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PLA OBERTURA DE L’ESCOLA MONTSANT D’ULLDEMOLINS 

Curs 2019 – 2020 

ZER Montsant – Serra de Prades 

 
 
 

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. 

 

• INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES 

EDUCATIUS. 

 

- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica 

tal i com s’està portant a terme fins al final del curs. 

- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com 

fins ara. 

- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de 

seguretat establertes. 
 
 

Més informació sobre l’obertura dels centres educatius en les instruccions del 

Departament d’Educació: 

Pla de reobertura de centres educatius: 

https://drive.google.com/file/d/15gdf6QuTdcKVwX7_9UCtKPQK6Z4GnZgI/view?usp=

sharing 

Instruccions d’obertura de centres: 

https://drive.google.com/file/d/15gdf6QuTdcKVwX7_9UCtKPQK6Z4GnZgI/view?usp=

sharing 
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2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

 

2.1 Alumnat 

 

a) ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA 

Les modalitats d’atenció educativa que s’oferiran a l’escola, seguint les 

instruccions del Departament d’Educació són: 

 

• Acció educativa presencial (6è curs).  

• Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. 

• Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, 

quan es cregui necessari.  

• Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle 

d’educació infantil (3-6).  

 

Serà necessari que les famílies signin una declaració responsable sobre 

l’estat de salut del nen/a conforme compleix els requisits sanitaris establerts 

en les instruccions. En el cas d’alumnat d’acollida d’Educació Infantil, en 

aquesta declaració responsable també es farà constar la situació laboral 

dels progenitors i la seva impossibilitat de conciliació familiar. 

 

 

2.2 Disponibilitat de professionals 
 

Tots els mestres de la ZER Montsant – Serra de Prades han de respondre el 

qüestionari de declaració responsable que facilita el Departament 

d’Educació, prèviament a la seva incorporació als centres educatius. 

En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del 

Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que 

podrà participar en les activitats presencials i que consten com a grup no 

vulnerable. 
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El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 

presencial a l’Escola Montsant és de:   

 

Docents adscrits al centre 3 

Mestres especialistes itinerants de ZER 1 

No docents 0 

 

Per tal d’evitar el desplaçament innecessari dels mestres especialistes de la 

ZER, s’ha distribuït els mestres en cadascuna de les escoles de la ZER. Per 

tant, cada escola disposa d’un o dos especialistes, com a màxim al llarg 

de les tres setmanes de l’obertura dels centres educatius. 

 

 Els acords presos amb tot el Claustre de la ZER sobre la organització dels 

mestres i la flexibilitat horària per a compaginar la conciliació familiar dels 

docents amb fills, l’obertura de les escoles i les tasques del treball a 

distància fins al 19 de juny són: 

 

• Les direccions de les escoles estaran de dilluns a divendres al centre 

en horari de 9h a 13h. 

• Els mestres tutors assistiran 3 dies als centres educatius. 

• Els mestres especialistes itinerants assistiran 2 dies als centres 

educatius i sempre a la mateixa escola (pot donar-se alguna 

excepció al llarg de les tres setmanes per a circumstàncies no 

previstes). 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Montsant 
C/ Verge de Montserrat, 2 

43363 Ulldemolins 

Tel. 977 561680 

e3004487@xtec.cat 

 

 

2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  

 

a) ESCOLES I COL·LEGIS D’INFANTIL I PRIMÀRIA 

Des de la direcció del centres, s’ha contactat telefònicament amb les 

famílies per obtenir la situació de necessitats reals, mitjançant un formulari 

electrònic, etc. 

 

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 

TOTAL D’ALUMNES DEL 

GRUP 
2 0 5 3 3 3 3 2 3 

Acció educativa 

presencial 
        3 

Atenció 

personalitzada 
   1 1 1 1 2  

Atenció tutorial en 

grups 
  2 2 2 2 2   

Acollida EI segon 

cicle (3-6) 
1  2       

Atenció alumnat en 

petits municipis i que 

ha estat 

“desconnectat” 

         

Alumnes que NO 

assisteixen a l’escola. 
1 

  

1 
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2.4 Disponibilitat d’espais 

Una vegada analitzades les dimensions de l’escola i per evitar 

aglomeracions en les entrades i sortides, aquestes es faran de forma 

esglaonada. A més, s’han dissenyat els horaris per tal que no coincideixin 

diversos grups al mateix temps al pati ni als espais comuns com lavabos o 

passadissos. Cada grup d’acollida o d’atenció educativa sempre serà el 

mateix grup d’alumnat i restarà en una aula o espai estable i fix. 

 

El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les 

activitats abans esmentades: 

 

 

DEPENDÈNCIA Superfície 

(m2) 

Observacions 

Aula grup INFANTIL 40,35 m2 Aula equipada amb finestres que permetran la 

ventilació al llarg del matí. 

Aula grup  

PRIMÀRIA 

39,70 m2 Aula equipada amb finestres que permetran la 

ventilació al llarg del matí. 

Aula polivalent 

menjador 

41,05 m2 Aula equipada amb finestres que permetran la 

ventilació al llarg del matí. 

Aquest Espai el farem servir, si és precís, per desdoblar 

els alumnes de l’aula de primària. 

Biblioteca  40,40 m2 En principi en aquest espai, no es preveu presència 

d’alumnat, només els mestres i/o reunió amb les 

famílies. 

Pel que fa a lavabos, comentar que a l’escola tenim dos lavabos per l’ús habitual dels 

alumnes. 

Es aquest període, seguint els criteris habituals, es vetllarà perquè no coincideixin 

massa alumnes a la vegada, respectant així les normes que se’ns demanen des de 

Salut. 
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2.5 Organització de l’acció educativa presencial.  

 

● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació 

que assistirà presencialment al centre.  

 

ESCOLES I COL·LEGIS D’INFANTIL I PRIMÀRIA 

 

Calendari 

juny 

P3 P4 

No tenim 

matrícula 

P5 6 EP 

1 1  2 3 

2     

3   1 3 

4     

5 1  2 3 

     

8 1  2 3 

9     

10   1 3 

11     

12 1  1 3 

     

15 2    

16     

17   4  

18     

19    3 

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

 

ATENCIÓ ALS ALUMNES 

Grup infantil Tutora d’infantil 

Grup primària Tutor de primària/ 

mestra especialista 

Atenció 

individualitzada 

Tutor de primària/ 

mestra especialista 

 

 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)  

 

 

 Horari d’atenció Horari esbarjo 

Grup d’infantil 

 

Tots els dies de dilluns a 

divendres. 

Entrada: Entre 9h i 10h 

Sortida: entre 12:30h i 13:00h 

11:00h - 11:30h 

 

Grup 6è Dilluns, dimecres i divendres 

De 9:30 a 11h 

 

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

 

 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  

 
 

GRUP-

CLASSE 
DEPENDÈNCIA 

Nombre 

d’alumnes 
Superfície (m2) 

Ràtio 

superfície/alumnes 

Verificaci

ó ràtio >= 

4 

Verificació 

nombre 

màxim 

d’infants 

6 EP Aula primària 3 39,70 13,23 OK OK 

Infantil Aula infantil 3 40,35 13,45 OK OK 

• La resta de franges horàries a on hi haurà presència de més alumnes, es compleix 
la ràtio tant a infantil com a primària. 
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2.6 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial 

en grup reduït, que preveu el centre educatiu. 

 
 
 
 

SETMANA 

1 
1 AL 5 DE 

JUNY 

DILLUNS 

 1 

DIMARTS  

2 

DIMECRES 

 3 

DIJOUS  

4 

DIVENDRES  

5 

 Ed. Infantil: 

3 alumnes (10:00 a 

12:30h) 

       _______________ 

Ed. Primària: 

*3 alumnes 6è 

(9:30-11h) 

*3 alumnes atenció 

individual CI 

(11h a 12:30) 

 

 

 

Ed. 

Infantil: 

3 

alumnes 

(10:00 a 

12:30h) 

 

Ed. Infantil: 

3 alumnes (10:00 a 

12:30h) 

       _______________ 

Ed. Primària: 

*3 alumnes 6è 

(9:30-11h) 

*4 alumnes atenció 

individual CM 

(11h a 12:30) 

 

 

 

Ed. 

Infantil: 

3 

alumnes 

(10:00 a 

12:30h) 

 

Ed. Infantil: 

3 alumnes (10:00 a 

12:30h) 

       _______________ 

Ed. Primària: 

*5 alumnes atenció 

individual CS I CM 

(9:30-11h) 

*4 alumnes atenció 

individual CM I CI 

(11h a 12:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETMANA 

2 
8 AL 12 DE 

JUNY 

DILLUNS 

 8 

DIMARTS  

9 

DIMECRES 

 10 

DIJOUS  

11 

DIVENDRES  

12 

 Ed. Infantil: 

3 alumnes (10:00 a 

12:30h) 

       _______________ 

Ed. Primària: 

*3 alumnes 6è 

(9:30-11h) 

*3 alumnes atenció 

individual CI 

(11h a 12:30) 

 

 

 

Ed. 

Infantil: 

3 

alumnes 

(10:00 a 

12:30h) 

 

Ed. Infantil: 

3 alumnes (10:00 a 

12:30h) 

       _______________ 

Ed. Primària: 

*3 alumnes 6è 

(9:30-11h) 

*4 alumnes atenció 

individual CM 

(11h a 12:30) 

 

 

 

Ed. 

Infantil: 

3 

alumnes 

(10:00 a 

12:30h) 

 

Ed. Infantil: 

3 alumnes (10:00 a 

12:30h) 

       _______________ 

Ed. Primària: 

*5 alumnes atenció 

individual CS I CM 

(9:30-11h) 

*4 alumnes atenció 

individual CM I CI 

(11h a 12:30) 
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SETMANA 

3 
15 AL 19 DE 

JUNY 

DILLUNS 

 15 

DIMARTS  

16 

DIMECRES 

 17 

DIJOUS  

18 

DIVENDRES  

19 

 Ed. Infantil: 

P3 (2 alumnes) 

(10:00 a 12:30h) 

       _______________ 

Ed. Primària: 

*6 alumnes CI 

(9:30-12h) 

 

 

Ed. 

Infantil: 

3 

alumnes 

(10:00 a 

12:30h) 

 

Ed. Infantil: 

P5 (5 alumnes) 

(10:00 a 12:30h) 

       _______________ 

Ed. Primària: 

*6 alumnes CM 

(9:30-12h) 

 

 

 

Ed. 

Infantil: 

3 

alumnes 

(10:00 a 

12:30h) 

 

Ed. Primària: 

 

 

*5 alumnes CS 

(9:30-12h) 

 

 

 

 ACTUACIONS QUE ES PREVEUEN DUR A TERME AL LLARG D’AQUEST 

PERÍODE: 

 

1. ACCIÓ TUTORIAL EN GRUPS REDUÏTS (de màxim 13 alumnes) 

- Assemblea, conversa i acompanyament emocional dels alumnes. 

- complimentar i donar suport a la tasca educativa que es du a terme 

telemàticament. 

- Recollida de material  i estris personals dels infants. 

- Acomiadament del curs escolar 2019 – 2020. 

 

2. ATENCIÓ PERSONALITZADA INDIVIDUAL (ENTREVISTA AMB CITA PRÈVIA) 

- Seguiment emocional de l’alumnat. 

- Valoració dels plans de treball personalitzats. 

- Seguiment del treball realitzat a casa. 

- Propostes de treball per l’estiu. 
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2.7 Indicar si s’oferirà servei de transport.  

 

L’Escola Montsant d’Ulldemolins no disposa de servei de transport escolar. 

 

 

2. 8 Informació als professionals. 

Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que 

participarà en les activitats presencials, les mesures de protecció i 

prevenció generals, les mesures específiques i protocols d’actuació que 

s’han establert per part del Departament d’Educació. 
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RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura de l’ 

ESCOLA MONTSANT D’ULLDEMOLINS 

 

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 29 de maig de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del 

contingut Pla d’Obertura. 

 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

 

 

RESOLC: 

 

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola Montsant d’ulldemolins, que 

s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució. 

 

2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   

 

Ulldemolins, 29 de maig de 2020 

 

 

 

 

 

Marisol Aznar Casañez 

La directora de l’Escola Montsant d’Ulldemolins 
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