
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

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, aprovat 
pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu 
Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de 
l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 
desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: 1 de juny de 2020 

 

 

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

Docents 5 
 
 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

1 any 5 
2 anys 5 

Pla d’obertura juny 2020 

Escola Bressol Municipal “l’Escoleta” 
de Bellpuig 



 
 

3.-  Organització de l’acollida de 9h a 13h: 

S’organitza de 9 a 13h de la següent forma(1): 

Nivell Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docent de 
referència(2

) 

Aula Hora entrada Hora 
sortida 

Esbarjo 

P1 A(3) TEI 
Melània 

Patufets 9:00h per 
entrada lateral 
“ per la Porta 
negra” 

13:00h pel 
mateix lloc 

10:30h al pati 
petit de cautxú 

P1 i 
P2 

A(3) 1 de 
P1 i 2 de 
P2 

TEI Jessica Aneguets 9:00h per 
entrada 
principal 

13:00 pel 
mateix lloc 

10:30h Pati gran 
de davant la seva 
classe 

B(4) 3 de 
P2 i 1 de 
P1 

TEI Sandra Follets 9:00h entrada 
lateral “per la 
reixa” 

13:00 pel 
mateix lloc 

10:30h pati estiu 
de sorra 

 Suport Mestra 
Txell 

totes    

 Direcció  TEI Mercè     
(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació. 
(2) No s’ha de posar els noms i cognoms, sinó càrrec, especialitat...(ex.: mestra, TEI,...) 
(3) Cal posar el nombre d’alumnes que tindrà cada grup. Màxim 5. 

 

Observacions: 

Entren i surten tots els alumnes a la mateixa hora ja que tenim tres entrades diferenciades per 
a cada grup. Al igual que els patis que surten tots a la mateixa hora perquè tenim tres zones 
diferents per poder fer-ho. 

La de suport ajudarà a les entrades i sortides i ajudarà on calgui a acompanyar-los a la classe. 

Cal dir que a l’entrada desinfectarem les soles dels alumnes amb solució hidroalcohòlica i que 
quan arribin a l’aula els traurem les sabates si ho permeten els infants. 

Les professores entren descalces a l’escola i es posen les sabates que tenen únicament per 
l’Escoleta.  

  



 
 4. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que 
preveu el centre educatiu  

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general: 

Descripció de l’activitat Horari 

Rentar mans  9:00h 
Bon dia 9:15h 

Activitat dirigida 9:30h 

Rentar mans 10:00h 

Esmorzar 10:15h 

Rentar mans, anar lavabo, beure aigua... 10:30h 

Pati  10:30h 

Activitats higiene 12:00h 

Joc lliure a l’aula  12:15h 

Preparació sortida/ rentar mans 12:45h 

 

Observacions: 

Donarem molt èmfasis a rentar mans. 

Les activitats dirigides o lliures seran planejades per treballar de manera individual i tenir 
cadascú el seu: El seus colors, el seu paper, la seva safata... 

L’esmorzar cadascú es portarà el seu de casa i recomanem que sigui saludable, a poder ser que 
sigui fruita( tota arreglada a punt per menjar). Els alumnes que necessitin pitet el portaran i el 
tornarem cada dia dins una bossa de plàstic. 

Els alumnes que facin servir xumets o biberons, s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes 
de plàstic individuals. En cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament 
per la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús. 

Canvi de bolquers, anar lavabo i beure aigua són necessitats bàsiques que l’alumne/a farà 
quan ho necessitarà. No hi hauran tovalloles i els alumnes s’eixugaran amb paper d’un sol us. 

Al pati no hi haurà cap estructura grossa com tobogans, caseta...i es posaran material com 
pales i galledes, nines... coses que es puguin netejar fàcilment i cada dia. 

Les joguines i materials que s’hagin fet servir es desinfectaran cada dia!! 



 
 

5. Servei de menjador: 

Durant el mes de juny no hi haurà servei de menjador. Depèn de com passem les fases ja se’n 
parlarà. 

 

6. Comunicació amb les famílies 

S’aprofitaran les entrades i les sortides per comentar les possibles incidències o el que es creu 
més important. 

Si hi ha qualsevol altra cosa s’enviarà pel grup de difusió o es trucarà per telèfon. 

 

7. Horari Personal 

Docent de referència Horari d’entrada Horari de sortida 
Melània Bori 8:50h 13:50h 
Sandra López 8:50h  13:50h 
Jessica Ballarín  8:50h 13:50h 
Txell Graells 8:00h 13:00h 
Mercè Cónsul 8:00h 13:00h 
 

8. Quotes 

La quota de L’Escoleta durant el mes de Juny serà 2/3 de la quota s’ha passat durant el curs 
escolar. 

 

 


