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1. Marc general 
  
1.1 Condicions i activitats per a cada nivell: 

S’ofereixen les places indicades pel Departament d’Educació a través del 
document Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la 
finalització del curs 2019-2020 i per l’organització i funcionament dels centres i els 

estudis del curs 2020-2021 remès pel Departament d’educació de la Generalitat de 
Catalunya el 20 de maig de 2020. 

 
1.1.1 Condicions de salut 
 Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós.  
2. 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. 

3. 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: malalties respiratòries greus que precisen 

medicació o dispositius de suport ventilatori, malalties cardíaques greus, malalties 
que afecten al sistema immunitari, diabetis mal controlada i malalties 
neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

  
 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. 

 
 Les famílies dels alumnes d’Educació Infantil que sol·licitin accés a l’Escola 
hauran de presentar els certificats de les seves empreses conforme no poden dur a 

terme activitat de teletreball. 
 

 Les famílies només podran entrar a l'edifici escolar en cas de necessitat o 
indicació del professorat o de l’equip directiu, complint sempre les mesures de 
prevenció i higiene. 
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 Es descarten les activitats grupals o esdeveniments a l'interior dels centres 

educatius. 
 

1.1.2 Normes sanitàries 
 Cal fer higiene de mans de forma freqüent i meticulosa, durant almenys 40 
segons amb aigua i sabó o, si no, amb gel hidroalcohòlic.  

 
 S’ha d’evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la 

transmissió. 
 
 En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat. 

 
 Es mantindrà una distància interpersonal de 2 metres. 

 
 S’han d’utilitzar mocadors d'un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i 
llençar-los després del seu ús. 

 
 Evitar donar-se la mà. 

 
 Cal que l’alumne porti de casa una mascareta de tipus quirúrgic. 

 
 L'alumnat o personal dels centres educatius que iniciï símptomes estant en el 
centre haurà de retirar el més aviat possible a un lloc separat i col·locar-se una 

mascareta quirúrgica. 
 

1.1.3 Activitats previstes 
 D’acord amb la normativa oficial, en termes generals s’ofereixen les següents 
activitats: 

 
1/ Educació Infantil 

 Acollida per motius de conciliació. 
 Màxim de 8 alumnes a EI3 i 10 alumnes a EI4 i EI5 
 Horari exclusiu de 9.00 a 13.00.  

 Les tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i emocional de 
l’alumnat s’han dut i es continuen duent a terme durant el període de tancament de 

les escoles per vies telemàtica i telefònica. 
 Els alumnes que no assisteixin a l’escola seguiran el curs telemàticament. 
 

2/ Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (1r, 2n i 3r nivells). 
 Atès que els alumnes de 6è de Primària continuen el curs següent a l’escola, 

es descarta la necessitat d’oferir activitats diferents de les de la resta de l’etapa. 
 Horari exclusiu de 9.00 a 13.00.  
 Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, de 

manera planificada i puntual.  
 Les tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i emocional de 

l’alumnat s’han dut i es continuen duent a terme durant el període de tancament de 
les escoles per vies telemàtica i telefònica. 
 Els alumnes que no assisteixin a l’escola seguiran el curs telemàticament. 

 
3/ Educació Secundària Obligatòria (4t nivell). 

 Horari exclusiu de 9.00 a 13.00.  
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 Acció educativa presencial en grups reduïts (màxim 15 alumnes per espai).  

 Retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats. Se’ls convocarà els tres 
darrers dies del curs a una activitat presencial.  

 Les tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i emocional de 
l’alumnat s’han dut i es continuen duent a terme durant el període de tancament de 
les escoles per vies telemàtica i telefònica. 

 Els alumnes que no assisteixin a l’escola seguiran el curs telemàticament. 
 

1.2 Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 
presencial al centre.  
 Per diferents motius hi ha part del personal que no pot incorporar-se al centre 

en aquest període especial. Recollides les diferents possibilitats, 2 mestres poden 
atendre els alumnes d’Educació Infantil, 5 els alumnes d’Educació Primària i 3 els 

alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. 
 
 

2. Organització de l’acció educativa presencial 
 

2.1 Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació 
que assistirà presencialment al centre. 
 L’Escola ha enviat un correu i un formulari on line  a les famílies per poder fer 

efectiva la seva inscripció a les activitats presencials. De resultes d’aquesta tramesa 
s’han creat els següents grups: 

• EI: Alumnes d’Educació Infantil (fins a un màxim de 8). 
• EPA: Alumnes d’Educació Primària EP1, EP2 i EP3 (fins a un màxim de 13). 

• EPB: Alumnes d’Educació Primària EP4, EP5 i EP6 (fins a un màxim de 13). 
• ESO: Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (fins a un màxim de 15). 

 

2.2 Organització de grups d’alumnes i del professorat. 
2.2.1 Accessos  

• Alumnes d’Educació Infantil: Accés a l’escola per la porta principal, tant per a 
les entrades com per a les sortides. 

• Alumnes d’Educació Primària: entrada i sortida per la porta dreta del pati. 

• Educació Secundària Obligatòria: entrada i sortida per la porta dreta del pati. 
• S’utilitzaran totes les escales indistintament, anant sempre pel costat dret de 

la marxa. 
• Pel que fa als desplaçaments, s’evitaran les coincidències als passadissos i 

escales. 

 
2.2.2 Esbarjos 

 Es destinen tres espais diferents per a les estones d’esbarjo. No hi haurà 
elements de joc mòbils ni fixos. Els alumnes poden esmorzar i beuran aigua de 
l’ampolla que porten de casa, ja que s’anul·len les fonts. 

 
2.2.3 Material. 

• En cap cas es poden utilitzar tauletes o ordinadors de les aules per part dels 
alumnes. 

• Alumnes EI: Els alumnes han de portar de casa una capsa (del tipus de 

sabates) on han de posar el material escolar que els proporcionarà l’escola; 
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aquesta capsa romandrà a l’escola durant tot el període. Poden portar la seva 

bossa amb l’esmorzar i l’aigua. No poden portar cap joguina de casa. 
• Alumnes EP: Els alumnes han de portar de casa una capsa (del tipus de 

sabates) on han de portar el seu material escolar identificat i restarà a l’escola 
durant tot el període d’assistència: llapis, colors, tisores, goma i maquineta. 
Poden portar la seva bossa amb l’esmorzar i l’aigua. Han de portar un llibre de 

lectura. No poden portar cap joguina de casa ni el telèfon mòbil. 
• Alumnes ESO: Els alumnes han de portar de casa una bossa de paper o una 

carpeta per guardar el seu material escolar identificat i restarà a l’escola durant 
tot el període d’assistència: estoig amb estris d’escriptura i fulls per escriure. 
Han de portar un llibre de lectura. Els alumnes no poden portar ni el seu 

ordinador personal ni el telèfon mòbil. 
 

2.2.4 Condicions higièniques de les aules. 
 A cada espai hi haurà gel hidroalcohòlic i rotlle de paper. 
 S’insistirà periòdicament en el rentat de les mans. 

 Les aules es ventilaran en començar la sessió, en les hores d’esbarjo i al final 
de la jornada.  

 
2.2.5 Quadre del professorat. 

• Membres de l’Equip Directiu presents in situ: Muntsa Mercadé, Carles Berlanga 
i Idoia Ruiz. 

• Docents responsables dels grups presencials 

 
Grup 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 

EI AAlt AAlt AAlt AAlt AAlt MRec MRec MRec MRec MRec 

EPA JCer JCer JCer JCer JCer JCer JCer JCer JCer JCer 

EPB SEst SEst SEst SEst SEst SEst SEst SEst SEst SEst 

ESO IRui 
MPer 
IRui 

MPer 
IRui 

MPer 
IRui 

MPer 
IRui 

IRui 
MPer 
IRui 

MPer 
LSer 

MPer 
LSer 

MPer 
LSer 
IRui 

Proves ESO        IRui IRui  

 
2.3 Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo). 
2.3.1 Horaris marc 

 
Hora EI EPA EPB ESO 

Entrada 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00  9.00 – 9.05 9.00 – 9.05 

9.00 – 9.30 Acompanyament en 
grups reduïts 

Acompanyament en 
grups reduïts 

Acompanyament en 
grups reduïts 

Acompanyament en 
grups reduïts 9.30 – 10.00 

10.00 – 10.30 
Esbarjo i esmorzar 

Pati dels petits 

Esbarjo i esmorzar 
Àgora del pati 

superior 

Esbarjo i esmorzar 
Pati esportiu 

Esbarjo i esmorzar 
Hort 10.30 – 11.00 

11.00 – 11.30 

Acompanyament en 
grups reduïts 

Acompanyament en 
grups reduïts 

Acompanyament en 
grups reduïts 

Acompanyament en 
grups reduïts 

11.30 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

Sortida 12.50 – 13.00 12.55 – 13.00 13.00 – 13.05 13.00 – 13.05 

 
2.3.2 Calendari especial ESO4  

El dimecres 17 i el dijous 18 de juny es convocarà els alumnes de 4t d’ESO a una 
tutoria individualitzada amb la tutora en franges de 20 minuts entre les 9.00 i les 
13.00. En aquest espai es procedirà a la recollida de materials i devolució de material 

didàctic. 
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El divendres 19.06.2020 es convocarà tots els alumnes de la classe a un acte de 
comiat de la promoció. 

 
2.4 Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 

Grup Espai Esbarjo 

EI Aula EI3 Pati dels petits 

EPA Aula Ponent Àgora del pati superior 

EPB AMIC Pati esportiu 

ESO Aula ESO4 Hort 

Proves ESO Aula ESO1  

 
 

3. Planificació de les actuacions d’atenció 

personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que 

preveu el centre educatiu 
 
3.1 Activitats previstes. 

Concreció de calendari. 
Data Activitats presencials Activitats telemàtiques 

DC 3.06.2020 Enviament de correu de confirmació d’assistència i enllaç al document de la 

pàgina web. 

 
Data Activitats presencials Activitats telemàtiques 

DL 8.06.2020 Atenció tutorial en grups reduïts 

d’alumnes. 

Xats i espais de comunicació. 

DT 9.06.2020 Atenció tutorial en grups reduïts 
d’alumnes. 

Xats i espais de comunicació. 

DC 10.06.2020 Atenció tutorial en grups reduïts 

d’alumnes. 

Xats i espais de comunicació. 

DJ 11.06.2020 Atenció tutorial en grups reduïts 
d’alumnes. 

Xats i espais de comunicació. 

DV 12.06.2020 Atenció tutorial en grups reduïts 
d’alumnes. 

Xats i espais de comunicació. 

 
Data Activitats presencials Activitats telemàtiques 

DL 15.06.2020 Atenció tutorial en grups reduïts 
d’alumnes. 

Xats i espais de comunicació. 

DT 16.06.2020 Atenció tutorial en grups reduïts 

d’alumnes. 

Xats i espais de comunicació. 

Finalització de la docència telemàtica. 

DC 17.06.2020 Atenció tutorial en grups reduïts 
d’alumnes. 

Invitació alumnes ESO4. 

ESO: Activitats de recuperació de 
l’avaluació extraordinària. 

 

DJ 18.06.2020 Atenció tutorial en grups reduïts 
d’alumnes. 

Invitació alumnes ESO4. 

ESO: Activitats de recuperació de 
l’avaluació extraordinària. 

 

DV 19.06.2020 Atenció tutorial en grups reduïts 
d’alumnes. 

Invitació alumnes ESO4. 
Esmorzar – xat grupal 
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3.2 Calendari de la docència telemàtica. 

 
1/ Educació Infantil 

Continuen els xats de matí i tarda els dimarts i dijous (fins al dimarts 16.06.2020). 
 
2/ Educació Primària (1r, 2n i 3r) 

S’estableixen els xats de matí i tarda els dilluns, dimecres i divendres (fins al dilluns 
15.06.2020). 

 
3/ Educació Primària (4t, 5è i 6è) 
S’estableixen espais de comunicació diaris (fins al dimarts 16.06.2020) de 10.30 a 

12.00. 
 

4/ Educació Secundària Obligatòria 
S’estableixen espais de comunicació diaris (fins al dimarts 16.06.2020) de 9.00 a 
10.30. 

 
3.3 Devolucions / recollida de materials. 

• Els alumnes que utilitzin els espais de l’escola durant aquest període especial 
(i els alumnes de 4t d’ESO quan siguin convocats) faran la devolució de 

materials cedits al final d’aquest període i s’enduran els materials dipositats a 
l’escola (com mudes, bates, recanvis, llibres de la biblioteca). 

• La resta dels alumnes seran convocats en diferents fases a partir del dilluns 

22.06.2020 tant per a la devolució de materials com per a la recollida 
d’informes, notes finals i, si s’escau, feines d’estiu. 

 
3.4 Recuperacions ESO avaluació extraordinària. 
 Es convocarà els alumnes que hagin de fer recuperacions a dues sessions 

contínues el dimecres 17.06.2020 i el dijous 18.06.2020. 
 Les matèries a recuperar es distribuiran entre els dos dies. Els alumnes 

convocats han d’accedir a l’escola a les 9.10 per la porta principal i anar a l’aula 
destinada. Un cop allà, faran seguides totes les proves que se’ls hagin proposat i no 
podran abandonar l’espai fins que no acabin aquestes proves; si l’alumne ha d’estar 

més de dues hores se li destinarà una estona de descans, esmorzar i ús dels lavabos 
al final d’aquest període. 

 Els alumnes han de portar tot el material necessari (bolígrafs, calculadora) i 
poden aprofitar per retornar / recollir el seu material. 
 

3.5 Dia de final de curs: 19.06.2020 
• Esmorzar – xat grupal: xat per classe per fer esmorzar de final de curs, amb 

la presència de les famílies.  
o 10.00: Educació Infantil i Educació Secundària Obligatòria. 
o 10.30: Educació Primària 123. 

o 11.00: Educació Primària 456. 
• Comiat alumnes ESO4: es convoca els 25 alumnes d’ESO4 a les 11.30 per fer 

un acte de comiat al pati de l’escola, mantenint les distàncies de seguretat i 
amb la presència de Direcció, Cap d’etapa i Tutora. 

 

 
Santa Perpètua de Mogoda, 3 / juny / 2020 


