
 

  

PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE. MES DE JUNY 2020. 

ESCOLA PRÀCTIQUES 

Segons indicacions del Departament d’Educació, les escoles dels territoris que entrin en            
fase 2 han de reobrir el centre per dur-hi a terme diferents tipus d’activitats              
d’acompanyament de l’alumnat.  

Tal i com indica el Consorci d’Educació de Barcelona, tots els centres, elaboraran el Pla               
d’obertura amb la clara voluntat d’atendre i prestar el millor servei a l’alumnat i, partint del                
coneixement de la realitat de cada entorn, adoptaran les mesures organitzatives que millor             
s’ajustin a cada situació en cada una de les etapes educatives. Aquests plans, s’elaboraran              
amb l’assessorament i acompanyament de la Inspecció Educativa. 

A l’Escola Pràctiques, el Pla de reobertura del mes de juny es planteja com a objectiu                
l’acompanyament emocional en el comiat del curs amb el tutor/a, i es fa un tractament               
especial amb els grups de 6è, que acaben etapa educativa. 

A.      Professionals que poden fer atenció presencial al centre. 

· Tot el professorat i personal no docent apte per dur a terme tasques presencials en la                  
reobertura de juny, estarà a disposició de l’escola entre els dies 8 i 19 de juny, en horari de                   
9 a 13 hores. El personal vulnerable per raons d’edat, salut o conciliació, continuarà fent               
feines telemàticament. 

· Caldrà que el personal complimenti la declaració responsable sobre l’estat de salut i que                
el Departament d’Educació ha penjat al Portal de Centres: 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Acces-declara
cio.aspx 

· L’Equip Directiu fixarà la tasca a realitzar per cada professional, en funció del personal                
disponible i l’alumnat que caldrà atendre. 

· Disponibilitat del professorat: Dels 34 mestres del Claustre, hi ha 2 persones vulnerables               
per motius de salut o edat, que no podran assistir presencialment a l’escola. També hi ha 6                 
mestres que, per conciliació familiar podrien no estar disponibles presencialment. És a dir, el              
servei presencial a l’escola es duria a terme amb un 76% del professorat. 

 B.      Alumnat que assistirà a l’escola: 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Acces-declaracio.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Acces-declaracio.aspx


 
- L’assistència a l’escola serà sempre voluntària. Es demanarà a les famílies que es              
confirmin l’assistència o no de cada alumne/a, mitjançant el sistema de comunicació            
habitual (Dinantia). 

- Podrà venir a l’escola l’alumnat de qualsevol cicle i nivell educatiu, en els dies i franges                 
horàries establertes, tenint en compte el següent: 

a) La família haurà d’ enviar o lliurar prèviament la declaració responsable de salut. 

b) L’alumne/a ha d’estar correctament vacunat fins a la data. 

c) Portarà mascareta (obligatòriament a Primària, molt recomanable a Infantil)) en accedir al             
recinte escolar i s’higienitzarà les mans amb solució hidroalcohòlica abans d’entrar (li            
proporcionarem a l’entrada de  l’escola).  

d) Si un/a alumne/a té febre, no podrà accedir a l’escola. Se li prendrà la temperatura abans                 
d’entrar. 

·       C.      Activitats amb presència d’alumnat 

1. Acció educativa presencial voluntària amb l’alumnat de 6è. Suport a la             
finalització d’etapa. 

Tenint en compte que ha de ser gradual i no necessàriament permanent, establim: 

a) Dies 9 i 10 de juny. L’alumnat de 6è podrà venir a l’escola en diferents franges                 
horàries i en grups de 12 alumnes, per tal de fer una trobada amb el tutor. L’objectiu                 
d’aquest retorn és el de fer un seguiment sobre l’activitat telemàtica que realitza             
l’alumne/a, les dificultats amb què es troba i donar un suport emocional a l’alumnat              
d’aquest nivell. 

Les franges horàries seran: 

- 6è A Esports: dia 9 de juny de 9 a 10:30 i d’ 11:00 a 12:30. 

- 6è B Pol·lució: dia 10 de juny de 9 a 10:30 i d’11:00 a 12:30. 

 Cada tutor convocarà l’alumnat en la franja que li pertoca. 

Es continuarà fent activitat telemàtica. 

b) Dia 19 de juny. L’alumnat de les dues classes de 6è podrà venir a l’escola en dues                   
franges horàries i en dos grups de 12/13 alumnes, per tal de fer un tancament del curs i de                   
l’etapa amb el tutor, professorat i Equip Directiu. 

Les franges horàries seran: 9-10:30 i 11:00-12:30. 



 
En ambdues dates, l’alumnat accedirà a l’escola per l’entrada del c/ Melcior de Palau de               
manera esglaonada i amb mascareta. La conserge controlarà que es guardin les distàncies             
en entrar i que l’alumnat s’higienitzi les mans amb gel hidroalcohòlic en entrar a l’edifici. Se li                 
prendrà la temperatura abans d’entrar a l’escola. 

La rebuda dels nens i nenes la farà el tutor a la seva aula de 6è, acompanyat d’un                  
especialista, a poder ser, del mateix cicle. 

Les taules i cadires estaran disposades garantint la distància de 1,5-2 metres. 

La sortida es farà de manera esglaonada i la conserge controlarà la higiene amb gel               
hidroalcohòlic abans de sortir. 

2. Acompanyament personalitzat del tutor/a amb l’alumne/a i, si escau, la família,            
en qualsevol curs i nivell. 

Cal tenir en compte que aquesta és una mesura excepcional adreçada als següents casos: 

a)       Alumnat fràgil socialment que requereix un suport educatiu personalitzat. 

b)      Alumnat amb NESE o que han patit el confinament de manera més greu. 

c) Alumnat que requereix un pla personalitzat per a l’estiu que l’ajudi en l’inici del proper                
curs. 

Es realitzarà trobada presencial alumne/a-tutor/a sempre i quan no sigui possible o no es              
cregui convenient fer-ho de manera telemàtica i individualitzada. 

El tutor/a planificarà dia i hora de retrobament amb l’alumne/a amb un màxim d’un              
acompanyant familiar. 

L’accés es farà per la porta del c/ Melcior de Palau i es demanarà que alumnat i                 
l’acompanyant vinguin amb mascareta i utilitzin la solució hidroalcohòlica a l’entrada i sortida             
de l’escola. Se’ls prendrà la temperatura. 

3. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes de qualsevol curs o nivell, quan             
es cregui necessari. 

Tenint en compte que és una mesura no contínua i puntual, es durà a terme amb els grups                  
de P3 a 5è. Al Parvulari i Cicle Inicial es faran quatre grups de cada classe i al Cicle Mitjà i                     
Cicle Superior es farà en grups de 12/13 alumnes. Cada tutor/a s’encarregarà de convocar              
els diferents grups a la franja corresponent. 

Aquesta trobada té la intenció d’assegurar un tancament de curs i un comiat entre l’alumnat               
i el professorat. Si la tutora forma part del grup de persones vulnerables o no pot assistir a                  
causa de la seva situació familiar, un altre membre del Claustre s’encarregarà de la trobada. 



 
PARVULARI: Es faran entre els dies 9 i 17 de juny, amb la següent distribució: 

P3 Baldufes: 9/6//20 en 4 franges (9-9:30, 10-10:30, 11:11:30 i 12-12:30). 

P3 Xiulets: 10/6/20 en 4 franges (9-9:30, 10-10:30, 11:11:30 i 12-12:30). 

P4 Gegants: 11/6/20 en 4 franges (9-9:30, 10-10:30, 11:11:30 i 12-12:30). 

P4 Diables: 12/6/20 en 4 franges (9-9:30, 10-10:30, 11:11:30 i 12-12:30). 

P4 Castellers:15/6/20 en 4 franges (9-9:30, 10-10:30, 11:11:30 i 12-12:30). 

P5 Astronautes: 16/6/20 en 4 franges (9-9:30, 10-10:30, 11:11:30 i 12-12:30). 

P5 Pirates: 17/6/20 en 4 franges (9-9:30, 10-10:30, 11:11:30 i 12-12:30). 

 

PRIMÀRIA: Es faran entre els dies 15 i 18 de juny, distribuïts de la següent manera: 

1r A Cel: 15/6/20 (9-9:30, 10-10:30, 11:11:30 i 12-12:30) (entrada pati grans) 

1r B Dofins: 16/6/20 (9-9:30, 10-10:30, 11:11:30 i 12-12:30) (entrada pati grans) 

2n A Pangolins: 15/6/20 (9:15-9:45, 10;15.10:45, 11:15-11:45 i 12:15-12:45() (entrada pati           
grans) 

2n B Minerals: 16/6/20 (9:15-9:45, 10;15.10:45, 11:15-11:45 i 12:15-12:45) (entrada pati           
grans) 

2n C Volcans: 17/6/20 (9-9:30, 10-10:30, 11:11:30 i 12-12:30) (entrada pati grans) 

3r A Virus: 15/6/20 (9:00-10:30 i 11:00-12:30) (entrada c/ Melcior de Palau) 

3r B Aranyes: 16/6/20 (9:00-10:30 i 11:00-12:30) (entrada c/ Melcior de Palau) 

4t A Científics esbojarrats: 15/6/20 (9:15-10:45 i 11:15-12:45) (entrada c/ Melcior de            
Palau) 

4t B Robòtica: 16/6/20 (9:15-10:45 i 11:15-12:45) (entrada c/ Melcior de Palau) 

5è A Univers: 18/6/20 (9:00-10:30 i 11:00-12:30) (entrada c/ Melcior de Palau) 

5è B Arquitectura: 17/6/20 (9:00-10:30 i 11:00-12:30) (entrada c/ Melcior de Palau) 

MESURES HIGIÈNIQUES 

L’alumnat vindrà a l’escola amb mascareta i utilitzarà el gel hidroalcohòlic a l’entrada i              
sortida del centre. Els conserges amb l’ajut, si cal, d’algun/a mestre/a especialista            



 
controlaran les distàncies en entrar i sortir, l’aplicació del gel i prendran la temperatura a tot                
l’alumnat abans d’entrar. 

L’alumnat serà rebut a l’aula o en l’espai que es determini pel seu tutor/a i, a poder ser, un/a                   
mestre/a especialista del cicle. 

La sortida es farà de forma gradual per la mateixa porta per on s’ha entrat. 

 


