
PLA D’OBERTURA  

ESCOLA MARTA MATA DE VILANOVA DEL CAMÍ  

JUNY 2020 (FASE 2 DE DESCONFINAMENT)  

Seguint les instruccions del Departament d’Educació 

 

 

“… res acaba del tot i en tot hi ha un començament ple de boires. Memòria i present i futur s’uneixen 

misteriosament quan vivim una emoció intensa. Amb aquest robatori ens dona una lliçó. Ens recorda 

que som fràgils, sortosament som fràgils, no estem de tornada de res, per molt que ens pensem que 

som els reis de tot. Ras i curt: ens necessitem, necessitem rituals per arribar i per marxar. Necessitem 

l’espatlla del company per plorar o la mà de la companya per avançar amb més confiança i avançar 

junts. Necessitem els pares i els avis, les mares i les àvies, els germans i les germanes, tan pesats a 

vegades… i la gent de l’escola,...”  

Jaume Cela 
Carta a les colles de sisè (Fragment) 

El diari de l’educació 24 de maig de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 |  
 

CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El present document s’emmarca en el període de confinament (iniciat el passat 12 de març 2020), i 

posterior desescalada on ens situem actualment, arrel de la pandèmia de la covid-19, en què la 

nostra zona va ser especialment afectada. El document vol ser la concreció a la nostra escola del 

Pla de reobertura  de centres en fase 2 i les instruccions que l’acompanyen.  

Pren sentit davant l’ordre d’obertura de tots els centres públics i concertats en municipis en fase 2 

per a dur-hi a terme les activitats següents:  

 

 

1.  Acollida per a l’alumnat de la comunitat de petits (de l’1/06/20 al 19/06/20) 
 

Aquesta acollida va destinada a les famílies on els progenitors de les quals, per motius laborals i 

professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

 

Previsió d’alumnat i professorat: 

● Tenim la previsió de 6 alumnes d’infantil que han demanat l’acollida. aquest infants estaran 

tots ubicats a la mateixa aula (EI5) acompanyats d’una mestra i amb el suport de la TEI de 

l’escola. Es procurarà tenir l’aula en constant ventilació. 

 

Horaris i activitats del grup:  

● Seguint les instruccions del Departament d’Educació, l’horari serà de 9 del matí a l’1 del 

migdia. La previsió d’horari i activitats seria: 

9 a 10 acollida / converses / lectura matinal 

10 a 11 esmorzar / pati 

11 a 12 activitats diverses: expressió corporal / música / joc lliure / ...  

12 a 13 pati i recollida  

 

Entrades i sortides a l’escola: 

● Es faran per la porta del carrer Comtes de Cardona i entraran d’1 en 1 per poder aplicar gel 

desinfectant. Les famílies hauran de mantenir la distància de seguretat i no podran accedir 

al centre. 

 

 

2. Atenció personalitzada del tutor per tot l’alumnat de l’escola. 
 

Aquesta és una mesura excepcional per fer un acompanyament individual a famílies i alumnat pel 

tancament de curs. És prioritari fer aquesta trobada amb les famílies vulnerables i infants NESE 

amb les que no hem pogut mantenir contacte al llarg del confinament.   

Cada tutor combinarà, segons la disponibilitat de les famílies, aquesta atenció i aquestes podran 

demanar hora a través del correu electrònic de les mestres. Els tutors podran citar un sol 

acompanyant de l’alumne/a, dins la franja compresa entre 9:30 i 12:30 i l’entrada es farà per 

c/Comtes de Cardona, qualsevol dia de la setmana, menys els dimecres que és quan ja tenim els 

alumnes de 6è al centre. 

A Educació primària aquestes trobades es faran a les aules respectives. A Infantil es disposarà la 

sala de trobades. 
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3. Acció educativa presencial de caràcter voluntari pels Massagrans (6è) 
 

Per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas 

a secundària,  
 

● L’assistència serà dels 25 alumnes repartits en grups de 8. En cas d’entrar a la fase 3 es 

preveu fer grups més nombrosos la darrera setmana. 

● 3 grups diferenciats d’alumnes amb la seva tutora 

● Horaris dels grups i activitats base:   

 

3 de juny 10 de juny 17 de Juny 

Converses, emocions i 
treballs del confinament 

El pas a secundària Recollida i cloenda d’etapa 

grup A: de 9 a 10 

grup B: de 10:30 a 11:30 

grup C: de 12:00 a 13:00 

grup A: de 9 a 10 

grup B: de 10:30 a 11:30 

grup C: de 12:00 a 13:00 

grup A: de 9 a 10 

grup B: de 10:30 a 11:30 

grup C: de 12:00 a 13:00 

 

● Consideracions sobre l’espai: 

○ Els grups sempre es situaran a la seva aula de referència, Massagrans (6è).  

○ L’aula es distribuirà en forma de rotllana, amb cadires per poder conversar. 

○ Es tindrà en compte que constantment estigui ventilada 

 

● Entrades i sortides a l’escola 

○ Es faran per la porta del carrer Papa Joan XXIII (pista) i entraran d’1 en 1 per poder 

aplicar gel desinfectant a la porta de Massagrans d’entrada a l’edifici. L’alumnat 

haurà de mantenir la distància de seguretat a l’entrada. 

4. Continuïtat de l’acció telemàtica  
 

• A totes les comunitats es continuarà amb els reptes setmanals amb les plataformes Padlet i 

Classroom del google suite  

• Es mantenen les videotrucades a les diferents comunitats i classes.  

 

 

5. Mesures de seguretat establertes. 

● Requisits per poder venir presencialment a l'escola: 

○ Absència de simptomatologia de covid-19. 

○ No haver estat positiu durant els 14 dies anteriors. 

○ No haver estat en contacte amb algun positiu els 14 dies anteriors. 

○ Tenir les vacunes al dia. 

○ Que l'infant no presenti malalties cròniques complexes (respiratòries, cardíaques, 

diabetis...). 

● L'alumnat haurà de mantenir la distància de seguretat en tot moment (2 metres). 

● En cas d’utilització de material, aquest serà individual per cada alumne/a. 

● Rentat de mans: 

○ En infants i adolescents, es rentaran les mans: 

■ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

■ Abans i després dels àpats 
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■ Abans i després d’anar al WC  

■ Abans i després de les diferents activitats  

○ En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:  

■ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants  

■ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels 

infants i dels propis  

■ Abans i després d’acompanyar un infant al WC  

■ Abans i després d’anar al WC  

■ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)  

■ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

● Els punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol 

ús, són els habituals a l’escola   

● En punts amb dispensadors de solució hidroalcohòlica: 

○ Accessos a l’escola 

○ Entrades i sortides de l’aula de referència. 

● Actuació en cas aparició de símptomes: 

○ D’un alumne: 

■ Aïllar en un espai específic (biblioteca) amb l'acompanyament d’un membre 

de l’equip directiu. 

■ Procedir al trasllat del grup en un espai diferent, si pot ser al pati, i desinfectar 

i netejar l’aula de referència. 

■ Avisar a la família i informar-la que han d’evitar contactes i anar al CAP 

■ Informar  al CAP de referència 

■ Informar a inspecció del departament d’Educació 

 

○ D’un mestre en presència al centre i amb atenció a un grup d’infants: 

■ L’equip directiu procedeix al trasllat del grup a un espai diferent, si pot ser al 

pati, i es procedeix a desinfectar i netejar l’aula de referència. 

■ El mestre/a s’aïlla a casa i informa al seu metge de família. 

■ L’equip directiu Informa  al CAP de referència 

■ L’equip directiu informa a la inspecció del departament d’Educació 

 

6. Mesures de ventilació i neteja establertes. 

Es mantindrà una continuada ventilació natural dels espais utilitzats pels nens i nenes, deixant en 

tot moment les finestres i les portes obertes. 

 

S’ha sol·licitat la presència fixa d’un persona al centre durant el mes de juny, en coordinació amb 

l’ajuntament. Caldrà que es segueixin totes les pautes concretades a les instruccions facilitades pel 

Departament d’Educació. 

 

 

7. Coordinació amb els agents educatius. 
 

● Ajuntament i escoles del municipi: 

○ Estem en constant comunicació amb l’ajuntament i les altres escoles del municipi per 

establir nexes d’unió en benefici de totes les famílies del municipi actuant de manera 

coordinada. S’ha arribat a acords com: 
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■ Unificar criteris en l’atenció a l’alumnat de d’infantil. 

■ Unificar criteris en l’atenció a l’alumnat de 6è 

■ No fer recollida de pertinences mentre que les mesures de seguretat no ens 

ho permetin. 

● Departament d’educació 

○ Seguim els criteris i les instruccions rebudes del departament 

○ Mantenim un contacte permanent i sempre que sigui necessari amb la inspecció. 

 

8. Comunicació a la comunitat educativa. (Veure annex) 
 

● A les famílies: 

○ Tant bon punt que se’ns informa que cal fer l’obertura del centre se’ls comunica, via 

correu electrònic, que s’està treballant en la confecció d’aquest Pla. 

○ A les famílies de la comunitat de petits i de 6è es fa un sondeig per fer una previsió 

de l'alumnat que assistirà a l’escola. A les famílies d’infantil que han manifestat la 

seva necessitat del servei d’acollida i a totes les de 6è se’ls envia el model de 

declaració responsable, amb indicacions pel l’assistència al centre. (veure annex). 

○ A nivell de totes les famílies se’ls envia una infografia del pla d’obertura. 

○ La infografia es penjarà a la cartellera  i a la WEB de l’escola. 

● Al consell escolar 

○ Es fa arribar per correu electrònic la infografia del pla (abans que a la resta de 

famílies), i se’ls informa que restem oberts a resoldre dubtes. 

○ Se’ls, enviarà un cop redactat el pla definitiu. 

 

 

 

 

 

Malgrat creiem que la reobertura de les escoles en les condicions que se’ns demana des del 

Departament atempta directament a les idees que tenim com escola del què ha de ser una 

acompanyament emocional i educatiu de l’alumnat redactem aquest pla d’obertura de l’escola 

Marta Mata de Vilanova del Camí en data 27 de maig de 2020 i es posa a disposició i coneixement 

de tota la comunitat educativa.  

 

La seva valoració quedarà reflectida de manera concreta a la memòria del curs 19/20 que de ben 

segur tindrà consideracions importants a tenir en compte a la PGA del curs 20/21. 
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ANNEX 

 

CORREU A TOTES LES FAMÍLIES 

Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 

 

Benvolgudes famílies, 

 

En relació al comunicat que hem rebut del Departament d'Educació sobre les instruccions d'obrir 

els centres que entrin en fase 2, a partir de l'1 de juny o més endavant, comunicar-vos que com a 

claustre hi estem treballant per tal d'elaborar el nostre Pla que contempli les casuístiques de la 

nostra escola. 

En breu us informarem i us podrem concretar molt més les actuacions que establirem. Seguiu 

atentament el correu electrònic de l'escola. 

 

Seguim en contacte. 

 

Salutacions,  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CORREU A LES FAMÍLIES  DE LA COMUNITAT DE PETITS 

Necessitat d’acollida a l’escola 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Dins del Pla d'obertura de centre en fase 2 es preveu la possibilitat voluntària que els infants de les 

aules de Patufets, Pinotxos i Tabalugues que tinguin els pares o tutors treballant fora de casa, de 

l'1 al 19 de juny, puguin ser acollits a l'escola en horari de 9 a 13h. No es farà una atenció lectiva, 

de classes normals, sino que s'ofereix un servei assistencial, amb moltes mesures de prevenció i 

seguretat restrictives de contacte. 

Per tal d'organitzar aquest servei necessitem saber quines són les vostres necessitats. Responeu 

aquest correu les famílies que necessiteu aquest servei com a molt tard el dilluns 25 de maig, al 

matí. 

 

Moltes gràcies. 

Salutacions, 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CORREU A LES FAMÍLIES DE 6È 

Possibilitat de 3 sessions presencials a l’escola 

 

Benvolgudes famílies, 

 

El Pla de reobertura de la nostra escola contempla la possibilitat, sempre voluntària i a decisió final 

de la família, que els alumnes Massagrans facin tres sessions presencials al centre, durant el mes 

de juny.  
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Les hem plantejat en grups de 8 nens/es, mantenint les condicions de prevenció i seguretat que 

sanitat i el Departament d'Educació ens demana, i tindrien una hora de durada, amb franges lliures 

de mitja hora, entre grups, que ens permetria ventilar i netejar els espais utilitzats. 

 

Us proposem els següents dimecres: 

3 de juny: converses, emocions i treballs del confinament 

10 de juny: el pas a secundària 

17 de juny: recollida i cloenda d'etapa (no substitueix l'activitat de gran grup que seguirà pendent a 

l'espera que la situació es normalitzi). 

 

Cal que respongueu de manera urgent si el vostre fill/a assistirà a aquestes sessions, entre 

avui o demà, per tal que organitzem els grups i així us assignarem els horaris, que els hem de fer 

constar de manera molt concreta al Pla d'obertura del centre. 

 

Al llarg de la setmana anireu rebent més informacions concretes d'aquest Pla que també podrà 

consultar-se a la web d'escola. 

 

Gràcies per la vostra col.laboració. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FAMÍLIES INFANTIL (ACOLLIDA) FAMÍLIES 6è 

Declaració responsable 

Bon dia famílies, 

 

Us fem arribar la declaració responsable que ens ha fet arribar el Departament d'Educació per 

poder assistir a les trobades del mes de juny. 

 

Aquest document ens l'hauran de portar els infants el primer dimecres, 3 de juny, omplert i signat. 

 

Moltes gràcies i salutacions 

 

(models facilitats pel Departament d’Educació a portal de centre) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CORREU AL CONSELL ESCOLAR 

Pla d’obertura de centre 

Bon dia, 

Esperem que tant vosaltres com les vostres famílies estigueu el millor possible i que aviat tornem a 

la normalitat. 

 

Us fem arribar un resum del Pla d'obertura del mes de juny de la nostra escola. Quan tinguem tot el 

document redactat us el farem arribar. 

Si teniu  dubtes ens els podeu compartir en aquest mateix correu i us els respondrem. 

 

Aquest resum el passarem a la resta de famílies aquesta tarda. 

Moltes gràcies i salutacions. 
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