
PLA D‘OBERTURA DEL CENTRE 
Escola Sant Jordi 

Vilanova i la Geltrú 
 

PERSONAL I ALUMNAT 
 
Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre. 
 

30 membres de l’equip docent poden fer atenció presencial.  

● 5 d’aquestes persones poden gaudir de l’aplicació de sistemes per la conciliació horària per              

tenir fills i filles a càrrec menors de 14 anys.  

● 15 membres més podrien acollir-se a no fer atenció de forma presencial per tenir infants a                

càrrec menors de 12 anys tenint en compte que l’altre progenitor està treballant en serveis               

essencials. Tot i així hi ha un acord de claustre per mirar de repartir les tasques d’atenció                 

presencial entre totes, sota la coordinació de l’equip directiu. 

 

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre 
 

La previsió d’alumnat al centre  en les diferents etapes és la següent: 

 

● Educació Infantil: 5 infants han demanat fer ús del servei de guarderia. 

● Educació Primària: 40 infants d’educació primària convocats per fer un acompanyament           

personalitzat individual o en petit grup. 

 

ACCIÓ EDUCATIVA 
 

1. Organització de l’acció educativa presencial 

. 

● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà           

presencialment al centre. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL  

● 5 infants en total. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

● Primer: 6 

● Segon: 0 

● Tercer:11 

● Quart: 6 

● Cinquè: 9 

● Sisè: 5 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat. 

 



EDUCACIÓ INFANTIL 

● En l’etapa d'educació infantil s’organitzarà un sol grup de cinc infants.  

● Aquest grup quedarà atès per dues mestres amb el suport puntual de l’equip directiu.  

● Per tal de conciliar i tenir en compte les circumstàncies personals del professorat s’han              

organitzat 4 equips de mestres, que faran torns durant els 13 dies d’obertura, per atendre               

els cinc infants. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

● En l’etapa d’educació primària es faran sessions presencials d’acompanyament per part dels            

tutors de cada grup o de la mestra d’EE.  

● En cap cas superaran agrupaments de 4 persones. 

 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo) 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

● En l’etapa d’educació infantil s’atendrà el 5 infants des de les 9.00 h fins la 13.00h. 

● Es farà un sol grup d’infants. 

● L’estona d’esbarjo serà entre les 10.30 i les 11.15 h. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

● Els horaris d’acompanyament presencial seran els convinguts i programats amb la família en             

sessions d’entre 60’ i 90’ i sempre en el període de 9.00 del matí a 13.00 del migdia. 

● No hi haurà sortida al pati perquè en el cas de fer alguna trobada presencial no superaran els                  

90’. 

 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

● En l’etapa d’educació infantil es faran servir quatre espais:  

1. terrasseta 

2. aula de música 

3. aula d’anglès 

4. lavabos planta baixa.  

 

● Aquest grup d’infants entraran per la porta de serveis de l’escola i accedirà a l’edifici per la                 

porta de l’aula de música.  

● L’entrada serà esglaonada d’un en un per evitar de fer fila. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

● En principi cada infant es trobarà amb el seu tutor a la seva aula o a l’aula d’educació                  

especial.  

● Els espais quedaran marcats amb un símbol si se n’ha fet ús a fi i efecte que el servei de                    

neteja sàpiga que ha de desinfectar l’espai a l’acabar el matí. 

 

2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que              

preveu el centre educatiu. 



 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

● A l’etapa d’Educació Primària, un cop feta la previsió de famílies que han mostrat la seva                

voluntarietat de venir al centre, no es realitzaran trobades de mig grup a cap nivell. 

● Sí que es realitzaran acompanyaments de reforç i tutoria individualitzats o de petit grup amb               

aquells casos d’infants que hagin estat més desconnectats durant el període de            

confinament. 

 

3. Servei de transport. 

No s’ofereix servei de transport. 

 

BATERIA DE MESURES DE SEGURETAT 
 

DOCUMENTACIÓ 

 

● Les famílies d’educació infantil i primària hauran de: 

● Lliurar signada la declaració responsable corresponent. 

● Portar el calendari vacunal actualitzat 

 

CIRCUÏTS D’ENTRADES I SORTIDES 

 

● La programació de les trobades presencials individuals o en petit grup garantiran un espai de               

temps d’almenys 15’ en les entrades i sortides. 

 

● L’entrada al recinte escolar es farà per dues portes diferents: 

● Educació infantil: porta exterior de serveis 

● Educació Primària: porta exterior central 

 

● L’entrada als dos edificis es farà per portes diferents: 

● Educació infantil: porta exterior de l’aula de música. 

● Primer: porta de fusta de sota el porxo 

● Segon: porta d’alumini (si es fa alguna trobada) 

● Tercer i quart: porta edifici ampliació. 

● Cinquè: entrada escala de cargol 

● Sisè: escala d’accés al terrat (zona aparcament de bicis) 

 

● Les mestres recolliran els infants a les portes exteriors corresponents i conduiran els infants              

fins a l’aula acordada. En els casos d’infants de fins a 6 anys, es farà el recorregut d’entrada                  

de forma individualitzada: una mestra estarà amb el grup dins de l’aula i l’altra mestra anirà                

recollint els infants a l’entrada individualment.  

 

● Al final de les sessions seran les mestres que portaran els infants fins la sortida del recinte                 

escolar seguint el mateix recorregut i dinàmica. 

 

MATERIAL 



● A l’entrada de cada aula hi haurà: 

● Gel hidroalcohòlic 

● Rotlle de paper 

 

●  A cada aula també hi haurà: 

● Aixeta 

● Sabó de mans 

● Rotlle de paper 

 

● En el cas d’Educació Infantil també hi haurà un producte desinfectant, un drap, gel              

hidroalcòlic i paper en els WC. 

 

HÀBITS HIGIÈNICS I DE DISTANCIAMENT  

 

● Els nens i les nenes i els mestres es rentaran les mans abans d’entrar a l’aula i en sortir. 

 

● Les cadires i taules que s’hagin de fer servir estaran degudament senyalitzades per tal de               

garantir la distància de seguretat de 2m. 

 

● El material d’educació infantil serà d’ús individual. Cada infant tindrà un espai personal amb              

el material plàstic que pot necessitar. El material que pot ser compartit al llarg dels diferents                

dies serà desinfectat per l’equip de mestres de suport en acabar el matí. Cada dia els infants                 

podran utilitzar material comú però només el podrà utilitzar un sol infant cada dia, de forma                

rotatòria. 

 

● A l’educació primària s’elimina l’ús de qualsevol material compartit. 

 

● A l’educació infantil es delimitaran zones personals de joc àmplies per a cada infant. 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES INFECCIONS 

 

● Si es detecta un cas d’infecció s’avisarà a la resta de famílies, els infants dels quals hagin                 

pogut estar en contacte a l’escola.  

 

● En el cas que algun infant presenti algun dels símptomes relacionats amb el COVID-19 durant               

la trobada presencial se l’aillarà de forma curosa, en un espai no ocupat de secretaria i                

s’avisarà a la seva família i a la resta de famílies que hagin pogut estar en contacte. A l’hora                   

s’avisarà al Departament per a que es tingui constància, mitjançant la figura de la inspectora. 

 

ÚS D’ALTRES ESPAIS 

 

● Les mestres podran fer ús de la sala de mestres sempre que no hi hagi més de dues tres                   

persones i es mantinguin els 2 m. de distància entre elles. S’hauran de rentar les mans quan                 

entrin i quan surtin. En aquest espai hi haurà també un rotlle de paper i gel hidroalcohòlic a                  

l’entrada. 

 



● Les mestres portaran mascareta en tot moment. 

Com a representant de l’escola Sant Jordi faig constar que amb la previsió d’aquestes              

mesures vetllarem per la seguretat dels infants i de l’equip docent però no la garantim               

explícitament.  

 

Francesc Martín Martínez 

Director  

Escola Sant Jordi  

Vilanova i la Geltrú 

29 de maig de 2020 


