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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. 

 

●          Cada centre tindrà un pla específic d'obertura, adequat a les 

instruccions del departament i al Pla d'Educació aprovat pel Procicat. 

● El curs continua TELEMÀTICAMENT I S'ACABA EL 19 DE 

JUNY DE 2020. En cap cas es duran a terme classes lectives 

presencials ni s'avançarà matèria.  

● No s’obriran els menjadors escolars. Es continuaran 

recarregant les targetes moneder dels alumnes que tenen beca 

menjador. 

● L'assistència al centre serà sempre de caràcter voluntari. 

● No tots els/les mestres del centre podran anar de forma 

presencial al centre, ja que poden pertànyer al grup de personal 

vulnerable i no complir tots els requisits necessaris. 

● Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les 

mesures de seguretat establertes. 

● Aquest pla entra en vigor a partir del dilluns, 1 de juny. 

 

 

2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

 

2.1 Alumnat 

 

1. Per als alumnes de 6è de primària que finalitzen etapa, 

per tal de donar suport a la finalització d'etapa i tancar 

l'acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. L'assistència 

és voluntària, en grups de màxim 13 alumnes i s'establirà de manera 

gradual i no permanent. Més endavant us informarem dels dies i 

hores d'assistència al centre, ja que encara està per determinar. 
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2. Acollida d'alumnes EDUCACIÓ INFANTIL de 3-6 anys, 

exclusivament per a les famílies, els progenitors de les quals, per 

motius laborals i professionals, han de realitzar treball presencial 

sense possibilitat de flexibilitzar-lo. Caldrà fer una declaració 

responsable per acreditar-ho. En grups de màxim 8 alumnes a P3 i 

10 alumnes a P4 i P5 i en horari de 9 a 13 hores. 

3. Atenció tutorial en grups reduïts d'alumnes en qualsevol 

curs o nivell quan es cregui necessari. Seran trobades de caràcter no 

continu i puntual, com ara comiats, recollir material,...Quedaran 

recollides en el Pla de centre i seran de caràcter voluntari. 

4. Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. 

Acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat més fràgil 

socialment o que hagi estat desconnectat per qualsevol motiu. Serà 

una mesura excepcional i no continuada. El/la tutor/a acordarà dia i 

hora amb la família via correu electrònic o telefònic. 

 
 

2.2 Disponibilitat de professionals 

 
 

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. 

 

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

presencial al centre és de:   

 
 

Docents No docents 

23 2 
 
 

 
 
 

2.3 Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre:  

 
 

Considerant les respostes al formulari enviat a les famílies i la diagnosi 

realitzada per part dels tutors, aquest és el nombre d’alumnat previst 

per cada activitat:  



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Sant Sebastià  

Els Pallaresos    

 

 

 

 

 P3 P4 P5 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 

Acció 

educativa 

presencial 

        25 

Atenció 

personalitzada 

     2    

Atenció 

tutorial en 

grups 

25 40 18 25 40 31 50 54 52 

Acollida EI 

segon cicle (3-

6) 

2 1 0       

 
 

2.4 Disponibilitat d’espais 

 

El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les 

activitats abans esmentades: 

 

Activitat DEPENDÈNCIA Observacions 

Acció educativa 

presencial 

Aula de sisè A i aula de 

sisè B 

En grups de 13 alumnes  

Atenció personalitzada Cada alumne a la seva 

aula de referència 

Amb dia i hora 

Atenció tutorial en 

grups 

Cada grup a la seva 

aula 

En grups reduïts i amb dia i 

hora establert 

Acollida de segon cicle 

(3-6) 

Aula reforç infantil De l’1 al 19 de juny 

 
 

3. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL  

 

3.1 EDUCACIÓ INFANTIL 

 
GRUP HORA 

ENTRADA 

HORA 

SORTIDA 

AULA HORA 

SORTIDA 

PATI 

HORA 

ENTRADA 

PATI 

NOMBRE DE 

MESTRES 

INFANTIL 9:00h 13:00h Reforç 

infantil 

10:30h 11:30h 4 

 

● Els/les alumnes poden entrar acompanyats fins la porta 

d’entrada a l’edifici principal, les famílies no poden entrar a les aules. 

● Recomanem que portin gorra i crema solar (ficada de casa) 
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● Les entrades i sortides es realitzaran segons marca el plànol. 

 

3.2 SISÈ DE PRIMÀRIA 

 
GRUP HORA 

ENTRADA 

HORA 

SORTIDA 

AULA HORA 

SORTIDA 

PATI 

HORA 

ENTRADA 

PATI 

NOMBRE 

MESTRES 

6èA Grup 1 

6èA Grup 2 

6èB  

9:00 13:00 Aula del 

grup de 

referència 

11:00 11:30 2 

 
 

Calendari juny  6è A - 1  6è A -2 6è B 
1 X   

2  X X 

3 X   

4    

5  X X 

    

8 X   

9  X X 

10 X   

11  X X 

12    

    

15 X   

16  X X 

17 X   

18  X X 

19    
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● Els/les alumnes han de venir amb mascareta higiènica de casa i 

l’hauran de dur posada quan no es pugui garantir la distància de 

seguretat.  

● Els/les alumnes han d’entrar sols per les portes assignades al 

plànol. 

 

 

3.3 ATENCIÓ TUTORIAL EN GRUPS REDUÏTS EN QUALSEVOL CURS 

I NIVELL 

 

 

 DATA 

HORA 

D'ENTRADA 

HORA DE 

SORTIDA 

PORTA 

ACCÈS TUTOR/A 

NOMBRE 

ALUMNES 

P3 18 juny 9h 10h 

Carrer 

cometa 

Mireia 

Carbonell 8 

P3 18 juny 10:30h 11:30h 

Carrer 

cometa 

Mireia 

Carbonell 8 

P3 18 juny 12h 13h 

Carrer 

cometa 

Mireia 

Carbonell 9 
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P4A 15 juny 10h 11h 

Carrer 

cometa 

Verónica 

Vecino 10 

P4A 15 juny 11:30h 12:30h 

Carrer 

cometa 

Verónica 

Vecino 10 

P4B 17 juny 10h 11h 

Carrer 

cometa Yolanda Tarín 10 

P4B 17 juny 11:30h 12:30h 

Carrer 

cometa Yolanda Tarín 10 

P5 19 juny 10h 11h 

Carrer 

cometa Tere Rovira 9 

P5 19 juny 11:30h 12:30h 

Carrer 

cometa Tere Rovira 9 

1r 17 juny 9:30h 10:30h 

Carrer 

cometa Glòria Rovira 12 

1r 17 juny 11h 12h 

Carrer 

cometa Glòria Rovira 13 

2nA 15 Juny 9:00h 10h 

Carrer 

Cometa Núria Blanco 9 

2nA 15 Juny 10:30h 11:30h 

Carrer 

Cometa Núria Blanco 10 

2nB 16 juny 9h 10h 

Carrer 

cometa Ana Moya 10 

2nB 16 juny 10:30h 11:30h 

Carrer 

cometa Ana Moya 11 

3rA 16 juny 9:30h 10:30h 

Av. 

Catalunya 

Gemma 

Benito 8 

3rA 16 juny 11h 12h 

Av. 

Catalunya 

Gemma 

Benito 7 

3rB 17 juny 9´30h 10'30h 

Av. 

Catalunya Nathalie H.S 8 

3rB 17 juny 11h 12h 

Av. 

Catalunya Nathalie H.S 7 

4tA 19 juny 9:30h 10:30h 

Av. 

Catalunya Salvador F. 13 

4tA 19 juny 11h 12h 

Av. 

Catalunya Salvador F. 12 

4tB 18 juny 9:30 10:30 

Av. 

Catalunya José Ángel 13 
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4tB 18 juny 11:00 12:00 

Av. 

Catalunya José Ángel 12 

5èA 12 juny 10:15 11:15 

Av. 

Catalunya 

Patrícia 

Márquez 13 

5èA 12 juny 11:45 12:45 

Av. 

Catalunya 

Patrícia 

Márquez 13 

5èB 11 juny 10:15 11:15 

Av. 

Catalunya Àngel García 13 

5èB 11 juny 11:45 12:45 

Av. 

Catalunya Àngel García 13 

 

 

3.4 ATENCIÓ PERSONALITZADA EN QUALSEVOL CURS I NIVELL 

 

Acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat més fràgil 

socialment o que hagi estat desconnectat per qualsevol motiu. Serà 

una mesura excepcional i no continuada. El/la tutor/a acordarà dia i 

hora amb la família via correu electrònic o telefònic. 

 

4. MESURES DE SEGURETAT QUE GARANTEIX EL CENTRE 

 
● Distància física de dos metres entre alumnes. 
● On no es pugui assegurar el compliment de les mesures de 

distanciament, el personal docent i no docent i els alumnes (de 6 a 12 

anys) han de portar mascareta higiènica. 
● Realització de neteja i desinfecció dels lavabos a mig matí i dels 

espais utilitzats al llarg del dia, a la tarda. 
● Entrada i sortida del centre diferenciada per grups, en intervals 

de 15-20 minuts. 
● Evitar espais compartits, canvis d'aula i desplaçaments per 

l'interior del centre. 
● El grup d’alumnes que utilitzi aquest servei serà fix i no s’hi 

podrà reincorporar ningú que, prèviament, hagi refusat l’ús del servei 

per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. 
● Sempre estaran en el mateix espai del centre, llevat de si han 

de fer ús del lavabo o si surten a l’exterior. 

● En la mesura del possible, sempre estaran amb el mateix o la 

mateixa mestre/a. 
● Mai podran estar en contacte directe amb els seus companys o 

companyes i se’ls delimitarà un espai de 4 m2. 
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● El material que utilitzin no podrà ser compartit i es limitarà el 

material per cada alumne/a. 
● La sortida al pati ha de ser seqüenciada, poden estar més d'un 

grup però cada un d'ells ha d'ubicar-se en un espai marcat i 

diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 
● Totes les aules disposaran d’un pot de gel hidroalcohòlic i tots 

els lavabos d’un pot de sabó i paper per eixugar-se les mans.   
● L’alumnat es rentarà les mans: 

- Al entrar i sortir del centre educatiu. 

- Abans i després dels àpats. 

- Abans i després d’anar al lavabo. 

- A la sortida i entrada al pati. 

- Abans i després d’un canvi d’activitat. 

 

5. REQUISITS PER PODER ASSISTIR AL CENTRE ESCOLAR 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós. 
● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant 

els 14 dies anteriors. 
● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  
● Calendari vacunal al dia.  
● En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada 

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de 

contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta 

–amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–

, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties 

de risc per a la CovID-19: 

● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o 

dispositius de suport ventilatori. 
● Malalties cardíaques greus.  
● Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple 

aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).  
● Diabetis mal controlada. 
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
● Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia 

de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d'acord el 

model que els serà facilitat, per la qual els seus fills o filles 

compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han 

d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-
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19 en l'entorn familiar de l'infant i mantenir un contacte estret amb el 

centre educatiu davant de qualsevol incidència. 
● Les famílies vigilaran diàriament l'estat de salut dels seus fills i 

filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al 

centre educatiu.  
● En cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels 

símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

6. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE 

de simptomatologia compatible amb COVID amb algun dels o de 

les alumnes: 

● Aïllar l’alumne o l’alumna en espai específic. 
● Avisar pares, mares o tutors/es. 
● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al 

centre d’atenció primària o pediatra. 
● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols 

previstos. 
● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 
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RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre 
2020 
 
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, el director/a 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 Sant Sebastià de Els Pallaresos, que s’adjunta a 

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

Els Pallaresos, 29 de maig de 2020 
 
El/La director/a de l’Escola Sant Sebastià 
 

Inmaculada Llopis Margalef 
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