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Introducció 
 
Davant el context actual que ens toca afrontar degut a la situació de pandèmia a causa 
de la COVID-19, l’obertura dels centres educatius amb les màximes garanties per tal de 
garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que aquesta es converteixi 
en un repte i una  prioritat.  
 
El curs passat vam tancar-lo amb una absència prolongada de l’aprenentatge lectiu al 
centre, fet que ha provocat una accentuació greu de la bretxa social de l’alumnat, a 
més del distanciament físic, emocional i social de tots els membres de la comunitat 
educativa de la nostra escola.  
 
Per aquest motiu, i seguint la nostra línia de treball, cal desplegar un seguit 
d’actuacions a curt termini que ens permeti seguir treballant sense perdre l’essència 
del nostre Projecte Educatiu de Centre i del Projecte de Direcció actual. 
 
Aquestes s’han de basar en un redisseny del nostre model d’escola tal  com l’entenem. 
A partir d’enfocaments metodològics globalitzats i garantint sempre la funció inclusiva 
i orientadora de l’escola, afavorirem el procés d’ensenyament -aprenentatge del 
nostre alumnat.  
 
L’escola haurà de donar resposta als diferents escenaris incerts que se li presentin 
durant el curs escolar que iniciarem el pròxim 14 de setembre. Per això aquest pla 
d’obertura facilitarà al lector/a unes pautes per tal de saber com serà l’organització i el 
treball presencial i telemàtic en cas de confinament total i/o parcial.   
 
Cal que en aquests moments, més que mai, fem comunitat educativa, ja que, amb 
l’esforç i la suma de totes plegades (personal docent, personal no docent, famílies i 
alumnat) sabrem viure aquest moment “històric” per seguir repensant l’escola i els 
diferents models educatius.  
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Diagnosi 
 
A causa del tancament total del centre educatiu el curs passat, des del Consell de 
Direcció de l’escola i de les diferents comunitats es van plantejar una sèrie 
d’actuacions a dur a terme amb l’alumnat durant el confinament total.  
 
Aquestes fan referència a l’enfocament del treball pedagògic (metodologia de treball)  
els canals de comunicació amb l’alumnat i famílies i el seguiment d’aquell alumnat més 
vulnerable. Actualment, disposem d’una diagnosi digital de centre actualitzada i d’un 
llistat d’aquell alumnat que ha tingut dificultats per a poder seguir les activitats 
proposades.  
 
Agafant com a punt de partida tot el treball que va realitzar el centre educatiu durant 
els mesos de març – juny del 2020 i les diferents valoracions que s’han realitzat des 
dels diferents equips de treball, cada comunitat educativa ha planificat les concrecions 
pedagògiques per a iniciar el curs 2020 – 2021 complint totes les mesures higièniques i 
sanitàries i el treball des d’un possible escenari de confinament. 
 
El claustre del professorat, de forma consensuada, proposa un sistema d’aprenentatge 
integrat que pugui combinar un marc estratègic digital i pedagògic adaptat a cada 
etapa educativa, d’aquesta manera minimitzarem l’impacte que podria suposar un 
confinament total o parcial per a la continuïtat pedagògica de l’alumnat de la nostra 
escola. 
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Organització dels grups estables  
 
El curs 2020 – 2021 començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. Una de les 
peculiaritats que suposarà el curs vinent serà l’organització de l’alumnat del centre en 
grups estables.  
 
Un grup estable està format per un conjunt d’alumnes del mateix nivell, amb el seu 
tutor o tutora i un espai referent (aula). Poden formar part d’aquest grup estable altres 
docents (mestres especialistes) i personal de suport educatiu. Aquests hauran de 
mantenir-se junts el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al 
pati. D’aquesta forma, totes les activitats que el centre realitzava tenint en compte la 
barreja d’alumnes de diferents nivells (padrins de lectura, desdoblaments amb 
alumnat del mateix curs, ambients d’aprenentatge...) s’han hagut de replantejar.  
 
A continuació podeu observar el quadre – resum de l’organització de cada grup estable 
i els professionals que intervenen.  
 
 

Comunitat de Petits 

Grup Alumnat Personal docent PAE  

Grup Nº alumnes Estable (tutor/a) Temporal 
Ed. Musical/Reforç 

Temporal 
Psicomotricitat 

Temporal 
Ll. Anglesa 

Temporal 
Religió 

Docent  reforç 
temporal 

TEI/ 
Vetlladora 

P3 A      
   

P3 B      
   

P4 A      
   

P4 B      
   

P5 A      
   

P5 B       
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Comunitat de Grans  

Grup Alumnat Personal docent PAE 

Grup Nº alumnes Estable (tutor/a) Temporal 
Ed. Musical 

Temporal 
Psicomotricitat 

Temporal 
Ll. Anglesa 

Temporal 
Religió 

Docent  reforç 
temporal Vetlladora 

1r A      
   

1r B      
   

2n A      
   

2n B      
   

3r A      
   

3r B      
   

 
 
 
 
L’organització dels grups estables es completarà al pla d’obertura que es publicarà el 

proper mes de setembre 
 
 
 
 
 
 

Comunitat de Mitjans 

Grup Alumnat Personal docent PAE 

Grup Nº alumnes Estable (tutor/a) Temporal 
Ed. Musical 

Temporal 
Psicomotricitat 

Temporal 
Ll. Anglesa 

Temporal 
Religió 

Docent  reforç 
temporal Vetlladora 

1r A      
   

1r B      
   

2n A      
   

2n B      
   

3r A      
   

3r B      
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Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat 
amb necessitat específica de suport educatiu (NESE) i atenció a la 
diversitat 
 
D’acord amb els criteris que s’han valorat des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat 
(CAD) del nostre centre, el seguiment d’alumnat amb NESE es durà a terme a càrrec 
del personal docent especialista d’Educació Especial, les vetlladores i els tutors i 
tutores. Tot aquest treball estarà supervisat per la psicopedagoga de l’EAP de Sant 
Martí i la CAD.  
 
L’organització actual del centre educatiu preveu un personal estable per a realitzar 
diferents subgrups dintre d’un mateix grup estable, fet que facilitarà una atenció 
individualitzada de l’alumnat.  
 
Referent al Suport Escolar Personalitzat (SEP), aquest curs no es realitzarà la modalitat 
de fora de l’horari lectiu degut a l’alteració de les entrades i sortides de l’alumnat del 
centre. No obstant, s’implementarà l’organització del SEP dintre de l’horari lectiu, que 
comporta el suport de dues persones a l’aula en diferents franges horàries.  
 
L’escola disposa de diferents professionals d’Educació Especial, una mestra d’Audició i 
Llenguatge i dos vetlladores. A part, també comptem amb professionals externs del 
CEEPSIR, CREDA i EAP.  
 
 

L’organització específica del recursos per a l’alumnat amb NESE i les mesures 
d’atenció a la diversitat planificades s’afegiran al pla d’obertura que es publicarà el 

proper mes de setembre 
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Organització de les entrades i sortides  
 
L’Escola Catalònia disposa de tres accessos d’entrada i de sortida ( 2 portes al Carrer 

Perú i 1  porta al Carrer Fluvià). 

Dividirem a l’alumnat de tal manera que tindran accessos diferents en funció del curs. 

A cada porta hi haurà uns postes separadors que delimitaran els llocs on ha d’entrar 

cada grup/classe. El conserge serà l’encarregat cada matí i tarda de  preparar-ho abans 

de l’entrada de l’alumnat i de recollir-ho quan acabi la jornada. Si algun/a alumne/a ha 

d’entrar per la porta principal per fer ús de l’accés adaptat, avisarà prèviament a la 

direcció del centre a través del correu electrònic o del telèfon.  

Porta d’accés Lateral Esquerra Lateral dret Hora entrada Hora sortida 

Porta principal 

Carrer Perú 

4t A 4t B 
8:50 h. 12:50 h.  

15 h. 16 h.  

1r A 1r B 
9 h. 12:30 h. 

15 h. 16:30 h. 

P4 A P4 B 
9:10 h. 12:30 h. 

14:30 h. 16:15 h. 

Porta pistes 

Carrer Perú 

6è A 6è B 
8:50 h. 12:50 h.  

15 h. 16 h.  

3r A 3r B 
9 h. 12:30 h. 

15 h. 16:30 h. 

P3 A P3 B 
9:10 h. 12:30 h. 

14:30 h. 16:15 h. 

Porta pati 

Carrer Fluvià 

5è A 5è B 
8:50 h. 12:50 h.  

15 h. 16 h.  

2n A 2n B 
9 h. 12:30 h. 

15 h. 16:30 h. 

P5 A P5 B 
9:10 h. 12:30 h. 

14:30 h. 16:15 h. 

 

El personal docent esperarà a l’alumnat a l’entrada assignada durant uns minuts fins 

que estigui el grup complet, a continuació, iniciarà el trasllat a l’aula assignada sempre 

vigilant de no coincidir amb la resta de grups que accedeixen al centre en la mateixa 

franja horària. Si coincideixen diferents grups, la prioritat serà sempre per al grup 

d’edat més petit.  L’alumnat que arriba amb retard, ha d’esperar que accedeixin al 

centre la resta d’alumnat per poder accedir a l’edifici acompanyat del personal de 

centre.  L’escola facilitarà un espai per aquelles famílies amb germans que entrin en 

diferents franges horàries.  
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Organització de les franges horàries de l’alumnat  de cada 
comunitat  
 
A continuació es pot observar la distribució de l’organització de les franges horàries de 
cada comunitat educativa tenint en compte les diferents hores d’entrada i sortida.  
 
Comunitat Petits  
Entrada 9:10 h.  
Franja matinal 9:10 h. a 11.10 hores 2 hores 
Esbarjo 11.10 h. a 11:40 hores 30 minuts 
Franja matinal 2 11:40 a 12:30 hores 50 minuts 
Menjador escolar 12:30 a 14:30 hores 2 hores  
Franja tarda 14:30 a 16:15 hores 1 hora i 45 minuts  
Sortida 16: 15 hores  
 
 
Comunitat Mitjans  
Entrada 9 hores  
Franja matinal 9 a 10:30 hores 1 hora i 30 minuts 
Esbarjo 10:30 a 11 hores 30 minuts. 
Franja matinal 2 11 a 12:30 hores 1 hora i 30 minuts 
Menjador escolar 12:30 a 15 hores 2 hores i 30 minuts 
Franja tarda 15 a 16:30 hores 1 hora i 30 minuts 
Sortida 16:30 hores   
 
 
Comunitat Grans  
Entrada 8:50 hores  
Franja matinal 8:50 a 11:20 hores 2 hores i 30 minuts 
Esbarjo 11:20 a 11:50 hores 30 minuts. 
Franja matinal 2 11:50 a 12:50 hores 1 hora  
Menjador escolar 12:50 a 15 hores 2 hores i 10 minuts 
Franja tarda 15 a 16 hores  1 hora  
Sortida 16 hores   
 
 
L’organització de les franges horàries de l’alumnat s’ha elaborat seguint les 
instruccions de l’ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableix el 
calendari escolar del curs 2020 – 2021 per als centres educatius no universitaris de 
Catalunya i al seu Article 4.2 on es fa referència que l’horari lectiu de l’alumnat ha 
d’estar comprès per 5 hores lectives diàries, distribuïdes en dos períodes separats pel 
descans del migdia.  
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Organització de l’espai d’esbarjo  
 
La sortida als patis de la nostra escola serà de forma esglaonada per les diferents 
comunitats 
 
Abans de la sortida dels infants al pati caldrà rentar les mans amb solució 
hidroalcohòlica. Tot i que els lavabos del pati i vestuaris estaran oberts, es prioritzarà 
que s’utilitzin els lavabos de cada comunitat sempre complint les mesures de seguretat 
establertes. 
 
La distribució dels espais de cada comunitat podrà ser rotatòria, si s’escau. La 
coordinadora de cada comunitat s’encarregarà d’elaborar la rotació dels espais i abans 
de dur-ho a terme caldrà el vistiplau del Consell de Direcció.  
 
L’agrupació de l’alumnat a l’hora del pati respectarà en tot moment els diferents grups 
estables. Cada grup té l’obligació d’estar junt al pati mantenint la distància de 
seguretat amb resta de grups estables. Cada classe haurà de recollir cada dia el cabàs 
dels embolcalls en finalitzar el torn de pati i deixar net l’espai utilitzat. Degut a la nova 
organització de pati, aquest curs no es realitzarà la brigada de neteja.  La Cap d’Estudis 
serà l’encarregada de distribuir el personal de vigilància de patis a cadascuna de les 
comunitats.  
 
Tot el material comú que s’utilitzarà als diferents espais de pati, es desinfectarà a 
càrrec dels docents que vigilen el pati després del seu ús.  
 
Catalogació dels diferents espais que s’utilitzaran per al pati:  
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Distribució dels diferents espais i horaris de pati de cada comunitat:  
 
 
Comunitat de Petits                                                           Franja horària: 11:10 a 11:40 h.  

Grup/espai Pati Petits 1 Pati Petits 2 Pati Petits 3 Pati Fluvià Aula Natura Pista 1 Pista 2 

P3 A        
P3 B        
P4 A        
P4 B        
P5 A        
P5 B        

 
 
Comunitat de Mitjans                                                         Franja horària: 10:30 a 11 h.   

Grup/espai Pati Petits 1 Pati Petits 2 Pati Petits 3 Pati Fluvià Aula Natura Pista 1 Pista 2 

1r A        
1r B        
2n A        
2n B        
3r A        
3r B         

 
 
 
Comunitat de Grans                                                        Franja horària: 11:20 a 11:50  

Grup/espai Pati Petits 1 Pati Petits 2 Pati Petits 3 Pati Fluvià Aula Natura Pista 1 Pista 2 

4t A        
4t B        
5è A        
5è B        
6è A        
6è B        

 
 
L’organització dels espais d’esbarjo es completarà al pla d’obertura que es publicarà 

el proper mes de setembre 
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Relació amb la comunitat educativa  
 
Tot i l’estat de pandèmia actual, la relació amb tots els membres de la comunitat 
educativa és un element clau i vital. L’escola prioritzarà el treball conjunt per tal de 
seguir la nostra tasca educativa tal com l’entenem. 
 
Les reunions del Consell Escolar de Centre es realitzaran de forma presencial garantint 
sempre totes les mesures de seguretat establertes en cada moment. En cas que la 
normativa ho prohibeixi, les sessions es realitzaran de forma telemàtica amb el 
consens de tots/es els/les membres. Es prioritzarà el treball amb les diferents 
comissions d’aquest organisme. La planificació de trobades del Consell Escolar serà 
d’una sessió ordinària per trimestre i una extraordinària, si s’escau, per tal de poder 
fer-ne la constitució després de les eleccions per a la renovació dels diferents 
membres.  
 
Referent al Pla d’Obertura del curs 2020 – 2021, el centre ha previst una sèrie 
d’accions comunicatives per tal de fer-ne difusió als diferents membres de la 
comunitat educativa:  
 

1. Presentació del pla al Consell Escolar de Centre. 
 
Després de la coordinació amb els diferents agents (AMPA, Menjador escolar, 
ludoteca..) i l’elaboració del pla per part de la direcció del centre amb el treball conjunt 
i consensuat del Claustre del Professorat de les diferents concrecions pedagògiques i 
curriculars, presentació del pla d’obertura provisional al Consell Escolar per a la seva 
aprovació i, si  s’escau, modificacions.  
 

2. Difusió als diferents membres de la comunitat educativa.  
 

A finals del mes de juliol, publicació del pla d’obertura provisional a la pàgina web del 
centre per a la seva consulta. Es comunicarà aquesta acció a través d’una circular 
informativa per part de la direcció del centre i a través de les xarxes socials (Twitter i 
Instagram).  
 

3. Reunió informativa a principi de curs. 
 
Abans de l’inici de l’activitat lectiva, es realitzarà una reunió informativa de forma 
telemàtica amb les diferents famílies del centre per tal d’informar-los de l’organització 
i del contingut del Pla d’Obertura de centre.  
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4. Publicació del Pla d’Obertura de centre definitiu 
 

Un cop s’hagin incorporat els horaris del personal docent i la resta de documentació 
necessària, es presentarà el document definitiu al Consell Escolar. Quan estigui 
aprovat aquest document passarà a formar part de la Programació General Anual i es 
farà públic a la pàgina web del centre.  
 
Tal i com marca a la documentació per a l’organització i la gestió dels centres  i el Pla 
d’Acció Tutorial de la nostra escola, totes les famílies han de tenir una entrevista 
individual al llarg del curs escolar i una de col·lectiva. Es prioritzarà el format telemàtic 
sempre que el/la docent i la família arribin a un acord, no obstant, es poden realitzar 
per telèfon o presencial al centre respectant sempre les mesures de seguretat 
establertes. La plataforma utilitzada serà el Google Meet a través del correu corporatiu 
del/la docent. La franja per a la realització d’aquestes serà el dimarts de 12:30 a 13:30 
hores.  
 
Les reunions d’inici de curs es realitzaran presencials, un membre per família, o 
telemàtiques depenent de l’estat de la pandèmia i de la normativa vigent. S’informarà 
d’aquestes a principi de curs.  
 
Totes les trobades que hi hagi programades amb les delegades de classe i la direcció 
del centre seran de forma telemàtica.  
 
Durant el primer trimestre es realitzaran sessions de formació adreçades a les famílies 
respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides pel centre, així com les 
plataformes digitals que s’utilitzen. La coordinació d’aquestes seran a càrrec de la 
coordinadora d’Educació Digital del Consell de Direcció.  
 
S’impulsarà i es farà difusió del correu electrònic incidencies@escolacatalonia.cat com 
a mitjà de comunicació per a les famílies que tinguin problemes amb l’accés a les 
diferents plataformes digitals.  
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Servei de menjador 
 
El servei del menjador escolar inclou l’àpat dels infants i les diferents activitats fins a la 
represa de l’activitat lectiva.  
 
Per tal de poder atendre a tots/es els /les usuaris/es del menjador escolar en l’horari 
habitual i seguint les instruccions de l’ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual 
s’estableix el calendari escolar del curs 2020 – 2021 per als centres educatius no 
universitaris de Catalunya i al seu Article 4.3 on es fa referència a l’horari del menjador 
escolar, s’han fet una sèrie de modificacions d’espais. 
 
Al següent quadre es poden observar les franges horàries destinades dels diferents 
torns i l’espai que utilitzarà l’alumnat com a menjador escolar. 
 

Curs Hora de dinar Estimació alumnat Espai utilitzat 
P3 12:30 a 13:15 h. 35 alumnes Aules de P3 
P4 12:30 a 13:15 h. 36 alumnes Aules de P4 
P5 12:30 a 13:15 h. 36 alumnes Aules de P5 
1r 12:30 a 13:15 h. 34 alumnes Espai menjador 
2n 12:30 a 13:15 h. 38 alumnes Espai menjador 
3r 13: 15 a 14 h. 40 alumnes  Espai menjador 
4t 13: 15 a 14 h. 36 alumnes Espai menjador 
5è 14 a 14:45 h. 32 alumnes Espai menjador 
6è  14 a 14:45 h. 30 alumnes Espai menjador 

Mestres 1 13:30 a 14 h. Comunitat Petits i PAS Sala mestres 
Mestres 2 14:10 a 14:45 h. Comunitat Mitjans i Grans Sala mestres 

 
Per a l’organització dels diferents espais caldrà tenir en compte:  
 

Þ Els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules.  
Þ La separació entre l’alumnat de diferents grups estables serà d’1,5 metres. 
Þ Entre torn i torn hi haurà la neteja, desinfecció i ventilació de l’espai menjador. 
Þ L’alumnat de la comunitat de petits dinarà a la seva aula (espai de referència), 

no hi haurà barreja de grups. Un cop hagin acabat l’àpat aquest espai es 
ventilarà, desinfectarà i es ventilarà.  

Þ L’alumnat de P3, un cop finalitzat l’àpat, descansarà a l’espai del gimnàs. Cada 
grup estable estarà a un espai limitat. 

Þ Un cop acabats els àpats, les activitats seran preferiblement a l’aire lliure, amb 
l’ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable.  

Þ Les monitores seran les encarregades d’anar a buscar els infants a les aules. 
Þ Els desplaçament de l’alumnat des de l’aula fins a l’espai menjador serà amb 

mascareta.  
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Pla de neteja 
 
El servei de neteja de la nostra escola, segons informació facilitada per la Direcció 
d’Equipaments Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona, constarà de:  
 

Þ Una neteja diària del centre educatiu tal i com ja s’estava realitzant.  
Þ  Un reforç amb la presència d’un recurs de neteja en horari lectiu per diferents 

repassos: 
o Repàs de neteja dels espais desprès de l’acollida al matí. 
o Repàs de neteja dels lavabos del centre (durant la jornada lectiva) 
o Repàs de neteja del menjador desprès de cada àpat (per diferents grups 

estables). O en el cas de que s’opti per efectuar l’àpat a les aules, es farà 
un repàs de neteja de les aules just desprès de l’àpat. 

o Repàs dels vestuaris (només si es fessin servir per diferents grups 
estables dintre d’un mateix dia) 

o Repàs de neteja d’elements d’alt contacte amb les mans (baranes, 
interruptors de llum, poms de portes) 

 
Tots aquest repassos son addicionals a la neteja completa terminal que es fa cada dia 
d’aquest espais i de la resta de dependències del centre, és a dir, s’incrementarà l’actual 
contracte de neteja en proporció a aquestes noves necessitats covid-19. 

 
La direcció del centre juntament amb els tècnics de la Direcció d’Equipaments 
Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona, serà l’encarregada d’elaborar un 
horari per a la neteja específica d’espais un cop l’hagi acabat d’utilitzar un grup 
estable.  
 
 
Durant el mes de setembre s’adjuntarà a aquest document la planificació específica 

en funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència. 
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Activitats extraescolars i acollida  
 
La nostra escola seguirà oferint a les famílies el servei d’acollida matinal i vespertina en 
les següents franges horàries:  
 

Þ Acollida matinal: de 8 a 9:10 hores.  
Þ Acollida vespertina: de 16 a 18 hores. 

 
Els espais utilitzats i l’entrada a l’edifici serà diferent per a cada franja horària per tal 
de respectar la neteja i desinfecció dels espais utilitzats.  
 
 Entrada / Sortida 

de l’alumnat Espai utilitzat Observacions 

Acollida matinal Porta del pati del 
Carrer Fluvià 

Gimnàs 
Pati Fluvià 

El personal docent recollirà als 
infants de la ludoteca abans 
d’iniciar l’activitat lectiva.  

Acollida Vespertina Porta principal de 
l’escola 

 
De 16 a 16:30 h.:  
 

Biblioteca 
 
De 16:30 a 18 h.: 
 

Aula de P5 B 
 

Les monitores aniran a buscar 
els infants de la Comunitat de 
Petits a la porta de les seves 
aules.  
 
No s’entregarà cap nen/a fins 
que no hagi sortit tot 
l’alumnat del centre. (16:35 h.)  

 
 
 
L’activitat extraescolar de l’escola de música (Haro Estudis Musicals) seguirà 
realitzant-se amb les mesures higièniques i de seguretat establertes. Els infants que 
accediran al centre ho hauran de fer amb mascareta fins arribar a l’aula assignada. 
Tots els nens i nenes hauran d’esperar que els reculli a l’entrada el mestre/a i les 
famílies no podran accedir a l’interior del centre educatiu. Cap nen/a podrà entrar sol.  
 
Mesures específiques per aquesta activitat:  
 

§ Rentat de mans abans i després de l’activitat. 
§ Instruments (flauta, trompeta, violoncel...) d’ús exclusiu. 
§ Caldrà fer la neteja i desinfecció dels instruments compartits (piano) entre 

usos. 
§ L’espai d’assaig al conjunt coral haurà de tenir una correcta ventilació i haurà 

de respectar la distància mínima entre els infants i adults.  
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L’oferta d’activitats extraescolars que ofereix l’AMPA de l’Escola Catalònia amb el 
nombre d’alumnat participant i els diferents espais on es realitzaran s’adjuntaran a 

aquest Pla d’obertura el proper mes de setembre. 
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Activitats complementàries  
 
L’escola mantindrà a la seva Programació General Anual la realització de sortides i 
colònies amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat 
sanitària.  
 
En el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 
metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància.  
 
En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats 
a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física 
de seguretat, rentat de mans, etc.  
 
Durant el mes de setembre es publicaran a la pàgina web del centre i s’adjuntaran a la 
PGA del curs 2020 – 2021.  

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 
govern del centre educatiu 
 
La planificació horària per a les reunions dels diferents òrgans unipersonals i col·lectius 
de coordinació i de govern del centre és la següent:  
 

§ Horari fix del professorat 
 

Franja / 
Dia 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
Migdia 

Treball* 
Personal 

Atenció a 
famílies 

Comissions 
de treball Comunitats 

 
Treball 

per nivells 

Tarda Claustre*    
 

 
*Aquestes franges seran rotatòries depenent de les diferents convocatòries ordinàries i extraordinàries del Claustre del Professorat. 

 
§ Òrgans de coordinació i govern de l’escola  

 
Franja / 

Dia 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Matí  
Comissió 

d’Atenció a 
la Diversitat 

Consell de 
Direcció   

 
 

 
Es prioritzarà que les diferents trobades siguin presencialment sempre que la 
normativa vigent així ho estableixi.  
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Protocol d’actuació en cas de  detectar un possible cas de Covid-
19 a l’escola  
 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció.  
 
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 
tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 
troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de COVID-19.  
 
Protocol d’actuació davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:  
 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual. Aquest espai serà l’aula 
d’acollida de l’escola situada al primer pis i degudament senyalitzada.  

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). L’espai separat d’ús 
individual disposarà d’una farmaciola amb mascaretes i gel hidroalcohòlic per a 
la seva utilització en cas de necessitat. 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 
adolescent.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
5. El centre ha de contactar amb el Consorci d’Educació de Barcelona per informar 

de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.  
 
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència 
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR 
per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al 
domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut 
Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes 
estrets.  
 
El/la docent que estigui de suport a l’aula, o en el seu defecte el/la docent que 
estigui de suport a l’altra classe o a la  comunitat en aquell mateix moment, serà 
l’encarregat/da d’iniciar aquest protocol.  
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En tots els casos es farà un seguiment que quedarà detallat en un full de registre que 
es trobarà a l’espai separat d’ús individual.  S’anotaran les dades següents:  
 

§ Alumne/a.  
§ Dia i hora de la detecció.  
§ Descripció del protocol seguit i observacions (ha d’incloure el nom del docent 

que ha fet les actuacions i el nom del familiar que l’ha vingut a buscar). 
§ Personal de salut amb qui es manté el contacte i centre d’atenció primària 
§ Persona referent del centre pels contactes amb salut. Prioritzarem al 

coordinador de Riscos Laborals informant-ne immediatament a la direcció. 

Seguiment del pla 
 
L’òrgan que s’encarregarà de fer un seguiment exhaustiu del Pla d’Obertura serà el 
Consell de Direcció de l’Escola Catalònia. En el cas que sigui necessari, es pot ampliar 
aquest seguiment al Coordinador Digital de Centre, les integrants de la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat i als equips de professionals externs de l’EAP de Sant Martí. 
 
Les funcions establertes per aquest equip de treball seran les següents:  
 

• Garantir l’acompliment del Pla d’Obertura del curs 2020 – 2021 de l’Escola 
Catalònia  
 

• Incorporar les modificacions oportunes, d’acord amb les orientacions i 
instruccions del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de 
Barcelona, al Pla d’Obertura.  
 

• Informar al Consell Escolar de centre i establir estratègies comunicatives per als 
diferents membres de la comunitat educativa.  

 
 
Les reunions de seguiment del Pla d’Obertura formaran part de l’ordre del dia 
establerta al Consell de Direcció de l’escola. Els/Les diferents membres hauran de fer 
un retiment de comptes a les diferents trobades de tot el seguiment que han anat 
fent.  
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Pla d’acollida de l’alumnat  
 
El Pla d’Acollida que l’escola ha elaborat per al nou alumat de P3 és el següent:  
 
El dilluns 14 de setembre començarà el curs escolar. L’alumnat de P-3 s’incorporarà de 
forma gradual en dos torns.  
 
Dilluns 14, dimarts 15, dimecres 16 i dijous 17 de setembre: 
 

● De 9.15h a 10.30h (1r torn) 

● D’11.15h a 12.30h (2n torn) 

El divendres 18 i el dilluns 21 de setembre l’horari per als infants serà de matí de 9 a 
12.30 h. A partir del dimarts 22 de setembre l’horari serà de 9.10 a 12.30 h. i de 15 a 
16.15 h., amb servei de menjador i ludoteca per aquells alumnes que en facin ús. 
 
Només podran accedir al centre educatiu un membre de cada família amb mascareta i 
un cop rentades les mans amb solució hidroalcohòlica.  
 
La Cap d’Estudis serà la responsable d’elaborar els horaris d’aquell professorat que 
estarà de suport els primers dies d’acollida a l’alumnat de P3.  
 
Per tal d’iniciar el desplegament del Pla d’Acollida de la nostra escola, s’informarà a 
totes les famílies i personal docent i no docent que s’incorporin noves de les diferents 
mesures que el centre ha previst arran de la crisi sanitària. El seguiment d’aquesta 
acció serà a càrrec dels diferents membres del Consell de Direcció.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pla de treball del centre educatiu en confinament  
 
 

Comunitat educativa Mètode de treball i 
recursos previstos 

Mitjà i periodicitat del 
contacte amb el grup 

Mitjà i periodicitat del 
contacte individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i periodicitat del 
contacte amb la família 

Comunitat de Petits 

Propostes de treball amb 
un fil conductor a través 
de cançons, contes... per 
tal de que l’alumnat 
pugui seguir el seu treball 
a casa. D’aquestes 
s’enviaran a través d’un 
slides per a què les 
famílies puguin 
visualitzar-ho. 

1 vegada a la setmana a 
través d’una videotrucada 
amb el Google Meet 

Si s’escau setmanalment, 
sempre que el personal 
docent ho requereixi.  

A través de trucades de 
telèfon i/o videotrucades 
a través del Google Meet 
per tal de fer un 
seguiment de tot el 
procés de confinament.  

Comunitat de Mitjans 

Propostes globalitzades a 
través de les capses 
d’aprenentatge per seguir 
el treball a través de la 
plataforma Genially. Es 
contempla el quadern de 
matemàtiques com a 
material de suport i/o 
reforç per a l’alumnat.  

Amb grups petits 
d’alumnat 1/2 trobades 
setmanals a través de la 
plataforma Google Meet. 

Si s’escau setmanalment, 
sempre que el personal 
docent ho requereixi.  

A través de trucades de 
telèfon i/o videotrucades 
a través del Google Meet 
per tal de fer un 
seguiment de tot el 
procés de confinament. 
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Comunitat de Grans  

Iniciar i seguir la 
programació d’aula a 
través de la plataforma 
classroom per tal de 
poder fer un seguiment i 
continuïtat de la tasca 
educativa. Caldrà iniciar 
el treball amb aquesta 
plataforma a inici del curs 
escolar. Cal iniciar el 
treball amb l’alumnat de 
4t amb aquesta 
plataforma a inicis del 
mes de setembre. 

Hi haurà una trucada 
setmanal a través de la 
plataforma Google Meet. 

Si s’escau setmanalment, 
sempre que el personal 
docent ho requereixi.  

A través de trucades de 
telèfon i/o videotrucades 
a través del Google Meet 
per tal de fer un 
seguiment de tot el 
procés de confinament. 



 

Decisions generals de centre per a l’organització pedagògica:  
 
Tridesdoblaments de llengua:  
 

- Organització per racons tenint en compte les programacions realitzades cursos 
anteriors. 

- Hi haurà dues persones per aula per tal de poder atendre a l’alumnat de forma 
més individualitzada i fer un seguiment més precís.  

- Sempre que es pugui. el/la docent que realitzarà el tridesdoblament, a part del 
tutor, a un nivell serà sempre el mateix/a. 

 
Grups partits amb especialitats:  
 

- Degut a la normativa vigent, no hi haurà barreja dels grups del mateix nivell per 
realitzar el desdoblament amb educació musical o educació física.  

- Es respectaran les hores de les àrees d’educació musical i educació física però 
sempre tenint en compte el grup estable. 

- El desdoblament taller escriptura/llengua anglesa, al ser un subgrup dintre el 
mateix grup estable, es realitzarà amb normalitat i s’haurà de tenir present la 
utilització de l’aula d’anglès dintre del pla de neteja.  

 
Treball de les capses d’aprenentatge (EPRI):  
 

- Es seguirà utilitzant la mateixa línia metodològica del treball amb capses 
d’aprenentatge.  

- Es realitzarà un anàlisi del material de cada capsa per tal de, si s’escau, 
duplicar-lo.  

- Els nivells temporitzaran la mateixa proposta de capsa d’aprenentatge al 
mateix temps.  

 
Treball dels ambients d’aprenentatge (EI):  
 

- Es seguirà treballant amb la mateixa línia metodològica dels ambients 
d’aprenentatge.  

- Es destinaran unes franges horàries per a què l’alumnat realitzi els ambients. 
- S’organitzaran 3 propostes d’ambients a l’aula de forma rotatòria i l’alumnat 

podrà anar-hi circulant lliurement.  
- Es mantindran les propostes creades fins ara.  

 
Projectes amb famílies:  
 

- S’adaptarà la participació activa de les famílies a la normativa vigent. 
- A qualsevol activitat que el centre realitzi només podrà participar-hi un 

membre de la unitat familiar. 
- Activitats directes amb el grup estable només podrà participar una persona. 

(pare, mare, avi, àvia...) 
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Treball de la competència digital:  
 

- Es realitzaran càpsules d’aprenentatge formatives entre iguals d’una durada 
màxima de 45 minuts per al personal docent i no docent. Aquesta formació no 
serà reconeguda pel Departament d’Educació. 

- L’aprofundiment de la formació en els diferents àmbits digitals serà a càrrec del 
personal docent. El centre facilitarà diferents espais de formació per a què 
aquell professorat que vulgui pugui apuntar-se.  

- La coordinadora d’Educació Digital i el coordinador Digital del centre 
informaran en tot moment i faran un seguiment del manteniment dels 
diferents materials informàtics.  

- El coordinador digital, juntament amb la direcció del centre, seran els 
encarregats de gestionar el préstec dels diferents equips informàtics a la 
comunitat educativa.  

- A partir del mes de setembre s’iniciarà el desplegament curricular de l’àmbit 
digital per a què els diferents docents puguin incloure-ho a les seves 
programacions d’aula.  

- Caldrà tenir actualitzats tots els permisos per a poder crear correus electrònics 
a partir de 4t de Primària durant el proper mes de setembre.  

 
Activitats d’escola:  
 

- Es prioritzarà l’activitat de padrins de lectura. Caldrà establir quins seran els 
canals de comunicació entre padrins i fillols (vídeos, cartes...)  

- Totes aquelles activitats conjuntes de centre (Concert de Nadal, danses de fi de 
curs, Cursa Sant Silvestre...) amb la participació de famílies, s’atendrà a la 
normativa vigent dintre dels diferents àmbits de cada activitat.  

 
Altres aspectes a tenir en compte:  
 

a) Tot l’alumnat del centre haurà d’accedir-hi amb una mascareta. Aquesta 
haurà de portar el nom i un estoig per guardar-la. El desplaçament per les 
diferents instal·lacions del centre l’alumnat el farà amb la mascareta ficada.  

b) Cada grup estable utilitzarà el seu material fungible i les joguines. Serà 
responsabilitat del tutor/a netejar i desinfectar el material un cop s’ha acabat la 
utilització d’aquest.  

c) Les famílies a inici de curs signaran una declaració responsable la qual farà 
constar que son coneixedors de la situació actual de pandèmia i del risc que 
això comporta i que s’atendran a les mesures establertes en cada moment i 
que es comprometen a no dur a l’infant en cas de tenir alguna simptomatologia 
compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies.    
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Resolució del director del centre Escola Catalònia de Barcelona, la 
qual aprova el Pla d’Obertura provisional per al curs 2020 – 2021. 
 
 

Com a director del centre Escola Catalònia, de Barcelona, i en aplicació de les 

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora 

de la qualitat educativa d’acord amb la Resolució de 21 de juliol de 2020 per la qual 

s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres per al curs 2020 - 

2021 i d’acord amb el parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta de la sessió del 

21 de juliol de 2020  

 

RESOLC:  

 

1. Aprovar el Pla d’Obertura provisional del curs 2020 - 2021 

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a 

tota la comunitat educativa a través dels diferents canals de comunicació del centre. 

Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració Educativa.  

 

Barcelona, 31 de juliol de 2020  

  
 

 
 
 

 
 

El director de l’Escola Catalònia  

 


