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Segons el document aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, el 

Departament d’Educació deixa autonomia als centres per adaptar el pla segons la seva 

realitat.  

 

“El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera 

que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics 

emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, 

mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.” 

 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 

 

El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu:  

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa 

educativa que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius 

professionals i artístics, adults i idiomes).  

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en 

cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

 

Paral·lelament la possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar l’atenció a la 

població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on les famílies 

hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir 

a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. 

 

A continuació es detallen els aspectes propis del Pla d’Obertura de l’Escola El Cim:  

 

1. ALUMNAT I ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

2. PERSONAL DEL CENTRE 

3. HORARIS, ESPAIS I CIRCULACIÓ 

4. PATI 

5. ORGANITZACIÓ DE LES ACTUACIONS EDUCATIVES 

6. MENJADOR 

7. MESURES D’HIGIENE I PROTECCIÓ 
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1.  ALUMNAT i ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.  

El curs continuarà i acabarà acadèmicament el 19 de juny de forma telemàtica.  

Les famílies que vulguin que els seus fills assisteixin al centre: 

● Hauran d’haver anunciat amb anterioritat l’assistència dels infants i joves a 

per tal de garantir les condicions mínimes de seguretat. Caldrà omplir el formulari 

adjunt (un per a cada curs i cada infant) fins el divendres 29 de maig a les 12 del 

migdia. 

● Per accedir al centre també serà indispensable presentar la declaració 

responsable que proporciona el Departament Educació (cal fer-lo arribar a 

l’escola de manera telemàtica a info@elcimvilanova.cat). 

● En cas que un alumne que hagi previst l’assistència al centre, presenti 

símptomes compatibles amb el COVID-19 (ell o alguna de les persones que 

conviuen amb ell) com febre, mal de cap, malestar general, etc. no podrà 

assistir a l‘escola. 

 

Els alumnes estaran en grups reduïts. Aquests no tindran relació entre ells ni 

compartiran espais.  

Organització segons les etapes: 

a) INFANTIL:  

 P3 → màxim de 8 alumnes per grup 

 P4 i P5 → màxim de 10 alumnes per grup 

Aquelles famílies que tinguin dificultats en la conciliació de la vida familiar i laboral 

podran venir de dilluns a divendres en horari de matí, entre les 9 i les 13h 

(s’organitzaran horaris d’entrada i sortida esglaonats en funció dels grups d’alumnes 

que hi hagi). 

 

b) PRIMÀRIA: màxim 13 alumnes per grup 

Aquells alumnes que tinguin dificultats per fer el seguiment on-line, necessitin recollir 

material personal a l’aula o necessitin tutories individualitzades, podran anar a 

l’escola seguint els torns rotatius establerts.   

● 1r Primària → dilluns  

● 2n Primària →dimarts  

● 3r Primària → dimecres 

● 4t Primària → dijous  

● 5è Primària→ divendres   

● 6è Primària →dimarts i dijous* 

mailto:info@elcimvilanova.cat
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*6è de Primària, al ser el curs de final d’etapa rebrà un tracte diferenciat i podrà 

assistir al centre dos cops per setmana en el torn establert.  

 

S’establiran dos torns per cada curs, un de 9.00h a 10.30h, i un altre de 11.00h a 

12.30h. Un cop tinguem les demandes per venir al centre, organitzarem els dos torns 

i us els comunicarem. 

 

c) ESO: màxim de 15 alumnes per grup 

 

Aquells alumnes que tinguin dificultats per fer el seguiment on-line, necessitin recollir 

material personal a l’aula o necessitin tutories individualitzades, podran anar a 

l’escola els següents dies:  

● Dilluns 1 de juny→ 4t d’ESO 

● Dimecres 3 de juny → 3r d’ESO 

● Dijous 4 de juny → 2n d’ESO 

● Divendres 5 de juny → 1r d’ESO 

 

Per cada grup classe es faran dos torns. De 9.00h a 11:00h i de 11.30 a 13.30h. 

Un cop tinguem les demandes per venir al centre, assignarem els alumnes a un 

dels dos torns i us ho comunicarem.  

 

El dijous 11 de juny es farà el lliurament de notes de la 3a avaluació amb 

videoconferències personalitzades. Aquells alumnes que no tinguin la possibilitat 

de fer-ho d’aquesta manera podran realitzar-ho de manera presencial l’endemà 

12 de juny. Caldrà venir però, amb cita prèvia. 

 

Els alumnes de 4t d’ESO podran venir al centre a fer la presentació del treball de 

recerca els dies 12, 15, 16 i 17 de juny amb cita prèvia, o bé fer-la de manera 

telemàtica. 

  

 

2. PERSONAL DEL CENTRE 

Cada grup tindrà assignat sempre el mateix docent de referència. 

El personal docent i no docent de l’escola que es trobi en una situació d’especial 

vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària, en cap cas assistirà al 

centre i continuarà treballant telemàticament.  

El personal docent i no docent que accedeixi  al centre haurà de presentar la declaració 

responsable conforme, en els darrers 15 dies, no ha tingut símptomes compatibles  amb 

el COVID’19 ni ha estat en contacte amb persones amb aquests símptomes.  
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3. ESPAIS, HORARIS I CIRCULACIÓ 

 

3.1 EDIFICI DE LA RAMBLA 

A) ESPAIS 

P3 → Es distribuiran entre les dues aules de P3, la sala de psicomotricitat i el 

menjador (planta baixa) 

P4 → Es distribuiran entre les dues aules de P4 i les aules lliures de cicle inicial.  

P5 → Es distribuiran entre les dues aules de P5 i les aules lliures de cicle mitjà.  

Els alumnes de Primària estaran a la seva aula habitual.  

 

B) HORARIS 

 

ENTRADA 

● Es farà esgraonadament.  

● S’establirà un horari específic. Les entrades de cada grup seran espaiades amb 

10 minuts entre elles.  

● S’indicarà per la porta en la que cal entrar (Rambla o pati).  

● Els acompanyants hauran de deixar als infants a la porta, no podran entrar ni a 

l’edifici ni al pati. 

SORTIDA 

● Per venir a recollir als nens i nenes caldrà entrar per la porta de la Rambla i anar 

al pati.  

● La sortida de l’escola es farà per la porta del pati.  

● En tot cas es recolliran als alumnes des del pati. En cas de pluja, cal que portin 

paraigües. 

 

Aquesta organització es podrà modificar al conèixer el volum de grups d’alumnes 

que hi assisteixin.  

En qualsevol cas, cada persona que s’acosti a l’escola, tant per entrar com per venir 

a recollir infants, caldrà que s’esperi a la distància adient si veu que l’entrada ja hi 

ha alguna persona, fins que aquesta deixi lliure l’espai. 

 

C) CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE 

Es pujarà per les escales interiors i es baixarà per les escales del pati.  

La circulació pels passadissos es farà sempre per la dreta evitant tots aquells 

desplaçaments innecessaris.  
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3.2 EDIFICI PLAÇA COTXES 

 

A) ESPAIS 

● Estaran a la seva aula habitual en el torn corresponent. 

 

B) HORARIS 

ENTRADA I SORTIDA 

 

● Els alumnes entraran i sortiran per la porta principal de la Plaça dels Cotxes  

● La porta s’obrirà 10 minuts abans de l’hora d’entrada establerta per a cada grup 

i es tancarà un cop hagin entrat tots els alumnes de manera ordenada. 

● Caldrà que els alumnes respectin la distància de seguretat en els moment 

d’entrada i de sortida. 

● No es farà control de la puntualitat.  

 

C) CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE 

 

Es pujarà i es baixarà per l’escala principal. No s’utilitzaran les escales interiors.  

La circulació pels passadissos es farà sempre per la dreta evitant tots aquells 

desplaçaments innecessaris. 

 

 

4. PATI 

Aquest espai només serà utilitzat pels alumnes d’Infantil.  

Es delimitarà l’espai del pati en diferents espais. Cada un dels espais serà utilitzat per 

un curs diferent. S’evitarà que dos grups d’un mateix curs es trobi al pati per minimitzar 

el risc d’interacció entre ells.  

 

 

5. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS EDUCATIVES 

• INFANTIL: Acompanyament emocional, socialització i activitats lúdiques. 

• PRIMÀRIA: Acompanyament emocional i tutories personalitzades en aquells 
casos que ho necessitin. 

• ESO: Acompanyament emocional i tutories personalitzades en aquells casos 
que ho necessitin. 
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6. MENJADOR 

No hi haurà servei de menjador.  

 

7. MESURES D’HIGIENE I PROTECCIÓ 

• A partir de 1r de Primària, els alumnes hauran de venir amb mascareta de casa. 

Caldrà que la tinguin posada sempre que no es pugui garantir la distància de 

seguretat de 2 metres amb una altra persona. 

● Caldrà rentar-se les mans freqüentment amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a 

l’entrada de l’escola i a les aules. Com a mínim s’hauran de rentar les mans a 

l’entrada i la sortida del centre. 

● S’intentarà respectar la distància de seguretat, però no la podem garantir en tot 

moment. 

● Sempre que els alumnes estiguin a l’escola les classes estaran amb les finestres 

obertes per garantir la ventilació de l’espai. 

● El personal del centre portarà mascareta durant les entrades i sortides dels 

alumnes i romandrà posada sempre que no es pugui garantir la distància de 

seguretat de 2 metres amb una altra persona. 

 

 

 

El Pla de Obertura de l’Escola El Cim ha estat consensuat amb la resta d’escoles 

concertades de la ciutat i es farà efectiu a partir de l’1 de juny del 2020, d’acord amb 

les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius publicades pel 

Departament d’Educació amb data de 22 de maig de 2020. El servei d’acollida pels 

alumnes del segon cicle d’Educació Infantil, de famílies els progenitors de les 

quals, per motius laborals i professionals, necessitin aquest servei, s’iniciarà el 

dia 3 de juny. 

 

El present pla s’ha presentat al claustre de professors, a inspecció educativa  i al Consell 

Escolar de centre per al seu coneixement i validació abans de la seva posada en marxa. 

La seva voluntat és garantir al màxim la seguretat dels alumnes, les famílies i els 

treballadors del centre.  

 

L’equip directiu 

27 de maig de 2020 

 

 

 


