
PLA OBERTURA DE L’ESCOLA SANTA MARIA DEL MAR (SALOU) 
 

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. 

 

 

En aquest document constaran dades genèriques i, en cap cas, individualitzades, atès que el              

document s’haurà de penjar a la pàgina web del centre. 

 

 

2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

 

2.1 Alumnat 
 

Tots els alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària continuen amb l’acció educativa            

telemàtica. Les accions que estan realitzant de manera no presencial són: 

 

● Tasques telemàtiques a través de plataformes virtuals (Liveworksheets i Edmodo). 

● Acompanyament i seguiment de l’alumnat (via mail, telèfon i entorns virtuals). 

● Suport i acompanyament a les famílies (via mail, telèfon, app Tok App School, web i               

xarxes socials). 

 

Aquesta acció educativa telemàtica es complementarà amb l’acció educativa presencial. Es           

realitzaran 4 modalitats d’activitats presencials, tal i com estableixen les Instruccions: 

 



1. Acció educativa presencial (6è curs).  

Aquestes sessions es realitzaran garantitzant les mesures de distanciament indicades          

pel Departament d’Educació en les seves instruccions. Seran sessions presencials i           

voluntàries, i es portaran a terme els dies 11 i 19 de juny. Cada dia es realitzaran dues                  

sessions d’hora i mitja amb un màxim de 13 alumnes a cada franja. 

- De 9.15h a 10.45h. 

- De 11.15h a 12.45h.  

Els grups seran fixos i no es barrejaran ni es creuaran entre ells. Els alumnes entraran i                 

sortiran per la porta del c/Barcelona. 

 

2. Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. 

Es portaran a terme tutories personalitzades destinades a l’alumnat de la resta de             

cursos d’Educació Primària (de 1r a 5è). Aquestes tutories serán voluntàries i            

individuals. Caldrà concertar cita prèviament i cada alumne podrà assistir acompanyat           

per un únic familiar. Les tutores seran les encarregades de comunicar-se amb les             

famílies per acordar les hores d’atenció. L’entrada i la sortida es realitzarà per la porta               

del c/ Juan Manuel Muñoz.  

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

necessari.  

L’escola no considera necessari portar a terme aquesta acció. 

 

4. Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6).  

Aquest servei està destinat exclusivament a famílies en les quals tots els membres             

treballen fora de casa i compleixen els requisits establerts. S’ha enviat una enquesta a              

les famílies i s’han realitzat trucades telefòniques, per saber quines d’elles hauran de             

fer ús d’aquest servei. D’aquesta manera hem pogut planificar els espais i recursos             

humans necessaris. L’entrada i la sortida dels alumnes es farà per la porta del carreró               

de la Guàrdia Civil. 

 

En tots els casos, i per motius de seguretat, els alumnes que hi assisteixin hauran de complir                 

els següents requisits: 



● Absència de simptomatologia compatible amb el COVID-19. 

● No haver estat un cas positiu durant els 14 dies anteriors. 

● No haver estat en contacte amb un positiu confirmat. 

● Tenir el calendari de vacunacions al dia. 

● No tenir cap malaltia crònica d’elevada complexitat (respiratòria, cardíaca, sistema          

immunitari, diabetis, neuromusculars o encefalopaties). 

● Vigilar diàriament l’estat de salut dels fills/es, prenent-los la temperatura abans de sortir             

de casa. 

● Tots els membres de la unitat familiar treballen fora del domicili (aquest requisit             

exclusivament per fer ús de l’acollida d’Educació Infantil). 

  

En cas de complir aquests requisits, les famílies que vulguin portar el seu fill/a a l’escola caldrà                 

que aportin la següent documentació: 

● Declaració responsable dels tutors legals, conforme l’alumne/a compleix tots el          

requisits. 

● Declaració responsable conforme els membres de la unitat familiar treballen fora de            

casa (només per a fer ús de l’acollida d’Educació Infantil). 

 

 

 

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 

29 1 

 

 



2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  
 

a) INFANTIL I PRIMÀRIA 

S’ha contactat amb les famílies mitjançat els tutors (contacte telefònic), 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 
Acció educativa  

presencial 

- - - - - - - - - 

Atenció 

personalitzada 

- - - 40 40 40 40 40 - 

Atenció tutorial en   

grups 

- - - - - - - - 53 

Acollida EI segon   

cicle (3-6) 

3 1 0 - - - - - - 

Atenció alumnat en   

petits municipis i   

que ha estat   

“desconnectat”  

- - - - - - - - - 

TOTAL 3 1 0 40 40 40 40 40 53 

 

 

2.4 Disponibilitat d’espais 

 

El centre haurà d’analitzar els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats               

presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests han de ser estables i                

fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre han de                

ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent. En tot cas,                   

si algú s’ha de moure, és el docent. 

 

El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans            

esmentades: 

 
DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

Aula P3 55 Acollida d’Educació Infantil  

1r A 55 Atenció personalitzada  

1r B 55 Atenció personalitzada  

2n A 55 Atenció personalitzada  



2n B 55 Atenció personalitzada  

3r A 55 Atenció personalitzada  

3r B 55 Atenció personalitzada  

4t A 55 Atenció personalitzada  

4t B 55 Atenció personalitzada  

5è A 50 Atenció personalitzada/ Atenció tutorial grup reduït 6è 

5è B 50 Atenció personalitzada/ Atenció tutorial grup reduït 6è 

6è A 50 Atenció tutorial en grup reduït 

6è B 50 Atenció tutorial en grup reduït  

 

 

 

2.5 Organització de l’acció educativa presencial.  
 

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

presencialment al centre:  

 

Calendari 
juny 

P3 P4 P5 6 EP 

1 2 1 0  

2 2 1 0  

3 2 1 0  

4 2 1 0  

5 2 1 0  

     

8 3 1 0  

9 3 1 0  

10 3 1 0  

11 3 1 0 53 

12 3 1 0  

     

15 2 1 0  

16 2 1 0  

17 2 1 0  

18 2 1 0  

19 2 1 0 53 

TOTAL 2 1 0 53 

 

 

 

 

 



● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Calendari juny Mestres Acollida  
E. Infantil 

De l’1 al 19 de juny  

(de dilluns a divendres de 9 a 

13h) 

2 (1 grup) 

 

6è DE PRIMÀRIA 

 

Calendari juny Mestres Acollida  
E. Infantil 

11 de juny de 9.15h a 10.45h  Tutores A i B amb grups reduïts 1 

11 de juny d’11.15 a 12.45h Tutores A i B amb grups reduïts 2 

11 de juny de 9.15h a 10.45h  Tutores A i B amb grups reduïts 2 

11 de juny d’11.15 a 12.45h Tutores A i B amb grups reduïts 2 

 

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

 

A l’apartat anterior podem trobar els horaris. A 6è no hi haurà esbarjo, ja que les sessions són                  

només d’1,5 hores. A Educació Infantil l’esbarjo es portarà a terme en l’horari que les mestres                

creguin convenient, respectant totes les mesures de seguretat indicades.  

 

● Identificació dels espais que ocuparà cada grup-classe.  

 
GRUP-CL

ASSE 

DEPENDÈNCIA Nombre 

d’alumnes 

Superfície 

(m2) 

Ràtio 

superfície/alumnes 

Verificació 

ràtio >= 4  

Verificació 

nombre 

màxim 

d’infants 

6è A EP  

Torn 1 

Aula grup 6è A 10 50 5 m2/alumne OK OK 

6è B  EP 

Torn 1  

Aula grup 6è B 10 50 5 m2/alumne OK OK 

6è A EP  

Torn 2 

Aula grup 5è A 10 50 5 m2/alumne OK OK 

6è B EP 

Torn 2  

Aula grup 5è B  10 50 5 m2/alumne OK OK 

Acollida 

E.Infantil 

Aula P3 A  4 55 13,75 m2/alumne OK OK 



2.6 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup            
reduït, que preveu el centre educatiu.  
 

Es portaran a terme tutories personalitzades destinades a l’alumnat de la resta de cursos              

d’Educació Primària (de 1r a 5è). Aquestes tutories serán voluntàries i individuals. Caldrà             

concertar cita prèviament i cada alumne podrà assistir acompanyat per un únic familiar. Les              

tutores (excepte les que no compleixen els requisits) seran les encarregades de comunicar-se             

amb les famílies per acordar els dies i hores d’atenció. 

 
DIA GRUPS AULES  MESTRES HORARI NOMBRE 

ALUMNES 

12 de juny 1r A i B 1r A i B 2 De 9 a 13h  

(10 min per 

alumne) 

40 (previsió 

aproximada) 

      

15 de juny 2n A i B 2n A i B 2 De 9 a 13h  

(10 min per 

alumne) 

40 (previsió 

aproximada) 

16 de juny 3r A i B 3r A i B 2 De 9 a 13h  

(10 min per 

alumne) 

40 (previsió 

aproximada) 

17 de juny 4t A i B 4t A i B 2 De 9 a 13h  

(10 min per 

alumne) 

40 (previsió 

aproximada) 

18 de juny 5è A i B 5è A i B 2 De 9 a 13h  

(10 min per 

alumne) 

40 (previsió 

aproximada) 

 

2.7 Indicar si s’oferirà servei de transport.  
 

No s’oferirà servei de transport en tot el municipi.  

 

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. 

 

El dilluns 24 es va portar a terme una reunió de claustre per iniciar la planificació general.  

El dijous 28 de maig es va realitzar una reunió del professorat d’Educació Infantil amb el                

Consell de Direcció, per planificar l’acollida de l’alumnat d’educació infantil. 



Més tard, es portaran a terme les següents reunions organitzatives: 

● Data per confirmar: reunió de les tutores de 6è i el Consell de Direcció.  

● Data per confirmar: reunió amb la resta de professorat, per tal d’organitzar les tutories              

individuals. 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Serveis Territorials  
a Tarragona 
Inspecció d'Educació 
 
RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre                
Escola Santa Maria del Mar 
 

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 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 Santa Maria del Mar de Salou, que s’adjunta a                

l’annex d’aquesta resolució. 

 

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

 

Salou, 29 de maig de 2020 

 

El director de l’Escola Santa Maria del Mar 

 

 

 

(signatura) 
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