Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Marinada

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura de
l’escola Marinada
El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 20192020 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.
En data 29 de maig de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del contingut del Pla
d’Obertura.
D’acord amb el que s’ha esmentat,
RESOLC:
1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola Marinada de Cambrils, que s’adjunta a l’annex d’aquesta
resolució.
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.
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ANNEX:

PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA MARINADA DE CAMBRILS
El Pla d’Obertura de l’escola Marinada 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 (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).

Segons indicacions del Departament d’Educació, cal tenir en compte aquests dos aspectes:
• El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format TELEMÀTIC el 19 de juny.
• L’assistència a l’escola és VOLUNTÀRIA i sotmesa a uns requisits especificats en aquest
Pla.
L’escola Marinada, a més a més, afegeix aquests altres dos condicionants:
• L’escola NO ofereix servei de menjador
• L’escola NO ofereix servei de transport
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és de:
Docents
24

No docents
1

Segons les respostes de les famílies a l’enquesta enviada el dia 26 de maig de 2020, es preveu
aquesta assistència d’alumnes:
P3
P4
P5
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1. Requisits per a tots els alumnes que vulguin assistir a l’escola:
Per poder reincorporar-se presencialment a l’escola les famílies han de presentar
•

Una declaració responsable sobre l’absència de simptomatologia compatible amb la
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós i la no convivència amb un positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors; i que l’alumne/a té el calendari vacunal al dia.
(S’adjunta model)

•

Una declaració responsable del pare i de la mare conforme estan fent treball presencial i
no el poden fer telemàtic (Exclusiu pels alumnes d’Educació infantil. S’adjunta model)

En cap cas s’acceptarà l’entrada a un alumne/a al centre sense haver omplert l’enquesta i
sense haver presentat la documentació requerida. Les mesures preses responen a les
orientacions de Sanitat i del Departament d’Educació, per tal de garantir la màxima seguretat de
l’alumnat, del personal docent, i de tota la Comunitat Educativa.
Un cop dins l’escola, caldrà seguir en tot moment les instruccions donades per els/les mestres en
relació a: rentat de mans, distància de seguretat, ús de mascareta...
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles, prenent-los la temperatura
abans de sortir de casa per anar a l’escola i també se’ls prendrà en entrar a l’escola. En el cas que
l’alumne/a presenti febre, no podrà assistir al centre.
En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a en la seva presència al centre:
•

S’aïllarà l’alumne o l’alumna en un espai específic.

•

S’avisarà a la família.

•

S’informarà a la família que han d’evitar contactes i consultar al CAP o pediatra.

•

S’informarà al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.

•

Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.
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3. Organització de l’acció educativa presencial.
1- ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL PELS ALUMNES DE 6è
Les classes continuaran en format telemàtic fins a l’acabament de curs, el 19 de juny, per tant a
l'escola no es realitzaran activitats d'aprenentatge.
Els alumnes de 6è podran venir a l’escola, de manera voluntària i complint tots els requisits, per
tal de rebre suport a la finalització d’etapa, els dimecres de juny (dies 3, 10 i 17).
● Organització de grups d’alumnes i del professorat.
Els alumnes, segons les instruccions del Departament, s’han d’organitzar en grups de 13 alumnes
com a màxim. Com que només seran 10 alumnes, s’estaran en un únic grup que estarà atès pels
dos tutors de 6è.
● Horaris del grups
Els alumnes entraran a les 09:00 i sortiran a les 10:30. Durant l’estona que s’estiguin a l’escola es
limitarà l’ús del lavabo i no es sortirà al pati ni es podrà esmorzar.
● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.
Els alumnes s’estaran a l’aula 23 (la de 6è B), separats segons les distàncies que marquen les
normes de seguretat.

2- ATENCIÓ PERSONALITZADA EN QUALSEVOL CURS I NIVELL
És una mesura excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i
hora de retrobament amb l’alumnat i, si s’escau, d’un únic familiar amb el tutor/a, a l’aula.
L’objectiu d’aquestes trobades serà tancar temes del seguiment de l’alumne/a.
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3- ATENCIÓ TUTORIAL EN GRUPS REDUÏTS
Les classes continuaran en format telemàtic fins a l’acabament de curs, el 19 de juny.
Els alumnes de P3 a 6è podran venir a l’escola, de manera voluntària i complint tots els requisits,
un dia i hora establerts, de la setmana del 15 al 19 de juny, per tal de:
- Acabar el curs amb una atenció personalitzada i un acompanyament emocional.
- Retornar els llibres de text de reutilització que l’alumnat té a casa (de 3r a 5è).
- Recollir el material propi que té a l’escola i que s’ha d’endur cap a casa.
- Recollir l’informe de final de curs (també s’enviarà per correu electrònic)
● Organització de grups d’alumnes i del professorat.
Els alumnes podran venir a l’escola amb les ràtios establertes (8 alumnes a P3; 10 alumnes a P4 i
P5; 13 alumnes a primària) seguint aquest calendari:
Dilluns, 15
P3
3r

Dimarts, 16
P4
4t

Dimecres, 17
1r

Dijous, 18
P5

6è

Divendres, 19
2n

5è

--

● Horaris del grups
S’establiran dos torns d’una hora i mitja cadascun (s’informarà les famílies del torn que els
correspon). El primer torn entrarà a les 09:00 i sortirà a les 10:30. El segon torn entrarà a les
11:00 (per donar temps a desinfectar) i sortirà a les 12:30. Durant l’estona que s’estiguin a
l’escola es limitarà l’ús del lavabo i no es sortirà al pati ni es podrà esmorzar.
● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.
Els alumnes s’estaran a la seva aula habitual, separats segons les distàncies que marquen les
normes de seguretat.
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4- ACOLLIDA PER A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL
Les classes continuaran en format telemàtic fins a l’acabament de curs, el 19 de juny, per tant a
l'escola no es realitzaran activitats d'aprenentatge.
Els alumnes d’Educació Infantil podran venir a l’escola, de manera voluntària i complint tots els
requisits, a partir de l’1 de juny i fins el 19 de juny.
● Organització de grups d’alumnes i del professorat.
Els alumnes, segons les instruccions del Departament, s’han d’organitzar en grups de 8 alumnes
com a màxim (en el cas de P3) i de 10 alumnes com a màxim, en el cas de P4 i P5.
Com que només seran 4 alumnes d’Infantil que faran ús d’aquest servei, s’estaran en un únic
grup que tindrà dues mestres assignades. Les mestres aniran alternant-se cada dia, segons
aquest calendari:
1
Tutora de P3 B
T.E.I.

2
Tutora de P5 A
Tutora de 2n A

3
Tutora de 5è A
Tutora de 2n A

4
Tutora de 5è A
Tutora de 2n A

5
Esp. d’anglès
Tutora de P3 A

8
Tutora de P3 B
Tutora de P4 A

9
Tutora de P5 A
T.E.I.
Esp. d’E.F.

10
Tutora de P4 A
Esp. d’E.F.

11
Tutora de P5 B
Tutora de 3r B
Esp. d’E.F.

12
Tutora de P5 B
Tutora de 3r B

15
Tutora de P3 B
Tutora de P3 A

16
Tutora de P5 A
Esp. d’anglès

17
Tutora de 5è A
Tutora de P4 A

18
Esp. d’anglès
T.E.I.

19
Tutora de P5 B
Tutora de 3r B

● Horaris del grups
L’horari serà de 09:00 a 13:00. Per sortir al pati s’establiran torns, per tal de garantir la distància
de seguretat.
● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.
Els alumnes s’estaran a l’aula A1 (la de P5 A), separats segons les distàncies que marquen les
normes de seguretat.
Carrer Molí d’Avall, 13
43850 Cambrils
Telèfon/Fax: 977 793702
e3006356@xtec.cat
https://escolamarinadacambrils.com/

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Marinada

Carrer Molí d’Avall, 13
43850 Cambrils
Telèfon/Fax: 977 793702
e3006356@xtec.cat
https://escolamarinadacambrils.com/

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Marinada

Carrer Molí d’Avall, 13
43850 Cambrils
Telèfon/Fax: 977 793702
e3006356@xtec.cat
https://escolamarinadacambrils.com/

