COL·LEGI PARE ENRIC D’OSSÓ

PLA D’OBERTURA DEL CENTRE
JUNY 2020

Segons la publicació del pla d’obertura dels centres educatius presentant pel
Departament d’Educació i aprovat pel PROCICAT el 20 de maig de 2020, cada
centre escolar ha de elaborar el seu pla específic d’obertura del centre per aquest
curs 19-20.
Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 20192020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021

Aquest document que presentem és el Pla d’Obertura del Col·legi Pare Enric
d’Ossó i és un document elaborat per l’equip directiu , després de sentir les
necessitats i les veus del membres del Claustre, i les famílies.
Seguint les instruccions aquest pla contempla:
Personal
Espais i grups d’alumnes
Horaris
Organització de l’acció educativa presencial
Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada
Planificació d’accions tutorials en grup reduït
Condicions d’assistència al centre per part de les famílies i dels alumnes.
Mesures de prevenció i higiene
Som conscients que aquestes actuacions són l’inici d’un pla que segurament
s’haurà d’anar adaptant a les noves situacions que es vagin presentant.

1. PERSONAL QUE POT FER ATENCIÓ PRESENCIAL
Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció
presencial al centre.
Per tal de conèixer el nombre de professionals que està en situació de poder fer
atenció presencial, la direcció del centre envia el document del Sr. Bargalló amb
l’objectiu d’informar al personal de com serà el procés d'obertura i respecte quins
són els grups d’especial vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat
sanitària:
No podran reincorporar-se al lloc de treball les persones que presentin
símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari
a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna
persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
...persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió,
malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal
crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de
60 anys.
Segons aquestes indicacions s’ha passat un qüestionari a tot el personal per tal
de poder fer un estudi de la població vulnerable. En aquest qüestionari havien de
dir si són de risc o no, segons el que estableix l’autoritat sanitària. Els resultats
són els següents
Personal docent:
Educació infantil, el 60% de la plantilla pertany al grup de vulnerabilitat
segons el prescrit per les autoritats sanitàries.
Primària, el 30% de la plantilla pertany al grup de vulnerabilitat segons les
recomanacions de les autoritats sanitàries.
ESO i Batxillerat, el 9% de la plantilla pertany al grup de vulnerabilitat
segons les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Personal no docent: el 10 % de la plantilla pertany al grup de
vulnerabilitat segons les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:
Una vegada rebuda les indicacions del Departament amb el pla de reobertura
dels centres, vam enviar un mail resumint les mesures que proposava aquest pla
del Deparament per tal que les famílies de l’escola estiguessin informades. A les
famílies que tenen fills als nivells, que segons les indicacions del departament,
poden assistir presencialment a l’escola vam passar un qüestionari per tal de fer
possible una previsió dels alumnes que assistiran a l’escola i planificar la tornada
amb les garanties de salut prescrites.

ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL
El professorat continuarà prioritzant la modalitat de teletreball.
El centre organitzarà l’acció educativa d’ESO i Batxillerat de tal
manera que els professors que NO estan en situació de vulnerabilitat,
vindran al centre els temps mínims per tal de donar atenció personalitzada
a tots aquells alumnes que ho necessitin. Hem distribuit l’horari d’atenció
als alumnes, de forma que els 16 professors disponibles només s’hauran
de desplaçar al centre un dia en horari de 9h a 13h. En el cas dels 4
professors d’Educació Infantil, aniran en dies alterns, al llarg de les dues
setmanes en horari de 9h a 13h.
El centre organitzarà l’acció educativa del professorat d’Educació
Infantil, de 6è de primària, 4t ESO i Batxillerat amb els professors que No
pertanyen al grup de vulnerabilitat i també es tindrà present els criteris de
conciliació familiar de tal manera que els professors només vinguin un dia
al Col·legi.
Les tutories s’hauran d’organitzar de manera que s’agrupin per dies les
necessitats de presencialitat del professorat, afavorint d’aquesta manera
que una figura docent hagi d’assistir al centre el menor nombre de
vegades possible.
Es prioritzarà que aquelles persones que hagin estat identificades com a
personal vulnerable puguin continuar el treball de forma telemàtica, sense
anar al centre.
Donat el cas que l’alumnat es trobi amb la necessitat d’atenció per part
d’algun professor que sigui del grup de vulnerabilitat, l’atenció
personalitzada es continuarà fent com s’ha fet fins ara, és a dir, de forma
telemàtica.
El personal de PAS haurà de continuar treballant en la modalitat de
teletreball. Només es permetrà l’accés al centre en determinats casos i
sota l’autorització de la Titularitat i el vistiplau del Servei de Prevenció de
Riscos Laborals.
Personal no docent:
El personal de PAS haurà de continuar treballant en la modalitat de
teletreball. Només es permetrà l’accés al centre en determinats casos i
sota l’autorització de la Titularitat i el vistiplau del Servei de Prevenció de
Riscos Laborals.
El Personal de Secretaria i Administració continuarà amb la modalitat
de teletreball. L’inici del període de matriculació i sol·licitud de beques ho
faran de forma presencial donant cita prèvia, amb les mateixes
consideracions que es van fer durant el període de les preinscripcions.

El personal de PAS corresponent a equips de manteniment podrà realitzar
tasques presencials, sempre que segueixi totes les mesures marcades als
protocols d’actuació.
Assistiran al centre 3 persones del personal de neteja durant aquestes
dues setmanes per tal de respondre a les necessitats de neteja i higiene
recomanades per les autoritats sanitàries
L’equip directiu de cada centre es dividirà en dos grups. Aquests dos grups
hauran d’alternar l’assistència al centre en períodes de 15 dies per evitar
un possible contagi de tot l’equip directiu. De totes maneres, es continuarà
limitant l’assistència presencial a allò estrictament necessari. Es poden fer
grups de 2 persones de l’ED si la Direcció ho estima convenient.
El dia 8 de juny l’equip directiu donarà les instruccions al personal docent
que atendrà als alumnes durant aquestes dues setmanes d’atenció
presencial.
Alumnes:
Tot i la necessitat d’obertura del centre per atendre presencialment
l’alumnat, caldrà mantenir l’activitat de docència a distància fins a final
de curs.
Atenció d'alumnes de 3-6 anys, prioritàriament, de les famílies que
necessitin conciliació per motius laborals.

2. NOMBRE
D’ALUMNES
DELS
NIVELLS
PREVISTOS PEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ QUE ASSISTIRÀ PRESENCIALMENT
AL CENTRE.
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
L’equip directiu va enviar una circular a totes les famílies per explicar les
indicacions del Departament respecte al retorn dels alumnes al centre per
continuar amb l’activitat acadèmica. Vam enviar un formulari de Google a totes
aquelles famílies dels alumnes que el Departament diu que són susceptibles
d’activitat presencial, i aquests són els resultats:
Educació Infantil: 12 alumnes
6è de Primària: 14 alumnes
4t ESO: 12 alumnes
2n Batxillerat: 23 alumnes

Les “ Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres
educatius” estableixen aquestes ràtios màximes: (Sempre que es pugui
garantir la distància física establerta en 4m2 per alumne) (Aquestes ràtios

poden variar segons el que determini el PROCICAT en cada moment d’evolució
de la pandèmia)
·

P3: 8 alumnes per espai-aula.

·

P4 i P5: 10 alumnes per espai-aula.

·

Primària (de 1r a 6è): 13 alumnes per espai-aula.

3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES I DEL PROFESSORAT:
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de
juny.
Entrades i sortides Horaris del grups
S'organitzaran les sortides i entrades de les aules i altres espais amb distància
interpersonal de 2 metres i de manera esglaonada.
Les entrades i les sortides dels grups que vindran al col·legi estan programades
en diferents franges horàries, així com també les portes d’entrada i sortida són
diferents.
Entrada dels alumnes de batxillerat i ESO per la porta d’avinguda Amèrica (la
pista vermella).
Batxillerat a les 9:00h.
ESO a les 10:00h
Sortida dels alumnes de batxillerat i ESO per la porta d’avinguda Amèrica (la
pista vermella).
Batxillerat a les 13:00h.
ESO a les 13:00h
Entrada dels alumnes de 6è, per la porta d’avinguda Amèrica (entrada al pati
d’Inicial, aula de música) a les 10h. Obre la porta el professor.
Sortida dels alumnes de 6è, per la porta d’avinguda Amèrica (entrada al pati
d’Inicial, aula de música) a les 13h. Obre la porta el professor.
Entrada dels alumnes d’educació Infantil per la porta habitual d’entrada.
8:50h. Entrada P3 i P4. Obre la porta el professor
9:00h. Entrada P5. Obre la porta el professor.
Sortida dels alumnes d’educació Infantil per la porta habitual d’entrada.
12:50h. Sortida P3 i P4. Obre la porta el professor
13:00h. Sortida P5. Obre la porta el professor.
Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.

Es reduiran al mínim els desplaçaments de grups d'alumnes pel centre,
facilitant en la mesura possible que siguin els professors els que vagin a
l'aula de referència.
Durant els dies que els alumnes vinguin a classe sempre faran servir el mateix
espai. Es prioritzarà el descans a l’aire lliure, organitzant i delimitant l’espai, per
tal de garantir la distància mínima de seguretat. Seran els professors els que
determinaran, per ordre i en parelles la sortida i el temps d’estada la pati. En cap
cas podran jugar a pilota.
S’evitaran els desplaçaments dels alumnes pels passadisos del centre.
Pels grups de 6è, un grup estarà ubicat a l’aula de música i anirà als lavabos
del saló. I l’altre grup estarà ubicat a la biblioteca i anirà al lavabo del hall de
Cicle Inicial (quadre del guernika) passant per l’hort. Els alumnes aniran al lavabo
d’un en un.
Infantil estarà ubicat, grup de P5 a les aules de P3, i grup de P3 i P4 a l’aula
ambient lletres. Utilitzaran els lavabos d’aquestes aules.

HORARIS PRESENCIALS DELS GRUPS CLASSE
BATXILLERAT Horari d’entrada a les 9h.
AULES 5 i 7
Setmana del 9 al 12 de juny
Dimarts 9
Dimecres 10

Dijous 11

9.00

Montse (Aula 5)
Julieta (Aula 7)

Ana (Aula 5)
Imma (Aula 7)

Jose (Aula 5)

10.00

Montse (Aula 5)
Julieta (Aula 7)

Ana (Aula 5)
Imma (Aula 7)

Jose (Aula 5)

11.00

Montse (Aula 5)
Julieta (Aula 7)

Joaquim (Aula 5)
Carlos (Aula 7)

Jose (Aula 7)

12.00

Montse (Aula 5)
Julieta (Aula 7)

Joaquim (Aula 5)
Carlos (Aula 7)

Jose (Aula 7)

Dimarts 16
Montse (Aula 5)
Julieta (Aula 7)

Dimecres 17
Jose (Aula 5)

BATXILLERAT
AULES 5 i 7
Setmana del 15 al 17 de juny
Dilluns 15
9.00
Imma (Aula 7)
Ana (Aula 5)
10.00

Imma (Aula 7)
Ana (Aula 5)

Montse (Aula 5)
Julieta (Aula 7)

Jose (Aula 5)

11.00

Joaquim (Aula 5)
Carlos (Aula 7)

Montse (Aula 5)
Julieta (Aula 7)

Jose (Aula 7)

12.00

Joaquim (aula 5)
Carlos (Aula 7)

BATXILLERAT
EXÀMENS EXTRAORDINARIS
2BATX
DIJOUS 18 DE JUNY
9-10:30h.Català
10:30-12h Castellà
12-13:30h, Filosofia

Montse (Aula 5)
Julieta (Aula 7)

Jose (Aula 7)

DIVENDRES 19 DE JUNY
9- 10:30h Història de l'Art, Química,
Electrotècnia
10.30- 12h: Economia, Biologia,
matemàtiques
12- 13.30h: Mates CCSS, Geografia,

4t. ESO aula biologia amb mampara oberta (Son dos aules) amb espai suficient per
mantenir la distància de 2 metres.
Setmana del 9 al 12 de juny
Dimarts 9
Dijous 11
10.00

PILI

Olga

11.00

PILI

Olga

12.00

PILI

Olga

4t. ESO aula de biologia amb mampara oberta (Son dos aules) amb espai suficient
per mantenir la distància de 2 metres
Setmana del 15 al 19 de juny
Dilluns 15
Dimecres 17
Dijous 18
10.00

David

Mercedes

11.00

David

Mercedes

12.00

David

Mercedes

SIEI

6è de Primària setmana de 9 al 19 de juny en horari de 10h a 13h
Alumnes de Espai
Professors
Dies
7 alumnes
Grup 1

Aula de Música

Carla Cabrera
Carla de Pouplana

Dimecres 10 /
Divendres 12
Dimarts 16 / Dijous
18

7 alumnes
Grup 2

Biblioteca

Franc Batlle

Dimarts 9 / Dilluns 15

Dolors Bruguera

Dijous 11 / Dimecres
17

*Els dies d’assistència es comunicaran per mail d’Educamos a les famílies que
ho han sol·licitat voluntàriament.

EDUCACIÓ INFANTIL
Setmana del 9 al 19 de juny
Alumnes
Espai

Professors

Dies
Dimarts 9, Dijous 11,
Dilluns 15, dimecres 17,
Divendres 19
Dimecres 10, divendres
12, dimarts 16, dijous 18
Dimarts 9, Dimecres 10,
Divendres 12, dimecres
17, Divendres 19
Dijous 11, dilluns 15,
dimarts 16, dijous 18

8.5012.50h.

1 de P3 i 3 de
P4

Aula Lletres

Pedro

8.5012.50h.
9.0013.00h.

1 de P3 i 3 de
P4
7 de P5

Aula Lletres

Laura Blázquez

Aules P3

Ana González

9.0013.00h.

7 de P5

Aules P3

Natàlia

4. PLANIFICACIÓ
DE
LES
ACTUACIONS
D’ATENCIÓ
PERSONALITZADA O ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT, QUE
PREVEU EL CENTRE EDUCATIU.
AMB L’ALUMNAT DE 4T D’ESO es prioritzaran activitats d’orientació
dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, fent tutories
individualitzades o grupals amb un màxim de 15 alumnes, concertades
prèviament. També es donarà suport en el centre a aquells alumnes que
no han sabut organitzar-se o que tenen problemes a l’hora de treballar a
casa.
Es farà un comiat telemàtic-presencial, als alumnes de 4t d’ESO. Els
alumnes que coincideixin en aquell moment al centre el podran seguir
també.
El curs finalitzarà de manera telemàtica com fins ara i es continuarà
realitzant tutories individualitzades a alumnes i famílies telemàticament.
BATXILLERAT: es farà una acompanyament als alumnes en el procés
d'inscripció a les PAU.
PRIMÀRIA: Aquests alumnes de 6è canvien d'etapa però no de centre,
es continuaran amb les tutories individuals, en petit grup i amb les famílies
de forma telemàtica com fins ara i de forma presencial amb alguna familia
que es considera necessari per l'evolució que ha fet el nen. Els tutors es

posaran en contacte amb l'alumne i amb la família per tal de concretar una
cita.
Els alumnes que assisteixin a l’escola faran la feina telemàtica
encomanada pels mestres del cicle a l’escola, amb el suport del mestre
que estigui amb el grup.
A tots els nivells de primària, es realitzarà una tutoria presencial
voluntària en petit grup per acomiadar el curs i recollida de material.
INFANTIL: Es continuaran amb les tutories individuals, en petit grup i amb
les famílies de forma telemàtica com fins ara. Els alumnes que assisteixin
a l’escola, realitzaran les propostes telemàtiques que es fan en els
diferents nivells amb el mestre que estigui amb el grup.
A tots els nivells d’infantil, es realitzarà una tutoria presencial
voluntària en petit grup per acomiadar el curs i recollida de material.
Organització tutoria voluntària Infantil i Primària per grups reduïts:
Us farem arribar un avís a inici de la propera setmana per Educamos.

5. ASSISTÈNCIA AL CENTRE PER PART DE LES FAMÍLIES I
L’ALUMNAT
Segons les instruccions donades pel Departament d’Ensenyament, es recorda
que:
Les famílies i l’alumnat hauran de complir:
o Serà obligatòria l’assistència al centre amb una mascareta de
protecció. La seva utilització a l’interior del centre serà segons les
indicacions de seguretat i salut que es marquin per cada espai i moment.
o Totes les famílies hauran de signar una declaració conforme els
alumnes i les alumnes que assistiran al centre no presenten símptomes
compatibles amb la COVID-19, no són casos possibles, probables ni
confirmats i tampoc han estat considerats contactes estrets en els darrers
14 dies.
Aquesta declaració també recollirà la NO condició de persona vulnerable
o especialment sensible davant la COVID-19 (malalties respiratòries greus
o amb suport, malalties cardíaques greus, malalties que afectin al sistema
immunitari, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o
encefalopaties moderades o greus). En cas de tenir aquesta condició,
caldrà valorar amb la família i el seu equip mèdic la idoneïtat de tornar
presencialment al centre.
o Les famílies seran responsables de vigilar l’estat de salut dels seus fills
i filles i prendre la temperatura cada dia abans d’anar a escola. En el

cas d’observar febre o símptomes compatibles amb la COVID-19, no
podran portar els fills o filles al centre i avisaran a aquest immediatament.
o Tant famílies com alumnat seguiran les normes de seguretat que marqui
el centre per tal de mantenir un espai net i desinfectat i afavorir la salut de
tots els col·lectius.
o Les famílies no podran accedir al centre. Per aquesta raó deixaran i
recolliran els seus fills i filles a les zones marcades pel centre amb aquesta
finalitat.
o Només en el cas d’una tutoria individualitzada es podrà autoritzar que
un membre de la família pugui acompanyar el seu fill o filla a aquella.
o Les famílies respectaran els horaris de la cita prèvia demanada, no
accedint al centre sense l’autorització, ni en dies o franges horàries no
acordades.
o Les famílies d’Infantil i llar d’infants hauran d’acreditar que no poden
teletreballar mitjançant una declaració responsable (a poder ser de
l’empresa on treballin).
o No es permet l’entrada ni sortida del centre de cap joguina. Per tant,
l’alumnat no podrà portar cap joguina de casa seva ni endur-se’n cap.
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” diu:
Les famílies tenen l’obligació de presentar la DECLARACIÓ
RESPONSABLE el primer dia de retorn, en els termes que indiquen les
instruccions, i de prendre la temperatura abans de sortir de casa per anar
a l’escola. La responsabilitat de dur a terme el control tèrmic abans
de l’entrada al centre és de les famílies.

6. MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE:
a. El personal treballador ha de conèixer els protocols i els nous
procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.
b. Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels
infants així com del personal docent i no docent.
c. Es distribuiran cartells i infografies recordant la importància de
seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el

distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta. Es farà
un treball exhaustiu sabre aquests hàbits.
d. Distanciament físic: Es tracta d’una de les mesures més importants
per evitar la transmissió del virus. L’OMS recomana una distància
física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un
espai d’uns 4m2 . Això implica mantenir una distància aproximada
de 2 metres entre les persones als centres educatius, superior al
recomanat.
e. Rentat de mans: Es tracta de les mesures més efectives per a
preservar la salut dels infants així com del personal docent i no
docent. (No estarà permès l’ús de guants per evitar mals usos i
sensació falsa de seguretat)
Es requerirà rentat de mans:
● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
● Abans i després de l’esmorzar, en el cas d’Ed. Infantil.
● Abans i després d’anar al WC.
● Abans i després de les diferents activitats (també de la
sortida al pati).
f. En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es
durà a terme:
● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels
àpats dels infants i dels propis.
● Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
● Abans i després d’anar al WC.
● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un
sol ús).
● Com a mínim una vegada cada 2 hores.

g. S’anul·laran les fonts al pati, per tant els alumnes hauran de
portar les seves ampolles d’aigua i no les compartiran amb ningú.
h. En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució
hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola i l’alumnat.
i.

Mascaretes: Considerant els diferents
recomanacions serien les següents:

grups

d’edat,

les

●

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.
● Educació primària (6-12 anys): És obligatòria durant
l’assistència al centre escolar. L’han de dur de casa.
● Personal docent i no docent: Indicada i obligatòria. Cal
seguir les normes per a la seva correcta col·locació i
retirada.

MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE ENFRONT LA COVID-19 PER A LA
REOBERTURA PARCIAL DE CENTRES EDUCATIUS EN EL CURS 20192020
7. CONCLUSIONS:
a. S’ha de fer possible la continuació de l’acció telemàtica tal com
s’està portant a terme fins al final del curs.
b. L’escola obrirà garantint les mesures de seguretat establertes per
les autoritats sanitàries.
c. Un cop finalitzat el pla es presentarà a la Inspecció d’Educació
d. Es convocarà un claustre virtual per tal d’informar a tot el
professorat.
e. S’informarà al Consell Escolar i posteriorment es publicarà a
l’espai web del col·legi
f. S’informarà a totes les famílies de l’escola a través de la
plataforma Educamos

