
 

       

PLA D‘OBERTURA DEL CENTRE  
 

 Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al 

centre. 

 
Professors: La plantilla total està formada per 46  professors,  són persones de risc 11. 
Personal del PAS: La plantilla total està formada per 7 persones, són persones de risc 2. 

 
 INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA 

Número  de professors 
a comptar 

7 20 7 

 
* A la graella estan descomptats els professors de risc i aquells que formen part del 

grup de professors segons (Punt 5 de l’Instucció 2/2020. Personal docent amb fills o 

filles menors o persones dependents a càrrec). 

 

 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre. 
 

 INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA 

Alumnes que assistiran a 
l’escola 

0 0 0 

Atenció personalitzada 
d’alumnes 

 
0 

 1r 0 

0 2n 1 

3r 1 
 
 

 Organització de l’acció educativa presencial.  

L’acció educativa presencial es realitzarà per aquells alumnes que previament a l’obertura del 

centre han contactat amb els seus tutor per comunicar la seva presència a l’escola (les famílies 

han rebut la informació per diferents canals utilitzats per l’escola) i que compleixin totes les 

instruccions del Departament d’Educació que detallem en apartats posteriors. 

 

• Organització de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup 

reduït, que preveu el centre educatiu.  



Es realitzarà atenció personalitzada amb cita prèvia (dia i hora) demanat-la al tutor del curs i 

seguint les normatives indicades pel Departament. 

 

•  Possibilitar la continuïtat de l’acció telemàtica tal i com s’està portant a terme fins 

al final del curs.   

En aquells casos que sigui necessari, l’horari dels professors permet alternar el treball de forma 

presencial  amb el seguiment telemàtic dels alumnes. 

 

 Mesures de conciliació davant la reobertura dels centres i d’altres relacionades 

amb el professorat 

o Els grups d’especial vulnerabilitat no podran tenir activitat presencial a les activitats 

del centre del mes de juny. 

o Aquells professor/es o personal del PAS que estigui dins del grup d’especial 

vulnerabilitat i de forma voluntària vulgui accedir a l’escola per desenvolupar el seu 

treball, haurà de portar justificant del metge autoritzant a realitzar les seves 

tasques professionals a l’escola. 

o Segons Punt 5 de l’Instucció 2/2020. Personal docent amb fills o filles menors o 

persones dependents a càrrec. 

El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a 

càrrec que s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o 

persones discapacitades, sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què 

l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada complerta en el sector públic 

o privat, no està obligat a prestar serveis de forma presencial i podrà continuar 

prestant-los en la modalitat no presencial. 

Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una 

declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que 

pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el 

volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten 

servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris 

en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació 

pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis. 

 

 Mesures de seguretat establertes.  

A continuació exposem les mesures de seguretat establertes per l’escola: 

 Desinfecció de tot el centre. 

L’escola ha estat desinfectada seguint el protocol i normes establertes  pel PROCICAT. 

 Neteja i ventilació de tots els espais comuns i aules. 

Posteriorment a la desinfecció han estat netejades pel servei de neteja de l’escola. 

Durant aquesta quinzena es realitzarà una neteja i desinfecció completa al final de la 

jornada en aquelles aules i espais utilitzats al llarg de la jornada. 

 Senyalització amb cartelleria a les zones comunes per crear espais segurs. 

 Adquisició de mascaretes per repartir entre el professorat rebrà dues mascaretes el 

primer dia de retorna a l’escola. Marca TEXIA. Tipus de mascaretes higiènica 



reutilitzable (Producte rentable a rentadora, és necessari plantxar a 130 0C per 

recuperar propietats) 

 Adquisició de gel i dispensadors repartits tant a les aules com a diferents sales i 

despatxos de l’escola. 

Totes les aules i espais comuns disposen de dosificadors de gel, dosificadors de 

desinfectant i paper per la neteja. 

 Adquisició de termòmetres. 

L’escola disposarà de dos termòmetres per realitzar el control de temperatura als 

alumnes i empleats. 

 Manpares protectores a porteria i secertaria. 

S’han instal·lat manpares protectores tant  a secretaria com a porteria per protecció 

dels nostres empleats i empleades. 

 

 REQUISITS IMPRESCINDIBLE A CUMPLIR PER LES FAMÍLIES PER PODER 

REINCORPORAR ALS SEUS FILLS A L’ESCOLA 

• 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. 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre 

educatiu una declaració responsable. 

 Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. 

• Calendari vacunal al dia. 

 En cas que l’infant 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: 

o Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori. 

o Malalties cardíaques greus. 

o Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

o Diabetis mal controlada. 

o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

 

Quinzena escolar del 8 al 19 juny  

 PARVULARI 

 El primer dia s’haurà de portar la declaració responsable i el certificat vacunal 

actualitzat, en cas contrari l’alumne/a no podrà quedar-se a l’escola. 



 Els alumnes de parvulari es repartiran en funció del nombre màxim d’alumnes 

permès per l’administració: els de P3, P4 i P5 en grups de fins 8.  

 Cal arribar puntual a l’hora establerta a partir de les 9 h , després no es permetrà 

l’entrada a ningú i només podran ser acompanyats per un únic progenitor o tutor.  

 Els alumnes realitzaran l’entrada sense aglomeracions i mantenint la distància de 2 

metres entre els alumnes.  

 Els pares o progenitors no podran accedir a l’interior de l’escola. 

 No podran portar ni treure joguines de casa ni del col·legi.  

 Portaran l’esmorzar de casa. 

 No hi ha menjador. 

 

 

 PRIMÀRIA 

 El primer dia s’haurà de portar la declaració responsable i el certificat vacunal 

actualitzat, en cas contrari l’alumne/a no podrà quedar-se a l’escola. 

 Els alumnes de 6è Primària es repartiran en funció del nombre màxim d’alumnes 

permès per l’administració: fins a 13 per grup. 

 La resta d’alumnes de Primària realitzaran tutories personalitzades amb cita 

prèvia i programades pel tutor. 

 Cal arribar puntual a l’hora establerta a partir de les 9 h, després no es permetrà 

l’entrada a ningú i només podran ser acompanyats per un únic progenitor o tutor.  

 Els alumnes realitzaran l’entrada  sense aglomeracions i mantenint la distància de 

2 metres entre els alumnes. 

 Els pares o progenitors no podran accedir a l’interior de l’escola. 

 Portaran el seu propi material i les seves pertinences en una bossa . L’escola per 

normativa no pot facilitar cap material. 

 Els alumnes han de portar mascareta obligatòriament. 

 No hi ha menjador. 

 

 

SECUNDÀRIA 

 El primer dia s’haurà de portar la declaració responsable i el certificat vacunal 

actualitzat, en cas contrari l’alumne/a no podrà quedar-se a l’escola. 

 Els alumnes de 4t de Secundària es repartiran en funció del nombre màxim 

d’alumnes permès per l’administració: fins a 15 per grup. 

 La resta d’alumnes de Primària realitzaran tutories personalitzades amb cita 

prèvia i programades pel tutor. 

 Cal arribar puntual a l’hora establerta a partir de les 9 h, després no es permetrà 

l’entrada a ningú i només podran ser acompanyats per un únic progenitor o tutor.  

 Els alumnes realitzaran l’entrada sense aglomeracions i mantenint les distàncies 

establertes pel Departament. 

 Els pares o progenitors no podran accedir a l’interior de l’escola. 



 Portaran el seu propi material i les seves pertinences en una bossa. L’escola per 

normativa no pot facilitar cap material. 

 Els alumnes han de portar mascareta obligatòriament. 

 No hi ha menjador. 

 

TOTS AQUEST REQUISITS SERAN D’OBLIGAT COMPLIMENT PER 

ACCEDIR DE FORMA PRESENCIAL A L’ESCOLA 

 

El professorat i PAS de l’escola també han rebut el document enviat pel Departament 

d’Educació (INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES 

EDUCATIUS) on s’informa de tot el procés a seguir en diferents àmbits durant el pla 

d’obertura del centre. 

 

L’Equip Directiu 


