
 

 

 

 

 

 

  

 

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, aprovat 

pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu 

Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de 

l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: 29 de maig de 2020 

 

 

 

  

Pla d’obertura juny 2020 

Centre: Escola Pla de l’Ametller 
(Banyoles) 



 

 

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

 

 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al 

centre: 

Educació infantil 3 

6è de Primària 18 

Altres cursos 13 

 

3.- Organització de l’acció educativa presencial.  

Aquest servei s’ofereix, amb caràcter voluntari per a l’alumnat, per tal de donar suport a la 

finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària.  

S’establirà de manera gradual i no necessàriament permanent, d’aquesta forma: 

Atenció educativa presencial 6è de Primària(1): 

(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació 

(2) No s’ha de posar els noms i cognoms sinó càrrec, especialitat...(ex.: tutor P4, mestra CI) 

(3) Cal posar el nombre d’alumnes que tindrà cada grup. Màxim 13. 

Observacions: 

(Es pot desenvolupar qualsevol especificació que calgui tenir en compte) 

 

 

  

Grups 
(Núm 

alum)(3) 

Docent de 
referència(2) 

Aula 
Dia 4/11 de juny  Hora 

entrada 
Hora 

sortida 
Esbarjo 

dll dm dc dj dv 

6èA 
grup 1 

13 
Tutor 6èA 6èA    x  9:30h 10:30h NO 

6èA 
grup 2 

13 
Tutor 6è A 6èA    x  11h 12h NO 

6èB 
grup 13 

Tutora 6è B 6èB    x  9:30h 10:30h NO 

6èB 
grup 2 
13 

Tutora 6èB 6èB    x  11h 10:30h NO 

Docents 36 

Personal PAS 2 

 



 

4.- Organització de l’acollida d’Educació infantil: 

És 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 (Han de presentar un full de Declaració 

responsable) 

S’organitza de 9 a 13h de la següent forma(1): 

(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació. 

(2) No s’ha de posar els noms i cognoms, sinó càrrec, especialitat...(ex.: tutor P4, mestra CI) 

(3) Cal posar el nombre d’alumnes que tindrà cada grup. Màxim 8 a P3 i màxim 10 a P4 i P5 

 

Observacions: 

(Es pot desenvolupar qualsevol especificació que calgui tenir en compte) 

  

Nivell Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docent de 
referència(2) 

Aula Hora entrada Hora 
sortida 

Esbarjo 

P3 A(3) Mestra 
infantil 

P3B i aula 
Psicomotricitat 

9h 13h NO 

      

      

      

P4 A (0)      

      

      

      

P5 A(0)      

      

      

      



 

 4. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que 

preveu el centre educatiu  

Atenció personalitzada: S’aplicarà en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura 

excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de 

retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general(1): 

Nivell Descripció de l’activitat Dia Horari Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docents 
responsables(2) 

1r Comiat escola i 
recollida estris 
personals 

16/06/20 9-13h 2 grups de 
1rA (11) 
2 grups de  
1rB (11) 

Tutores de 1r 

2n Comiat escola i 
recollida estris 

personals 

16/06/20 9-13h 2 grups de 
2n A (10) 
2 grups de  
2nB (11) 

Tutores de 2n 

3r Comiat escola i 
recollida estris 
personals 

18/06/20 9-13h 2 grups de 
3rA (12) 
2 grups de  
3rB(12) 

 
Tutora de 3rB 
i mestra d’EE 

4t Comiat escola i 
recollida estris 
personals 

18/06/20 9-13h 2 grups de 
4tA (13) 
2 grups de  
4tB(13) 

Tutores de 4t 

5è Comiat escola i 
recollida estris 

personals 

17/06/20 9-13h 2 grups de 
5èA (13) 
2 grups de  
5èB(13) 

 
Tutora de 5èB 
i mestra de 
suport 

6è Comiat escola i 
recollida estris 
personals 

19/06/20 9-13h 2 grups de 
6èA (13) 
2 grups de  
6èB(13) 

Tutors de 6è 

(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació. 

(2) No s’ha de posar els noms i cognoms sinó càrrec, especialitat...(ex.: tutor P4, mestra CI) 

(3) Cal posar el nombre d’alumnes que tindrà cada grup. Màxim 13. 

(Es pot afegir una fila per cada activitat) 

 

Observacions: 

(S’hi pot posar com demanar cita prèvia, si escau, o qualsevol especificació de les activitats que 

vulgui organitzar el centre. L’atenció a familiars pot ser a Infantil i a Primària) 

  



 

Atenció tutorial en grups reduïts (si es creu necessària):  Aquesta és una mesura de caràcter 

no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada. S’oferirà a alumnes de 

qualsevol nivell, quan es cregui necessari. El tutor convocarà els grups d’alumnes prèviament. 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general(1): 

Nivell Descripció de 
l’activitat 

Dia Horari Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docents 
responsables(2) 

1r Tutoria individual Per 
concretar 

Per 
concretar 

4 Tutores, i l’acció 
es farà sempre 
que sigui possible 
per 
videoconferència. 

2n Tutoria individual Per 
concretar 

Per 
concretar 

1 Tutores, i l’acció 
es farà sempre 
que sigui possible 
per 
videoconferència. 

3r Tutoria individual Per 
concretar 

Per 
concretar 

4 Tutores, i l’acció 
es farà sempre 
que sigui possible 
per 
videoconferència. 

4t Tutoria individual Per 
concretar 

Per 
concretar 

1 Tutores, i l’acció 
es farà sempre 
que sigui possible 
per 
videoconferència. 

5è Tutoria individual Per 
concretar 

Per 
concretar 

4 Tutores, i l’acció 
es farà sempre 
que sigui possible 
per 
videoconferència. 

6è Tutoria individual   0  
(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació. 

(2) No s’ha de posar els noms i cognoms sinó càrrec, especialitat...(ex.: tutor P4, mestra CI) 

(3) Cal posar el nombre d’alumnes que tindrà cada grup. Màxim 13. 

(Es pot afegir una fila per cada activitat) 

 

Observacions: 

(S’hi pot especificar altres aspectes com, per exemple, si podran recollir material que tenen al 

centre, etc.) 

 

 



 

 

 

  



 

5. Servei de transport.(només centres que disposin d’aquest servei de forma habitual) 

El criteri general és que només en casos específics es reactivarà el servei de transport escolar. 

La previsió de servei de transport acordat amb el Consell Comarcal és el següent:  

NO HI HAURÀ SERVEI DE TRANSPORT 

Ruta Dia Hora arribada al 
centre 

Hora sortida del 
centre 

    

    

    

 

Observacions: 

 

Dijous 28 de maig de 2020 

Maite Cazcarra 

-Directora- 


