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El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera 

que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents 

específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació 

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

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 

El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu: 

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa 

educativa que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles 

formatius professionals i artístics, adults i idiomes). 

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada 

centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

PLA DE REOBERTURA DE LA ZER 

PROFESSIONALS: 

Docents. 

Nombre de docents que pot fer atenció presencial al centre. 

- Mestres → 20 

No docents. 

- Administrativa de la ZER → 1 

  



GRUPS: 

Educació infantil de segon cicle: 3 a 6 anys. 

Acollida en 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, en grups d’un màxim 

de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores. 

Alumnat de sisè 

Acció educativa presencial en grups reduïts de manera gradual i no necessàriament 

permanent; segons característiques de cada una de les escoles de la ZER, seguint 

el calendari establert. 

Horari de 10 a 12. 

Resta de grups 

Es farà una atenció tutorial en grups reduïts per cursos i/o per nivells, segons 

característiques de cada una de les escoles de la ZER, seguint el calendari establert. 

Serà de caràcter no continu, puntual i compatible amb l'atenció personalitzada. 

Horari de 10 a 12. 

Tutories personalitzades 

Es faran tutories individualitzades amb l’alumne i un progenitor per fer el lliurament 

dels informes del tercer trimestre i fi de curs. 

Setmana del 15 al 19 de juny. 

Horari de 09 a 13. 

  



CALENDARI i HORARI. 

Per poder atendre a tot l’alumnat, que voluntàriament s’incorpora al centre, 

s’estableix el següent calendari per cicles: 

Professorat: 

En cas que es passi a fase 2, el proper dilluns dia 1 de juny, els mestres aniran a les 

escoles a organitzar les aules i espais per poder atendre els diferents grup/classe. 

Horari: de 09 a 13. 

 

Alumnat: 

 2a setmana de Juny 3a setmana de Juny 

Alumnat de  

Cicle Superior 

Dimecres  

10 de juny 

Divendres  

19 de juny 

Alumnat de  

Cicle Mitjà 

 Dimecres 

17 de juny 

Alumnat de  

Cicle Inicial 

 Dimarts  

16 de juny 

Alumnat  

d’Educació Infantil 

 Dilluns 

15 de juny 

 

L’horari serà de 10 a 12 hores per cada grup. Tant l’entrada com la sortida es farà de 

forma esglaonada, mantenint la distància de seguretat. 

Cada escola adapta aquest calendari segons el nombre d’alumnes als diferents 

cicles (veure calendari per escoles). 

  



REQUISITS: 

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. 

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. 

Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les 

seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial. 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre 

educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual 

els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També 

han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 



l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu 

davant de qualsevol incidència. 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill 

o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no 

podrà assistir al centre. 

ESPAIS: 

Cada escola de la ZER analitzarà l’espai disponible, aquest serà estable i fixe, els 

alumnes sempre seran els mateixos i en el  mateix lloc i/o espai, tenint en compte les 

mesures bàsiques de referència que són  4 m2per alumne. 

Cada escola de la ZER, especifica el lloc on s’atendrà a cada grup. 

Escola l’Espígol (Gerb) 

Mestres: 

1 membre  de l’equip directiu 

1 mestre per grup 

Previsió d’alumnat: 

● Educació infantil, progenitors que treballen → 0 

● Educació infantil, petit grup → 8 

● Cicle inicial →8 

● Cicle mitjà → 11 

● Cicle superior → 12 



 

Espais: 

- L’alumnat d’educació infantil que assisteixi a l’escola per raons laborals dels 

seus progenitors, estarà a l'aula d’Educació Infantil. 

- Assistència dels diferents grups: aula de CS/CM/CI. 

 

 2a setmana de Juny 3a setmana de Juny 

Alumnat de 6è Dimecres 10 
Aula de CS 

Divendres 19 
Aula de CS 

Alumnat de 5è Dimecres 10 
Aula de CM 

Divendres 19 
Aula de CM 

Alumnat de CM  Dimecres 17 
Aula de CM/CS 

Alumnat de CI  Dimarts 16 
Aula de CI 

Alumnat d’Ed. Inf  Dilluns 15 
Aula d’Infantil 

 


