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El Pla d’Obertura de Centre s’ha elaborat per tal de concretar a la realitat de la nostra 
escola el que dictaminen les Instruccions per a l'organització de l’obertura dels centres 
educatius . 

 

Aquest document dona resposta a la previsió d’alumnat que ha manifestat la seua 

voluntat d’assistir presencialment al centre i anirà adaptant-se a les circumstàncies 

i necessitats organitzatives que vagin sorgint. 

S’ha ofert, tal com marquen les instruccions, via circular informativa, la possibilitat 

d’assistència presencial al centre per a activitats de caràcter voluntari a tot l’alumnat, 

des de P3 a 2n de batxillerat. Cal tenir en compte que no es poden desenvolupar 

classes lectives amb continguts nous o diferents dels que ja s’estiguin impartint en 

format on-line. Les activitats que, d’acord amb les instruccions, es podran portar a 

terme en funció de la demanda i de l’estimació de la valoració educativa de cada 

etapa són les següents: 

a) Acollida per a alumnes d’educació infantil de 2n cicle de famílies en què 

treballen tots dos progenitors. (màxim 8 alumnes per aula P3; 10 a P4 i P5) 

b) Acció educativa presencial de caràcter VOLUNTARI als alumnes de 6è de 

primària, 4t d’ESO i 2n de batxillerat per tal de donar suport a la finalització 

d’etapa i d’orientació. (màxim 13 alumnes per espai a primària i 15 a 

secundària). 

c) Atenció personalitzada del tutor amb un alumne i un únic familiar. Es tracta 

d’una mesura excepcional i no continuada 

d) Atenció grupal (en grups reduïts). Es tracta d’una mesura puntual i no contínua 
 

En el moment de la redacció d’aquest pla s’està estudiant la viabilitat de reobertura 

de la llar d’infants. El centre s’està posant en contacte amb cadascuna de les famílies 

de Llar 1 i Llar 2 per tar de preveure si hi ha demanda del servei i si aquest es pot oferir 

amb unes condicions mínimes de viabilitat. Cal dir que en cas de decisió de reobertura 

la ràtio serà d’un màxim de 5 infants per espai. En cap cas s’obriran els grups de 0-1 

anys, que és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del sistema 

immunitari d’aquest alumnat i que es prioritzarien entre les sol·licituds de 

reincorporació les dels infants els progenitors dels quals, per motius laborals i 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
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professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo 

o d’acollir-se a altres mesures de conciliació laboral i familiar. 

 
 

L’alumnat que participi en les activitats presencials del centre, a part de respectar les 

mesures de protecció i prevenció que s’especifiquen en l’apartat 4 d’aquest 

document, haurà de presentar una declaració responsable facilitada pel centre en 

la qual s’especifica que es compleixen 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. 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS- 
CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el 
seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es 
consideren malalties de risc per a la CovID-19: 

• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 
suport ventilatori. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells 
infants que precisen tractaments immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

https://www.csagrada.com/wp-content/uploads/2020/05/Declaraci-responsable.zip
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1. ORGANITZACIÓ DE L’ACOLLIDA I DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

La previsió d’assistència a aquest tipus d’activitats ha estat la següent: 
 

A) Acollida d’alumnes d’educació infantil: 0 alumnes. 

B) Acció educativa presencial: 

a. 6è de primària 7 alumnes. 

b. 4t d’ESO: 0 alumnes. 

c. 2n de batxillerat. La previsió d’assistència és variable en funció de la 

demanda per matèries avaluables a les PAU. 

En funció d’aquesta demanda de presencialitat rebuda en el moment d’elaborar 

aquest pla, s’han establert dues accions: 
 

CURS 6è de Primària 

HORARI Dimarts 2, 9 i 16 de juny 

Divendres 5, 12, 19 de juny 

De 9:45 a 11:45 

DOCENTS 1 mestre/tutor 

LLOC Aula Estudi, pavelló A soterrani 

 
 

CURS 2n de batxillerat 

HORARI Les classes de preparació de les PAU es continuen 

impartint via telemàtica. S’estableix, sota demanda i de 

forma voluntària, la possibilitat d’assistir a classes de 

repàs de forma presencial. Es realitzaran dues hores 

seguides presencials per matèria quinzenalment en 

horari que s’especificarà a inici de setmana. Els tutors 

s’encarregaran de gestionar un DRIVE en el qual els 

alumnes indicaran la seua voluntat d’assistència i 

s’organitzaran els grups complint la normativa 

establerta. 

DOCENTS 
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LLOC Aula de 2n de batxillerat A i B 

 
 

2. ACTIVITATS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA I ACCIÓ TUTORIAL EN 

GRUP REDUÏT 

A) Per als cursos de P3 a 1r de batxillerat es portarà a terme una darrera tutoria 

individualitzada que servirà per a fer balanç del curs, orientació i suport 

emocional. 

Com a molt tard dimarts 2 de juny s’enviarà una circular en la qual s’indicarà 

la possibilitat que aquesta tutoria es realitzi de forma telemàtica o presencial 

(l’alumne amb un dels seus pares, en aquest cas). Les famílies triaran la 

modalitat que prefereixin. 

S’organitzaran tutories individualitzades, en un o altre format, seguint aquest 

calendari: 

- Infantil i Primària: del 8 al 19 de juny. 

- ESO: 16 a 23 de juny. 

- 1r de batxillerat: 25 i 26 de juny. 

S’indicarà oportunament l’aula en la qual es realitzarà la tutoria 

individualitzada. De forma esglaonada acudiran les famílies a la reunió i es 

vetllarà per tal que les diferents famílies segueixin les mesures de protecció i 

prevenció. 

 
 

B) A ESO s’estableix, a més, la possibilitat que els alumnes participin en una 

atenció tutorial en grup reduït. Es portarà a terme a les aules tutorials seguint 

aquest calendari i horari: 
 
 

4t ESO 

dijous 11/06 divendres 12/06 

10:00 -12h 4t.ESO A de l’1 al 14 
10:20 -12:20h. 4t. ESO B de l’1 al 14 
10:40 -12:40h. 4t. ESO C de l’1 al 14 

10:00 -12h 4t.ESO A del 15 al 28 
10:20 -12:20h. 4t. ESO B del 15 al 29 
10:40 -12:40h. 4t. ESO C del 15 al 27 
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1r – 2n – 3r  ESO 

dilluns 15/06 dimarts 16/06 

9:00 -11h. 1r.ESO A de l’1 al 14 
9:20 -11:20h. 1r. ESO B de l’1 al 14 
9:40 -11:40h. 1r. ESO C de l’1 al 14 

9:00 -11h. 1r.ESO A del 15 al 27 
9:20 -11:20h. 1r. ESO B del 15 al 27 
9:40 -11:40h. 1r. ESO C del 15 al 28 

10:00 -12h. 2n. ESO A de l’1 al 14 
10:20 -12:20h. 2n. ESO B de l’1 al 14 
10:40 -12:40h 2n. ESO C de l’1 al 15 

10:00 -12h. 2n. ESO A del 15 al 29 
10:20 -12:20h. 2n. ESO B del 15 al 27 
10:40 -12:40h. 2n. ESO C del 16 al 30 

11:00 -13h 3r. ESO A de l’1 al 14 
11:20 -13:20h. 3r. ESO B de l’1 al 14 
11:40 -13:40h. 3r. ESO C de l’1 al 14 

11:00 -13h. 3r. ESO A del 15 al 27 
11:20 -13:20h. 3r. ESO B del 15 al 28 
11:40 -13:40h. 3r. ESO C del 15 al 27 

 

Es divideix el grup classe en dos grups per orde alfabètic per tal de complir la ràtio de 

màxim 15 alumnes per grup. En el cas que la demanda s’estimés més baixa de 15 

alumnes per grup classe es faria en una sola convocatòria. 

Els alumnes d’ESO podran endur-se el material propi que hagi pogut quedar a les aules 

el dia de la tutoria grupal. En la resta de grups s’establirà un horari a partir del dia 22 

per tal que les famílies puguin venir a buscar el material, que prèviament ja s’haurà 

destriat de forma individualitzada. 

 
 

3. PERSONAL DEL CENTRE 

 
Tal com marquen les instruccions del Departament d’Educació, el curs l’acabarem 

telemàticament. Es continua prioritzant el teletreball tant en l’àmbit docent com en 

l’àmbit de secretaria. 

b) Al centre només hi haurà: 
 

- El personal estrictament necessari de l’àmbit docent i en l’horari que 

s’especifiqui per a les activitats presencials 

- El personal de PAS requerit per a la realització de tasques específicament 

encomanades i que requereixen presencialitat. 
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-Membres de l’equip directiu distribuïts en dos grups que hauran d’alternar 

l’assistència. 

S’ha fet una previsió de treballadors que poden reincorporar-se de forma presencial 

al lloc de treball. És obligació dels treballadors posar en coneixement la seua situació 

de vulnerabilitat (diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia 

hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 

immunodeficiència, càncer, obesitat mòrbida, dones embarassades i més grans de 60 

anys).i els símptomes compatibles amb la COVID-19 o contactes estrets amb persones 

que n’hagin manifestat. 

La disponibilitat de la plantilla és del 78,4%, per la qual cosa es garanteix la reobertura. 
 
 

 

4. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

 
El centre donarà degut compliment a les mesures de protecció i prevenció 
especificades en  l’ANNEX  de les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels 
centres educatius. 

S’aplicaran estrictament aquestes mesures, amb les concrecions següents: 

- En totes les aules ocupades i a secretaria hi haurà un dispensador de solució 
hidroalcohòlica. 

- Pel que fa a l’ús de mascaretes, tenint en compte que no es preveu 
l’assistència de menors de 6 anys, tant alumnes com personal docent i de 
serveis portaran mascareta en accedir al centre. Dins de l’aula, sempre 
garantint la distància de seguretat de 4 m2, el seu ús serà opcional. 

 
Espais i grups 

 

Els grups han de ser estables i fixos, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas 
de contagi. Els alumnes, en la mesura que sigui possible, han d’estar sempre en el 
mateix espai. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el docent. 

 

La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne. Cal mantenir una distància de 2 
metres entre les persones. 

https://www.csagrada.com/wp-content/uploads/2020/05/Annex_Inst-obertura-centres.pdf
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Fluxos de circulació i entrades i sortides 
 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre els alumnes es desplaçaran 
des de l’entrada fins la seua aula acompanyats: els alumnes no podran circular 
lliurement pel centre. 

 
Abans de l’entrada, sota la supervisió d’un docent se situaran en fila guardant les 
distàncies de seguretat i seran acompanyats fins a l’aula. En el moment d’entrar al 
centre se’ls farà rentar les mans amb gel desinfectant. En acabar les activitats lectives 
seran acompanyats pel docent, seguint les mateixes pautes, fins a l’exterior del recinte 
de l’escola. 

 

No s’utilitzaran els patis i els espais del centre en què es podrà circular apareixeran 
clarament delimitats 

 
 

Material escolar 
 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran 
documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 

 
 

Mesures higièniques 
 

El rentat de mans es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut 
dels alumnes així com del personal docent i no docent. Es requerirà rentat de mans en 
aquestes situacions: 

 
- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 
- Abans i després d’anar al WC . 
- Abans i després de les diferents activitats. 
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