
PLA D‘OBERTURA DEL CENTRE       ESCOLA ELS CASTANYERS 

 

Aquest Pla d’obertura regula el funcionament dels darrers quinze dies de curs del mes              

de juny, concretament del 2 al 19 de juny. Segueix les directrius del Departament              

d’Educació, recull les propostes del professorat, prioritza la salut de les persones i             

concreta les particularitats que cadascú es pot trobar.  

El presentarem a través de l’espai web del centre per tal que tothom hi tingui accés                

juntament amb els dos annexes de requisits d’assistència decretats pel Departament           

d’Educació. 

Aquest Pla d’Obertura, s’ha aprovat pel Consell Escolar d’Els Castanyers, en data 29 de              

maig de 2020. 

Important: 

● El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 

● No es farà cap classe lectiva presencial. 

 

1.Organització de l’acció educativa presencial. 

Educació infantil 

 L’horari serà de 9 a 13h amb entrades i sortides flexibles. 

Ocuparan l’aula del mig de la planta baixa i cada alumne tindrà un lavabo pel seu ús, al                  

igual que la tutora.  

A l’arribada: 

- deixaran el que portin de casa i/o la mascareta a una estanteria per a cadascun               

d’ells, com fins ara,  però ara distanciades entre elles.  

- se’ls hi farà rentar les mans (l’acció de rentar-se les mans serà reincident durant              

tot el matí) 

Cada infant disposarà del seu propi material escolar. 

Pel que fa a les joguines se cercaran formes perquè tinguin un ús individual,              

assegurant-nos de desinfectar-les abans de ser utilitzades per un altre infant. 

Promourem el joc a l’exterior i d’interacció mínima. Ja que el patí serà d’ús exclusiu per                

a ells, excepte un dia a la setmana que venen els alumnes de 6è, es tindrà en compte                  

de no coincidir. 

Sortirem a passejar pel bosc una estona diària, concretament, al Pla de l’Ós, sempre              

mantenint les distàncies recomanades.  



Se’ls hi facilitarà una ampolleta d’aigua amb el seu nom que la podran anar reomplint               

durant el dia. 

 

Educació primària  

- 1r a 5è 

Atenció personalitzada 

L’horari de les cites prèvies serà en el marc de les 9 a 13h. Les tutor/es donaran les                  

hores als alumnes. 

Cada cicle un dia diferent. Cada tutor/a tindrà la seva aula referència on farà les               

entrevistes; si el temps ho permet, hi ha la possibilitat de fer-les fora al pati ja que                 

tenim taula i cadires. 

Si porten mascaretes, utilitzarem el mateix sistema que l’educació infantil. Anirem           

marcant els calaixets que han estat utilitzats. 

Per l’ús del lavabo cada infant tindrà el seu propi, igual que la tutora. 

No contemplem l’estona d’esbarjo ja que com a molt l’atenció individualitzada serà            

de 2h. 

Cicle Inicial: dimarts 

            Cicle Mitjà: dimecres 

            5è: dijous (9 a 11h) 

 

- 6è 

Es trobaran un dia setmanalment tot el grup classe (són 9) d’11 a 13h, el dijous,                

exceptuant l’última setmana que serà divendres de 10 a 12.30h. 

Cada alumne tindrà un espai destinat al seu material personal. 

Es faran sortides a l’entorn. 

En aquest cas, per l’ús del lavabo, és desinfectarà després de cada ús 

 

A primària no es contempla l’ús de material escolar, ja que, és un espai de trobada per                 

donar suport emocional individual/grupal als alumnes que ho necessitin. 

De totes maneres, si s’escau utilitzar qualsevol material escolar, la tutora serà la             

responsable de desinfectar-lo. 

 



2.Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup           

reduït, que preveu el centre educatiu. 

 

� El divendres 22 de maig s’envia un correu electrònic a les famílies explicant les              

condicions de l’obertura. 

Paral·lelament, a través de whatsapp de famílies delegades es fa un sondeig a             

les famílies per saber quines estan interessades. 

El dilluns 25 de maig tenint els resultats del sondeig, ens reunim el Claustre i               

organitzem com serà el Pla d’Acollida 

Educació Infantil: 4 alumnes 

Educació primària: 6 alumnes 

Es concreta un dia a la setmana per a cada cicle. 

Només assistiran els mestres imprescindibles: 4 tutor/es, una per cicle, més la            

directora. 

Excepte l’última setmana, que es vol proposar fer un comiat per a cada classe              

de primària amb les tutores. Aquest comiat seria en cada grup classe un dia              

diferent i d’1 a 2 hores de durada. Queda pendent de la resposta de les               

famílies. 

 

� No s’ofereix servei de transport, tampoc en tenim 

 

� És requisit indispensable per accedir al centre el lliurament d’una declaració de            
responsabilitat degudament emplenada i signada pel pare/mare o tutor de          
l’infant. Es fa arribar via correu electrònic el model a les famílies interessades.             
Tot i que l’escola disposarà de còpies. 

 
 
3.Traçabilitat 
 

Per saber en cada franja horària, quines persones han estat en contacte amb             

quines altres (infants, educadores, mestres, personal de la neteja, etc...).          

Les tutores tindran una graella per apuntar qui ha deixat i recollit l’alumne, així              

com si ha tingut contacte amb algun altre adult. 

Des de direcció es farà el mateix amb el personal de fora al centre. 

 

 

 



Referències 

● Educació presenta el pla d’obertura de centres educatius per a finals d’aquest curs i              
per al proper 2020-2021 (accés). 

● 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 (accés). 

● Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (per al           
desplegament del 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, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) –                
JUNY 2020 (accés). 

 

 

 

ANNEXES 

Annex 1. Requisits per l’assistència 1:  

https://drive.google.com/file/d/1xozsMpekvNFjpxQEty9gy2LH4kjwJBCx/view 

 

Annex 2: Requisits per l’assistència 2: 

https://drive.google.com/file/d/1tUrjH-z1SDcvOjj1pl_pnFpStie5HvLv/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mP1bhOH9RkkOL_cP8DuVOl82SEf7i0mU/view
https://drive.google.com/file/d/1LvF5mM28GrsjaAgVQjwOLdXgLkAFIEfp/view
https://drive.google.com/file/d/194OdPe5OKCJoyBiVaASu4Gy9-fM0jhbL/view
https://drive.google.com/file/d/1xozsMpekvNFjpxQEty9gy2LH4kjwJBCx/view
https://drive.google.com/file/d/1tUrjH-z1SDcvOjj1pl_pnFpStie5HvLv/view


 

 

Diligència per a fer constar que aquest Pla d’Obertura de Centre en hores no              

lectives, ha estat consensuat en el Consell Escolar d’escola el dia 29 de maig de               

manera virtual, estan presents tots els membres que el componen. 

 

I com a directora de l’escola, l’aprovo. 

 

I perquè consti on convingui ho signo amb el Vist i Plau de la directora. 

 

 

La secretària Vist i Plau                              La directora 

 

 

Ariadna Puig Núria Mallén 

 

 

 


