LICEU CASTRO DE LA PEÑA - PLA D‘OBERTURA DEL CENTRE
DEL 8 AL 19 DE JUNY 2020

1. Consideracions prèvies

Educació Infantil
Acció educativa presencial (sempre de caràcter voluntari) en grups de:
- P3: 8 com a màxim
- P4 i P5: 10 com a màxim
Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de
famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar
treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a
P3 i 10 a P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores.
6è Primària
Acció educativa presencial (sempre de caràcter voluntari) en grups de: 13 alumnes com a
màxim.
Objectius:
Donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a
secundària, de manera gradual i no necessàriament permanent.

4t ESO
Acció educativa presencial (sempre de caràcter voluntari) en grups de 15 alumnes com a
màxim.

Objectius:
Donar suport a l’assoliment de l’obtenció del títol de la ESO.
Treball d’orientació de l’alumnat en el pas dels estudis obligatoris als postobligatoris.
2n de Batxillerat
Acció educativa presencial (sempre de caràcter voluntari) en grups de 15 alumnes com a
màxim.
Objectius:
Donar suport a l’assoliment de l’obtenció del títol de Batxillerat.
Donar suport a la preparació de les PAU.

TOTS ELS NIVELLS I CURSOS
Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne i, si escau, la família en qualsevol curs i nivell.
Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i
programació del dia i hora de retrobament de l’alumne i, si és necessari, d’un únic familiar
amb el tutor o tutora a l’aula.
Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui
necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb
l’atenció personalitzada, amb un màxim de 13 alumnes, que comporta l’obertura d’algun
espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de
l’alumnat amb el professorat.

2. Concreció del Pla de reobertura juny 2020

-

Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al
centre: 24

-

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 47

2. 1. Organització de l’acció educativa presencial.
● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que
assistirà presencialment al centre.
Educació Infantil:
P3: 5
P4: 3
P5: 8
6è d’Educació Primària : 4
4t d’ESO: 15
2n de Batxillerat: 12

● Organització de grups d’alumnes i del professorat. Horaris. Espais.

-

Educació Infantil (del 8 al 19 de juny)
P3 -P4 / Alumnes: 8

Hora d’entrada:

9:15 a 9:30 hores

Hora de sortida:

12:45 a 13 hores

Esbarjo

Pati esportiu de 11 a 11:30 hores

Espai

Aula de P3

Activitat

Atenció psicoemocional / Habilitats socials

Professorat

Tutora / professores educació infantil

P5 / Alumnes: 8 (del 8 al 19 de juny)
Hora d’entrada:

9:00 a 9:15 hores

Hora de sortida:

12:30 a 12:45 hores

Esbarjo

Pati bàsquet 11:00-11:30 hores

Espai

Aula de P5

Activitat

Treball psicoemocional / Habilitats socials

Professorat

Tutora / professores educació infantil

6è Primària / Alumnes: 4 (8, 10, 17 i 19 de juny)
Hora d’entrada:

9:45 - 10:00h

Hora de sortida:

11:45 - 12:00h

Activitat

Atenció psicoemocional. Orientació. Tutoria.

Professorat

Tutora / professorat curs

4t ESO / Alumnes: 15 (8, 10, 17 i 19 de juny)
Hora d’entrada:

9:45 - 10:00h

Hora de sortida:

11:45 – 12:00h

Espai

Aula de 4t ESO

Activitat

Tutoria. Orientació. Atenció psicoemocional.

Professorat

Tutor / Professorat curs

2n Batxillerat / Alumnes: 12 (del 8 al 19 de juny)
Hora d’entrada:

9:00 - 9:15h

Hora de sortida:

12:45 - 13:00h

Espai

Aula de 2n Batxillerat

Esbarjo

10:45 - 11:15h / Aula

Activitat

Preparació PAU / Preparació ava. extraordinària

Professorat

Professorat batxillerat

2. 2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en
grup reduït, que preveu el centre educatiu (entre el 8 i el 19 de juny).

1r ESO
(Puntual. Programada amb cita prèvia)

Atenció personalitzada (individual)
Dia

divendres 12

Hora

11:30-12:30

Alumne/a

1

Adult

Per confirmar

Espai

Sala de professors davant secreteria

Professorat

Tutora

Atenció grups reduïts (màxim 13 alumnes)
Dia:

Dimarts 16

Hora:

9:30-10:30

Alumnes:

Tutoria presencial a petició

Espai:

Sala de professors davant secretaria

Professorat:

Tutora

2n ESO
(Puntual. Programada amb cita prèvia)

Atenció personalitzada (individual)
Dia

Hora

Alumne/a

Adult

Espai

Professora

8

9:30

1

Mare

Sala professors

Tutora

8

10:15

1

Mare

Sala professors

Tutora

8

11:00

1

Mare

Sala professors

Tutora

8

11:45

1

Mare

Sala professors

Tutora

8

12:15

1

Mare

Sala professors

Tutora

Atenció grups reduïts (màxim 13 alumnes) (Previst sense confirmar pels pares)
Dia

Hora entrada

Hora de sortida

Alumnes

Espai

Professora

10

9:30

11:00

5

Aula 2n ESO

Tutora

11

9:30

11:00

5

Aula 2n ESO

Tutora

12

9:30

11:00

5

Aula 2n ESO

Tutora

15

9:30

11:00

5

Aula 2n ESO

Tutora

2. 3. Requisits per poder venir presencialment a l’escola:

- Cal lliurar a l’entrada el full de declaració responsable omplert i signat corresponent a cada
nivell.
Full de declaració responsable Educació Infantil
Full de declaració responsable Educació Primària
Full de declaració responsable ESO - Batxillerat alumnes menors de 18 anys
Full de declaració responsable Batxillerat alumnes majors de 18 anys
- Absència de simptomatologia relacionada amb la COVID-19 o quadre infecciós, durant els
14 dies anteriors.
- No haver estat en contacte amb algú positiu els 14 dies anteriors.
- Tenir les vacunes al dia.
- Que l’alumne/a no presenti malalties cròniques complexes (respiratòries, cardíaques,
diabetis...)

2. 4. Mesures de seguretat:

Educació Infantil
- Entrades i sortides:
Hora d’entrada: 9.15 a 9.30 hores
Hora de sortida: 12.45 a 13 hores
- Es faran esglaonades, amb un interval de 15 minuts. Només un acompanyant que no
podrà entrar al centre. Comprovació de la temperatura corporal.
- Distanciament físic de 2 metres.
- Rentada de mans a l’entrada i sortida del centre.
- Material d’ús individual. Cal portar-lo diàriament a casa per la seva neteja i higiene.
- Ús de mascareta a partir de 5 anys, si hi ha dificultat per fer mantenir les mesures de
distanciament. Els infants han de portar de casa una mascareta a la seva bossa personal i
la farà servir només a indicacions de la mestra en cas que aquesta ho consideri necessari.

Educació Primària
- Entrades i sortides:
Entrada: 9:45 - 10:00h
Sortida: 11:45 – 12:00h
- Es faran esglaonades, amb només un acompanyant que no podrà entrar al centre.
- Comprovació de la temperatura corporal.
- Distanciament físic de 2 metres.
- Rentada de mans a l’entrada i sortida del centre.
- Material d’ús individual.
- Ús de mascareta indicat de 6 a 12 anys.

ESO
- Entrades i sortides esglaonades.
Entrada: 9:45 - 10:00h
Sortida: 11:45 – 12:00h
- Comprovació de la temperatura corporal.
- Distanciament físic de 2 metres.
- Rentada de mans a l’entrada i sortida del centre.
- Material d’ús individual.

- Ús de mascareta indicat només si hi ha dificultat per fer complir les mesures de
distanciament.

Batxillerat
- Entrades i sortides esglaonades.
Entrada: 9:00 -9:15h
Sortida: 12:45 -13:00h
- Comprovació de la temperatura corporal.
- Distanciament físic de 2 metres.
- Rentada de mans a l’entrada i sortida del centre.
- Material d’ús individual.
- Ús de mascareta indicat només si hi ha dificultat per fer complir les mesures de
distanciament.

Personal docent i no docent
- Comprovació de la temperatura corporal.
- Distanciament físic de 2 metres.
- Rentada de mans a l’entrada i sortida del centre. Abans i després d’àpats. Mínim una
vegada cada dues hores.
- Ús de mascareta indicat.

Espais i materials
- Ventilació de les instal·lacions. Les finestres i les portes es deixaran obertes.
- Neteja i desinfecció d’espais amb periodicitat diària.
- Desinfecció del material informàtic amb periodicitat diària.
- Neteja i desinfecció d’elements i superfícies d’ús comú: interruptors, manetes, poms de
portes, finestres, baranes i passamans, taules, cadires, aixetes, lavabos…
- Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material.

La Direcció Liceu Castro de la Peña

