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PLA OBERTURA DE L’INSTITUT ESCOLA 3 D’ABRIL DE MÓRA LA NOVA 
 

 

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. 

 
 
 

2. DIAGNOSI I PREVISIONS 
 

2.1. Alumnat 
 
Diagnosi de la situació actual dels grups i de l’alumnat en base als informes dels 
tutors/es: 
 

CURS Seguiment activitats Contacte 

Sí No Sí No 

Ed. infantil 67 22 88 1 

Ed. primària (1r a 
5è) 

138 28 164 2  

6è d’Ed. Primària 31 4 34 1 

Ed. secundària (1r a 
3r) 

81 1 82 0 

4t d’Ed. Secundària 21 0 21 0 
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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 

40 3 

 
 

2.3. Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre:  
 
S’ha contactat amb les famílies mitjançat els tutors (contacte telefònic). 
 
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 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atenció 

personalitzada 

1 0 0 0 0 1 1 0 2 

Atenció tutorial en 

grups 

- - - 0 0 0 0 0 30 

Acollida EI segon 
cicle (3-6) 

0 0 0 - - - - - - 

Atenció alumnat en 

petits municipis i 
que ha estat 

“desconnectat”  

- - - - - - - - - 

TOTAL 1 0 0 0 0 1 1 0 32 

 
 

 1 
ESO 

2 
ESO 

3 
ESO 

4 
ESO 

DIV 

Acció educativa 

presencial 

0 0 0 0 0 

Atenció 

personalitzada 

0 1 0 1 1 

Atenció grupal, si 
escau 

0 0 0 15 5 

Atenció alumnat en 

petits municipis i 
que ha estat 

“desconnectat” 

- - - - - 

TOTAL 0 1 0 16 5 
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2.4 Disponibilitat d’espais 
 
De cara al reinici d’activitats presencials s’han fet grups estables i fixos i s’utilitzaran 
sempre els mateixos espais per cada grup, per poder tenir la traçabilitat en cas de 
contagi.  
 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans 
esmentades: 
 
DEPENDÈNCIA Superfície (m

2
) Observacions 

Aula grup 6è A 57,10  

Aula grup 6è B 57,10  

Aula grup 4t ESO 45 Ús puntual de recollida de material 

Aula desdoblament 3 45 Ús puntual de recollida de material 

Aula polivalent 119,44  

Pista del pati 801,60 Ús puntual si és necessari 

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

6è d’Educació Primària i 4t d’Educació Secundària 

Es preveu continuar amb l’acompanyament i l’orientació de manera telemàtica. Durant 
les dues últimes setmanes lectives es faran les trobada presencial d’acompanyament i 
comiat. 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat 

 

Alumnat de 6è: 3 grups de 8 alumnes i un grup de 7 alumnes, en diferents torns, amb 
la seva corresponent tutora. 

 

Alumnat de 4t d’ESO: 1 grup de 15 alumnes, amb la seva tutora. 

 

Alumnat de Diversificació Curricular: 1 grup de 5 alumnes, amb la seva tutora.  

 

 

● Horaris del grups 

 

 6è A 6è B 4t ESO DIV 

Dia 16/06/20 17/06/20 11/06/2002 
18/06/2020 

11/06/2020 
18/06/2020 

Horari 1r grup: 9:30-11:00 
2n grup: 11:30-13:30 

1r grup: 9:30-11:00 
2n grup: 11:30-13:30 

10:00-12:00 10:00-12:00 

 
No hi haurà esbarjo. 
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● Espais que ocuparà cada grup-classe 
 
GRUP-

CLASSE 
DEPENDÈNCIA Nombre 

d’alumnes 
Superfície 

(m
2
) 

Ràtio 

superfície/alumnes 
Verificació 

ràtio >= 4  
Verificació 

nombre 
màxim 

d’infants 

6A Grup1 Aula grup 6èA 8 57,10 7,14 OK OK 

6A Grup2 Aula grup 6èB 7 57,10 8,16 OK OK 

6B Grup1 Aula grup 6èA 8 57,10 7,14 OK OK 

6B Grup2 Aula grup 6èB 7 57,10 8,16 OK OK 

4t ESO  Aula polivalent 15 119,44 7,96 OK OK 

Diversifica
ció 

Aula 
Desdoblament 3 

5 45 9 OK OK 

 

 
2.6 Indicar si s’oferirà servei de transport.  
 

Només hi ha tres alumnes de Darmós a 6è i 4t d’ESO i es desplaçaran amb vehicle 
propi. 

 

 

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. 
 
 

2.9 Informació a les famílies. 
 
S’ha informat a les famílies d’educació infantil de les activitats previstes i els 
procediments a seguir a través d’una carta i a totes les famílies del centre a través 
d’una infografia. El canal de comunicació és l’habitual, a través d’una difusió de 
Whatsapp. 
 
 

3.- MESURES DE SEGURETAT  
 

 Es demana a tothom (alumnat i professorat) el control de la temperatura abans 

d’anar al centre. En cas de tenir febre no s’hi podrà anar. 

 Es recomana al professorat el desplaçament individual a la feina.  

 Es comunicaran les mesures de prevenció i higiene necessàries mitjançant 

cartells informatius.  

 Cal mantenir la distància de seguretat de 2m sempre que sigui possible. 

 La distribució d’espais i temps s’ha organitzat de manera que els grups no 

coincideixin a dins del centre i, en el cas que hi hagin d’estar dos grups, que 

sigui en dies diferents per poder fer la neteja adequada. També es tindrà 

especial cura de no coincidir en els lavabos o altres espais comuns. 
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 Totes les tasques del professorat es faran telemàticament, excepte aquelles 

estrictament necessàries. 

 Es demanarà a l’alumnat i al professorat el rentat de mans en arribar i abans 

de marxar, abans i després d’anar al lavabo, abans i després de menjar i de 

qualsevol altra activitat que ho requereixi. Es farà pedagogia sobre la 

necessitat i el procediment per fer-ho. 

 Es ventilaran sovint els espais amb ventilació natural i es netejaran després de 

l’ús d’un grup d’alumnes i abans del següent. 

 Es demana al personal del centre deixar l’espai de treball el més lliure possible 

per facilitar les tasques de neteja. 

 S’utilitzarà mascareta (que l’alumnat ha de portar de casa) a les entrades i a 

les sortides, en tots els desplaçaments pel centre i sempre que no es pugui 

garantir el distanciament de 2 metres a dins del centre. En altre cas, se la 

podran treure. En caràcter general no s’utilitzaran guants degut a la falsa 

sensació de seguretat que generen. El centre en disposa per si fossin 

necessaris per alguna activitat concreta. 

 Disposarem de solucions hidroalcohòliques per ús públic i intern en diferents 

punts del centre, en particular a les entrades del centre. 

 Hi haurà dosificadors de sabó a tots els llocs on calgui, i tovalloles d’un sol ús 

per eixugar-se. 
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RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del 
centre Institut Escola 3 d’Abril 
 
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, la directora 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’Institut Escola 3 d’Abril de Móra la Nova, que 
s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució. 
 
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   
 
Móra la Nova, 29 de maig de 2020 
 
 
La directora de l’Institut Escola 3 d’Abril 
 
 
 
 
 
 
 
Carme Vicens Andrés 
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