
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 3 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, aprovat 

pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu 

Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de 

l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

Pla d’obertura juny 2020 

Centre: El Rajolet 



 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: _11 de juny de 2020 

 

 

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

 

 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

1 any 8 

2 anys 6 

 

3.-  Organització del servei de l’escola de 7:45h a 15h: 

És un espai específic per a l’alumnat del primer cicle d’educació infantil (1-3 anys), quedant 

exemptes els infants de 4 mesos a 1 any, tal i com exigeixen les normatives del Departament 

d’educació i el PROCICAT. Aquest servei  s’ ofereix a totes les famílies de l’escola matriculades 

abans del 12 de març, en el cas de no poder acollir a tot l’alumnat es prioritzarà a les famílies 

els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball 

presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo (Han de presentar un full de Declaració 

responsable), en el nostre cas s’ha pogut oferir sense problemes a tot l’alumnat, en aquesta 

fase 3. 

 

S’organitza de 7:45 a 15h de la següent forma(1): 

 

Docents 6 

Personal PAS 2 

Nivell Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docent de 
referència(2) 

Aula Hora entrada Hora sortida Servei 
d’acollida  
(7:45-9h.) 

P1 9 2 Mestres 
d’educació 
infantil 

Estança 
taronja 

Entrada 
esglaonada 
cada 5 minuts a 
partir de les 
8:45h. del matí 

Sortida 
esglaonada 
cada 5 minuts 
a partir de les 
14:30 fins a 
les 15:00h. 

2 infants que 
vindrà a les 8h 
del matí. 

P2 5 2 Mestres 
d’educació 
infantil 

Estança 
lila 

Entrada 
esglaonada 
cada 5 minuts a 
partir de les 
8.45h. del matí 

Sortida 
esglaonada 
cada 5 minuts 
a partir de les 
14:30 fins a 
les 15:00h. 

1 infant que 
vindrà a les 8h 
del matí alguns 
dies, segons 
necessitat de la 
família. 



 

 

 

(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació. 

(2) No s’ha de posar els noms i cognoms, sinó càrrec, especialitat...(ex.: mestra, TEI,...) 

(3) Cal posar el nombre d’alumnes que tindrà cada grup. Màxim 5. 

 

Observacions:  Durant la jornada laboral a l’escola, el personal del centre seguirà les 

directrius i protocols marcats pel departament en la mesura que puguin, sabent que la no 

relació entre els infants del grup és molt difícil, i que pertant, no es fan responsables en cas 

de possibles contagis entre ells. Donem per suposat que el grau de contagi no és nul. 

 4. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que 

preveu el centre educatiu  

El centre preveu fer de manera personalitzada accions com són el canvi de bolquers, la 

neteja de mans dels infants, canvi de sabates,  oferir aliment...i tot el que l’infant pugui 

necessitar, i totes aquestes accions les portarà a terme seguint les instruccions del 

departament i el PROCICAT. 

5. Servei de menjador.(només centres on la titularitat considera que el servei de menjador pot 

garantir l’acompliment de les mesures sanitàries i estigui autoritzat a prestar el servei) 

La llar organitza el servei de menjador de la següent forma(1): 

 

 

 

 

 

(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació. 

(2) No s’ha de posar els noms i cognoms sinó el nombre de monitors. 

(3) Cal posar el nombre d’infants que tindrà cada grup. Màxim 5. 

Observacions: 

El personal del centre que no està en contacte directe amb els infants, en el nostre cas, 

seguiran en el centre per fer tasques de suport als grups, a les famílies i ajudar en les tasques 

de desinfecció i neteja del centre. 

El personal de PAS són, una cuinera i una persona responsable de la neteja del centre. 

La neteja i desinfecció es farà com ens marquen els protocols que ens han fet arribar el 

departament d’educació i el PROCICAT. 

 

 

Nivell Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Personal  
responsable(2) 

Aula Hora entrada Hora sortida 

P1 9 2 Estança 
taronja 

12h del migdia 12:45 del 
migdia 

P2 5 2 Estança 
lila 

12h del migdia 12:45 del 
migdia 


