
PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA FRETA 

 
 
El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que 
permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos 
per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de 
distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 
 
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 
 
El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu: 

 

Objectiu 1: El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa 

i/o que suposa una titulació (6è Primària, 4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius 

professionals i artístics, adults i idiomes). 

 

Objectiu 2: L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 

 

Objectiu 3: Atenció d’alumnes de segon cicle d’infantil per a les famílies que necessitin 

conciliació per motius laborals. 

 
Paral·lelament la possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar l’atenció a la població 

escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares hagin de realitzar treball 

presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de 

conciliació de la vida laboral i familiar. 

 

MESURES ADOPTADES A L’ESCOLA PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PRESENTATS, 
A PARTIR DEL DIA 8 DE JUNY DE 2020 
 
L’escola continua la seva docència telemàtica en totes les etapes i nivells educatius. 
 
A continuació es detallen les activitats presencials que ha programat l’escola: 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 
S’ofereix el servei d’acollida per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3 a 6 anys) 
de famílies els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, han de realitzar 
treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. S’organitza fins el 19 de juny, és de 
caràcter voluntari i s’ha de confirmar l’assistència prèviament. 
 
 

 
9h a 13h 
(ACOLLIDA) 

 

 
DILLUNS 

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
DIVENDRES 

 
P3: Màxim 8 alumnes i P4 i P5: Màxim 10 alumnes 

 

 



EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
S’ofereix: 
 

a) Per als alumnes de 6è de Primària: Acció educativa presencial, sempre de caràcter 
voluntari, en grups de 13 alumnes com a màxim. Té com a finalitat donar suport a la 
finalització de l’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a 
secundària. 

 
b) Atenció personalitzada per a qualsevol alumne de primària, que implicarà la 

planificació i programació del dia i l’hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un 
únic familiar. Aquesta atenció té com objectius: 

a. L’acompanyament educatiu personalitzat. 
b. L’acompanyament emocional. 
c. La formulació d’un pla personalitzat que permeti a l’alumne afegir continguts 

formatius a les activitats d’estiu i l’ajudin en l’inici del proper curs. 
 

c) Atenció tutorial en grups reduïts de 1r a 5è de primària. 
 
 
Per tal de fer un acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat de tots els nivells de 
primària, proposem el següent horari de caràcter voluntari (assistència confirmada 
prèviament), fins el 19 de juny de 2020. 
 
Seran dies i horaris diferents (2h) per a cada curs de Primària en grups de 13, extremant 

les mesures de contagi. El retorn és voluntari, gradual i no permanent. 

PROPOSTA DE DATES EN GRUPS REDUÏTS SEGONS NORMATIVA A PRIMÀRIA: 

 

8 DE JUNY 
 
1r de Primària 
(2h) 

9 DE JUNY 
 
6è de Primària 
(2h) 

10 DE JUNY 
 
2n de Primària 
(2h) 

11 DE JUNY 
 
6è de Primària 
(2h) 

12 DE JUNY 
 
3r de Primària 
(2h) 

15 DE JUNY 
 
4t de Primària 
(2h) 

16 DE JUNY 
 
FESTIU 

17 DE JUNY 
 
6è de Primària 
(2h) 

18 DE JUNY 
 
5è de Primària 
(2h) 

19 DE JUNY 
 
6è de Primària 
(2h) 

 
En funció de la demanda, ajustarem els espais i els horaris, sempre respectant els dies de primària. 
 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
S’ofereix: 
 

a) Per als alumnes de 4t d’ESO: Acció educativa presencial, sempre de caràcter 
voluntari, en grups de 15 alumnes com a màxim. Té com a finalitat donar suport a la 
finalització de l’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a 
secundària postobligatòria (Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

 



b) Atenció personalitzada per a qualsevol alumne de l’ESO, que implicarà la 
planificació i programació del dia i l’hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un 
únic familiar. Aquesta atenció té com objectius: 

a. L’acompanyament educatiu personalitzat. 
b. L’acompanyament emocional. 
c. La formulació d’un pla personalitzat que permeti a l’alumne afegir continguts 

formatius a les activitats d’estiu i l’ajudin en l’inici del proper curs. 
 

c) Atenció tutorial en grups reduïts de 1r a 3r d’ESO. 
 
 
Per tal de fer un acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat de tots els nivells d’ESO, 
proposem el següent horari de caràcter voluntari (assistència confirmada prèviament), fins 
el 19 de juny de 2020. 
 
PROPOSTA DE DATES EN GRUPS REDUÏTS SEGONS NORMATIVA A ESO I EN 
HORARI DE 8:30 A 10:30: 
 

8 DE JUNY 
 

2n d’ESO 

9 DE JUNY 
 
 

10 DE JUNY 
 

3r d’ESO 

11 DE JUNY 
 

1r d’ESO 
 

12 DE JUNY 
 

4t d’ESO 

15 DE JUNY 
 

2n d’ESO 

16 DE JUNY 
 

FESTIU 

17 DE JUNY 
 

3r d’ESO 

18 DE JUNY 
 

1r d’ESO 
 

19 DE JUNY 
 

4t d’ESO 

 
En funció de la demanda, ajustarem els espais, sempre respectant els dies de secundària. 

 
BATXILLERAT 

 
S’ofereix: 
 

a) Per als alumnes de 2n de Batxillerat: La finalitat és donar suport lectiu i d’orientació 
als alumnes que finalitzen l’etapa, sempre de caràcter voluntari, en grups de 15 
alumnes com a màxim 

 
b) Atenció personalitzada per a qualsevol alumne de Batxillerat, que implicarà la 

planificació i programació del dia i l’hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un 
únic familiar. Aquesta atenció té com objectius: 

a. L’acompanyament educatiu personalitzat. 
b. L’acompanyament emocional. 
c. La formulació d’un pla personalitzat que permeti a l’alumne afegir continguts 

formatius a les activitats d’estiu i l’ajudin en l’inici del proper curs. 
 

c) Atenció tutorial en grups reduïts per a l’alumnat de Batxillerat. 
 
Seran dies i horaris diferents (2h) per a cada curs de batxillerat en grups de màxim 15 

alumnes, extremant les mesures per evitar contagis.  



El curs es tanca de manera virtual per a tots els nivells, el dia 19 de juny de 2020. A excepció 

de 2n de Batxillerat, que les classes telemàtiques arribaran fins la realització de les PAU. 

 

PROPOSTA DE DATES EN GRUPS REDUÏTS SEGONS NORMATIVA A BATXILLERAT. 

EN HORARI DE 9H A 11H 

8 DE JUNY 
 

1r A 
2nA 

9 DE JUNY 
 
 

10 DE JUNY 
 

1rB 
2nB 

 

11 DE JUNY 
 

1rC 
2nC 

12 DE JUNY 
 

1rD 
2nD 

15 DE JUNY 
 

1r A 
2nA 

 

16 DE JUNY 
 

FESTIU 

17 DE JUNY 
 

1rB 
2nB 

18 DE JUNY 
 

1rC 
2nC 

19 DE JUNY 
 

1rD 
2nD 

 

 
En funció de la demanda, ajustarem els espais, sempre respectant els dies programats. 

 
CICLES FORMATIUS 

 
S’ofereix: 
 

a) Per als alumnes de 2n de Cicles Formatius: La finalitat és donar suport lectiu i 
d’orientació als alumnes que finalitzen l’etapa, sempre de caràcter voluntari, en 
grups de 15 alumnes com a màxim. 
 

b) Atenció personalitzada per a qualsevol alumne de Cicles Formatius, que implicarà 
la planificació i programació del dia i l’hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, 
d’un únic familiar. Aquesta atenció té com objectius: 

a. L’acompanyament educatiu personalitzat. 
b. L’acompanyament emocional. 
c. La formulació d’un pla personalitzat que permeti a l’alumne afegir continguts 

formatius a les activitats d’estiu i l’ajudin en l’inici del proper curs. 
 

c) Atenció tutorial en grups reduïts per a l’alumnat de Cicles Formatius. 
 
Seran dies i horaris diferents (2h) per a cada curs de Cicles Formatius en grups de màxim 

15 alumnes, extremant les mesures per evitar contagis.  

Aquesta distribució és realitza en dies diferents en funció del cicle formatiu per evitar al 
màxim possible les aglomeracions i creuament de persones a l’escola i en una franja de 
dues hores de 11:30 a 13:30 hores.  
 
La cita prèvia és exclusivament per a l’alumne/a juntament amb un únic acompanyant que 
ha de ser obligatòriament el pare, la mare o tutor/a legal. 
  
 
 
 



 
 
 
 
PROPOSTA DE DATES PER DONAR ORIENTACIÓ ACADÈMICA I ACOMPANYAMENT 
TUTORIAL I EMOCIONAL, EN HORARI DE 11:30 A 13:30: 
 

DILLUNS 8 I 15 
DE JUNY  
 

DIMARTS 9 DE 
JUNY 

DIMECRES 10 I 
17 DE JUNY  
 

DIJOUS 11 I 18 
DE JUNY  
 

DIVENDRES 12 I 
19 DE JUNY  
 

CFGM  
Cures Auxiliars 
d’infermeria  
 

 CFGM  
Gestió 
Administrativa 

CFGM  
Sistemes 
Microinformàtics 
i Xarxes  
 

CFGM  
Farmàcia i 
Parafarmàcia  
 

CFGS 
Administració i 
Finances 

  CFGS  
Educació Infantil 

CFGS  
Higiene 
Bucodental 

 
En funció de la demanda, ajustarem els espais, sempre respectant els dies programats. 

 
 
Indicacions per a tota la comunitat educativa, per a l’aplicació d’aquesta assistència 

presencial: 

 

1. Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 

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

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

 Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors. 

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 Calendari vacunal al dia. 

 

2. 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. 

 



3. Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu 

una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o 

filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre 

educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir 

un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

 

4. Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla 

tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà 

assistir al centre. 

 

5. En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre es 

faran en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre 

mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la 

instal·lació. 

 

6. Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única 

persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les 

distàncies fora de les instal·lacions. No podran accedir a l’escola, acompanyaran els 

alumnes fins a la porta principal d’entrada. 

 

7. Les entrades i sortides dels alumnes, no coincidiran mai, amb les d’un altre grup i/o nivell. 

Per aquest motiu, deixem franges de 15 minuts entre sessions (veure proposta d’horaris). 

 

8. Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys a l’escola per motius de conciliació hauran 

de presentar una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà. 

 

9. No es realitzaran patis. Únicament, els alumnes d’infantil, dins de l’horari d’acollida en 

faran ús, utilitzant material de forma individual i respectant distàncies i normes d’higiene. 

 

10. No hi haurà servei de menjador. 

 

11. Els grups tindran una capacitat màxima: 

 Alumnes de P3: Màxim 8 alumnes 

 Alumnes de P4 i P5: Màxim 10 alumnes 

 Alumnes de tots els nivells de primària: Màxim 13 alumnes 

 Alumnes de tots els nivells de secundària: Màxim 15 alumnes 

 

12. L’assistència a l’escola és de caire voluntari, segons la normativa: obertura per a 

l’organització de l’obertura dels centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització 

del curs 2019/20. 

 

13. Els grups de cada nivell seran fixes, amb un espai fixe però no exclusiu (que es 

desinfectarà després de cada sessió programada i confirmada amb anterioritat). 

 

14. Els alumnes de cada nivell, només tindran contacte amb el tutor o tutors d’aula. En cas 

de necessitat, si algú s’ha de moure, és el docent. 



 

15. No es lliurarà cap document per escrit, tota la informació es rebrà via on-line. 

 

16. El curs es tanca de manera virtual per a tots els nivells, el dia 19 de juny de 2020. A 

excepció dels alumnes que es presenten a la Selectivitat, que les classes telemàtiques 

arribaran fins la realització de les PAU. 

 

17. Tots els participants (professors, mestres, alumnes...) hauran de tenir signat un 

document (conforme compleixen els requisits de salut especificats pel Departament i 

esmentats anteriorment). 

 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID: 
 
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 
aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament 
preventiu). 
 
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

 Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 

 Avisar pares, mares o tutors. 

 Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 
primària o pediatra. 

 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 

 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 
 
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

 No assistir al centre 

 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 
 
En cas de treballadors i treballadores del Centre: 

 Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la 
direcció del centre 

 Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en 
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu 
seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus 
possibles contactes. 

 
RELACIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA QUE 
PARTICIPARAN EN L’OBERTURA DE L’ESCOLA: 
 
1. Nombre de persones de l’Equip Directiu: 4 
2. Nombre de persones de l’equip docent d’Infantil: 1 
3. Nombre de persones de l’equip docent de Primària: 9 
4. Nombre de persones de l’equip docent de secundària: 20 
5. Nombre de persones d’Administració i Serveis: 3 
 



Previsió d’alumnes: 
 

 P3 P4 P5 1r P 2n P 3r P 4t P 5è P 6è P 

Alumnes - - - 6 4 5 17 4 28 

 
 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Alumnes 8 5 5 9 

 
 

 1r Batxillerat 2n Batxillerat 

Alumnes - 3 

 
 

Alumnes Cures 
Infermeria 

Farmàcia i 
Parafarmàcia 

Gestió 
Adm. 

Informàtica Ed. 
Infantil 

Adm. I 
Finances 

Higiene 
Bucodental 

1r curs  
L’assistència és amb cita prèvia 2n curs 

 
 
 
 
 
Per tal de complir amb la normativa establerta, l’Equip Directiu de l’Escola Freta de Calella, 
dona el vist i plau del següent document i el deixa a disposició de la Inspecció d’Educació i 
de tota la comunitat educativa del centre a través de la seva publicació al web de l’escola. 


