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PLA D’OBERTURA PETIT ESTEL – LA NOVA JUNY 2020 
 

 

L’Escola Petit Estel – La Nova va tancar el 12 de març de 2020 a causa de la situació 

d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 (Coronavirus).  

El 8 de juny es procedeix a l’obertura del centre, coincidint amb l’entrada de la FASE 2 de la 

desescalada, tal com indica el Departament d’Educació.  

En aquest document s’explica com es portarà a terme la reobertura de l’Escola i el retorn de 

l’alumnat, l’organització de l’alumnat i del professorat, els horaris, els requisits per a 

l’assistència i les mesures de protecció i prevenció generals  
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1. Nombre de professionals que pot fer atenció presencial al centre. 

Docents: 56 

No docents: 7 

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

Llar d’Infants: 0 

Educació Infantil: 24 

2n de Batxillerat: 49 

*Els altres alumnes d’Infantil, Primària, Secundària i 1r de Batxillerat assistiran 

al centre un dia puntual per tancar el curs i recollir el seu material. 

3. Organització de l’alumnat i del professorat 

Llar d’Infants: 5 alumnes + 1 mestra 

Educació Infantil: P3 8 alumnes + 1 mestra/ P4 i P5 10 alumnes + 1 mestra 

ESO: 15 alumnes + 1 professor 

Batxillerat: 15 alumnes + 1 professor  

 

4. Horaris dels grups (hora d’entrada, sortida i hores de pati) i espais 

HORARIS MODEL INFANTIL (del 8 al 19 de juny) 

Grup A – Aula P3 J 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
ENTRADA 8:45-9:15 8:45-9:15 8:45-9:15 8:45-9:15 8:45-9:15 

PATI 11-11:30 11-11:30 11-11:30 11-11:30 11-11:30 
SORTIDA 12:45-

13:15 

12:45-13:15 12:45-13:15 12:45-13:15 12:45-13:15 

 

Grup B – Aula P3 L 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
ENTRADA 8:45-9:15 8:45-9:15 8:45-9:15 8:45-9:15 8:45-9:15 

PATI 10:15-

10:45 

10:15-10:45 10:15-10:45 10:15-10:45 10:15-10:45 

SORTIDA 12:45-

13:15 

12:45-13:15 12:45-13:15 12:45-13:15 12:45-13:15 

 

Grup C – Aula P4 A 
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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
ENTRADA 8:45-9:15 8:45-9:15 8:45-9:15 8:45-9:15 8:45-9:15 

PATI 11:45-

12:15 

11:45-12:15 11:45-12:15 11:45-12:15 11:45-12:15 

SORTIDA 12:45-

13:15 

12:45-13:15 12:45-13:15 12:45-13:15 12:45-13:15 

 

 

HORARIS MODEL INFANTIL (del 15 al 19 de juny) 

Tancament i recollida de material  

                    
DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

          
15:00 a 15:45 15:00 a 15:45 15:00 a 15:45 15:00 a 15:45 15:00 a 15:45 

  P3A, P4A I P5B P3B, P4BI P5A P3C, P4C I P5C   
          

15:45 a 16:15 15:45 a 16:15 15:45 a 16:15 15:45 a 16:15 15:45 a 16:15 
  P3A, P4A I P5B P3B, P4BI P5A P3C, P4C I P5C   
          

16:15 a 17:00 16:15 a 17:00 16:15 a 17:00 16:15 a 17:00 16:15 a 17:00 
  P3A, P4A I P5B P3B, P4BI P5A P3C, P4C I P5C   
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HORARIS PRIMÀRIA (del 15 al 19 de juny) 

Tancament i recollida de material  

HORA DILLUNS 
15/6/20 

DIMARTS 
16/6/20 

DIMECRES 
17/6/20 

DIJOUS 
18/6/20 

DIVENDRES 
19/6/20 

9.30 1A (1) 1B (1) 1C (1) 2A (1) 2B (1) 

9:45 3A (1) 3B (1) 3C (1) 4A (1) 4B (1) 

10:00 5A (1) 5B (1) 5C (1) 6A (1) 6B (1) 

10:15  1A (2) I 6C (1) 1B (2) I 4C (1) 1C (2) I 2C (1) 2A (2) 2B (2) 

10:30 3A (2) 3B (2) 3C (2) 4A (2) 4B (2) 

10:45 5A (2) 5B (2) 5C (2) 6A (2) 6B (2) 

11:00 6C (2) 4C (2) 2C (2)   
 

 
HORARIS ESO I 1r BATXILLERAT (del 15 al 19 de juny) 

Tancament i recollida de material  

 

HORA DILLUNS 
15/6/20 

DIMARTS 
16/6/20 

DIMECRES 
17/6/20 

DIJOUS 
18/6/20 

15:00 1C (1) 2C (1) 1B (1) 3B (1) 

15:15 3A (1) 4B (1) 2B (1) 4A (1) 

15:30 1C (2) 2C (2) 1B (2) 3B (2) 

15:45 3A (2) 4B (2) 2B (2) 4A (2) 

16:00 1BAT A (1) 1A (1) 1BAT B (1) 2A (1) 

16:30 1BAT A (2) 1A (2) 1BAT B (2) 2A (2) 
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HORARIS I AULES 2N BATXILLERAT (del 8 al 19 de juny) 

HORARI MATÈRIES DE MODALITAT DIMARTS I DIMECRES I DIVENDRES 19 
 
8:00- 
8:50 

MATES (AULA 1) 

  
 
 

LITERATURA CASTELLANA (AULA 2) 
 
 

9:00- 
9:50 

QUÍMICA (AULA 1) LLATÍ  
(AULA 
2) 

GEOGRAFIA 
(AULA 3) 

MATES 
SOCIALS 
(AULA 4) 

     

10:00- 
11:00 

BIO 
(AULA1) 

DIBUIX 
(AULA 
DIBUIX) 

EMPRESA 
(AULA 4) 

LIT 
CAT 
(AULA 
3) 

FILO (AULA 2) ESTUDI 
(BIBLIO) 

  
 

     
 

11-11:15 DESCANS JARDINETS  
 
 

11:15- 
12:15 

FÍSICA (AULA 1) EMPRESA (AULA2) ESTUDI 
(BIBLIO) 

    

12:15- 
13:15 

MATES (AULA 1) MATES CCSS  (AULA   2) 
 

   

 
 

AULES PASSADÍS DE BAIX 
 
AULA 1: 1r C 
AULA 2: 3r B 
AULA  3: 2n C 
AULA 4: 2n A 
ESTUDI: BIBLIOTECA 
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MODEL COMUNES DILLUNS I DIJOUS I DIVENDRES 12 (del 8 al 19 de juny) 
 

 A B C D 

8:15- 9:00 CASTELLÀ    

9:00-10:00 CATALÀ    

9:15-10:00  ANGLÈS   

8:45- 10:00   HISTÒRIA  

9:00-10:00    CASTELLÀ 

10:00-11:00 HISTÒRIA CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

11:00-11:15 DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS 

11:15-12:00 ANGLÈS    

11:15-12:15  CASTELLÀ   

11:15-12:00   CATALÀ  

12:15-13:15  HISTÒRIA   

12:00-12:45   ANGLÈS  

11:15-12:00    HISTÒRIA 

12:00-13:00    CATALÀ 

GRUP A: AULA 1: 1r C GRUP B: AULA 2: 3r B GRUP C: AULA 3: 2n C GRUP D: AULA 4: 2n A 
 

 A B C D 

8:15- 9:00     

9:00-10:00     

9:15-10:00     

8:45- 10:00     

9:00-10:00     

10:00-11:00     

11:00-11:15 DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS 

11:15-12:00     

11:15-12:15     

11:15-12:00     

12:15-13:15     

12:00-12:45     

11:15-12:00     

12:00-13:00     
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5. Etapes educatives: 

 

a. LLAR D’INFANTS  

Un cop feta la previsió d’alumnes, finalment no s’obre aquest servei degut a la falta 

d’assistència. 

b. EDUCACIÓ INFANTIL  

Obrirem l’Escola per als alumnes de P3, P4 i P5, amb les mesures de prevenció sanitària i 

d’higiene i la realització de les mesures d’adequació i reorganització dels espais. 

- L’assistència al centre serà voluntària.  

- Es prioritzarà l’assistència dels infants els progenitors dels quals hagin de realitzar 

treball presencial.  

- Es portarà a terme un servei d’acollida de 9h a 13h.  

- Els grups seran d’un màxim de 8 alumnes a P3 i d’un màxim de 10 alumnes a P4 i a P5.  

- Es continuarà realitzant la docència telemàtica fins el 19 de juny, últim dia del curs 

escolar.  

Es preveu l’obertura de la Llar el dia 8 de juny (o el dia d’entrada a la fase 2) fins el 19 de juny, 

en horari de 9h a 13h. Per tant, l’assistència al centre serà de dues setmanes. La inscripció es 

portarà a terme a través d’un formulari de Google.  

L’última setmana de curs, del 15 al 19 de juny, realitzarem un horari específic per tal que tot 

l’alumnat pugui venir un dia a l’Escolaa recollir el seu material i fer un acomiadament amb el 

seu tutor.  

 

c. EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

L’Escola no oferirà el servei presencial per als alumnes de Primària. La docència continuarà 

sent telemàtica fins el 19 de juny, últim deia del curs escolar.  

Quan sigui necessari, els tutors o les tutores podran realitzar atenció personalitzada presencial 

amb l’alumnat, com a mesura excepcional.  

L’última setmana de curs, del 15 al 19 de juny, realitzarem un horari específic per tal que tot 

l’alumnat pugui venir un dia a l’Escolaa recollir el seu material i fer un acomiadament amb el 

seu tutor.  
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d. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) 

L’Escola no oferirà el servei presencial per als alumnes d’ESO. La docència continuarà sent 

telemàtica fins el 19 de juny, últim deia del curs escolar.  

Quan sigui necessari, els tutors o les tutores podran realitzar atenció personalitzada presencial 

amb l’alumnat, com a mesura excepcional.  

L’última setmana de curs, del 15 al 19 de juny, realitzarem un horari específic per tal que tot 

l’alumnat pugui venir un dia a l’Escolaa recollir el seu material i fer un acomiadament amb el 

seu tutor.  

 

e. BATXILLERAT 

1r de Batxillerat 

L’Escola no oferirà el servei presencial per als alumnes de 1r de Batxillerat. La docència 

continuarà sent telemàtica fins el 19 de juny, últim dia del curs escolar.  

Quan sigui necessari, els tutors o les tutores podran realitzar atenció personalitzada presencial 

amb l’alumnat, com a mesura excepcional.  

L’última setmana de curs, del 15 al 19 de juny, realitzarem un horari específic per tal que tot 

l’alumnat pugui venir un dia a l’Escolaa recollir el seu material i fer un acomiadament amb el 

seu tutor.  

 

2n de Batxillerat 

L’Escola oferirà un servei presencial per als alumnes de 2n de Batxillerat. Més endavant, 

rebreu una circular informativa de com es procedirà al retorn i s’especificaran els nous horaris 

adaptats a la situació actual. A més a més, es mantindrà el contacte telemàtic a través del 

Classroom i el correu electrònic.  

L’alumnat de 2n de Batxillerat haurà de venir a l’Escola amb mascareta higiènica. 
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6. ANNEX 

a. REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA 

Per assistir a l’Escola, l’alumnat, el personal docent i no docent ha de complir els següents 

requisits: 

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

dificultat respiratòria, diarrea...) o amb qualsevol quadre infecciós.  

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat i simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors.  

- Calendari vacunal al dia.  

- Absència de malalties cròniques d’elevada complexitat: malalties respiratòries greus, 

malalties cardíaques greus, malalties que afecten el sistema immunitari, diabetis mal 

controlada o malalties neuromusculars.  

En el cas del personal docent i no docent del centre no podran assistir les persones de risc 

elevat de malaltia greu per COVID-19: les condicions de risc són no tenir més de 60 anys, patir 

malalties cròniques (hipertensió, diabetis, problemes cardíacs o pulmonars, hepàtics o renals), 

les immunodeficiències i les dones embarassades.  

 

Formulari de DECLARACIÓ RESPONSABLE del treballador: 

En/Na ...................................................... amb número de DNI ......................................... que 

presta els seus serveis a l’Escola Petit Estel – La Nova.  

MANIFESTO I DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

Que, segons el document publicat pel Ministeri de Sanitat denominat: “Procedimiento de 

actuación para los Servicios de Prevención de RiesgosLaborales (SPRL) frente a la exposición al  

Sars-Cov-2” i el document del “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” elaborat pel Departament d’Educació i autoritzat pel PROCICAT, 

no soc qualificat com a PERSONAL TREBALLADOR ESPECIALMENT SENSIBLE.  

Signatura:        Data:  
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b. CONTROL DE SÍMPTOMES 

Les famílies o persones tutores hauran d’enviar per correu electrònic una declaració 

responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb 

símptomes a l’Escola i d’informar al centre de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 

l’entorn familiar de l’alumnat.   

 

c. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS 

Els protocols a seguir es penjaran a les entrades de tots els edificis.  

- Distanciament físic: S’han habilitat dos carrils de circulació. Un per a l’entrada i l’altre 

per a la sortida. Igualment s’han fet horaris per tal d’esglaonar les hores d’entrada dels 

alumnes. Les taules de les aules s’han senyalitzat amb cartells amb “prohibit seure” 

per mantenir la distància.  

- Rentat de mans: Es procedirà al rentat de mans a l’entrada i sortida de l’escola. Així 

com abans i després d’anar al lavabo i a cada canvi d’activitat. Per tant, es netejaran 

les mans de forma sistemàtica al llarg del dia.  

Hi haurà dispensadors de gel a l’entrada de cada edifici i a l’entrada de cada aula. Es 

senyalitzarà l’entrada i la sortida dels edificis amb indicacions.  

 

- Mascaretes: Els alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat hauran de portar 

mascareta higiènica. Els alumnes d’Infantil no portaran mascareta.  

d. NETEJA 

Els espais es netejaran abans de la reobertura de l’Escola i hi haurà neteja diària durant 

l’activitat i a l’acabar.  

e. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA AMB COVID-19  

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 

aquell moment: 

Cas d’aparició de símptomes d’un alumne: 

- Aïllar l’alumne a un espai específic. 

- Avisar la família.  
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- La família s’haurà de posar en contacte amb el centre d’atenció primària o al pediatre.  

- Informar al CAP de referència. 

- Procedir a la neteja i desinfecció dels espais del centre.  

Cas d’aparició de símptomes d’un treballador: 

- Informar a la direcció del centre.  

- No assistir al centre.  

- Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.  

 

 


