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PLA D’OBERTURA DE CENTRE DEL COL·LEGI SANT RAMON DE PENYAFORT 
         EN SITUACIÓ DE FASE 2 

 
 
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. 

 

El Col·legi Sant Ramon ha dissenyat aquest Pla de Reobertura, seguint les indicacions del              

document “Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius”, que ens ha fet              

arribar el Departament d’Educació en data 22 de maig de 2020. 

 
 
1.- MARC NORMATIU 
 
● 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. 
 

● INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES        
EDUCATIUS. 

 
- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
 
- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està              
portant a terme fins al final del curs. 
 
- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 
 
- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes. 
 
 
Reunit l’Equip Directiu de Centre, n’ha fet l’anàlisi dels recursos personals i materials de              
què disposem a l‘escola, que es resumeixen en aquests ítems: 
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1- NOMBRE DE PROFESSIONALS (DOCENTS I NO DOCENTS) QUE POT FER          
ATENCIÓ PRESENCIAL AL CENTRE 

 
  PAS PROFESSORS 

 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

PAR AMR 
EGC 
SEM 
IMG 

 
 
 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

 

MVM 

CMC 

ERP 

MGC 

IMC 

MPG 

TBDJ 
 

EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 

 

 
MSG 

EES 

FLP 
 

2- PREVISIÓ DE L’ALUMNAT QUE ASSISTIRAN PRESENCIALMENT AL CENTRE 

 
L’escola ha fet arribar a les famílies, amb data 25/05/2020, un qüestionari Google en              

què els demana si tenen intenció de portar els seus fills i filles a l’escola. Fins el                 

moment, les respostes lliurades ens indiquen la següent previsió: 

 

ETAPA CURS  

 

INFANTIL 

P3 7 
P4               2 
P5 0 

 
 
 
 

PRIMÀRIA 

1r               4 
2n               4 
3r 4 
4t               4 
5è              4 
6è 9 

 
SECUNDÀRIA 

4t               9 
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3- ORGANITZACIÓ DELS AGRUPAMENTS I DELS DOCENTS 
 

Aquest volum d’alumnes, agrupats segons les indicacions del Departament d’Educació          

en subgrups més petits, tenint en compte el professorat que no hi pot intervenir              

directament per pertànyer a un grup de risc i el professorat que tampoc no hi pot                

intervenir perquè ha de fer l’atenció educativa telemàtica1, ens porten a determinar la             

següent organització de l’acció educativa presencial: 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 
 

GRUP* DOCENT ESPAI 
P3A AMR 

EGC 
SEM 
IMG 

 
 
 
Aula P3 B 

P3B 
P4A 
P4B 
P5A 
P5B 

 
* Amb una previsió que vinguin a l’escola menys de 8 alumnes per classe a P3 i 10                  
alumnes a P4 i P5. 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
 

GRUP* DOCENT ESPAI 
EP 1A ERP 

MGC 
IMC 
MPG 
 TDJ 

 
 
Aula  P 3 A 

EP 1B 
EP 2A 
EP 2B 

EP 3A  
IMC 
MPG 
TBDJ 
 
 

 
 
Aula P5 A i B 

EP 3B 
EP 4A 
EP 4B 
EP 5A 
EP 5B 
EP 6A MPG 

JAG 
 
Aula desdoblament 1r Pis EP 6B 

 
* Amb una previsió que vinguin a l’escola menys de 13 alumnes per classe 

  
Les esmentades instruccions del Departament d’Educació estipulen: Cal garantir la continuïtat de la              

docència telemàtica sense que això comporti una doble jornada per al professorat encarregat d’acollir cada               
grup d’alumnes. A més, recomanen que els grups han de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat                   
de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre                    
que sigui possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el docent. 
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 
 

GRUP* DOCENT ESPAI 
ESO 4A 

MSG 

EES 
FLP 

 
Aula desdoblament 1r pis 

ESO 4B 

 
 Amb una previsió que vinguin a l’escola menys de 15 alumnes per classe 
 

4- HORARIS DELS GRUPS 
 

Ateses les circumstàncies de disponibilitat de docents i espais i que les instruccions             

estipulen que el retorn es farà gradual, en horaris esglaonats, amb tutories de caràcter              

no continu i puntual2, establim el següent horari per a cada etapa i curs: 

 
 

Educació infantil 

i Educació Primària de 1r a 5è  

 

Tots els dies de    

9.00 a 13.00 

 
6è de  Primària 

 
Dimarts 

 
  De 10,00 h a 12,00 h 

 
 

Educació Secundària 

 
 
Dijous 

 
 
De 10,00 a 12,00 h 

 
Atès que no es tracta de fer classes en el format habitual, sinó un acompanyament               

emocional i educatiu, no marquem franges horàries durant el matí per els alumnes de              

estan a l’escola. Realitzarem un descans a mig matí pels alumnes d’infantil i primària (               

1r a 5è) podran sortir en subgrups al pati. 

Les entrades a l’escola es faran per subgrups, amb quinze minuts de diferència. Les              

sortides també es faran esglaonadament amb quinze minuts de diferència. 

 
 

Les instruccions recullen per a 6è: l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària, establerta de                
manera gradual i no necessàriament permanent. Per a 4t d’ESO: amb un retorn gradual de l’alumnat, amb                 
horaris esglaonats. Per als altres cursos: Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una                
mesura excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de                
retrobament de l’alumnat (...) Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es                 
cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual. 
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5- PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O       

ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT QUE PREVEU EL CENTRE. 
 

Seguint els criteris que s’estableixen en el document per a l’organització de l’obertura             

dels centres educatius, el retorn a l’escola serà de caràcter voluntari i es prioritzarà el               

retorn de l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat            

d’Educació Infantil i primària de 1r a 5è els pares o mares dels quals necessitin del                

recurs de l’escola com a mesura de conciliació laboral i familiar. 

 

Els tutors legals dels alumnes que assisteixin al centre, han de portar la declaració              

responsable signada per poder accedir al recinte.  

 

A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE 1r A 5e i 6è 
 

L’activitat que es realitzarà amb l’alumnat d’Educació Infantil tindrà per objectiu           

l’acollida dels alumnes. Dins l’aula es prioritzaran activitats d’acompanyament         

emocional amb objectiu que els nens i nenes puguin identificar emocions, anomenar-les            

i gestionar-les adequadament. Aquest acompanyament es realitzarà a partir de la           

tutoria grupal mitjançant assemblees, explicació de contes, cançons i també activitats           

de joc dirigit. 

 
En el cas de l’alumnat de 6è EP es realitzaran activitats de suport i              
d’acompanyament personalitzat pel pas a Secundària (inquietuds, dubtes, pors,...) 

 
L’atenció personalitzada es compaginarà amb una atenció grupal, amb un màxim de            

13 alumnes. La finalitat d’aquesta atenció és l’acompanyament emocional 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. Aquest acompanyament          

emocional tindrà com a objectiu que l’alumnat reconegui i sigui capaç d’anomenar            

aquestes emocions i les pugui gestionar adequadament. Aquest es concretarà en           

activitats com ara: assemblees emocionals, realització de tallers, explicació de contes,           

cançons, jocs dirigits, proposta d'activitats a partir de diferents rutines de pensament,...            

Paral·lel.lament es reforçaran valors com: empatia, autocontrol. autoconeixement... 
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A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 
En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es realitzaran activitats d’orientació dels estudis              

possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial). 

L’atenció personalitzada es compaginarà amb una atenció grupal, amb un màxim de            

15 alumnes. La finalitat d’aquesta atenció és l’acompanyament emocional 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. Aquest acompanyament          

emocional tindrà com a objectiu que l’alumnat reconegui i sigui capaç d’anomenar            

aquestes emocions i les pugui gestionar adequadament. Aquest es concretarà en           

activitats com ara: assemblees emocionals, realització de tallers, Kahoots, proposta          

d'activitats a partir de diferents rutines de pensament, relaxació, etc. Paral·lel.lament es            

reforçaran valors com: empatia, autocontrol. autoconeixement... 

 
          6.-   Transport. 
  

Per la seva ubicació, el nostre Centre no ofereix servei de transport; així que en l’actual                

situació no hi haurà cap canvi al respecte. 

  
          7.-  Informació al personal participant. 
 

La direcció ha explicat al personal que participarà en les activitats presencials, les mesures              

de protecció i prevenció generals, les mesures específiques i protocols d’actuació que s’han             

establert per part del Departament d’Educació. 

 

8.- ALTRES CONSIDERACIONS 
 

El col·legi garanteix la continuïtat de l’acció telemàtica tal i com s’està portant a terme 

fins a final de curs. 

Els alumnes que no participin presencialment com a mesura excepcional i no            
continuada poden tenir una atenció personalitzada con el tutor., Com el fet            

comporta l’obertura d’un espai del centre s’ha de planificar i la programar del dia i hora                

de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a en                 

l’espai preparat per l’ocasió. Aquesta atenció es farà sota demanda de les famílies,             
via correu electrònic, amb els corresponents tutors. 

Així mateix el col·legi garanteix totes les mesures de seguretat establertes en el             
document “Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius”,          
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que ens ha fet arribar el Departament d’Educació en data 22 de maig de 2020. Pàg.                

8-9-11-13-21. Mesures que han estat compartides amb les persones participants en el pla             

d’obertura 
Mesures respecte: 

 

■ Senyalitzacions d’entrades i sortides, i classes 

■ Entrades i sortides esgraonades  

■ Retolació indicativa de mesures de seguretat. 

■ Ús de material escolar 

■ Distanciament físic 

■ Rentat de mans 

■ Mascaretes 

■ Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 

■ Actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia COVID-19 

■ Mesures específiques per a les llars d’infants. 

 

El professorat i personal participant tindrà a la seva disposició :  

gel desinfectant, guants, mascaretes i les instruccions de les mesures de seguretat  

 

Aquest Pla d’Obertura de Centre s’ha posat a disposició de la Inspecció d’Educació en data               

de 29 de maig de 2020 i e el Director n’ha informat oportunament al Consell Escolar el mateix                  

dia 29. 

També l’hem publicitat a l’espai web del Centre per tal que totes les famílies n’estiguin               

assabentades. 

 

El Director del Col·legi Sant Ramon de Penyafort 

 
 

 
                                                 Vilafranca del Penedès, 29 de maig de 2020 
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