
ESCOLA TECNOS - PLA DE REOBERTURA juny 2020 
 

 

0. Introducció 

En data 22 de maig de 2020 el Departament d’Educació va lliurar a les escoles les                

instruccions de reobertura dels centres que estiguin ja a la fase 2 de la desescalada. 

 

Així doncs seguint les instruccions rebudes, tan bon punt Terrassa entri a la fase 2, que                

es preveu que sigui el dia 8 de juny, procedirem a l’obertura de l’escola en els termes i                  

condicions següents: 

 

L’assistència al centre serà voluntària, ja que el curs se seguirà desenvolupant de             

forma telemàtica. 

 

L'assistència presencial contempla aquests supòsits per a les diferents etapes: 

 

INFANTIL: Acollida de 9 a 1 per alumnes P3, P4 i P5 que ho necessitin.               

Tancament de curs o comiat individual amb la tutora o en el cas que no sigui                

possible amb un especialista de l’etapa. L’alumne/a amb un adult de la seva             

família voluntàriament podrà acomiadar-se de la mestra i recollir les seves           

pertinences en un horari concret que se li facilitarà durant els dies 15, 16 i               

17. 

PRIMÀRIA: Tancament de curs / comiat l’última setmana en petits grups           

amb el tutor o en cas que no sigui possible amb un especialista. Donarem un               

horari concret per venir a cada grup sense que es trobin a la porta a l’entrada                

o sortida. Podran recollir les seves coses, compartirem una estona i           

marxaran. 

ESO + 1 BTX : La setmana del 15 al 17 hi haurà entrevistes amb els tutors                 

individuals o en petits grups com a primària. Recolliran les seves coses i             

marxaran. Hi haurà alguna classe de matemàtiques, català i castellà pels           

alumnes de 4t que ho necessiten. 

 

A 2n de BTX hi haurà classes de preparació de les PAU presencials de              

caràcter voluntari 

 

L’últim dia /setmana hi haurà comiats de final d’etapa VIRTUALS a 6è i 4t d’ESO. El                

comiat de 2n de batxillerat queda pendent  com a sopar d’exalumnes 

 

Per poder assistir a l’escola caldrà que l’alumnat compleixi els següents requisits: 



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

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

2. Que no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

3. Que no hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia            

compatible en els 14 dies anteriors. 

4. Que tingui el calendari vacunal al dia. 

 

Les famílies o persones tutores hauran de: 

5. Presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable,            

d’acord amb el model que hi ha a l’annex 1 per la qual els seus fills o filles compleixen                   

els requisits per assistir al centre educatiu.  

6. També hauran d'informar el 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. 

7. 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. 

 

1. Nombre de professionals (docents i no docents)       

que pot fer atenció presencial al centre. 

 
https://docs.google.com/document/d/11L5PqAivPJlZfqYV0q6VA4pNQae5eLo3hQjjtu4F91Y/edit?usp=sharing 

 INF PRI ESO BTX PAS 

Personal 
disponible 

4 
 (tutors 2) 

10 
 (tutors 7) 

14 
 (tutors 10) 

8 
 (tutors 5) 

8 

Personal de  
risc 3 4 

(1 Baixa) 
2 
(1 Baixa) 

1 1 

Personal amb  
necessitats de  
conciliació 

2 6 4 2 3 

Personal 
TOTAL 9 20 20 11 12 

 

 

 

2. Previsió d’alumnat que assistirà presencialment     

al centre. 

 

Per tal de conèixer la previsió de l'alumnat que assistirà presencialment al centre quan              

entrem a fase 2 s’ha enviat un formulari a les famílies d’educació infantil.             

https://forms.gle/4SEiERJqx8v7uQQj9 

De les respostes d’aquest formulari se’n desprèn que en data 28 de maig hi ha previst                

que 35 alumnes d’infantil repartits de la següent manera assisteixen a l’escola 

https://docs.google.com/document/d/11L5PqAivPJlZfqYV0q6VA4pNQae5eLo3hQjjtu4F91Y/edit?usp=sharing
https://forms.gle/4SEiERJqx8v7uQQj9


P3A    2                 P4A     4           P5A   4 

P3B    7                 P4B     9           P5B   9 
 

 

 

 

3. Organització de l’acció educativa presencial. 

 

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

presencialment al centre.  

● Organització de grups d’alumnes i del professorat. 

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

 

 

 dilluns 8 dimarts 9 dimecres 10 dijous 11 divendres 12 

INF   Rosa Pastor         P3A- 2  
  Sònia Casas         P3B- 7 

  Judit Puig            P4A- 4 

  Rosa Gómez        P4B-9 

  Rosa Pastor         P5A- 4 

  Elisabet  Jiménez   P5B-  9 

Horari d’entrada i sortida: de 9  a 1  

Intentarem fer activitats el màxim d’hores possibles a l’aire lliure. Per tant, no tenim una               

hora d’esbarjo. Disposarem dels diferents patis que hi ha a l’escola: primària, ESO i infantil. 

PRI Continuaran les classes telemàtiques i no hi haurà classes presencials. 
Els tutors faran tutories individualitzades telemàtiques amb els alumnes i els especialistes            
s’encarregaran de dues videoconferències per nivell 

ESO  9 a 1 Classe 
només els 
alumnes que 
han de 
recuperar 
instrumentals a 
4t d’ESO. Grup 
màxim 10 
alumnes. 4 
professors 
separats al llarg 
del matí. 
(Lali,Gisela, 
Júlia i Àngel) 

  9 a 1 Classe 
només els 
alumnes que 
han de 
recuperar 
instrumentals a 
4t d’ESO. Grup 
màxim 10 
alumnes. 
4 professors 
separats al llarg 
del matí. 
(Lali,Gisela, 
Júlia i Cristina) 

BTX 2 BATX: 
9 a 1.30. 
Repartits en 3 o 
4 grups amb un 
aforament 
màxim de 15 
alumnes. 4 
professors 
màxim que són 
els mateixos 

2 BATX: 
9 a 1.30. 
Repartits en 3 o 
4 grups amb un 
aforament 
màxim de 15 
alumnes. 4 
professors 
màxim que són 
els mateixos 

2 BATX: 
9 a 1.30. 
Repartits en 3 o 
4 grups amb un 
aforament 
màxim de 15 
alumnes. 4 
professors 
màxim que són 
els mateixos 

2 BATX: 
9 a 1.30. 
Repartits en 3 o 
4 grups amb un 
aforament 
màxim de 15 
alumnes. 4 
professors 
màxim que són 
els mateixos 

 



dilluns i 
dimecres. 

dimarts i dijous. dilluns i 
dimecres. 

dimarts i dijous. 

 

 

 dilluns 15 dimarts 16 dimecres 17 dijous 18 divendres 19 

 
INF 

 Rosa Pastor         P3A- 2  
Sònia Casas       P3B- 7 

Judit Puig            P4A- 4 

Rosa Gómez        P4B-9 

Rosa Pastor   P5A- 4 

 Elisabet  Jiménez   P5B-  9 

Horari d’entrada i sortida: de 9  a 1. 

Intentarem fer activitats el màxim d’hores possibles a l’aire lliure. Per tant, no tenim una               

hora d’esbarjo. Disposarem dels diferents patis que hi ha a l’escola: primària, ESO i infantil. 

P3 de 3 a 5 
Sònia Casas 
Rosa Pastor 
Montse Torrella 

P4 de 3 a 5 
Judit Puig 
Rosa Gómez 
Montse Torrella 

P5 de 3 a 5 
Elisabet J 
Montse Torrella 

  

PRI  De 9:30 a 11:00 
mig grup de 
cada 1r i de 
cada 4t  
De 11:30 a 1:00 
l’altre mig grup 
Faran una 
activitat per 
acomiadar el 
curs i recolliran 
les seves 
pertinences. 

De 9:30 a 11:00 
mig grup de 
cada 2n i de 
cada 5è 
De 11:30 a 1:00 
l’altre mig grup 
Faran una 
activitat per 
acomiadar el 
curs i recolliran 
les seves 
pertinences. 

De 9:30 a 11:00 
mig grup de 
cada 3r i de 
cada 6è 
De 11:30 a 1:00 
l’altre mig grup 
Faran una 
activitat per 
acomiadar el 
curs i recolliran 
les seves 
pertinences. 

Videoconfe… 
de final de curs 

ESO 8 a 9 classe 
castellà 
recuperació 4t 
ESO. Màxim 10 
alumnes/ grup. 
Gisela i Júlia 
9 a 10, 
10.30-11.30, 
12.00-13.00 
Acolliment en 
grups 7 
alumnes de les 
tutories de 
3ESOB i 4ESOB. 
Júlia i Gisela 
9.15-10.15, 
10.45-11.45, 
12.15-13.15 
Acolliment en 
grups 7 
alumnes de les 
tutories de 
2ESOA i 1 ESO 
C. Ingrid i Tere 

8 a 9 classe 
matemàtiques 
recuperació 4t 
ESO. Màxim 5 
alumnes. David 
9 a 10, 
10.30-11.30, 
12.00-13.00 
Acolliment en 
grups 7 
alumnes de les 
tutories de 
2ESOC i 4ESOA. 
Àngel i David 
9.15-10.15, 
10.45-11.45, 
12.15-13.15 
Acolliment en 
grups 7 
alumnes de les 
tutories de 
3ESOC i 1 ESO 
B. Sònia i Enric 
Barrull 

8 a 9 classe 
català 
recuperació 4t 
ESO. Màxim 7 
alumnes/ grup. 
Lali 
9 a 10, 
10.30-11.30, 
12.00-13.00 
Acolliment en 
grups 7 
alumnes de les 
tutories de 
3ESOA i 
4ESOC.Cesc i 
Lali 
9.15-10.15, 
10.45-11.45, 
12.15-13.15 
Acolliment en 
grups 7 
alumnes de les 
tutories de 
2ESOB i 1 ESO 
A. Enric Cruz i 
Oriol 

 Exàmens de 
recuperació 
presencials 
quan sigui 
possible. No es 
pot determinar 
perquè depèn 
dels resultats 
de l’avaluació 
final que es fa 
entre el 8 i el 12 
de juny 



BTX 2 BATX: 
9 a 13.30. 
Repartits en 3 o 
4 grups amb un 
aforament 
màxim de 15 
alumnes. 4 
professors 
màxim que són 
els mateixos 
dilluns i 
dimecres. 

2 BATX: 
9 a 13.30. 
Repartits en 3 o 
4 grups amb un 
aforament 
màxim de 15 
alumnes. 4 
professors 
màxim que són 
els mateixos 
dimarts i dijous. 

2 BATX: 
9 a 13.30. 
Repartits en 3 o 
4 grups amb un 
aforament 
màxim de 15 
alumnes. 4 
professors 
màxim que són 
els mateixos 
dilluns i 
dimecres. 

2 BATX: 
9 a 13.30. 
Repartits en 3 o 
4 grups amb un 
aforament 
màxim de 15 
alumnes. 4 
professors 
màxim que són 
els mateixos 
dimarts i dijous. 

 

 

 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 

 

INFANTIL 

 P3  P4  P5  

 A B A B A B 

aules  X X X X  X 

 

PRIMÀRIA 

 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

 A B A B A B A B A B A B 

PRI X X X X X X X X X X X X 

 

 

SECUNDÀRIA 

 1r 2n 3r 4t 

 A B C A B C A B C A B C 

ESO X X  X X  X X  X X  

 

BATXILLERAT 

 1r 2n 

 A B C A B 

BTX X X  X X 

+ Dues aules més per a repartir els grups de 2n de batxillerat 

 

 



4. Planificació de les actuacions d’atenció     

personalitzada o acció tutorial en grup reduït,       

que preveu el centre educatiu. 

 

4.1. Planing específic de cada etapa 

 

Infantil: Els nens que assisteixin a l’escola durant el període del 8 al 19 de juny estaran                 

organitzats en petits grups. Cada grup tindrà un mestre de referència que pot ser que               

no coincideixi amb el seu tutor i faran activitats pròpies d’una aula d’acollida. 

Els dies 15 (P3), 16 (P4) i 17 (P5) de juny de 3 a 5 s’oferirà als infants poder venir a                     

recollir les seves pertinences i alhora acomiadar-se de la seva tutora o mestra referent              

a la porta de l’escola (Carrer Sant Jaume) de manera esglaonada, en intervals de 10               

minuts. 

 

Primària: L’última setmana s’organitzarà l’assistència de mig grup per acomiadar el           

curs i recollir les seves pertinences. Sempre que sigui possible aquesta atenció la farà el               

tutor. En el cas que aquest pertanyi a un grup de risc o hagi de conciliar la vida familiar                   

i laboral, un especialista disponible assumirà el seu rol. L’entrada es farà per la porta               

petita del carrer Sant Jaume de forma esglaonada, en intervals de 5’ que els tutors               

hauran comunicat prèviament. 

 

Secundària 

Es faran tres hores de classe de les matèries instrumentals pels alumnes que acaben              

l’etapa i ho requereixen. Són grups d’un màxim de 10 alumnes que no s’han de creuar                

a l’entrada ni a la sortida amb altres alumnes. 

Cada tutor repartirà els seus alumnes en tres grups (7 alumnes/grup) i els citarà en tres                

hores del mateix dia, deixant intervals de mitja hora entre cada grup. Els grups s’han               

repartit en hores diferents perquè no coincideixin grups a l’entrada de l’escola, i els              

que hi van a la mateixa hora (màxim 14 alumnes) van a espais diferents. Així els                

alumnes poden recollir les seves pertinences i acomiadar-se. 

 

1r de batxillerat 

Cada tutor repartirà els seus alumnes en tres grups (7 alumnes/grup) i els citarà en tres                

hores del mateix dia, deixant intervals de mitja hora entre cada grup. Així els alumnes               

poden recollir les seves pertinences i acomiadar-se. 

 

2n de batxillerat 

Pels alumnes de 2n de batxillerat s’ha preparat un horari de classes, sobretot per              

resoldre dubtes, però s’ha de fet de manera que en les matèries comunes els alumnes               

queden repartits en grups petits i el professor duplica la classe, i de manera que hi hagi                 

el mínim de professors cada dia. 

 

 



5. Mesures de protecció i prevenció 

 
Aquest pla d’obertura garanteix totes les mesures de seguretat establertes pel           

Departament d'educació a les instruccions que han lliurat als centres escolars. 

 

5.1. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

Per evitar aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà respectar els circuits              

de circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments             

determinats, que hauran d’estar degudament senyalitzats. 

Entrades i sortides 

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

s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions,             

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

a la instal·lació, que caldrà que estiguin degudament senyalitzats. 

 

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. 

Els alumnes d’infantil accediran a l’escola per la porta gran del carrer Sant Jaume. A les                

9.00 entraran els infants de P3, a les 9:10 els infants de P4 i a les 9:20 els de P5. Les                     

famílies deixaran els alumnes a l’entrada de l’escola i no podran accedir a l’interior del               

recinte. Les sortides també es faran de manera esglaonada pel carrer Sant Jaume:             

12:30 sortiran els infants de P3, a les 12:40 els de P4 i a les 12:50 els de P5. 

Els alumnes de primària accediran a l’escola per la porta petita del carrer Sant Jaume,               

que s’obrirà del tot. Les famílies deixaran als nens i nenes a l’entrada. 

Els alumnes d’ESO i batxillerat entraran a l’escola per la porta del carrer Topete, que               

estarà oberta del tot, per poder fer les entrades i sortides amb més espai. Un cop                

entrin, es distribuiran per espais diferents de l’escola que els seran comunicats amb             

antelació. Batxillerat té un edifici a part dels altres, i a l’ESO estan en pisos diferents els                 

del primer cicle i els de segon cicle. 

 

 

Circulació pels passadissos i accés al pati 

Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els              

lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 

Sempre que sigui possible les activitats amb els alumnes d’infantil es portaran a terme              

a l’aire lliure, ja que l’escola disposa de suficients espais exteriors per mantenir la              

distància física. 

 

5.2. MENJADOR 

No hi haurà servei de menjador escolar durant el mes de juny. 



 

5.3. MATERIAL ESCOLAR 

El material escolar que es faci servir aquests dies serà preferentment d’ús individual i              

en el cas dels nens d’infantil, hauran de portar: 

● alguna joguina de casa 

● l’esmorzar i una cantimplora amb aigua  

● algun retolador o estri per dibuixar i pintar 

● mascareta 

● gorra i també crema solar posada de casa, per protegir-se del sol. 

A la resta de nivells, cada alumne portarà els seus estris de casa i una cantimplora amb                 

aigua. 

 

5.4. ASPECTES MÉS IMPORTANTS  PER EVITAR EL RISC DE CONTAGI 

 

L’escola difondrà a tot el personal els protocols i els nous procediments a aplicar per               

evitar el risc de contagi.  

 

A la vegada, es reforçaran alguns dels aprenentatges relatius a l’educació per a la salut               

que ja fa temps que formen part del currículum. 

Es reforçaran les següents conductes saludables: 

Tossir i esternudar al colze. 

Rentat de mans.  

Distanciament físic. 

La utilització correcta de mascaretes.  

 
INFANTIL 
Els infants es rentaran les mans abans d’accedir a l’aula i es netejaran les soles de les                 

sabates en una catifa impregnada de líquid desinfectant. 

Mestres i infants es rentaran les mans abans i després de fer activitats que requereixin               

manipular algun material o desplaçar-se en algun espai (Wc, pati...) 

 

PRIMÀRIA 
Tots els alumnes i professors s’hauran de rentar les mans a l’entrada i la sortida.  
Els petits grups de Primària que venen en torns diferents faran el mateix, i el tutor que                 
els rep netejarà amb desinfectant la zona que es pot haver contaminat: manetes de              
portes, i taules o cadires.  
 
SECUNDÀRIA 
Tots els alumnes i professors s’hauran de rentar les mans a l’entrada i la sortida.  
Els petits grups d’ESO i 1r de batxillerat que venen en torns diferents faran el mateix, i                 
el tutor que els rep netejarà amb desinfectant la zona que es pot haver contaminat:               
manetes de portes, portes d’armariets i taules. Els llibres que retornin els alumnes es              
deixaran sobre dels armariets i no es tocaran fins setembre. 
 
BATXILLERAT 



Tots els alumnes i professors s’hauran de rentar les mans a l’entrada i la sortida. Els                
que es queden tot el matí a fer classes de preparació per a les PAU també quan surtin i                   
tornin a entrar del descans de mig matí. 
Els petits grups d’ESO i 1r de batxillerat que venen en torns diferents faran el mateix, i                 
el tutor que els rep netejarà amb desinfectant la zona que es pot haver contaminat:               
manetes de portes, portes d’armariets i taules. Els llibres que retornin els alumnes es              
deixaran sobre dels armariets i no es tocaran fins setembre. 
 

 
 
Annex 1   Declaració responsable de les famílies 
 
Annex 2   Protocol de ventilació, desinfecció i neteja 
 
Annex 3   Protocol per evitar el risc de contagi 
 
Annex 4 Protocol en cas de detecció d’aparició de simptomatologia compatible amb            
COVID  
 
 
 
 

 


