
PLA D’OBERTURA MES DE JUNY 2020 
 
 
 

CENTRE EDUCATIU: ESCOLA DE LES PALLARGUES 

CODI: 25003500 

MUNICIPI: ELS PLANS DE SIÓ 

ENSENYAMENTS IMPARTITS:1r i 2n cicle EI i EP 

Dades generals: 
Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 
presencial al centre. 

4 

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 3 

 
 

1. Organització de l’acció educativa presencial. 
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2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en 
grup reduït, que preveu el centre educatiu. 

 
• L’escola dona cabuda de manera voluntària a tot l’alumnat d’educació infantil de 

primer i segon cicle. Els alumnes estaran a les seves aules respectives i faran ús 
del pati de l’escola. 

 
• Pel que fa a l’alumnat de primària, de 1r a 5è curs es farà atenció individual 

personalitzada. La tutora citarà a un progenitor i a l’alumne per parlar i fer el 
seguiment del que s’està treballant telemàticament des de casa i orientar a la 
família en les tasques. El tutor/a marcarà l’ordre de prioritat si cal. En tot moment, 
la tutoria, per part de la família no serà obligatòria sinó que serà voluntària. 
Durant la segona o tercera setmana, sempre que sigui possible i de manera 
voluntària, es convocarà en petit grup als alumnes per tal de poder fer el tancament 
de curs i el comiat. 

 

• Pels alumnes de 6è, s’ha establert dos dies d’assistència presencial a l’escola, que 
seran el dimarts i el dijous de 9.30 a 13.00h. El tutor serà responsable del grup i es 
duran a terme tasques de suport emocional i del treball telemàtic fet fins ara, així 
com, la preparació pel pas a l’ESO. 

 
En qualsevol cas, el curs escolar acaba de forma telemàtica, per tots els 
alumnes. 

 
La mestra itinerant realitzarà tasques telemàtiques i de suport al centre en el cas 
que fes falta. 

 
 

3. Per poder assistir al centre els alumnes han de reunir els següents requisits: 
 
 

• 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 
• Presentar a l’escola el primer dia la declaració responsable que es lliurarà als 

alumnes que hagin manifestat assistir que es pot descarregar en el següent enllaç. 
 

Per infantil: 
https://drive.google.com/file/d/1HMaN7m0sbTbf3aIdPf5nsC0mtlPPLZQg/view?usp= 
sharing 

 

Per primària: 
https://drive.google.com/file/d/148oXJPMpAEItcjpDIqtlPv4mT0p53Tf4/view?usp= 
sharing 



4. Claustres, avaluacions, cicles i coordinacions 
 

Degut que alguns dels mestres itinerants no estaran al centre es continuaran fent 
els claustres i coordinacions telemàticament per garantir la participació de tots i 
totes, dins l’horari ja establert i que s’ha anat realitzant durant tot aquest període. 

 
5. Transport escolar 

 
Hi haurà transport escolar per l’alumnat de 6è, els dimarts i dijous de 9.30 a 13.00h 

 
6. Menjador escolar 

 
No hi ha menjador escolar. 

 
7. Garanties de seguretat 

 
El centre garanteix que es proporcionaran les mesures de seguretat i higiene 
contemplades en el document «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 CURS2019-2020 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). 


