Pla d’obertura previ a l’inici de les activitats presencials amb
l’alumnat.
L’obertura de l’escola al mes de juny es farà tenint en compte que:


El nombre de professionals que farà atenció presencial al centre serà de:
o Personal docent: 33
o Personal no docent:
 Administració: 3
 Servei de neteja: 2



El nombre d’alumnes total que assistiran presencialment al centre serà de: 6
(Llar) + 135 (E. Infantil) + 315 (E. Primària) + 232 (ESO)

En tots els casos, tant el professorat com l’alumnat hauran de tenir signada la
declaració responsable de salut.
1. Organització de l’acció educativa presencial.


Nombre d’alumnes per nivells que assistirà presencialment al centre.
o Llar d’infants: 6
o Segon Cicle d’Educació Infantil: 10 (permanents) i 46+47+42 (puntuals)
o De primer a cinquè de Primària: 49+51+53+54+56 (puntuals)
o Sisè de Primària: 52 (puntualment)
o De primer a tercer d’ESO: 58+58+57 (puntuals)
o Quart d’ESO: 61 (puntuals)



Organització de grups d’alumnes i de professorat.

L’inici de l’activitat presencial a l’escola ve determinat pel període de preinscripció, de
manera que es començarà per la neteja i desinfecció del 12 al 15 de maig.
La setmana del 18 al 22 de maig a més del personal de neteja, assistirà al centre
l’equip directiu i el personal d’administració per tal de poder garantir el correcte
funcionament de la preinscripció presencial seguint l’horari de cites prèvies concretat
amb les famílies per via telefònica el dia 8 de maig.
A partir del dia 25 de maig, dia en què el nostre territori entra en Fase 1, el personal de
neteja i manteniment, el d’administració i l’equip directiu assistiran diàriament a l’escola
per poder elaborar el Pla d’obertura presencial, una vegada entrem a la Fase 2,
comunicar-se amb les famílies i valorar aspectes importants de la tornada a l’escola al
setembre (materials, llibres, espais...).
S’enviarà una comunicació a les famílies per explicar les instruccions rebudes per part
del Departament i fer el sondeig d’alumnes de la Llar d’Infants i segon cicle d’Educació

Infantil que assistiran a l’escola en el moment que sigui possible i el nombre de famílies
que necessitaran una atenció tutorial puntual.
Tenint en compte que el nostre territori entra en aquesta Fase el 8 de juny de 2020, la
resta del personal del centre es reincorporarà, de manera esglaonada i seguint les
instruccions del Departament sobre mesures de seguretat, a partir del dia 2 de juny en
què es començaran a fer les reunions d’avaluació del tercer trimestre i a organitzar la
tornada del alumnes, ja sigui en tutories personalitzades, en petits grups per a
l’acompanyament emocional puntual i/o en l’acompanyament en els finals d’etapa.

Les reunions d’avaluació es faran seguint el calendari següent:
 Dia 2 de juny:
o Segon cicle d’Educació Infantil: de 9 a 11h.
o Cicle Inicial de Primària: d’11 a 13h.
 Dia 3 de juny:
o Cicle Mitjà de Primària: de 9 a 11h.
o Cicle Superior de Primària: d’11 a 13h.
 Dia 8 de juny:
o 2n d’ESO: de 9 a 10:30h.
o 4t d’ESO : de 11 a 12:30h.
 Dia 9 de juny
o 1r d’ESO : de 9 a 10:30h.
o 3r d’ESO : de 11 a 12:30h.


Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.

Donat que el nombre de famílies de la Llar d’Infants que necessiten l’assistència dels
seus fills i filles a l’escola és molt baix, al mes de juny i juliol els espais que s’utilitzaran
seran les aules pròpies de la Llar, que permeten acollir el nombre màxim de 5 infants
per espai.
Al segon cicle d’Educació Infantil s’utilitzaran les aules de P3, P4 i P5
Per a les tutories individualitzades s’utilitzarà l’aula de cada alumne de manera que es
garanteixin les mesures de distanciament i els períodes de ventilació i neteja d’aula
entre família i família.
Per a les trobades presencials dels cursos de final d’etapa s’utilitzaran les aules
respectives.
Les trobades en grups reduïts d’acompanyament emocional i de comiat del curs es
faran al pati de l’escola.
En cap cas les famílies podran accedir a l’interior de l’escola. S’organitzaran les
entrades i sortides dels alumnes tenint en compte aquest fet.

2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup
reduït, que preveu el centre educatiu.
Es convocarà els alumnes de Sisè de Primària i de Quart d’ESO en grups de 9-10
alumnes per tal de poder fer acompanyament emocional, donar les orientacions

pertinents referides al canvi d’etapa i fer el tancament presencial del curs 2019-20 amb
el seu tutor/a, seguint l’horari següent:

Dilluns 8

Dimarts 9

9 – 9.45
10 – 10.45
11 – 11.45
12 – 12.45

Dimecres 10

Dijous 11

Divendres 12

9 alumnes 6èA
10 alumnes 4tA
9 alumnes 6èB
10 alumnes 4tB

9 alumnes 6èA
10 alumnes 4tA
9 alumnes 6èB
10 alumnes 4tB

9 alumnes 6èA
10 alumnes 4tA
9 alumnes 6èB
10 alumnes 4tB

Per tal de garantir les mesures de distanciament i evitar l’aglomeració de persones en
un lloc determinat, s’estableix que:
 Els alumnes de Sisè:
o Entraran per la porta del pati a l’hora indicada.
o S’aniran col·locant sobre els punts marcats a terra (separats 2m).
o Abans de pujar a les seves classes es rentaran les mans amb sabó a la
font del pati (aquest procés estarà regulat per 2 professors).
o La pujada a les aules respectives es farà de manera esglaonada i sempre
regulada pel professorat.
o Per a la sortida es procedirà de la mateixa manera fent el procés invers.
 Els alumnes de Quart d’ESO:
o Entraran per la porta Sud a l’hora indicada.
o S’aniran col·locant sobre els punts marcats a terra (separats 2m).
o Abans de pujar a les seves classes es rentaran les mans amb sabó al
lavabo dels porxos del pati (aquest procés estarà regulat per 2
professors).
o La pujada a les aules respectives es farà de manera esglaonada i sempre
regulada pel professorat.
o Per a la sortida es procedirà de la mateixa manera fent el procés invers.
Es preveu un horari per a les trobades puntuals en grups reduïts, tenint en compte que
els diferents grups no poden coincidir ni en el temps ni en els espais i que les famílies o
acompanyants dels alumnes no podran accedir a l’interior de l’escola.
L’horari que es seguirà serà el següent:
Infantil/
Primària

Dilluns 15

Dimarts 16

Dimecres 17

Dijous 18

P3A (8)
P4A (8)
9.45 – 10.15 P4B (8)
P5A (8)
10.30
– 1rA(13)
11.00
P5B (8)
11.15
– 2nA (13)
11.45
3rA (13)
12.00
– 4tA (13)
12.30
5èA (13)

P3A (8)
P4A (8)
P3B (8)
P4B (8)
P5A (8)
1rA (13)
P5B (8)
2nA (13)
3rA (13)
5èA (13)

P3A (8)
P4A (8)
P3B (8)
5èB (13)
1rB (13)
4tA (13)
P5B (8)
2nB (13)
3rB (13)
4tB (13)

P3B (8)
P5A (8)
P4B (8)
5èB (13)
1rB (13)
2nB (13)
3rB (13)
4tB (13)

ESO

Dimarts 16

Dimecres 17

Dijous 18

1rB (15)
2nB (15)
3rB (15)

1rA (15)
2nA (15)
3rA (15)

1rB (15)
2nB (15)
3rB (15)

9.00 – 9.30

Dilluns 15

9.00 – 9.30
1rA (15)
9.45 – 10.15 2nA (15)
10.30
– 3rA (15)
11.00

Divendres 19

Divendres 19

Per tal de garantir les mesures de distanciament i evitar l’aglomeració de persones en
un lloc determinat, s’estableix que:
Els alumnes d’Infantil i Primària entraran per la porta del pati fent dues fileres amb el
distanciament de seguretat recomanat (2m - marcats al terra) per ordre i d’un en un,
amb la supervisió d’un docent es rentaran les mans amb sabó a la font del pati. A
continuació es col·locaran als espais assignats per a cada grup (al pati).

Els alumnes de Secundària entraran per la porta Sud i faran una filera amb el
distanciament de seguretat recomanat (2m - marcats al terra) i per ordre i d’un en un,
amb la supervisió d’un docent es rentaran les mans amb sabó al lavabo dels porxos de
les diferents plantes. A continuació aniran a les aules assignades també amb la
supervisió del professorat.
En el cas dels alumnes que vinguin acompanyats d’algun adult aquest recollirà els
objectes personals del nen/a, que prèviament el professorat haurà preparat, a la porta
d’entrada del pati.
Els alumnes que vinguin ells sols a l’escola recolliran ells mateixos els seus objectes
personals.
Si durant l’estona que els alumnes d’Infantil estan a l’escola han d’anar al lavabo ho
faran sempre amb la supervisió d’un adult, per garantir els seguiment de les mesures
d’higiene tant de l’infant com dels espais.
En el cas dels alumnes de Primària també es garantirà aquest seguiment per part del
professorat.

3. Indicar si s’oferirà servei de transport.
No es contempla la possibilitat d’oferir transport escolar.

