarts i dijous, i de 9.00h a 11.00h del matí. Durant aquest dies d’atenció no hi haurà                 

esbarjo ni aturada intermitja entre sessió i sessió. 

L’entrada al recinte escolar serà diversificada pels dos accessos principals (principal i            

corredissa). 

La sortida del recinte escolar es farà des de les sortides diversificades de l’edifici (principal i                

corredissa) evitant en tot moment l’aglomeració de grups (famílies i alumnes a l’exterior). 

Els alumnes que necessitin fer ús dels lavabos durant les sessions d’atenció aniran de forma               

individual, mai en companyia d’un altre infant. Els adults que estiguin amb els infants              

vetllaran perquè no coincideixin amb altres infants.  

Pel que fa a les mesures de neteja i higiene d’alumnes, docents, materials i espais, es                

diferenciaran diferents àmbits d’actuació: 

1. Els alumnes i docents es rentaran les mans abans i després d’acabar les activitats              

proposades (en entrar a l’escola i abans de marxar). 

2. Es netejaran els espais i materials una vegada acabades les sessions d’atenció (servei             

de neteja municipal). 

 

Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  

GRUP- CLASSE  DEPENDÈNCIA  Nombre 
d’alumnes 

Superfície 
(m2) 

Ràtio 
superfície/ 
alumnes 

Verificació  
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre màxim 
d’infants 

6èA  (1) Aula grup 6èA 5 X X OK OK 

6èA  (2) Aula grup 4t 6 X X OK OK 

6èB  (1) Aula grup 6èB 9 X X OK OK 

6èB (2) Aula grup 5è 10 X X OK Ok 

8 



   GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

 

2.6 Planificació de les actuacions. 

A l’hora de planificar aquestes actuacions, ja siguin tutories o suports individuals als infants, i               

durant els dies anteriors a l’atenció presencial (8 de juny de 9.00h a 12.00h els membres de                 

l’Equip Directiu realitzaran al centre tasques de preparació dels espais i dels itineraris             

d’arribada dels alumnes. 

Tasques prèvies a l’acollida i atenció: 

● Diagnosis. 

● Recopilació de les mesures de protecció. 

● Preparació de les aules, materials i itineraris. 

● Senyalització de les entrades i sortides dels alumnes evitant en tot moment            

l’aglomeració de les persones físiques en la zona annexa al centre educatiu. 

● Obertura dels accessos d’entrada i sortida diversificada:  

○ Entrada principal/ vestíbul principal (6èA)  

○ Porta corredissa pistes/ Porxo i entrada Cicle Inicial (6èB) 

● Control dels accesos. 

● Control de les condicions sanitàries dels usuaris (febre, mascareta,...) 

Relació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup                     
reduït, que preveu el centre educatiu.  

● Explicació de la normativa, pla d’obertura i mesures de seguretat.  

● Avançament de l’objectiu de la trobada (retrobament, aclariments de dubtes personals,           

seguiment…) 

● Acollida personal i emocional en relació a la realitat viscuda durant el confinament. 

● Seguiment tutorial i dinàmiques de grup de cohesió i retrobament (amb l’ús de             

tècniques d’expressió emocional, oral, corporal, artística...)  

● Acompanyament a la nova etapa educativa d'Educació Secundària Obligatòria. 

● Tancament de les trobades tutorials i retorn posterior telemàtic de la planificació            

realitzada als alumnes que no hagin participat de la trobada presencial. 
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2. 7 Informació a la comunitat educativa. 

Aquest Pla d’obertura específic de l’Escola Colors i les mesures de protecció i prevenció              

generals, així com les mesures específiques i protocols d’actuació que s’han establert per             

part del Departament d’Educació es donen a conèixer a la comunitat educativa (alumnes,             

famílies i personal  docent i no docent). 

Es farà difusió d’aquest pla a tota la comunitat en els mitjans i canals de comunicació propis                 

del centre. 

 

Equip Directiu 

Escola Colors 

 

Informat el Consell Escolar el dia 1 de juny de 2020. 

 

Les Franqueses del Vallès, 2 de juny de 2020. 
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