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El següent pla de reobertura del col·legi Abat Oliba Spínola pel mes de juny 2020 

s’ha elaborat seguint les instruccions rebudes pel Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya i les orientacions i indicacions de les autoritats 

sanitàries. 

1. Alumnat i Personal del centre. Professorat, personal d’atenció 

educativa i personal d’administració i serveis. 

2. Espais i grups 

3. Fluxos de circulació. 

1. Entrades i sortides 

2. Circulació dins del centre 

4. El pati 

5. El material i l’uniforme 

6. Horaris 

7. Pla d’obertura del centre educatiu 

 

Annex: 

1. Mesures de protecció i prevenció 

(1) Distanciament físic 

(2) Rentat de mans 

(3) Mascaretes 

2. Neteja, desinfecció i ventilació 

3. Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia 

compatible amb COVID 

4. Mesures específiques per les llars d’infants 

 

 

1.- Alumnat i Personal del centre.  
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1.1 Requisits 

Per poder reincorporar-se els alumnes i el Personal del Centre, han de reunir els 

següents requisits: 

 

 Absència de simptomes 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’infant o el personal del centre 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 al sistema immunitari (per exemple 

aquells infants que precisen tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o 

greus. 
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Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, s’ha contactat amb les 

seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera 

presencial. 

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

educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la 

qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. 

També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-

19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre 

educatiu davant de qualsevol incidència. 

 

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. En el cas que el 

fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-

19, no podrà assistir al centre. 

 

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària 

són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, 

malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 

immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys. 

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del 

centre del mes de juny. 

 

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal 

sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19. 

 

1.2 .- Control de símptomes 

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

educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la 

importància de no portar els infants amb símptomes a la llar, d'informar al 
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centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar 

de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de 

qualsevol incidència. 

S’efectuarà la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres  

educatius. 

Complint amb la normativa vigent, el col·legi farà el test de serologia a tots els 

seus treballadors abans de la reincorporació, així com la formació prèvia  

2.- Espais i grups 

El centre ha analitzat els espais disponibles per a organitzar el reinici de les 

activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests 

han de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de 

contagi. El número d’alumnat sempre serà el mateix i en el mateix espai, i sempre 

que sigui possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el docent. 

 

Els espais per a grups (de fins a 5 infants a la llar d’infants, fins a 8 alumnes a P3 i 

fins a 10 alumnes P4 i P5, fins a 13 primària i fins a 15 a l’ESO i ensenyaments post-

obligatoris i de règim especial) que s’utilizaran complint sempre els principis 

establerts per la Generalitat seran1: 

 Aula grup 

 Aula de psicomotricitat 

 Aula d’informàtica 

 Aules de Dibuix 

 Taller 

 Biblioteca 

 Teatre 

 Les aules de reforç i/o desdoblament: que seran utilitzades 

només per a grups de tutoria reduïts. 

 

                                                           
1 No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o 

esportives. 
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Ed. Infantil: 

Aules d’Acollida des de Llar 1 fins a P5. 

 L'horari serà de 9 a 13h. 

 No hi haurà servei de menjador ni de transport escolar. 

 El nombre màxim d'alumnes en aquestes aules és de: 

o Per Llar 1 i Llar 2: 5 alumnes/aula 

o Per P-3: 8 alumnes/aula 

o P-4 i P-5. 10 alumnes/aula  

 En tot moment els nens hauran de respectar les normes de seguretat 

sanitària, com ara distanciament i rentada molt freqüent de mans. 

 Cada mestra estarà amb els seus alumnes durant tota la jornada. 

 Prendrem la temperatura diàriament al nen/a abans d’entrar a l’escola per 

garantir que no té febre. 

 No està indicat l'ús de màscara per als nens menors de 6 anys. 

Abans de la reobertura de les aules els interessats hauran de fer-nos arribar una 

declaració responsable signada pels progenitors o tutors, on certificaran la 

necessitat d’assistir a l’escola i on es garanteix que el seu carnet de vacunes està 

al dia, no ha tingut cap símptoma de covid-19, ni ha conviscut amb cap persona 

contagiada les últimes dues setmanes. 

 

Ed. Primària/ESO i Batxillerat: 

Servei d’atenció educativa pels alumnes de 1r a 5è d’Ed. Primària i pels alumnes 

de 1r a 3r d’ESO i de 1r de Batxillerat. 

Pels alumnes de 6è Ed. Primària i 4t d’ESO: oferir acompanyament personal i 

algunes classes de reforç. 

Pels alumnes de 2n de Batxillerat: oferir classes grupals de preparació de les 

PAU. 

Ed. Primària: horari serà de 9 a 13h. 
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 ESO i Batxillerat: horari serà de 9h a 13.30h 

 No hi haurà servei de menjador ni de transport escolar 

 El nombre màxim d'alumnes en aquestes aules és: 

o Ed. Primària: 13 alumnes/aula 

o ESO i Batxillerat: 15 alumnes/aula 

 En tot moment els alumnes hauran de respectar les normes de seguretat 

sanitària, com ara distanciament i rentada molt freqüent de mans. 

 Cada mestre/a estarà amb els seus alumnes durant tota la jornada. 

 S'haurà de prendre la temperatura diàriament al nen/a abans de sortir de 

casa per garantir que no té febre. 

 Està indicat l'ús de màscara pels alumnes majors de 6 anys. 

Abans de la reobertura de les aules els interessats ens hauran fet arribar una 

declaració responsable signada pels progenitors o tutors, on es garanteix que es 

compleixen les condicions: el carnet de vacunes al dia, no ha tingut cap símptoma 

de covid-19, ni ha conviscut amb cap persona contagiada les últimes dues 

setmanes. 

 

3. Fluxos de circulació. 

3.1.- Entrades i sortides 

Donat que el centre disposa de 4 portes al carrer, les entrades i sortides es 

delimitaran per etapes, distanciant l'accés en espai i en temps. 

En cada accés es disposarà d'una taula amb un dispensador de Gel. 

A les entrades hi haurà una persona per a la presa de la temperatura de l'alumne. 
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Còpia de la comunicació enviada a les famílies d’Educació 

Infantil: 

 

Llar             

Benvolgudes famílies, 

Tal i com us vam comunicar fa uns dies, l’escola obrirà del 8 de juny al 31 de juliol ambdós 
inclosos. 

Seguidament us indiquem les mesures de seguretat que haurem de seguir aquests dies per tal de 
garantir un nivell òptim d’higiene a l’escola: 

- L’entrada serà de 8.50h a 9.30h pel carrer Castillejos. Es demana puntualitat, doncs diàriament 
es prendrà la temperatura a cada nen i nena abans d’entrar. 

- La sortida serà de 12.30h a 13.00h. 

- Només podrà acompanyar l’infant una persona. 

- Aquests dies els cotxets no podran entrar a l’escola. 

- Les famílies haureu de deixar els infants a l’entrada del vestíbul. 

- Cada dia haureu de treure les sabates als vostres fills i filles i deixar-les al vestíbul dins d’una 
bossa i posar mitjons als nens i nenes per estar a l’aula. Cada dia us tornarem els mitjons per 
rentar. És imprescindible que mitjons, sabates i bossa vagin marcats amb el nom, si no, no ens 
podem fer responsables si es perden. 

- Els infants podran portar esmorzar per a prendre a l’aula. Demanem també que portin diàriament 
una ampolla d’aigua marcada amb el nom. 

- Cada dia us tornarem el got de plàstic que tenen a l’escola per a rentar-lo. 

- Els petits que utilitzin xumet hauran de portar una capseta marcada amb el nom per guardar-lo 
quan no s’utilitzi. 

- S’haurà de venir amb l’uniforme i motxilla de l’escola. No caldrà agenda. 

- És imprescindible per l’assistència del nen o nena a l’escola que prèviament es presenti signat el 
document de declaració responsable que l’escola us ha enviat. 

- El personal de neteja anirà entrant regularment a les aules i a tots els espais de l’escola per a fer 
una bona neteja i desinfecció. 

- Us informem que el personal docent està format i seguirà totes les pautes d’higiene i seguretat 
per tal de garantir un entorn segur. 

Us agraïm enormement la vostra col·laboració! 

Atentament, 

L’Equip Directiu 
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Segon Cicle           

Estimades famílies, 
Degut a la situació actual, el col·legi ha pres unes mesures excepcionals per atendre els vostres fills 
en aquests moments d’incertesa, amb la finalitat de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. 
En particular, a l’etapa de segon cicle d’educació infantil hem adaptat la ràtio de les nostres aules a 
grups de 8 alumnes a P3 i grups de 10 alumnes a P4 i P5. Totes aquelles famílies que vulguin 
utilitzar l’acollida que facilita el Col·legi hauran de presentar una declaració responsable. 
Hem creat unes pautes d’actuació que pretenem portar a terme amb la vostra col·laboració. 

- Entrades i Sortides del Col·legi 

L’horari d’acollida per a aquests alumnes serà de 9 a 13h, sense servei de menjador ni 
permanència degut a aquestes circumstàncies excepcionals. 
L’accés dels alumnes d’educació infantil es realitzarà des de les 8:50h fins les 9:30h del matí pel 
carrer Castillejos, com és habitual. Només un membre de cada família podrà entrar al recinte per 
acompanyar l’alumne, d’aquesta manera evitarem les aglomeracions. El familiar no podrà accedir a 
l’edifici, haurà d’esperar en fila al llarg del pati tal com indicaran les tanques, respectant la distància 
mínima de seguretat d’1’5-2m. L’ús de mascareta per part del familiar serà obligatori, tal com 
indiquen les autoritats. A la mateixa porta d’accés a l’edifici on es troben les aules hi haurà el 
personal docent, el qual prendrà la temperatura i rentarà les mans a cada alumne en el moment 
d’acollir-lo. En aquest accés hi haurà marcats els fluxos d’entrada i de sortida amb la senyalització 
corresponent. 
La sortida del col·legi es portarà a terme igualment, pel carrer Castillejos, des de les 12:30 fins a 
les 13h. 

- Mesures d’Higiene 

Cada aula estarà dotada de gel hidroalcohòlic per a la neteja i desinfecció de mans. Tots els 
alumnes s’hauran de rentar les mans com a mínim a l’entrada i la sortida del centre, abans i després 
d’esmorzar, abans i després d’anar al WC, així com abans i després d’anar al pati. Les aules estaran 
correctament netes i desinfectades cada dia per a l’arribada dels alumnes. S’utilitzarà material 
escolar diferenciat i, en cas que s’hagi de compartir, es garantirà una neteja i desinfecció adequada 
per a cada activitat proposada. L’uniforme s’haurà de rentar diàriament per garantir-ne una netedat 
correcta. Tots els alumnes hauran de portar una ampolla d’aigua per beure aigua durant el matí.  

- Desenvolupament de les activitats 

La proposta d’activitats durant aquests dies serà similar a la que s’ha portat a terme per via 
telemàtica, tant per aquells alumnes que no acudeixin presencialment al Col·legi com per als que 
puguin anar al centre escolar. 
L’hora del pati es farà de forma esglaonada per respectar sempre la distància de seguretat. 
Amb la finalitat de poder organitzar degudament tota l’estructura i les dinàmiques apuntades fins 
aquí, us agrairíem que ens féssiu arribar la vostra resposta vinculant a la pregunta que trobareu a 
continuació, confirmant o no l’assistència presencial del vostre fill des del dia 8 al 19 de juny. 
 
Com sempre, quedem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir. 
 
Atentament, 
Inés Borrell  
Coordinadora d’Infantil 
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Còpia de la comunicació envidada a les famílies d’Educació 

Primària: 

 

De 1r a 5è            
 
Benvolgudes famílies, 
Donada la situació actual, l’escola ha pres unes mesures excepcionals per atendre els vostres fills 
en aquests moments d’incertesa. 
Per poder oferir-vos la màxima atenció proposem fer activitats formatives, des de dilluns 8 de juny, 
d’acompanyament i cloenda de 9:00 a 13:00h,  en dies alterns. Retransmetrem des de la classe les 
sessions que considerem més adients, perquè les puguin seguir els alumnes que es quedin a  casa 
(enviarem el link per l’app de l’escola de 1r a 4t ; 5è es connectarà pel Teams). Acabarem el curs el 
19 de juny. 
En tot moment es compliran les condicions d’higiene i seguretat  necessàries . Per aquest motiu, els 
nens i nenes hauran de venir amb mascareta, se’ls prendrà la temperatura diàriament i es 
rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir al recinte escolar. 
L’accés a l’escola es farà per la porta habitual de primària (C/ Castillejos) en l’horari que es detalla 
a continuació: 

   
Us preguem que respecteu aquest horari per evitar aglomeracions. 

 

L’esbarjo es farà esglaonadament a fi de respectar sempre la distància de seguretat. Els 
desplaçaments pels passadissos també seran pautats pels mestres. 
En tot moment caldrà respectar les distàncies de seguretat i us preguem que a la porta, un cop 
recollits els vostres fills, deixeu pas a d’altres famílies. Les famílies que teniu més d’un fill haureu 
d’esperar a la vorera del davant fins que baixi la seva filera. 
En accedir a l’escola, els alumnes de Primària aniran directament a la seva classe, allà seran 
atesos  en grups reduïts, com a màxim 13 alumnes per classe. 
L’escola vetllarà perquè en totes les activitats es mantingui la distància física necessària entre totes 
les persones. 
A les aules cada nen disposarà d’una taula i cadira pròpies (desinfectades diàriament) de manera 
que ningú més les podrà utilitzar aquell dia. 
Els nens i nenes de 3r a 6è hauran de portar un estoig de casa (potser ja el tenen a l’escola) amb 
el material necessari: llapis, goma, maquineta i llapis de colors.  Els nens de 1r i 2n se’ls donarà 
material d’ús personal a l’escola. 
Caldria portar una ampolla d’aigua per al seu ús personal, ja que no podrem fer beure de les aixetes 
de l’escola. 
Es podrà venir a l’escola indistintament  amb el xandall de l’escola o l’uniforme per garantir-
ne  la  neteja diària a casa. La bata no serà necessària. 
Durant aquests dies no es disposarà de servei de menjador ni permanència al matí. 
Us recordem els requisits a tenir en compte: 

· No tenir COVID ni símptomes compatibles. 
· No haver conviscut (o haver estat en contacte) amb persones positives o símptomes 

compatibles amb el COVID en els últims 14 dies. 

  
PRIMÀRIA 

Cicle Inicial 
1r 
dilluns-dimecres 
2n 
dimarts-dijous 

Cicle Mitjà 
3r 
dilluns-dimecres 
4t 
dimarts-dijous 

 
5è 
Dimarts-divendres 

Entrada 9.15h 9h 8.50h 

Sortida 13.15h 13h 12.50h 
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· Tenir el calendari de vacunes actualitzat. 
· Presentar el primer dia de retorn una declaració responsable (adjuntem model) de 

compliment dels requisits. 
 Un cop fetes totes les observacions us demanem respongueu, aban de dilluns 1 de juny, la pregunta 
vinculant que us plantegem,  a fi de fer una previsió per poder atendre els vostres fills. 
Una esperançada salutació i com sempre, restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o 
aclariment, 
Sílvia Gadea  
Cap d’Estudis Primària 

 

6è             

 
Benvolgudes famílies, 
Donada la situació actual, l’escola ha pres unes mesures excepcionals per atendre els vostres fills 
en aquests moments d’incertesa. 
Les activitats formatives, d’acompanyament i cloenda que farem, des de dilluns 8 de juny, seguiran 
un horari matinal (9 a 13h), es retransmetran perquè les puguin seguir els alumnes que es quedin 
a  casa i s’allargaran fins al 19 de juny . 
En tot moment es compliran les condicions d’higiene i seguretat necessàries. Els nens i nenes 
hauran de venir amb mascareta, se’ls prendrà la temperatura diàriament i es rentaran les mans 
amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir al recinte escolar. 
L’accés a l’escola es farà per la porta habitual de primària (C/ Castillejos) en l’horari que es detalla a 
continuació:                

PRIMÀRIA 6è 

Entrada  8.45h 

Sortida 12.45h 

 Us preguem que respecteu aquest horari per evitar aglomeracions. 
L’esbarjo es farà esglaonadament a fi de respectar sempre la distància de seguretat. Els 
desplaçaments pels passadissos també seran pautats pels mestres. 
En tot moment caldrà respectar les distàncies de seguretat i us preguem que a la porta, un cop 
recollits els vostres fills, deixeu pas a d’altres famílies. Les famílies que teniu més d’un fill haureu 
d’esperar a la vorera del davant fins que baixi la seva filera. 
En accedir a l’escola, els alumnes de primària aniran directament a la seva classe, allà seran 
atesos  en grups reduïts, com a màxim 13 alumnes per classe. 
L’escola vetllarà perquè en totes les activitats es mantingui la distància física necessària entre totes 
les persones. 
A les aules cada nen disposarà d’una taula i cadira pròpies (desinfectades diàriament) de manera 
que ningú més les podrà utilitzar aquell dia. 
Els nens i nenes de 6è hauran de portar un estoig de casa (potser ja el tenen a l’escola) amb el 
material necessari: llapis, goma, maquineta i llapis de colors.  
Caldria portar una ampolla d’aigua per al seu ús personal, ja que no podrem fer beure de les aixetes 
de l’escola. 
Es podrà venir a l’escola indistintament  amb el xandall de l’escola o l’uniforme per garantir-
ne  la  neteja diària a casa. La bata no serà necessària. 
Durant aquests dies no es disposarà de servei de menjador ni permanència al matí. 
 
REQUISITS : 

· No tenir COVID ni símptomes compatibles. 
· No haver conviscut (o haver estat en contacte) amb persones positives o símptomes 

compatibles amb el COVID en els últims 14 dies. 
· Tenir el calendari de vacunes actualitzat. 
· Presentar el primer dia de retorn una declaració responsable (adjuntem model) de 

compliment dels requisits. 
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Un cop fetes totes les observacions us demanem respongueu a la pregunta vinculant següent, 
abans de dilluns 1 de juny, a fi de poder atendre els vostres fills: 
Una esperançada salutació i com sempre, restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o 
aclariment, 
 Sílvia Gadea Sitges 
Cap d’Estudis Primària 

 
 

Protocol d’entrades i sortides alumnes d’ESO i Batxillerat:  

- Els alumnes d’ESO entraran per la porta de Marede Déu de Motserrat a 

partir de les 8:45h. 

- Els alumnes entraran al col·legi obligatòriament amb la mascareta posada. 

No se la podran treure durant el temps que romanguin al recinte escolar. 

- Al entrar al col·legi, un professor supervisarà que s’higienitzi les mans 

amb gel desinfectant. 

- Seguint unes marques a terra i llegint la distribució dels alumnes als 

panells informatius, cada alumne es desplaçarà a la seva aula 

corresponent. 

- Degudament senyalitzats, hi haurà establerts indicadors que marcaran els 

circuits unidireccionals per anar als lavabos o a les zones d’esbarjo, 

aquests també degudament senyalitzats. 

- Quan l’alumne estigui a l’aula, un professor prendrà la temperatura. Si fos 

superior als 37º l’alumne romandrà aïllat en una sala de visites i s’avisarà 

immediatament als pares per a que vinguin a recollir-lo. 

- Al finalitzar el temps d’esbarjo, l’alumne tornarà a higienitzar-se les mans 

amb el dispensador que per a tal efecte estarà dins de l’aula. Un professor 

supervisarà aquesta acció. 

- La sortida del centre es realitzarà de manera esglaonada per evitar 

aglomeracions. Es realitzarà seguint els circuits unidireccionals. Tot aquest 

procés serà supervisat per professors. 
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3.2.- Mobilitat dins del centre 

El centre ha analitzat els espais disponibles per a organitzar el reinici de les 

activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests 

seran estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. 

El número d’alumnes sempre serà el mateix i en el mateix espai, i sempre que 

sigui possible també el docent. En tot cas, tenim present que si algú s’ha de moure, 

és el docent. 

 

4.- El pati. 

4.1.- PATI per alumnes d’Ed. Infantil: 

La sortida al pati serà seqüenciada, tot i que en algun moment coincideixi més 

d’un grup, cada un d’ells s’ubicarà en un espai marcat i diferenciat per poder 

mantenir el grup i la seva traçabilitat i sempre ens regirem per la normativa dels 

4 m2 per alumne. 

4.2.- PATI per alumnes d’Ed. Primária: 

Descans ÇEscglaonat per grups  (de 1r a 4t). Pati cicle superior i pati cicle mitjà; 

delimitats en espais per mantenir distàncies de seguretat i higiene entre els grups. 

Descans 11:00h a 11:30h ( 5è i 6è ). pati de cicle superior en espais per mantenir 

distàncies de seguretat i higiene entre els grups. 

No es pot jugar a futbol ni jocs de contacte o manipulació de material. 

A la tornada del pati abans d'entrar a classe aplicació del gel hidroalcohòlic. 

 

4.3.- PATI per alumnes d’ESO i BATXILLERAT: 

Descans 11h-11:30h    

 Batxillerat: podran sortir al carrer, amb instruccions de dispersió. 

 3r i 4t d’ ESO: pati de 4t i jardí del Sagrat Cor, delimitat per espais. 

 1r i 2n d’ ESO: Gàbia i pati del pou. No es podrà jugar a futbol.  

11:30h Higienització de mans al entrar a les aules. 
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5.- El material i l’uniforme 

Descrivim el material necessari que el col·legi ha adquirit per l'obertura 

del centre: 

 

Capse de guants per a la secretària, mentre el centre estigui en funcionament. 

Màscares per al professorat amb presència física en el centre. Si són màscares 

quirúrgiques, una per dia i professor; si són del model FFP2, per exemple, KN95, 

una màscara per professor cada 4/5 dies. 

1 màscara facial per professor amb presència física en el centre i per a tot el 

període d'obertura. 1 termòmetre per cada punt d'entrada que el centre 

assignarà. 

15 unitats de Gel hidroalcohòlic amb el seu corresponent dispensador per cada 

setmana i línia (evidentment, dependrà de les aules utilitzades). 

Mampares de separació per a secretària i despatx, que ja les tenim per la 

preinscripció presencial. 

Cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció. 

Respecte el material escolar: serà individual. No es distribuiran documents en 

paper, a no ser que sigui indispensable. 

L’uniforme: des del 8 al 19 de juny, els alumnes podran assistir indistintament 

amb l’uniforme escolar o el xandall de l’escola, per afavorir la neteja diària. 

 

7.- Pla d’obertura del centre educatiu 

El centre ha elaborat el present Pla d’obertura amb l’acompanyament de la 

inspecció educativa previ a l’inici de les activitats presencials amb 

l’alumnat. 

El pla d’obertura del centre contempla la informació exposada i per acabar, es fa 

detall de la següent informació: 
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7.1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 

presencial al centre. 

Número de docents: 60 

Número de personal no docent: 6  

7.2.- Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre: 

 

   PLANTILLA DE ALUMNOS QUE SOLICITAN LA PRESENCIALIDAD   

 

P 1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

 

1r 

Pri 

 

2n 

Pri 

 

3r 

Pri 

 

4t 

Pri 

 

5è 

Pri 

 

6è 

Pri 

 

1r 

ESO 

 

2n 

ESO 

 

3r 

ESO 

 

4t 

ESO 

 

1r 

BTX 

 

2n 

BTX 

TOTAL 3 6 11 13 15 19 17 17 17 19 13 18 24 15 26 20 36 

 

7.3.- Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció 

tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu. 

PER ALUMNES DE 1r a 5è ED. PRIMÀRIA: 

Per tal de dur a terme l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat, 

ens hem inspirat en el model de competències i habilitats emocionals de Rafael 

Bisquerra. 

Donada la situació de confinament, vam decidir donar atenció emocional de forma 

telemàtica, emprant una de les sessions de tutories setmanals, des de principis 

del mes de maig. La idea és continuar amb aquest treball emocional dels alumnes. 

Per altra banda, durant aquest temps, s’ha anat animant a les famílies a 

acompanyar els seus fills en aquest procés, així com els tutors s’han mostrat 

implicats i al servei de les necessitats que han anat sorgint en cadascun dels seus 

alumnes. 
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PER ALUMNES D’ESO i 1r de BATXILLERAT: 

- De manera individual el tutor i diversos professors atendran emocionalment 

a l’alumne. Una de les eines que s’emprarà seran  indicacions orientades 

per l’equip psicopedagògic del centre. 

 

- Si s’escau, també de manera grupal el tutor i diversos professors atendran 

emocionalment a grups reduïts d’alumnes. 

 

- A més, als alumnes de 4t d’ESO se’ls orientarà en la finalització d’estudis i 

en l’elecció del seu futur acadèmic. També el tutor i els professors vetllaran 

individualment i si s’escau, en grups reduïts, la finalització de l’etapa d’ESO. 

 

- Als alumnes de 2n  se’ls orientarà en la finalització d’estudis i en l’elecció 

del seu futur acadèmic. També el tutor i els professors vetllaran 

individualment i si s’escau, en grups reduïts, en la preparació acadèmica de 

cara a les PAU. 


