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 PLA  D´OBERTURA JUNY 2020 

1- DATES  

●   8 de juny 1r  i 2n. cicle Educació infantil 

2- MESURES  HIGIÈNIQUES  PRÈVIES  

• Desinfecció i neteja del centre. 

• 1 capsa de guants de 100 unitats per a cada setmana. 

• 1 mascareta/dia per al professorat i personal de secretaria. 

• 1 termòmetre a l´entrada. 

• Gel hidroalcohòlic i sabó als dispensadors dels lavabos i a les aules. 

• Mampara de separació a Secretaria 

3- DISTÀNCIES  

Caldrà en tot moment respectar les distàncies marcades per normativa entre les taules 

dels alumnes, i intentar que no es trobin pels passadissos ni als lavabos. 

Els mestres hauran d’estar molt atents també a que no es faci intercanvi de material 

entre ells. 

4- IDENTIFICACIÓ NOMBRE  ALUMNAT 

Es va passar una enquesta a les famílies on es va preguntar sobre la possibilitat 

d'assistir a l´escola. Una vegada vam obtenir el número de famílies interessades, es va 

fer la distribució de hores i grups mantenint la ratio que demana el departament. 

●   5 alumnes a 1r cicle Educació infantil 
●   8 alumnes a P3 (2n. cicle Educació infantil) 
●   10 alumnes a P4 i P5 (2n. cicle Educació infantil) 

5- PLANTILLA NOMBRE  ALUMNAT  

 1r cicle Educació infantil / Aula CANGURS: 5 alumnes  

Mestra: Laia Solé Aymí 

 1r cicle Educació infantil / Aula DOFINS: 5 alumnes  

 Mestra: Sara Ruíz Lobato 

 1r cicle Educació infantil / Aula TORTUGUES: 5 alumnes  

Mestra: Olga Llorca Cortijos 



 1r cicle Educació infantil / Aula CARGOLS: 3 alumnes  

Mestra: Amanda Gil Palau 

 1r cicle Educació infantil / Aula OCELLS: 5 alumnes  

 Mestra: Sara Berard Rovira 

 1r cicle Educació infantil / Aula ESQUIROLS: 5 alumnes  

 Mestra: Vanessa Salvatierra Sugrañes  

 2n cicle Educació infantil / Aula ELEFANTS: 8 alumnes  

 Mestra: Ma. Teresa Álquezar Del Rio 

 2n cicle Educació infantil / Aula CAVALLS: 8 alumnes  

 Mestra: Tània Eseverri Mas 

 2n cicle Educació infantil / Aula GIRAFES: 9 alumnes  

 Mestra: Montserrat Cercós Farreny 

6- ZONES  A  OCUPAR  
 
AULA CANGURS (Nº 52) 
AULA DOFINS (Nº 52) 
AULA TORTUGUES (Nº 52) 
AULA CARGOLS (Nº 58) 
AULA OCELLS (Nº 58) 
AULA ESQUIROLS (SANTAPAU Nº 55) 
AULA ELEFANTS (Nº 58) 
AULA CAVALLS (Nº 58) 
AULA GIRAFES (Nº 58) 

7- PERSONAL  DEL  CENTRE  

S’establirà en funció dels grups d’alumnat que confirmin l’assistència. 

En principi, assistiran aquells mestres i professors que es necessitin, excloent les 

persones de risc. 

També vindrà la secretària. 

8- PERSONAL  DE  RISC.  EXEMPT  

Seguint la normativa, el personal exempt d’anar a l’escola, i per tant, seguir el treball 

telemàtic des de casa seran: 

• O.R (+ de 60 anys). 



• P.E ((+ de 60 anys). 

9- ACCÉS  AL  CENTRE  

●   Aules cangurs, dofins i tortugues: entrada i sortida C/ Emili Roca nº 52 

●   Aules cargols, ocells, elefants, cavalls i girafes: entrada i sortida C/ Emili 
Roca nº 58 
●   Aula esquirols: entrada i sortida C/ Santapau nº55 

13- ACTIVITATS  

Seran activitats lúdiques, per jugar, experimentar, deixar volar la nostra imaginació i 
creativitat i en cap moment s´avançarà la matèria. 
  
El tipus d'activitats seran molt variades, activitats que afavoriran la participació tant  
individual  com grupal; exteriors e interiors, activitats lliures i dirigides, simbòliques, 
plàstiques,... repescant algunes activitats proposades i que van agradar als infants.  
  

14- TUTORIA  FAMILIAR  

Es continuaran fent de manera virtual mitjançant el Zoom. 

10- ENTRADA  A  L’ESCOLA  

Al  entrar  a  l’escola,  es  prendrà  la  temperatura  dels  alumnes, 

hidroalcohòlic i es rentaran les mans amb aigua i sabó. 

Després aniran directament a l’aula on estarà el seu mestre/

a. Els nens /es NO és obligatori l'ús de mascareta.

es  posaran  
gel

11- PATI 

Es farà sortir només de grup en grup i segons les 

possibilitats. L’esmorzar es farà al pati.  

Es podrà disposar també de la sala polivalent per l’esbarjo.

12- MENJADOR 

El servei de menjador es farà directament a les aules, cada grup amb 

 la seva mestra.



15- TREBALL ONLINE 

Seguirà sent activitats telemàtic fins al 19 de juny per 2n. Cicle d’educació infantil, 

per tal de que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats. 

16- DIVISIÓ DE GRUPS  D'ALUMNES 

Seguint la normativa, el nombre màxim d’alumnat per grup serà: 

• 1r. cicle d’Educació infantil- 5 alumnes/grup. 

•2n cicle d’Educació infantil- 8 alumnes/grup (P3) i 10 alumnes/grup (P4 i P5). 

17- MESURES DE PROTECCIÓ  CONSTANTS  

Caldrà fer el seguiment constant de: 

• Posar gel cada vegada que entrem i sortim de l’escola. 

• Posar gel cada vegada que canviem de material. 

• Rentat de mans constant/gel per part del professorat. 

• Rentar mans abans i després de menjar esmorzar. 

• Vigilar que no es passin material entre ells. 

• Respectar sempre la distància exigida (2 metres). 

• Vigilar que no interactuïn als passadissos. 

• Controlar molt l’accés als lavabos. 

18- OBSERVACIO MALALTIA  AL  CENTRE 

En cas d’observar que algun alumne té febre o presenta algun símptoma de malaltia, 

sigui la que sigui, s’avisarà a la família i no es permetrà que es quedi. 

Hem de procurar portar els menors riscos possibles per als altres nens i professors. 

19- HORARIS I ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES  

El centre farà l’horari de DILLUNS A DIVENDRES: 
1r cicle d’ Educació infantil / Torn 1: 8:30 a 13:00h. 
1r cicle d’ Educació infantil / Torn 2: 8:45 a 16:45h. 

2n cicle d’ Educació infantil / Torn 1: 9:00 a 13:00h. 
2n cicle d’ Educació infantil / Torn 2: 9:00 a 14:00h. 

Ubicació: Tots els alumnes aniran directament a l’aula assignada. 



Tots els alumnes de 2n cicle rebran activitats telemàtiques a casa i els mestres el 

dedicaran a preparar la feina  de  la següent setmana. Es continuaran fent les 

connexions virtuals amb els alumnes mitjançant el Zoom. L'horari de les connexions 

es pot veure modificat la setmana del 8 al 19 de juny en funció dels mestres que 

estiguin a l´escola. 

20- ORGANITZACIÓ  AULES  i  PROFESSORAT  

1r. cicle E.I. 

Grup 1. Laia Solé Aymí (Aula cangurs) 

Grup 2. Sara Ruíz Lobato (Aula dofins) 

Grup 3. Olga Llorca Cortijos (Aula tortugues) 

Grup 4. Amanda Gil Palau (Aula cargols) 

Grup 5. Sara Berard Rovira (Aula ocells)  

Grup 6. Vanessa Salvatierra Sugrañes (Aula granotes) 

2n. cicle E.I. 

Grup 7. Ma. Teresa Álquezar Del Rio (Aula 
elefants) 

Grup 8. Tània Eseverri Mas (Aula cavalls) 

Grup 9. Montserrat Cercós Farreny (Aula girafes) 

21- DECLARACIÓ RESPONSABLE 

La  incorporació dels alumnes es farà amb una declaració responsable, la qual es 

facilitarà com a model des del Departament d’Educació. 

22- PUBLICACIÓ  DEL  DOCUMENT  

Aquest  Pla  d’Obertura queda a disposició de la Inspecció, s’informa del mateix al 

Consell Escolar de l’escola per a coneixement de totes les famílies.


