
Pla d’obertura 2021-2022
ESCOLA L’OLIVAR



Grups estables 

GRUP ALUMNES MESTRES 
ESTABLES

ALTRES 
MESTRES

ESPAI

P3 14 Núria Vega Txell (R), Laura 
(EM), M. Jesús

Aula P3

P4 12 Carmina Txell (R) i Laura 
(EM)

Aula P4

P5 24 Sara Txell (R), Laura 
(EM) i Mireia 
(ANG)

Aula P5

1r 17 Mireia Clàudia, Toni (EF) 
i Laura (EM)

Aula 1r

2n A 13 Neus Toni (EF), Laura 
(EM) i Mireia 
(ANG)

Aula 2n A



Grups estables 

GRUP ALUMNES MESTRES 
ESTABLES

ALTRES MESTRES ESPAI

2n B 15 M. Jesús Toni (EF), Laura(EM) i 
Mireia (ANG)

Aula 2n B

3r 23 Núria S. Toni (EF) Manel (EM) i 
Jordi (ANG)

Aula 3r 

4t A 13 Manel Toni (EF), Ester (CAT) i 
Jordi (ANG)

Aula 4t A

4t B 15 Núria P. Toni (EF) Manel (EM)i 
Jordi (ANG)

Aula 4t B

5è 25 Albert Toni (EF) Manel (EM), 
Jordi (ANG) i Ester (PJ)

Aula 5è

6è 18 Mònica Toni (EF) Manel (EM), 
Jordi (ANG) Ester (PJ)

Aula 6è



Personal

MESTRA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CLAUDIA TORIBIO

EAP CRISTINA CUIXERES

VETLLADORA CRISTINA SANDOVAL

CONSERGE JUDITH BLANCH

ADMINISTRATIVA ANNA M MUÑOZ

NETEJA LOLA PEREZ, PILI FERNÁNDEZ

MENJADOR I CUINA MONTSE, NURIA, PILAR, CRISTINA I MARC

COORDINADORA MENJADOR I ACOLLIDA MONTSE BARALDES



Entrades i sortides 

CURS ACCÉS ENTRADA /SORTIDA TOTAL 
ALUMNES

P3, P4, P5, 
1r, 2n A i 2n B

Porta principal Entrada 9:00
Sortida 16:30

95

3r, 4t A, 4t B, 5è 
i 6è

Porta serveis 1 
(menjador )

Entrada 9:00
Sortida 16:30

94



Entrades i sortides Educació Infantil 

CURS ACCÉS
RECINTE 
ESCOLAR

ACCÉS A L’EDIFICI TOTAL 
ALUMNES

P3 Porta principal
Pujar per la 
rampa

Vestíbul 14

P4 Porta principal
Pujar per la 
rampa

Vestíbul 12

P5 Porta principal
Pujar per la 
rampa

Pati d’educació infantil, 
porta del darrere

24



Entrades i sortides Educació Primària 
CURS ACCÉS

RECINTE 
ESCOLAR

ACCÉS A L’EDIFICI TOTAL 
ALUMNES

1r
Porta principal
Fila a la pista on 
hi ha la seva 
mestra

Porta d’accés del pati a 
l’edifici

17

2n A 
2n B

Porta principal
Fila a la pista on 
hi ha la seva 
mestra

Porta d’accés del pati a 
l’edifici

28

3r
Porta de serveis 
darrere menjador
Fila a la pista on 
hi ha la seva 
mestra

Porta escales 
d’emergència

23



Entrades i sortides Educació Primària 
CURS ACCÉS

RECINTE 
ESCOLAR

ACCÉS A L’EDIFICI TOTAL 
ALUMNES

4t A
4t B

Porta de serveis 
darrere menjador
Fila a la pista on 
hi ha el seu/va 
mestra

Porta escales 
d’emergència

28

5è Porta de serveis 
darrere menjador
No fila

Porta escales 
d’emergència

25

6è Porta de serveis 
darrere menjador
No fila

Porta escales 
d’emergència

18



Organització patis 

CICLE HORARI ZONES

EDUCACIÓ 
INFANTIL

11:00 a 11:45 Pati es dividirà en tres zones ben diferenciades 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA

11:00 A 11:30 Disposem de 8 zones:
Mitja pista , mitja pista , porxo ,  zona verda , zona 
sorra, parc infantil i camp de futbol ( mig camp, 
mig camp)

Cicle Inicial i cicle Mitjà : establiran les zones de 
joc de cada grup fent ús de la pista , zona verda , 
zona sorra ,porxo i parc infantil . 

Cicle superior : farà ús del camp de futbol



Comunicació famílies 
CONSELL ESCOLAR: sempre que sigui necessari

REUNIONS FAMÍLIES :
- Presentació pla d’Obertura abans del 13 de setembre
- Reunions de classe inici de curs 
- Comunicació mitjançant correu del centre 

PÀGINA WEB
- Canal d’informació
- Blogs d’aula 

GRUP DE WHATSAPP de pares i mares delegats amb un membre equip directiu per tal de 
transmetre informació per aquest canal.

INSTAGRAM de l’escola 

TUTORS/ES : Seguiment individual de les famílies , ja sigui via mail o telefònica. 
EQUIP DIRECTIU : hores d’atenció a les famílies 



Protocol d’actuació davant un possible cas de covid - 19

CASOS ESPAI AÏLLAT CUSTÒDIA ALUMNE/A TRUCA 
FAMÍLIA

COMUNICA A 
SSTT

Infantil i Primària Aula aïllada Conserge/Equip directiu Membre Equip 
Directiu

Direcció

Coordinació i seguiment Serveis Territorials d’Educació i el CAP de referència.

CAP de referència fa la valoració si cal PCR o no. 

Si es fa PCR, introducció del cas al TRAÇACOVID (aplicatiu de seguiment).

PCR + : salut valora confinament del grup.
PCR - : no confinament del grup. 



Gestió de casos covid-19 als centres educatius

Contacte estret: persones que formen part d’un GCE. 

Confirmació cas positiu: estudi de contactes a tot el GCE.

- Alumnes i professionals amb pauta completa de vacunació o amb la covid-19 
passada en els darrers 6 mesos: TAR en farmàcies autoritzades. 0-1 dia. 

- POSITIU = aïllament.
- NEGATIU = no quarantena.

- Alumnes i professionals sense vacunació o pauta incompleta: PCR entre el 4t i 
6è dia. Atenció primària decideix on es faran. 

- POSITIU = aïllament i consideració de nou cas.
- NEGATIU = quarantena 10 dies mínim. 



Mesures extraordinàries internes

- Rentat sovint de mans
- Utilització de gel hidroalcohòlic
- Ventilació constant a les aules
- Ampolla/Cantimplora d’ús personal i mascaretes TOT MARCAT AMB EL NOM
- PRIMÀRIA : Portar un sobre de paper tancat i amb el nom,  amb dues 

mascaretes 
- Espai  per grup estable
- Lavabos per grup estable
- Priorització activitats a l’exterior 

- ANIVERSARIS: Si es vol, es pot portar menjar no manipulat a casa
- ED. FÍSICA: a l’exterior i amb el mateix GCE no cal portar mascareta
- SORTIDES: es faran a l’entorn i sortides amb bus des del primer trimestre 



Aspectes a tenir en compte

- Cal prendre la temperatura a casa
- L’alumne/a no pot accedir al centre si té una temperatura superior als 37’5º ni 

haver-la reduït amb antitèrmics
- Utilització de mascareta de l’alumnat a partir de 1r de primària fins a 6è. 

Recomanem cordill per subjectar-la.
- En espais exteriors, si es manté el GCE no cal fer ús de la mascareta
- En espais exteriors, es permet la interacció de diferents GCE fent ús de la 

mascareta
- La mascareta a educació infantil no és obligatòria  
- Les famílies hauran de signar una declaració responsable
- Puntualitat entrades i sortides
- No pot accedir al centre cap persona que està en aïllament, que està esperant 

el resultat del PCR, que conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19 
o que està en aïllament preventiu per ser contacte estret.



Menjador
2 torns per dinar: 12:30 a 13:15 -- educació infantil 

13:30 a 14:15 -- educació primària
 

Taules de grups estables. Si a l’exterior juguen amb el seu GCE no cal mascareta. Interacció Sí. 
Els alumnes del menjador no poden sortir del centre de 12:30 a 15:00. 
Preu del tiquet : 6,19 €. Les famílies amb saldo negatiu NO poden fer ús del servei.

Neteja 
Aquest curs la normativa contempla tornar a com ho fèiem anteriorment. Neteja al final de jornada.

Acollida i extraescolars
Servei d’acollida matinal ( 8:00 a 9:00 h) i de tarda (16:30 a 17:30). Ús de mascareta  durant el 
servei. 
Extraescolars es faran a la tarda . Ús de mascareta . 



Pla de treball davant possible confinament

EDUCACIÓ INFANTIL :

- 1 vídeo setmanal d’escalf
- Quadern d’activitats

EDUCACIÓ PRIMÀRIA :

- Videoconferències amb els alumnes
- Treballar a partir de la plataforma Google Classroom 
- Treballar amb la app Innovamat 
- Alumnes agafaran material de l’escola per treballar a casa
- Comunicació amb les famílies i alumnes per fer-ne el seguiment via mail , videotrucada o 

trucada telefònica
- Avançament de matèria



Altres aspectes del PLA D’OBERTURA

- Festes de l’Olivar: es seguiran fent i estarem pendents de l’evolució de les 
normatives. Es valorarà la participació de les famílies

- Entrades de les famílies es contemplen amb cita prèvia i amb les mesures de 
seguretat i prevenció 

- Adaptació P3: es contempla, amb mesures de prevenció.

Seguirem atents a l’evolució de les normatives, sobretot de cara als propers 
trimestres de curs.




