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Benvolgudes famílies, 

Tal i com han determinat les autoritats en matèria educativa l’Escola obrirà a partir del dia 1 de juny 

amb caràcter totalment voluntari i sense activitats lectives donat que el curs 2019-2020  acabarà de 

manera telemàtica el dia 19 de juny. 

El Pla d’Obertura del centre en Fase 2 de desescalada de l’Escola Maria Cortina segueix en tot 

moment el protocol traslladat pel Departament d’Educació, adaptant-se a totes les mesures emeses 

per les autoritats sanitàries. 

1. Organització de l’acció educativa presencial. 

1.1. Nombre d’alumnes previstos que assistiran presencialment al centre. 

Després d’haver fet el comunicat a les famílies de l’entrada en funcionament del Pla d’Obertura i 

d’haver recollit les seves respostes, el volum d’alumnat que necessita acollir-se a algunes de les 

actuacions educatives queda configurat de la següent manera: 

 P3 P4 P5 1r  2n  3r  4t  5è  6è  1r 2n 3r 4t 

Acció educativa 

presencial 

        5    12 

Atenció 

personalitzada 

   0 0 1 1 0  0 0 0  

Acollida 2n cicle Ed. 

Infantil 

5 1 0           

TOTAL 5 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 12 

 

1.2. Organització de grups d’alumnes i del professorat. 

        Grup de 6è de primària: 5 alumnes 

        Grup A en l’aula de 6è.  

 Horari setmanal del grup de 6è 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00 – 09:30   Entrada 
esglaonada 

  

09:30-10:30   Actuació 
educativa 

  

10:30-11:00   Sortida 
esglaonada 

  

 

6è de primària: 3, 10 i 17 de juny de 2020. 
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L’horari de 6è de primària es concentra en un únic dia setmanal doncs l’atenció educativa que 

determina el marc legal amb un grup de 5 alumnes no necessita d’una assignació horària de tots els 

dies de la setmana. 

A més, les classe online d’aquest grup comencen a partir de les 11:30 h i així no perdrien cap trobada 

virtual amb la resta del grup i el Pla d’Obertura ha de garantir que això no passi.  

El  grup comptarà amb una única mestra referent en tot moment que vetllarà per la correcta 

aplicació de les normes. 

L’hora d’arribada serà a partir de les 09:00 h però l’activitat educativa no començarà fins les 09:30 h 

doncs la distribució de l’alumnat serà esglaonada. A l’arribada al centre els diferents grups esperaran 

en un punt de recollida al pati de l’Escola on trobaran a un responsable que els acompanyarà a l’aula 

assignada. 

Cada alumne estarà separat de l’altre amb un mínim de 2 m de distància.  L’aula referent del grup 

serà la de 6è de primària i garanteix les distàncies necessàries. A més l’aula està dotada amb la seva 

pròpia pica per poder realitzar el rentat de mans abans i després d’accedir a l’aula. 

El components del grup NO marxaran a la mateixa hora. Cada alumne abandonarà el centre seguint 

cada dia el mateix recorregut i amb intervals de 5 minuts.  

Les famílies hauran d’autoritzar als seus fills en cas de voler que marxin sols a casa. Aquesta 

autorització l’hauran de fer arribar al centre abans del dia 1 de juny.  

L’acció educativa es centrarà en l’acompanyament a secundària (aquesta activitat es realitzarà  i s’ha 

estat realitzant durant el confinament també de manera telemàtica). 

En cap cas es farà una actuació lectiva. 

A l’entrada i sortida del centre prendrem la temperatura a cada alumne. 

L’alumnat ha de portar una ampolla petita d’aigua doncs la font del pati romandrà tancada. 

Grup de 4t d’ESO: un únic grup de 12 alumnes que dividirem en dos subgrups de 6 alumnes  

Horari setmanal dels 2 grups de 4t d’ESO: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
09:00-09:30  Entrada esglaonada grup A    

09:30-10:30  Actuació educativa grup A    
10:30-11:00  Sortida esglaonada grup A    
11:00-11:30  Entrada esglaonada grup B    

11:30-12:30  Actuació educativa grup B    

12:30-13:00  Sortida esglaonada grup B    
 

4t d’ESO: 2, 9 i 16 de juny de 2020. 
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L’horari  de 4t d’ESO es concentra en un únic dia setmanal doncs l’atenció educativa que determina 

el marc legal amb els dos grups de 6 alumnes no necessita d’una assignació horària de tots els dies de 

la setmana. 

L’horari també concilia les sessions virtuals ja programades. 

Cada grup comptarà amb un únic docent referent en tot moment que vetllarà per la correcta 

aplicació de les normes. El tutor del grup resideix a Tarragona i es concentra la feina en un únic dia 

per evitar desplaçaments i per habilitar les classes virtuals que té el tutor amb altres grups de 

l’escola. 

L’hora d’arribada serà a partir de les 09:00 h però l’activitat educativa no començarà fins les 09:30 h 

doncs la distribució de l’alumnat serà esglaonada. A l’arribada al centre els diferents grups esperaran 

en un punt de recollida al pati de l’Escola on trobaran a un responsable que els acompanyarà a l’aula 

assignada. 

El components del grup NO marxaran a la mateixa hora. Cada alumne abandonarà el centre seguint 

cada dia el mateix recorregut i amb intervals de 5 minuts.  

L’acció educativa es centrarà en l’acompanyament als estudis post-obligatoris (aquesta ja s’ha fet de 

manera telemàtica doncs les tutories han estat actives en tot moment). 

En cap cas es farà una actuació lectiva. 

A l’entrada i sortida del centre prendrem la temperatura a cada alumne. 

L’alumnat ha de portar una ampolla petita d’aigua doncs la font del pati romandrà tancada.  

2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial. 

ALUMNAT DE 1r a 5è DE PRIMÀRIA i ALUMNAT DE 1r a 3r D’ESO 

Tal i com recullen les directrius del Departament, aquesta atenció és una mesura excepcional i no 

continuada, que implicarà una coordinació prèvia entre la família i l’Escola. 

El Pla de Reobertura de centres NO contempla una assignació horària  setmanal per a l’alumnat que 

no sigui de 6è o de 4t d’ESO. 

Les famílies amb fills escolaritzats en els cursos de 1r a 5è de primària  i de 1r a 3r d’ESO rebran una 

trucada de cada tutor/a abans del dijous 28 de maig per poder organitzar aquesta trobada i  el 

centre citarà a la família (i a l’alumne si fos necessari) a una tutoria un dia i a una hora concreta.  

En el cas de comptar amb alumnat de diferents cursos que pogués ser objecte d’una mateixa 

actuació, es procedirà a confeccionar un grup mixte respectant les ràtios determinades pel 

Departament d’Educació. 
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Les finalitats d’aquesta atenció són: 

a) L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells sectors de la 

població escolar més fràgils socialment. 

b) L’acompanyament emocional amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius específics, 

d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu 

o de l’alumnat de necessitats educatives especials.  

c) La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho requereixin, que li 

permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.   

Aquestes actuacions també les oferim i les estem portant a terme de manera virtual.  

 

Recordeu però que per parlar de les conclusions del curs que finalitzen els/les vostres fills/es i per  

planificar les activitats de reforç o d’ampliació d’estiu podeu demanar tutoria amb les diferents 

tutores i realitzar una tutoria sense necessitat d’anar al centre. 

Les activitats d’estiu les farem arribar a totes les famílies amb els informes de final de curs com hem 

fet sempre.  

 

ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL 

L’alumnat de P3, P4 i P5 és el que representa la major dificultat en relació al distanciament social i 

per tal de garantir la seguretat el perfil d’activitats estaran lluny de l’habitual o d’allò que ells 

normalment relacionen amb el joc típic d’una escola.  

Donades les circumstàncies considerem que es molta la nostra responsabilitat i us demanem que en 

el cas de portar als vostres fills al centre compliu els requisits que el Departament ha traslladat a 

totes les famílies. 

 

La nostra feina es centrarà en una acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle 

d’educació infantil (3-6 anys) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i 

professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

L’alumnat es dividirà en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9 a 

13 hores.  

La demanda de famílies es centra en un grup de 6 alumnes a P3 i un segon grup de 2 alumnes de P4 i 

cap alumne de P5. 
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Abans de portar al nen a l’Escola les famílies amb alumnat d’educació infantil hauran d’haver 

informat al centre de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i 

aportat al centre la documentació següent: 

1.  Declaració responsable signada indicant que està incorporada a la seva feina presencial i 

acreditant  la impossibilitat de conciliar la vida laboral i familiar. 

2. Declaració responsable signada indicant el compliment del següents requisits: 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat  

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

- Que el seu fill/a no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors a 

la reincorporació al centre. 

- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia  compatible 

en els 14 dies anteriors.  

- Calendari de vacunes al dia.  

 

L’alumne NO pot venir a l’Escola 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:  

- 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.  

  

Pautes de funcionament general: 

- Cada grup d’educació infantil comptarà amb una mestra referent. 

- Només podrà portar i recollir a l’infant una persona. 

- Els/Les pares/mares NO podran accedir al recinte. 

  Deixaran al nen als responsables de l’Escola a l’entrada del recinte i aquests  acompanyaran  l’infant 

a l’aula.  

- L’hora d’arribada serà a partir de les 09:00 h però l’acollida no començarà fins les 09:30 h 

- L’entrada i la sortida serà esglaonada. En cap cas sortiran els integrants d’un grup en conjunt.  

- A l’entrada i sortida del centre prendrem la temperatura a cada alumne. 
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- Cada infant haurà de portar el seu esmorzar i una petita ampolla d’aigua d’us individual (la font de 

l’escola romandrà tancada) 

- El responsable de recollir a l’infant haurà de personar-se al centre a partir de les 12:30 i NO més 

tard de les 13:00 h i esperar a l’entrada del recinte on trobaran a un responsable de l’Escola que 

comunicarà a la mestra que heu vingut a recollir a l’infant. 

- Recordem la importància de mantenir la distància de seguretat amb la resta dels pares/mares quan 

espereu al carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

DISPONIBILITAT D’ESPAIS 

El centre disposa d’aules per poder gestionar amb facilitat l’acollida dels grups que han quedat 

configurats després del sondeig fet a les famílies. Totes les aules i espais garanteixen els 4m2 que 

necessita cada alumne. 

FLUXOS DE CIRCULACIÓ  

Per evitar l’aglomeració de persones establirem circuits i organitzarem la circulació dels diferents 

membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:  

Entrades i sortides  

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han de fer en 

diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de 

seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.  

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Les 

persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les 

instal·lacions.  

Circulació pels passadissos i accés al pati  

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els 

lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.  

 
 
 

 Educació infantil P3 

grup de 5 alumnes + 1 alumne de P4 

09:00 a 09:30 Entrada esglaonada 

09:30 a 12:30 Acollida  i esbarjo 

12:30 a 13:00 Sortida esglaonada 
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PATIS  

La sortida al pati ha de ser seqüenciada. Cada grup s’ubicarà en un espai marcat i diferenciat per 

poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 

 
MATERIAL ESCOLAR  

No es distribuirà documents en paper.  

NO es farà ús de joguines ni de pilotes. Les dinàmiques durant l’acollida es realitzaran seguint 

dinàmiques que no impliquin el possible intercanvi de material entre els diferents infants.  

HORARIS  

L’ordre del Departament d’Educació diu que la definició dels horaris serà adaptable per cada centre 

educatiu, i podrà ser flexible i diferent de l’horari establert.  

MENJADOR 
No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ  
Distanciament físic. 

Rentat de mans: 
- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  

- Abans i després dels àpats  

- Abans i després d’anar al WC  

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)  
 
Mascaretes  

 
Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta  

 

2n. Cicle d’educació infantil (3-
6 anys)  
 

No indicada en general. A partir 
de 5 anys i si hi ha dificultat per 
fer complir les mesures de 
distanciament caldria indicar-la.  
 

Higiènica amb compliment 
norma UNE  
 

Educació primària (6-12 anys  
 

Indicada. Quan es compleixin 
mesures  
 

Higiènica amb compliment 
norma UNE  
 

Educació secundària (12-16 
anys)  
 

No indicada en general i si hi ha 
dificultat per fer complir les 
mesures de distanciament 
caldria indicar-la.  
 

Higiènica amb compliment 
norma UNE  
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Ventilació 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres 

obertes. 

 
Neteja diària 

L’Escola farà un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantirà la neteja i 

desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima 

concurrència. 

 
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE 
AMB COVID  
 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:  

- Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic  

- Avisar pares, mares o tutors.  

- Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.  

- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos  

- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre . 

INFORMACIÓ ALS PROFESSIONALS 

Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participa en les activitats 

presencials, les mesures de protecció generals,les mesures específiques i protocols d’actuació que 

s’han establert per part del Departament d’Educació. 

 

RECOLLIDA DE MATERIAL 

L’Escola està planificant el lliurament de material que en alguns casos va quedar a les aules.  

Un cop estigui dissenyat ho traslladarem a les famílies. 
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RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura de l’Escola Maria Cortina 

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i 

per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021 estableix l’elaboració 

del Pla d’obertura de centre. 

Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que cada centre 

educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats presencials amb els 

alumnes. 

En data 27 de maig de 2020, el director/a ha informat el Consell Escolar del contingut Pla d’Obertura. 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

 

RESOLC: 

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola Maria Cortina de Reus, que s’adjunta a l’annex d’aquesta 

resolució. 

2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   

 

27, de maig de 2020 

 

El director de l’Escola 

 

 

 

  


