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INTRODUCCIÓ______________________________________________ 
El tancament dels centres el passat 12 de març del 2020 degut a la situació sanitària provocada                 
per la COVID-19 ha estat un cop dur per als centre educatius tenint en compte l’activitat educativa                 
i formativa de l’alumnat i en l’acompanyament dels docents en els diferents grups classe.  

Al llarg d’aquests dies de confinament des de l’Institut-Escola Les Vinyes hem estat treballant per               
estar al costat dels nostres infants i joves, de les seves famílies i de les persones de l’equip docent                   
oferint en cada un dels agents de la comunitat el suport necessari per a fer front a aquesta situació                   
tant sobrevinguda. 

Davant la nova situació i la desescalada del confinament ens hem estat plantejant com podem fer                
aquest seguiment a l’alumnat i famílies a partir d’aquest moment.  

El document que us presentem en aquests moments és la nostra voluntat per al mes de juny del                  
2020 una vegada el territori entri en fase 2 de desconfinament. 

PLANTEJAMENT DEL CENTRE________________________________ 
El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet                 
l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les             
autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i             
higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal, com a centre educatiu creiem que hem de possibilitar               
la tornada al centre a aquella població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on                 
els pares hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir                
a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. 

Davant aquesta premisa des de l’Institut-Escola Les Vinyes creiem convenient minimitzar           
l’obertura del nostre centre educatiu a partir del moment que el territori en qüestió passi a                
fase 2 per evitar els possibles riscos de contagis o de focus actius del COVID-19 i evitar l'ocupació                  
del nostre centre educatiu per part de docents i alumnat. 

Així mateix, considerem que la tasca que estem desenvolupant de forma telemàtica es continuï              
mantenint fins a data de 19 de juny del 2020, dia en que finalitza el curs escolar, i les accions de                     
tutorització i acompanyament que estem duent a terme. 
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ORGANITZACIÓ DE LA RESPOSTA EDUCATIVA __________________ 
A partir de que el territori on es troba el nostre centre passi a fase 2 de desconfinament des de                    
l’Institut-Escola Les Vinyes actuarem de la següent manera per cuidar-nos i cuidar a tota la               
comunitat educativa: 

 

Seguirem fins a data de 19 de juny oferint tasques acadèmiques i curriculars als              

infants i joves del nostre centre tenint en compte el moment actual de final de               

curs. 

 

Seguirem amb les videotrucades iniciades per seguir en contacte amb els diferents            

grups d’alumnes i poder seguir compartint amb ells i elles vivències i experiències.             

Farem el tancament de curs a través d’aquest mitjà ja que considerem que és una               

millor opció emocional per a l’alumnat que no pas la d'assistir al centre amb les               

mesures sanitàries previstes.  

A més, fer el tancament de curs a través d’aquest mitjà considerem que serà un fet d’equitat entre                  

tot l’alumnat ja que la totalitat disposa de dispositiu a casa seva; mentre que si ho féssim de                  

manera presencial hi ha grups classe que no podrien fer aquest comiat del seu tutor o tutora ja                  

que és una persona en situació de vulnerabilitat i no podria assistir al centre sota cap consideració. 

 

Seguirem oferint a les famílies un acompanyament via correu electrònic per           

intercanviar dubtes i neguits que puguin tenir en aquests últims dies de curs escolar.              

Així mateix, amb les famílies més vulnerables, seguirem realitzant les trucades           

telefòniques per a un contacte més proper i personalitzat. 
 

 

Seguirem donant informació a tota la comunitat educativa: alumnes, famílies,          

docents de com avancen els dies amb l’actualització de les notícies que ens vagin              

facilitant des del Departament d’Educació. 
 

 

Oferirem a l’alumnat de 4t d’ESO i 6è de primària una trobada voluntària i              
programada per l’equip docent amb grups màxim de 15 alumnes per fer un comiat              

del centre degut al canvi d’etapa educativa i realitzar un comiat in situ. En cap cas                

valorem oferir-los una trobada d’orientació educativa ja que ja haurà finalitzat           

qualsevol termini de preinscripció en estudis postobligatoris. Davant aquesta opció des del centre             

hem realitzat un formulari de consulta a les famílies per saber la seva opinió. 

-aquesta trobada tindrà com a característiques les mesures preventives expressades en el punt següent- 
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Oferirem una acollida de 9h a 13h en un espai específic del centre per a l’alumnat                

del segon cicle d’Educació Infantil (3, 4 i 5 anys) els progenitors dels quals, per               

motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial al seu lloc de             

feina sense possibilitat de flexibilitzar-ho o tenir cap altre adult que pugui tenir cura              

del seu fill o filla. Davant aquesta opció des del centre hem realitzat un formulari de consulta. 

- per poder gaudir d’aquest servei d’acollida caldrà signar una declaració jurada i tenir present les mesures                 

preventives expressades en el punt següent- 

 

Atenció personalitzada i d’acompanyament del tutor amb l’alumne de forma          

puntual i no continuada amb una cita programada de dia i hora com a fet molt                

excepcional sempre i quan l’equip docent ho creguin convenient. 

-aquesta trobada tindrà com a característiques les mesures preventives expressades en           

el punt següent- 
 

 

Davant la situació del nostre centre i regits pel concepte d’equitat educativa i             

precaució sanitària valorem realitzar el comiat de final de curs mitjançant           

videotrucades personalitzades entre tutor/a i famílies (tutors legals + infant o           

jove) per tal de fer un últim contacte de seguiment acadèmic i emocional de la               

família i poder expressar la valoració global del curs del seu fill o filla. D’aquesta manera preveiem                 

aquestes trobades a partir del 19 de juny, dates en les quals com a centre ja feiem les trobades de                    

tancament amb famílies i alumnes, en franges horàries de 20 minuts aproximadament. 

 

PLANIFICACIÓ DE LES ATENCIONS PERSONALITZADES __________ 
Per tal de poder reobrir el nostre centre educatiu en les diferents situacions que es preveu                

valorem les següents mesures de protecció: 

● Declaració responsable de les famílies que faran ús del servei          

d’acollida dels infants de 3 a 5 anys, trobades de 6è de primària i              

trobades de 4t d’ESO. A més de complir l'absència de simptomatologia i            

tenir el carnet de vacunació al dia. 

● Es garantirà l’espai de l’infant de 3 a 5 anys en 4m2 i la              

distància de 2 metres entre uns i altres en la resta de casos. 

● Ús de mascareta per part dels adults i dels infants, si aquests no             

poden complir els dos metres de distància. 
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● Estricte compliment de la mesura higiènica de rentat de mans, en els moments             

necessaris. 

● Espai únic pels infants de 3 a 5 anys on podran desenvolupar tasques individuals amb               

material individual i d’ús intransferible entre alumnes. 

HORARI 

L’horari en el qual el centre restarà obert serà de 9h a 13h de dilluns a divendres sempre i quan hi                     

hagi afluència d’alumnat en l’espai educatiu. En cas que no hi hagi infants de 3 a 5 anys o                   

retrobament de grups amb cita prèvia, el centre restarà tancat. 

L’horari per a les atencions personalitzades entre tutoria i alumnat o bé les trobades previstes per                

a 4t d’ESO seran sempre en base a cites prèvies que haurà coordinat l’equip docent juntament                

amb l’equip directiu. 

En el moment d’obertura del centre es tindrà molt en compte les transicions, les entrades i sortides                 

del centre essent aquestes esglaonades i per les diferents portes d’entrades que té el propi centre                

educatiu i d’aquesta manera evitar el contacte major amb infants, joves i famílies. Aquesta entrada               

a l’aula serà únicament dels infants provocant que les famílies no hi poden accedir, per tant                

hauran de deixar els seus fills i filles a la porta d’entrada del centre o a la porta d’entrada de l’aula                     

que dona directament al pati. 

ESPAIS 

Al llarg de l’estada dels diferents grups dins el centre s’ocuparan el mínim espais possibles i es                 

tindran sempre en compte els fluxos de circulació entre passadissos. Els espais que s’adequïn per               

atendre als infants i joves que hagin d’assistir al centre seran espais inconexes entre ells i que no                  

permetin cap contacte. 

A l’espai del pati també es tindrà en compte la distància entre subjectes i es promouran jocs o                  

activitats que es puguin desenvolupar de forma individual o amb el mínim contacte possible. 

Durant aquests dies de juny no hi haurà servei d’acollida matinal, menjador ni acollida de tardes. 

DOCENTS 

El nombre de docents que hagin d'assistir al centre a partir de l’entrada de fase 2 de                 

desconfinament en el territori serà en funció del nombre d’alumnes que assisteixin al centre. 
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En el cas que hi hagi assistència de l’alumnat al centre, es valorarà l’assistència d’un membre de                 

l’equip directiu i un docent per a cada 8 infants de 3 a 5 anys que hi assisteixin. En el cas de                      

trobades de 4t d’ESO i 6è de primària hi assistirà un docent per a cada grup de 15 alumnes. 

En tot moment es tindrà en compte les hores que el docent o la docent facin en el centre per no                     

saturar la seva jornada laboral després de forma telemàtica. 

En el cas que no assisteixi cap infant al centre, els docents seguiran la seva tasca educativa de                  

forma telemàtica i no presencial al centre. 

A partir del 8 de juny es preveu que els docents puguin assistir al centre amb franges horàries de 4                    

hores de duraada determinades per l’equip directiu per tal de poder anar fent endreça i recollida                

de les seves pertinences i poder tancar el curs deixant aquell recull d’informació, material i               

d’espais adequats per a facilitar la desinfecció dels espais per part del personal de neteja.  

El material dels alumnes que els docents hagin recollit durant la seva assistència al centre es                

comunicarà a l’equip directiu i aquest valorarà la possibilitat de realitzar una recollida per part de                

les famílies en uns dies i hores determinats sempre i quan aquestes ho vegin viable. En cas                 

contrari es farà el retorn del material en iniciar el proper curs 2020-2021.  

 

 

Amb aquest Pla de reobertura del centre de l’Institut-Escola Les Vinyes volen posar en valor la                

situació d’excepcionalitat sanitària que estem vivint com a país, volem posar de manifest que per a                

nosaltres el més important és la salut de la comunitat educativa del nostre centre i el millor                 

acompanyament emocional dels infants, joves i famílies de Les Vinyes.  
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