
PLA DE REOBERTURA DE L’ESCOLA LA MUNTANYETA DURANT EL MES DE JUNY DE 2020 

 

ALUMNAT 

 

1. DE P3 A 5È DE PRIMÀRIA 

 

En aquests cursos es faran actucions diferents en cada una de les dues setmanes de 

reobertura.  

La setmana del 8 al 12 de juny, es faran acompanyaments emocionals amb aquells 

infants que cada tutor/a decideixi que ho necessita. Es trucarà a les famílies per 

donar cita prèvia. Aquest acompanyament serà voluntari i queda sota la 

responsabilitat de les famílies, que podran decidir si volen que els seus fills i filles hi 

assisteixin. 

La setmana del 15 al 18 de juny es faran tutories individualitzades amb els nens i 

nenes i un tutor legal. Es faran reunions de 20 minuts des de les 9h fins a les 13 h. 

Les famílies hauran de trucar a l’escola per demanar cita prèvia. 

Aquestes reunions serviran per: 

a) Acomiadar-se del nen o nena i fer un acompanyament emocional. 

b) Entregar l’informe final de curs. 

c) Firmar l’autorització de correu electrònic. 

d) Orientafció de tasques per l’estiu, si es creu oportú. 

La previsió és que durant la primera setmana vinguin entre 3 o 4 infants de cada curs 

i durant la segona setmana el 50% dels infants. 

 

2. 6È DE PRIMÀRIA 

 

Es farà prèviament una enquesta per saber quins nens i nenes assistiran a l’escola i 

quins dies dels que els hi proposem. 

A sisè de Primària es farà un acompanyament del pas a l’ESO en grups partits si el 

nombre d’infants que ho demanen és més gran de 13. Això serà els dies 9 i 10 de 

juny. El primer grup de 9h a 9’45 h i el sgon de 11’15 h a 13 h. 

La setmana del 15 al 18 es faran tutories individualitzades igual que a la resta de 

grups de Primària. Les famílies hauran de trucar a l’escola per demanar cita prèvia. 

Aquest acompanyament serà voluntari i queda sota la responsabilitat de les famílies, 

que podran decidir si volen que els seus fills i filles hi assisteixin. 

 



El dia 19 es farà un petit comiat amb els nens i nenes de 6è on se’ls farà entrega d’un 

petit obsequi, sempre prenent les mesures d’higiene i seguretat establertes. 

La previsió que tenim és que vinguin pràcticament tots el infants de sisè. 

 

Tots els infants hauran de complir les mesures establertes pel Departament 

d’Ensenyament en el Pla de reobertura del centre educatius per poder assisitir a 

l’escola. Si algú no compleix alguna d’aquestes mesures, no podrà assistir a les 

activitats proposades. 

 

Aquestes condicions són: 

 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

•  No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  

•    Calendari vacunal al dia.  

 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 

valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 

de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties 

de risc per a la CovID-19: 

 

• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori.  

▪     Malalties cardíaques greus.  

▪     Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que    

       precisen tractaments immunosupressors).  

• Diabetis mal controlada.  

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

 

 

 



PERSONAL DEL CENTRE 

 

1. DE P3 A 5È DE PRIMÀRIA 

La setmana del 8 de juny, els i les mestres que no són de grup de risc, aniran a l’escola  

per imprimir, signar i ensobrar informes, preparar els espais, mesures d’higiene... i 

continuaran amb el treball telemàtic des de casa o amb les tutories individualitzades 

presencials. Cada tutor/a s’organitzarà segons les seves necessitats.  

La setmana del 15 hi aniran els tutors que no siguin del grup de risc per fer les 

tutories individualitzades. 

La previsió de mestres que assistiran a  l’escola és de 12, en diferents horaris. 

 

2. 6È DE PRIMÀRIA 

A sisè de Primària hi seran la tutora i el tutor del curs. Ells faran l’acompanyament 

del pas a l’ESO amb els infants i les tutories individualitzades . 

El dia 8 de juny hi aniran per preparar, els informes, els espais, les mesures d’higiene 

i les activitats que voldran fer amb els infants. 

El dia 9 i 10 hi aniran a fer l’acompanyament del pas a l’ESO. La resta de dies 

continunaran treballant telemàticament des de casa. 

La previsió de mestres que assistiran a  l’escola és de 2. 

 

 

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. El treballador, prèviament, 

haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en 

aquests grups vulnerables. 

 

ESPAIS I GRUPS 

 

1. DE P3 A 5È DE PRIMÀRIA 

Cada tutor/a farà l’acompanyament emocional amb els infants que decideixi a 

l’aula ordinària, al pati, o a l’espai que decideixi sempre que no coincideixi amb 

cap altre grup. Aquest acompanyament es farà amb màxim 3 infants alhora. 



Es faran tutories individuaitzades a cada aula ordinària. Aquestes tutories 

duraran 20 minuts i entre una i l’altra es deixaran 10 minuts per desinfectar 

espais, ventilar i deixar que surti una família abans d’entrar la següent. 

En aquestes reunions hi assistirà el nen o nena amb un sol tutor legal. Hauran de 

portar mascareta i bolígraf de casa. A l’entrada hauran de fer servir gel 

hidroalcohòlic. 

 

6. SISÈ DE PRIMÀRIA 

Els dies 9 i 10, els grups de sisè faran servir la seva aula, que es deseinfectrarà 

quan marxi un grup i abans d’arribar l’altre. En cas que això no sigui possible, el 

segon grup farà servir l’aula d’experimentació. 

Durant les tutories dels dies 15 al 18 es farà el mateix procediment que a la resta 

de cursos de primària. 

El dia 19 de juny, farem el comiat al gimnàs amb tots els infants que vulguin venir. 

És un espai prou gran com perquè es puguin respectar els 4m2 que marquen les 

instruccions.  

 

CIRCULACIÓ 

En el cas de la nostra escola utilitzarem les dues portes d’entrada per evitar 

aglomeracions.  Els infants de la comunitat de petits i els de 1r entraran per la porta 

principal. La resta d’infants ho faran per la porta del pati. En tot moment es demanarà a 

les famílies que vinguin que respectin les mesures de seguretat i la distància de 2m. 

A cada una de les portes hi haurà una persona assignada per controlar les entrades i 

sortides, que es respecti la distància de seguretat, que utilitziin el gel hidroalcohòlic a 

l’entrada i que portin mascareta. 

Un cop s’acabin les reunions, els mateixos tutors acompanyaran als assistents a la 

sortida. 

 

 

MESURES D’HIGIENE 

Les aules estaran ventilades en tot moment (portes i finestres obertes). A l’arribada dels 

infants i dels adults, se’ls donarà gel hidroalcohòlic. Se’ls demanarà també que vinguin 

amb mascareta de casa. 

Cada vegada que marxi un grup d’infants o, en el cas de les tutories, l’infant amb el pare 

o mare, es desinfectarà l’espai on han estat. 


