
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’OBERTURA DEL CENTRE EDUCATIU ESCOLA 
DE LA CONCEPCIÓ A PARTIR DE LA FASE 2 DE 

DESESCALADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2020 per la qual s’aprova el pla d’obertura del 

centre educatiu  Escola de la Concepció 

 

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 4 de juny de 2020, aquesta direcció ha informat el consell escolar del 

centre del contingut pla d’obertura. 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

 

RESOLC: 

1.- Aprovar el pla d’obertura del centre educatiu  Escola de la Concepció de 

Barcelona, que s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució. 

2.- Aquest pla d’obertura serà publicat a la pàgina web del centre. 

 

Barcelona,  5 de juny de 2020 

 

El director/La directora 

 

 

 

(signatura) 
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ANNEX 

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 (Aprovat pel PROCICAT el 
20/05/2020) 

 Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius 
(21/05/2020) 

 
- El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. 
- Aquest pla d’obertura és complementari a l’acció educativa telemàtica 

que es continuarà duent a terme fins a final de curs (19 de juny). 
- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de 

seguretat establertes. 
 
 
Educació infantil (P3, P4, P5) 

 8 infants/grup a P3. 

 10 infants/grup a P4 i P5. 
 
Acció educativa presencial (6è) 

 Voluntari, gradual, no necessàriament permanent. 

 Màxim 13 alumnes/grup. 

 Suport en la finalització de l’etapa i acompanyament en el pas a ESO. 
 
 
Centres educatius amb les etapes d’infantil i primària  

 Atenció personalitzada (qualsevol curs) 

 Excepcional, no continuada. 

 Prioritzar l’alumnat més vulnerable. 

 Cal cita prèvia. Si hi assisteix la família, només 1 progenitor. 

 Atenció tutorial en grups reduïts (De 1r a 5è EP) 

 No continu, puntual, compatible amb l’atenció personal. 

 Màxim 13 alumnes/grup. 

 Cal planificar dia/hora i evitar coincidència amb altres grups. 
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2.- Nombre de professionals (docents i no docents) que poden fer 
atenció presencial al centre 

 
En base a la declaració responsable i les concrecions establertes del 
Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de professionals que 
podran participar en les activitats presencials. 
 

MESTRES D’INFANTIL 3 

MESTRES DE PRIMÀRIA 8 

 

*Docents previstos:  

P3- Natàlia Artero – Dimecres de 9 a 13h (entrevista a petició de les 
famílies). 

      La Natalia només hi serà els dimecres per conciliació familiar. 

      Ana Rodríguez – Dimarts de 9a 13h (entrevista a petició de les famílies) 

P4- Fernanda Merino 

P5- Montserrat Belmonte 

1r- Júlia Cardona 

2n- Sara Arnau  

3r- Javier Delgado 

4t- Helena Alsina 

5è- Meritxell Palomar 

6è- Mireia Bellver 

*Altres docents previstos: Àngels Abad, David Casabona, Georgina 
González, Sònia Ortí 
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3- Organització de l’acció educativa presencial 

D’acord amb els recursos humans disponibles identificats al punt 2 d’aquest pla, la necessitat de mantenir l’atenció 
telemàtica i la previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre especificada al punt 3, es concreta l’organització 
següent: 
 
 

 DILLUNS 8 i 15 JUNY DIMARTS 9 i 16 JUNY DIMECRES  10 i 17 JUNY DIJOUS  11 i 18 JUNY DIVENDRES 12 i 19 JUNY 

9:00  EDUCACIÓ INFANTIL  
 

9:10 1r  (entrevista) 
 

2n entra (entrevista) 
 

6è grup de 6 alumnes 
(organitza  els grups la 
tutora) 
 

6è grup de 6 alumnes 
(organitza  els grups la 
tutora) 

3r  grup de 6 alumnes 
(organitza  els grups lel 
tutor) 

9:20 2n  (entrevista) 
 

1r entra (entrevista) 
 

4t grup de 6 alumnes  
(organitza  els grups la 
tutora) 

5è grup de 6 alumnes   
(organitza  els grups la 
tutora) 

 

9:30      

9:40 1r  (entrevista) 
 

2n (entrevista) 
 

   

9:50 2n  (entrevista) 
 

1r  (entrevista) 
 

   

10:00 1r  (entrevista) 
 

2n (entrevista) 
 

   

10:10      
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10:20 2n  (entrevista) 
 

1r  (entrevista) 
 

 5è surt grup 6 alumnes 3r surt grup 6 alumnes 

10:30 1r (entrevista) 
 

2n (entrevista) 
 

4t surt grup 6 alumnes  
 

  

10:40   6è surt grup 6 alumnes 6è surt grup 6 alumnes  

10:50 2n (entrevista) 
 

1r  (entrevista) 
 

 5è grup de 6 alumnes   
(organitza  els grups la 
tutora) 

 

11:00 1r  (entrevista) 
 

2n  (entrevista) 
 

6è grup de 6 alumnes 
(organitza  els grups la 
tutora) 

6è grup de 6 alumnes 
(organitza  els grups la 
tutora) 

3r grup de 6 alumnes 
(organitza  els grups el tutor) 

11:10   4t  grup de 6 alumnes  
(organitza  els grups la 
tutora) 

  

11:20 2n  (entrevista) 
 

1r  (entrevista) 
 

   

11:30 1r (entrevista) 
 

2n  (entrevista) 
 

   

11:40    5è surt grup 6 alumnes  

11:50 2n  (entrevista) 
 

1r  (entrevista) 
 

   

12:00 1r  (entrevista) 
 

2n  (entrevista) 
 

 5è grup de 6 alumnes   
(organitza  els grups la 
tutora) 

3r surt grup 6 alumnes 
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12:10      

12:20 2n  (entrevista) 
 

1r  (entrevista) 
 

4t surt grup 6 alumnes  
 

  

12:30 1r  (entrevista) 2n  (entrevista) 
 

6è surt grup 6 alumnes 6è surt grup 6 alumnes  

12:40      

12:50 2n  (entrevista) 
 

1r  (entrevista) 
 

 5è surt grup 6 alumnes  

13:00 EDUCACIÓ INFANTIL  

*Les entrades i sortides a l’escola es faran per la porta principal del Carrer del Bruc 102.



9 

4.- Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial 
en grup reduït que preveu el centre educatiu. 

 
P3, P4 i P5- Trobades individuals amb les tutores a petició de les famílies, 
tanmateix les tutores citaran les famílies d’aquells alumnes que tenen mes 
dificultat o més els preocupen. 
 
1r i 2n- Trobades individuals amb les tutores a petició de les famílies, 
tanmateix les tutores citaran les famílies d’aquells alumnes que tenen mes 
dificultat o més els preocupen. 
 
3r, 4t, 5è- Trobades amb els tutors en grups reduïts de 6 alumnes que 
organitzaran els docents. 
 
6è- Trobades amb la tutora en grups reduïts organitzats per la docent: de 
6 alumnes la setmana del 8 al 12 de juny, i en grups de 12 alumnes la 
setmana del 15 al 19 de juny. 
 
 
5.- Informació als professionals 

 
Abans de l’obertura del centre, la direcció ha explicat al personal que 
participarà en les activitats presencials les mesures de protecció i 
prevenció generals, les mesures específiques i els protocols d’actuació que 
s’han establert per part del Departament d’Educació. 
 
 
 

6.- Mesures de prevenció 
 

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.  
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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. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius 
de suport ventilatori.  

 Malalties cardíaques greus.  

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells 
infants que precisen tractaments immunosupressors).  

 Diabetis mal controlada.  

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  
 

 
Protecció: 
 
Mascaretes  
A partir de 5 anys és necessari l’ús de la mascareta donada la dificultat que els 
alumnes es mantinguin a una distància entre ells de 2 metes. 
 
 

7.- Declaració responsable 

 

  

 
Tots els alumnes que accedeixin al centre hauran de portar la seva declaració 
responsable. 
 
Entrevistes 
A les entrevistes planificades amb el tutor només hi podrà assistir un progenitor amb 
el seu fill o filla. 
 
Declaració responsable per a les famílies d’Infantil 
 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrati
va/A819.pdf 
 
Declaració responsable per a les famílies de primària 
 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrati
va/A818.pdf 
 

 _  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
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