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PLA D’OBERTURA DE CENTRE: ESCOLA LES ACÀCIES 

 

Seguint les instruccions per a la reobertura dels centre educatius, publicat 

el 21 de maig de 2020 i en virtut del Decret 102/2010, del 3 d’agost 

d’Autonomia de Centres Educatius. Amb el màxim sentit de la 

responsabilitat , hem elaborat el pla d’obertura de centre específic de la 

nostra escola durant el desconfinament sempre que s’arribi a Fase 2 de 

l’estat d’alarma generat per la situació de la Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
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1. Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 
presencial al centre. 

El personal que pot assistir al centre responent el qüestionari del 

Departament i la seva realitat per a compatibilitzar la feina amb la 

conciliació familiar pròpia és el següent:  

Mestres d’EI: 6, amb una mestre amb flexibilitat horària per conciliació. 

TEI: 1 

Mestres d’EP: 17, amb 8 mestres amb flexibilitat horària per conciliació. 

Equip directiu: 3, amb un al flexibilitat horària per conciliació. 

Personal Auxiliar Administratiu: 1  

 

2. Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre. 
L’escola s’organitzarà de tres formes diferents en funció de l’edat dels 

nens i les nenes als que se’ls faci la proposta prèvia enquesta 

d’aproximació que hem fet abans de l’elaboració d’aquest document. En 

tots els casos, aquells que no vinguin a l’escola a fer el tancament de 

forma presencial, seran convocats pel seu tutor o la seva tutora per fer-ho 

de forma telemàtica. 

Totes les famílies hauran d’haver signat  la declaració responsable per a 

les famílies d’alumnes. Podran enviar una fotografia del document signat 

per dinantia o que l’alumne porti el document el dia citat com si fos 

l’entrada al recinte escolar. Sense aquest document no es podrà accedir al 

centre educatiu i és molt important evitar situacions desagradables que 

anirien en contra del que pretén aquesta atenció presencial. 

 

2.1 Infantil. 

- Nombre d’alumnes que han contestat que vindran: 

P3: 10 

P4: 18 

P5: 19 

TOTAL: 47 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
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Un cop comenci la fase 2 de desescalada, la família rebrà una convocatòria 

amb dia i hora concreta per estar amb  mestres de referència durant una 

hora. Aquesta trobada serà puntual i es farà entre els dies 8 i 19 de juny. 

L’alumnat ho farà en grups de 4 nens/es com a molt. 

 

2.2 Alumnat de 1r a 5è: 

- Nombre d’alumnes que han contestat que  vindran: 

1r: 17                                                 2n: 34 

3r: 21                                                 4t: 26 

5è: 11                                                Total: 109 

Un cop comenci la fase 2 de desescalada, la família rebrà una convocatòria 

amb dia i hora concreta per estar amb mestres de referència durant 1 

hora i mitja. Aquesta trobada serà puntual i es farà entre els dies 8 i 19 de 

juny. L’alumnat ho farà en grups de 5 nens/es com a molt. 

 

2.3 Alumnat de 6è: 

- Nombre d’alumnes que han contestat que  vindran: 34 

Un cop comenci la fase 2 de desescalada, la família rebrà les convocatòries 

que es faran entre el 8 i el 19 de juny. Les trobades seran de 2 hores i 

mitja i en cap cas superaran els 13 nens/es per trobada. 

 

*Total d’alumnes que faran retorn presencial a l’escola: 190 
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3. Organització de grups d’alumnes i professorat. 

La següent graella recull els horaris d’atenció als diferents grups tal i com 

hem explicat al punt anterior. Cada professional organitzarà les trobades 

en funció de la realitat del seu curs. En tots els casos ens reunirem en les 

aules de referència de cada grup d’alumnes perfectament adaptades al 

que dicta la norma. 

 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 
9.30h 
Trobada del 
personal docent 
no vulnerable 
per acabar 
d’adequar els 
espais i 
l’organització de 
les trobades 
presencials amb 
alumnat 
 

 
9-10.30h: 2n 
 
 
 
9.30-11h: 4t 
 
9.45-10.45h: 
P4 

 
9-11.30h: 6è 
 
9.15-10.15h: 
P3 i P5 
9.30-11h: 1r 
 
9.45-11.15h: 
3r i 5è 

 
9-10.30h: 2n 
 
 
 
9.30-11h: 4t 
 
9.45-10.45h: 
P4 

 
9-11.30h: 6è 
 
9.15-10.15h: 
P3 i P5 
9.30-11h: 1r 
 
9.45-11.15h: 
3r i 5è 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 
 
Treball personal 
d’organització 
docent i dia per 
atendre 
imprevistos. 
 
 
 

 
9-10.30h: 2n 
 
 
 
9.30-11h: 4t 
 
9.45-10.45h: 
P4 
 

 
9-11.30h: 6è 
 
9.15-10.15h: 
P3 i P5 
9.30-11h: 1r 
 
9.45-11.15h: 
3r i 5è 
 

 
9-10.30h: 2n 
 
 
 
9.30-11h: 4t 
 
9.45-10.45h: 
P4 

 
9-11.30h: 6è 
 
9.15-10.15h: 
P3 i P5 
9.30-11h: 1r 
 
9.45-11.15h: 
3r i 5è 

 

 

 

 



                                   
  Escola Les Acàcies                                                                                                                            

6 
 

4. Entrades i sortides. 
Per tal de garantir les distàncies de seguretat i evitar que l’alumnat 

coincideixi s’ha decidit aprofitar les diferents entrades a l’escola, de 

manera que: 

4.1  Infantil i Cicle Inicial entraran  per la porta gran del pati. Un cop dins 
del recinte escolar: 
 
a) P3 i P4 pujaran a l’aula per les escales principals de l’edifici 

d’infantil. 

b) P5  pujarà a l’aula per la terrasseta. 

c) 1r pujarà a l’aula per les escales que hi ha entrant per Pujades, la de 

la part que dóna a infantil. Atenció, no entraran pel porxo! 

D’aquesta manera evitem que hi hagi infants pel vestíbul de l’escola. 

d) 2n pujarà a l’aula per les escales de la part contrària a primer, la que 

dóna a les pistes esportives. 

 
4.2  4t i 5è: L’alumnat entrarà per la porta del carrer Pujades. 

 
4.3  3r i 6è: L’alumnat entrarà per la porta de l’AFA (porta petita al costat 

de la porteria). 
 

Tots/es els/les alumnes sortiran pel mateix lloc que han entrat sempre 

acompanyats de mestres. 

L’alumne/a que arribi tard a la seva convocatòria no podrà accedir al 

recinte escolar per temes de seguretat. 

Als punts d’entrada i sortida cada grup/classe tindrà assignat un lloc 

d’espera per fer els desplaçaments organitzats amb les mesures a tenir en 

compte. 

Les famílies no podran accedir al recinte escolar, s’acomiadaran dels 

infants al carrer. 
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5. Planificació de les actuacions en grups reduïts. 
Les actuacions amb l’alumnat tindran tres objectius clars: 

- Acompanyar  emocionalment a l’alumnat. 
- Acomiadar reflexivament el curs com a punt de partida del 

que comença al setembre. 
- Fer el tancament d’etapa educativa amb l’alumnat de 6è. 

 
Tenint el compte aquests objectius el professorat elaborarà la intervenció 

presencial i l’adaptarà al format virtual per aquells alumnes que no 

assisteixin presencialment.  

Aprofitarem que un gran nombre d’alumnes vindran al llarg d’aquestes 

dues setmanes al centre perquè s’emportin les seves coses (estoig, 

carpeta, feinetes, manualitats...). Abans, però, tutors i especialistes 

posarem en bosses de plàstic identificades amb el nom el material de cada 

nen/a. Aquells que no vinguin  a l’escola tindran l’oportunitat de recollir el 

seu material un cop tanquem el curs el dia 19 de juny, ja els citarem més 

endavant amb dates i hores concretes. 

En quant a les activitats d’aprenentatge telemàtic continuaran fins al 19 
de juny de la mateixa forma que han estat fins aquest moment, però amb 
una matisació. Els darrers reptes setmanals seran proposats per la 
setmana del 8 de juny mentre que per a la setmana del 15 de juny, les 
propostes no necessitaran tant de seguiment dels mestres i el format serà 
més de pràctica i autocorrecció.  
 
6. Mesures de seguretat. 

 
- Els infants hauran de portar mascareta i se’ls deixarà portar una 

ampolla d’aigua petita per evitar anar als lavabos. No es podrà 
esmorzar a l’escola. Un cop a classe podran estar sense mascareta 
amb la distància de seguretat assegurada. 

- Abans d’entrar i en el moment de sortir se’ls farà rentar les mans 
amb solució hidroalcohòlica. 

- En cas de necessitar anar al lavabo només ho podran fer d’un en un 
i se’ls ha de recordar que s’han de rentar molt bé les mans amb 
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sabó. 
- Organitzarem les aules, col·locarem les taules que utilitzarem per 

acollir l’alumnat respectant les distàncies de seguretat (2 m). 
Col·locarem el mobiliari sobrant de forma que puguem guanyar el 
màxim d’espai possible.  

- Cada aula tindrà: Un gel de mans, un rotllo de paper de cuina i un 
desinfectant de superfície a disposició del/les mestres. 

- Les aules estaran ventilades (finestres i portes obertes) 
- L’alumnat no pot compartir material. 
- Senyalitzarem i marcarem les entrades i penjarem les infografies 

per recordar les mesures que s’han de prendre. 
- Per accedir a l’escola la família ha de signar el full de la declaració 

responsable (un per cada fill/a) que se’ls farà arribar per Dinantia 
amb la citació del dia i l’hora que els toca. 

- En quant a la neteja i desinfecció, un mínim de una persona de 7 a 
15 i altres dues de 8 a 14 hores estaran a disposició de l’escola. La 
seva feina s’adaptarà a aquest Pla d’actuació tenint molt en compte 
les instruccions de reobertura dels centres educatius. 
 

7. Altres aspectes a tenir en compte. 

Abans de l’obertura del centre, la direcció ha explicat al personal que 

participarà en les activitats presencials, les mesures de protecció i 

prevenció generals, les mesures específiques i protocols d’actuació que 

s’han establert per part del Departament d’Educació i des del CEB. 

 
La realitat de les circumstàncies fa que no podrem comptar amb la figura 

del conserge. Per tant hem de ser molt curosos amb les entrades i sortides 

i portar, en el cas dels i les mestres, sempre les claus personals. Si hi ha 

alguna incidència se la comuniquem a l’administratiu. 

 

S’ha orientat al personal de neteja dels espais que més es faran servir i si 

hi hauarà especial concurrència en un lloc concret. Aquest personal haurà 

adequat els espais de l’escola durant la setmana anterior de l’entrada en 

vigor d’aquest document. 
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Cada professional tindrà a la seva disposició material de prevenció 

proporcionat per l’escola i es reposarà si es va esgotant. 

 

L’absència o flexibilitat horària d’una part de la plantilla o qualsevol 

incidència inesperada, pot fer que alguna de les mesures previstes 

s’apliquin amb alguna variació.  

 

 

 

 

 

 

“Aquest pla d’obertura del centre està a disposició  
de la Inspecció d’Educació. La direcció n’ha informat  

al Consell Escolar el dia 5 de juny i el publica a  
l’espai web del centre.” 


