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Pla d’obertura del Col·legi Sant Miquel dels Sants 
en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 
2019-2020 

 
 

Nota introductòria 
El Departament d’Educació ha publicat recentment el Pla d’Obertura dels 
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 
(publicat el 20-05-20) i les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels 
centres educatius (publicat el 22-05-20).   
 
El present pla compleix amb les obligacions que s’hi determinen i les concreta 
en la realitat més immediata del Col·legi Sant Miquel dels Sants.  
 
Cal recordar que la Fase 1 encara impedeix que l’alumnat accedeixi al Col·legi. 
La Fase 2 permet que ho faci, però limitadament, segons la normativa que 
determinin tant les autoritats sanitàries com les acadèmiques. Si en qualsevol 
cas Osona no entrés a la Fase 2, el present pla no podria entrar en vigor. 
 
El present pla d’obertura s’aplica a partir del dimarts 2 de juny fins el 
divendres dia 19 del mateix mes, ambdós inclosos. 
 
 

1. Principis derivats de la normativa 

 
● Garantir la màxima seguretat possible a l’alumnat, al personal docent 

i no docent. 
● L’assistència és voluntària. Cal inscriure’s a través d’un formulari. 
● Proporcionar l’atenció presencial a tot l’alumnat que així ho 

requereixi i ho sol·liciti. 
● L’atenció presencial que rebran els estudiants serà d’acompanyament 

emocional, de socialització, d’atenció i orientació personalitzada. 
● La programació acadèmica i l’atenció pedagògica a tots els estudiants 

seguirà virtualment, fins a final de curs. 
● L’horari d’obertura del Col·legi per a l’alumnat serà de 9 a 13h. Se’ls 

assignarà dia i franja horària. 
● Els grups seran reduïts. Per a cada secció es determina un màxim 

d’estudiants. 
● És necessari que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la 

temperatura diàriament abans d’entrar al centre. 
● Per accedir al centre és necessari portar mascareta pròpia. 
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2. Requisits perquè l’alumnat pugui assistir 
 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19. 
● Carnet vacunal al dia. 
● Cal portar signada la Declaració responsable que el centre facilitarà. 
● No haver estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
● Haver-se inscrit en el formulari facilitat pel Col·legi. 
● Es desaconsella l’assistència d’aquell alumnat que tingui malalties 

respiratòries, malalties cardíaques greus, malalties que afecten al 
sistema immunitari, diabetis, malalties neuromusculars o 
encefalopaties. En qualsevol altre cas, es valorarà la idoneïtat de 
reprendre l’activitat escolar. 

 
 

3. Docents i no docents en grup de risc  
 
El personal docent i no docent que no poden incorporar-se per formar part del 
grup de risc són els que tenen més de 60 anys, o pateixen malalties cròniques, 
com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o 
renals, les immunodeficiències i les dones embarassades. Qualsevol personal 
del Col·legi Sant Miquel, prèviament, haurà de signar una declaració 
responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables. 
 
 

4. Concreció a les seccions  
 

Infantil 
 
Obrim l’escola amb l’objectiu d’ajudar els infants a passar pàgina d’aquests 
mesos de confinament. Seguint la normativa del Departament d’Educació, la 
nostra prioritat no és tant l’activitat acadèmica com l’acompanyament 
emocional i facilitar entorns de  socialització amb els companys de curs. Per 
això, el retorn al centre per part dels infants és voluntari.   
  
L’escola estarà oberta a tots els infants que ho demanin. Degut a les 
restriccions establertes en el nombre d’infants que es pot atendre, i només en 
el cas que sigui necessari, es prioritzarà el retorn presencial a l’alumnat en 
situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i a aquells  els pares o mares 
dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de  la 
vida laboral i familiar. 
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Obrirem l’escola cada dia de 9:00 a 13:00h, però, d’acord amb la normativa 
vigent, no podrem oferir els serveis de Matiners ni Eltastaolletes. 
 
Atendrem els infants en grups reduïts. A P3 en grups de màxim 8 infants. A P4 
i P5 en grups de màxim de 10 nens i nenes. Sempre que sigui possible, els 
atendrà la tutora o altres mestres de l’equip d’educació infantil. 
 
Per inscriure’s a INFANTIL, AQUÍ 
 
 
Mesures  de protecció i prevenció previstes en la normativa 
 
Per evitar possibles contagis, els familiars i acompanyants deixaran els nens i 
nenes a la mestra a l’exterior de l’escola.  

 
L’entrada al col·legi serà a les 9 del matí. Per tal d’evitar aglomeracions, si 
escau, la incorporació al grup es farà de manera esglaonada. És important 
respectar els horaris. 
 
És responsabilitat dels familiars, prendre la temperatura dels infants cada dia 
abans d’anar a l’escola. 
 
 
Dinàmica organitzativa 
 
Amb les llistes d’infants inscrits, es crearan grups reduïts i estables, sempre 
que sigui possible amb un mateix docent. 
 
S’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior 
del centre i es prioritzarà l’activitat al jardí, al pati o a l’ecozona. 
 
 
Mesures sanitàries 
 
L’escola es netejarà i desinfectarà diàriament. 
 
Els infants i l’equip docent incorporaran hàbits de desinfecció de les 
superfícies al llarg del dia. 
 
Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 
sortida de l’alumnat i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 
 
Caldrà que cada infant porti la seva pròpia mascareta, que es farà servir en els 
espais on es requereixi. A les aules, en grups reduïts i fixes, no serà necessària. 

https://forms.gle/G8xcoPUcKQcACXjY7
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Caldrà incorporar els següents hàbits de rentat de mans: a l’arribada i a la 
sortida del centre educatiu.  Abans i després dels àpats, abans i després d’anar 
al WC i abans i després de les diferents activitats. 
 
També caldrà incorporar l’hàbit d’abaixar la tapa del WC, abans de tirar l’aigua, 
cada vegada que es va al lavabo. 
 
 
Material escolar 
  
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es 
distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.  
 
Per les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes perquè tingui 
un ús individual, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant 
s’haurà desinfectat.  
 
 
 
Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia 
compatible amb COVID 
 
En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre, es 
separarà del grup en un espai específic i s’avisarà la família per tal de que el 
reculli i faci les consultes al centre sanitari. Es procedirà a la desinfecció i a la 
neteja dels espais del centre. 
 
També informarem al CAP de referència, per tal que activi els protocols  
previstos. 
 
En cas d'aparició de símptomes en una persona docent o no docent, aquesta 
no assistirà al centre, es posarà en contacte amb el seu metge de capçalera i 
informarà de la presència de la simptomatologia al director del centre. 
 
 
 

Primària 
  
Obrim l’escola amb l’objectiu d’ajudar els nens i nenes a passar pàgina 
d’aquests mesos de confinament. Seguint la normativa del Departament 
d’Educació, la nostra prioritat no és tant l’activitat acadèmica com 
l’acompanyament emocional i facilitar entorns de  socialització amb els 
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companys de curs. Per això, el retorn al centre per part dels infants és 
voluntari.   
 
El contingut acadèmic del curs es continuarà donant de manera telemàtica i 
s’acabarà el curs per aquest sistema. 
 
L’escola estarà oberta a tot l’alumnat que ho demani. Degut a les restriccions 
establertes en el nombre de nens i nenes que es pot atendre, i només en el cas 
que sigui necessari, es prioritzarà el retorn presencial a l’alumnat en situació 
socioeconòmica de major vulnerabilitat i a aquells  els pares o mares dels quals 
necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de  la vida laboral 
i familiar. 
 
Obrirem l’escola cada dia de 9:00 a 13:00h, però, d’acord amb la normativa 
vigent, no podrem oferir els serveis de Matiners ni Eltastaolletes. 
 
Per inscriure’s a PRIMÀRIA, AQUÍ 
 
Mesures  de protecció i prevenció previstes en la normativa 
 
Per evitar possibles contagis, els familiars i acompanyants deixaran els nens i 
nenes a la mestra a l’exterior de l’escola.  

 
L’entrada al col·legi serà a les 9 del matí. Per tal d’evitar aglomeracions, si 
escau, la incorporació al grup es farà de manera esglaonada. És important 
respectar els horaris. 
 
És responsabilitat dels familiars, prendre la temperatura dels infants cada dia 
abans d’anar a l’escola. 
 
 
Dinàmica organitzativa 
 
Amb les llistes de nens i nenes inscrits, es crearan grups reduïts i estables, de 
fins a 13 estudiants, sempre que sigui possible amb un mateix docent. De 1r a 
5è s’assignarà un dia a la setmana, i els de 6è  dos dies a la setmana. 
 
S’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior 
del centre i es prioritzarà l’activitat al jardí, al pati o a l’ecozona. 
 
La nostra oferta s’adreça a tots els alumnes i a tots els cursos, més enllà del que 
recomana el Departament d’Educació. És per això que els nens i nenes poden 
assistir segons els grups de desdoblament en la franja horària assignada. 
 

https://forms.gle/iVqakfa85oDpRtSW9
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GRUP 

 
DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
1r A, B i C   Grup blau 

 
 Grup verd 

2n A,B i C  Grup blau 
 

 Grup verd  

3r A, B i C   Grup blau 
 

 Grup verd 

4t A, B i C  Grup blau 
 

 Grup verd  

5è A, B i C   Grup blau 
 

 Grup verd 

6è A, B i C  Grup blau  Grup verd  
 

  

Mesures sanitàries 
 

L’escola es netejarà i desinfectarà diàriament. 
 
Els infants i equip docent incorporaran hàbits de desinfecció de les superfícies 
al llarg del dia. 
 
Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 
sortida de l’alumnat i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 
 
Caldrà que cada nen i nena porti la seva pròpia mascareta, que es farà servir 
en els espais on es requereixi. A les aules, en grups reduïts i fixes, no serà 
necessària. 
 
Caldrà incorporar els següents hàbits de rentat de mans: a l’arribada i a la 
sortida del centre educatiu.  Abans i després dels àpats, abans i després d’anar 
al WC i abans i després de les diferents activitats. 
 
També caldrà incorporar l’hàbit d’abaixar la tapa del WC, abans de tirar l’aigua, 
cada vegada que es va al lavabo. 
 
 
Material escolar 
  
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es 
distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.  
 
Se cercaran formes perquè el material comú de plàstic tingui un ús individual.  
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Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia 
compatible amb COVID 
 
En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre, es 
separarà del grup en un espai específic i s’avisarà la família per tal de que el 
reculli i faci les consultes al centre sanitari. Es procedirà a la desinfecció i a la 
neteja dels espais del centre. 
 
També informarem al CAP de referència, per tal que activi els protocols  
previstos. 
 
En cas d'aparició de símptomes en una persona docent o no docent, aquesta 
no assistirà al centre, es posarà en contacte amb el seu metge de capçalera i 
informarà de la presència de la simptomatologia al director del centre. 
 
  

Secundària i Batxillerat 
 
Seguint la normativa del Departament d’Educació, l’oferta s’adreça a tot 
l’alumnat de Secundària i Batxillerat per tal d’atendre els alumnes de manera 
personalitzada i també oferir una atenció educativa grupal. A 4t d'ESO i 2n de 
batxillerat s'intensificarà l'atenció individualitzada. 
 
El contingut acadèmic del curs es continuarà donant de manera telemàtica i 
s’acabarà  per aquest sistema. 
 
L’escola estarà oberta a tot l’alumnat que ho demani. Degut a les restriccions 
establertes en el nombre d’estudiants que es pot atendre, i només en el cas que 
sigui necessari, es prioritzarà el retorn presencial de l’alumnat en situació 
socioeconòmica de major vulnerabilitat. 
 
Obrirem l’escola cada dia de 9:00 a 13:00h. S’assignarà un dia i una franja 
horària a cada grup. 
 
 
Per inscriure’s a ESO, AQUÍ               Per inscriure’s a BATXILLERAT, AQUÍ 
 
 
Mesures  de protecció i prevenció previstes en la normativa 
 
Per evitar possibles contagis, els familiars i acompanyants no entraran a 
l’escola, a excepció d’aquells que tinguin una entrevista pactada amb el tutor. 

 

https://forms.gle/4crdjxdA46Mteaaz5
https://forms.gle/WGiCMMj4Dbnsw7PX6


 
 
 
 

8 
 

Per tal d’evitar aglomeracions, l’entrada al col·legi es farà de manera 
esglaonada segons les franges horàries assignades. És important respectar els 
horaris d’entrada i sortida. 
 
És responsabilitat de les famílies, prendre la temperatura dels estudiants cada 
dia abans d’anar a l’escola. 
 
 
Dinàmica organitzativa 
 
Es crearan grups reduïts i estables, de fins a 15 estudiants, sempre que sigui 
possible amb un mateix docent.  De 1r a 3r d’ESO i 1r de batxillerat s’assignarà 
un dia a la setmana. Pel que fa a 4t d’ESO i 2n de batxillerat, tenint en compte 
que són cursos de final d’etapa, s’intensificarà l’atenció individualitzada. 
 
S’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior 
del centre.  
 
La nostra oferta s’adreça a tots els alumnes i a tots els cursos, més enllà del que 
recomana el Departament d’Educació. És per això que els estudiants podran 
assistir  en grups i/o individualment en la franja horària que se’ls assigni i que 
es comunicarà posteriorment. 
 
 

Assistència DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1ESO     X     

2ESO       X   

3ESO    X      

4ESO  X  X     X 

1BAT       X   

IB     X 

2BAT X  X  X 

  
Mesures sanitàries 

 
L’escola es netejarà i desinfectarà diàriament. 
 
Els estudiants i l’equip docent incorporaran hàbits de desinfecció de les 
superfícies al llarg del dia. 
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Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 
sortida de l’alumnat i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 
 
Caldrà que cada estudiant porti la seva pròpia mascareta, que es farà servir en 
els espais on es requereixi. A les aules, en grups reduïts i fixes, no serà 
necessària. 
 
Caldrà incorporar els següents hàbits de rentat de mans: a l’arribada i a la 
sortida del centre educatiu.  Abans i després dels àpats, abans i després d’anar 
al WC i abans i després de les diferents activitats. 
 
També caldrà incorporar l’hàbit d’abaixar la tapa del WC, abans de tirar l’aigua, 
cada vegada que es va al lavabo. 
 
 
Material escolar 
  
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es 
distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles.  
 
 
 
Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia 
compatible amb COVID 
 
En cas d’aparició de símptomes en un estudiant en la seva presència al centre, 
es separarà del grup en un espai específic i s’avisarà la família per tal de que el 
reculli i faci les consultes al centre sanitari. Es procedirà a la desinfecció i a la 
neteja dels espais del centre. 
 
També informarem al CAP de referència, per tal que activi els protocols  
previstos. 
 
En cas d'aparició de símptomes en una persona docent o no docent, aquesta 
no assistirà al centre, es posarà en contacte amb el seu metge de capçalera i 
informarà de la presència de la simptomatologia al director del centre. 
 
Document consensuat el 25/05/2020 per les direccions i coordinacions del 
Col·legi Sant Miquel dels Sants, i presentat al mateix dia al Consell Escolar. 
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Segones concrecions per seccions 

 

Seccions d’Infantil i Primària 
 

1.- Dies, hores i grups 
Infantil: cada dia de 9 a 13h. 
Primària. De 9 a 13h: 

1r, 3r i 5è: dimecres. 
2n i 4t: dimarts. 
6è: dilluns i dijous. 

 

2.- Organització dels docents 
Infantil 
P3 (6 alumnes) MDC  i SC Suport VT M M.  

Última aula de P3. nº4 
P4 (10 alumnes) MS. i N F. Suport VT S C. 

Aula de P3 nº 3 
P5 (9 alumnes) M D. i A M. Suport VT MM. 

Aula de P3 nº 2 
P4 i P5 (3 alumnes )  E F. Suport VT M C. 

Aula de P3 nº 1 
 

Al matí es fa escola de manera presencial pels alumnes  que ho han sol·licitat.  
La prioritat és mantenir l’educació virtual: les videoconferències es continuaran 

fent  al matí (els i les mestres que estan a l’escola presencialment, seran 
substituïdes per que  puguin fer- les també al matí ). 

Es continuen enviant a les famílies les graelles amb les activitats setmanals 
programades. 

 
Primària 
Dimecres, 1r (6 alumnes): JT. i CG.  A l’aula de 1r A. 
Dimarts,  2n (8 alumnes): MN. CA . A l’aula de 1r B. 
Dimecres,  3r (7 alumnes): I F. i I S. A l’aula de 3r A. 
Dimarts, 4t (10 alumnes): M F. i M S. A l’aula de 3r B. 
Dimecres, 5è (10 alumnes): M V. i LL G. A l’aula de 5è A. 
Dilluns i dijous, 6è (15 alumnes: 2 grups): H V., J C. i N C. A l’aula de 5è B i 5è C. 
 
El matí que es va a l’escola de manera presencial, es passen les videoconferències 

de tot el curs de PA i grupals que fan els tutors/es  a la tarda del mateix dia: 
només serà 1 cop a la setmana. Els dies que les videoconferències es canviaran 
de matí a tarda seran:  
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1r, 3r i 5è: dimecres. 
2n i 4t: dimarts. 
6è: dilluns i dijous. A acabar de concretar amb les tutores, divendres a les 11h.  

 
Equilibri de feines. La planificació de les tasques setmanals de la tutora que ve a 

l’escola, l’absorbeix la resta de paral·lels que són a casa. 
Les activitats no poden ser acadèmiques, sinó de socialització i d’educació 

emocional. 
 

3.- Protocol d’entrades i sortides 
Entrades 
 

 Hora Entren per la porta... S’esperen Pugen per 
l’escala... 

P3 9h principal: SC A les pedretes  

P4 9h principal: MS A les pedretes  

P5 9h principal: AM A les pedretes  

Cicle 
inicial 

9h del fons del pati: JT i 
MN 

A pati, arbres del mig 

Cicle 
mitjà 

9h del fons del pati: IF i 
MF 

A la pista del nord 

Cicle 
superior 

9h del fons del pati: LlG i 
JC 

Als claustres del nord 

 
Sortides 
 

 Hora Baixen per l’escala... Surten per la porta... 

P3 13h - principal, al punt de 
recollida 

P4 13h - principal, al punt de 
recollida 

P5 13h - principal, al punt de 
recollida 

Cicle 
inicial 

13h del mig del fons del pati 

Cicle 
mitjà 

13h del nord del fons del pati 

Cicle 
superior 

13h del nord del fons del pati 
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Persones encarregades d’obrir i tancar la porta del pati 
Dilluns: JC 
Dimarts: MS 
Dimecres: LLG 
Dijous: HV 
 

4.- Protocol pels patis 
 
Esmorzar: 30 minuts. Higiene de mans, lavabos i esmorzars a l’aula. 
Sortida al pati. Sempre per l’escala assignada, el grup sencer  i a l’hora marcada. 
Pati a les zones marcades i assignades. Temps: 45- 60 minuts.  
Tornada a l’aula. Es deixen 15 minuts per higiene i lavabos 
 

 Hora Higiene, 
lavabos  i 
esmorzar
s: aula i 
passadís 

Hora de 
baixada 
al pati i 
escala 

Zona de 
Joc 

Acaba el 
pati i 
retorn a 
l’aula 

Higiene i 
lavabos: 
aula i 
passadís. 

P3 10h  10:30 Jardí 11:30  

P4 10h  10:30 Jardí 11:30  

P5 10h  10:30 Jardí 11:30  

Cicle 
inicial 

10:30 30’ 11h, per 
l’escala 
de llevant 

Muntany
es 

11:45-12h, 
per l’escala 
de llevant 

15’ 

Cicle 
mitjà 

10:30 30’ 11h, per 
l’escala 
del nord 

Pista 11:45-12h, 
per l’escala 
del nord 

15’ 

Cicle 
superi
or 

10:30 30’ 11h, per 
l’escala 
del nord 

Pati, hort 
i puig 
dels 
jueus 

11:45-12h, 
per l’escala 
del nord 

15’ 

 

5.- Mesures de seguretat 
 
Disposarem de desinfectant i  paper a les aules. El  gel hidroalcohòlic estarà 

distribuït en diferents espais. 
Els nens i les nenes faran les files a les zones assignades. Els i les mestres 

responsables de cada grup,  
posaran el gel hidroalcohòlic a cada infant. Quan s’acabi l’esbarjo faran la fila al 

mateix lloc on s’esperen a les 9h. 
Ús obligatori de mascareta a les entrades i sortides de l’escola, al pati i sempre 

que no puguem mantenir les distàncies. 
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S’han d’endreçar totes les joguines de plàstic (no es poden utilitzar) 
Després de l’esmorzar a l’aula, les deixalles es precintaran. 
Si es detecta que hi ha un o una alumna que té febre o símptomes, s’esperarà al 

despatx 1 i  la mestra de suport o la secretària  trucarà a la família i al  C.A.P 
nord. 

 

6.- Comunicació 
 
Famílies: La directora  enviarà un correu a les famílies implicades amb 

l’organització final. 
Famílies: els i les tutores de primària en el comunicat de divendres, hauran 

d’informar del canvi de videoconferències de matí a tarda un cop a la 
setmana, segons es correspongui. 

Mestres: L’equip de coordinació enviarà un correu  amb l’organització 
presentació i un segon document adjunt amb el llistat d’alumnes que 
assistiran.  Es registrarà l’assistència i les incidències. 
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Seccions de Secundària i Batxillerat 
 

1.- Informacions generals 
 
Totes les entrades i sortides es faran  per la porta principal, carrer Jaume I 
Si un alumne necessita anar al lavabo mentre és al centre, hi anirà al que es troba 

en la mateixa planta de l'aula on se l'atengui. 
No es poden programar videoconferències el dia que hi hagi atenció tutorial en 

grup petit del nivell corresponent, també es tindrà en consideració aquells 
alumnes que tinguin entrevista individual per tal de no perjudicar-los. 

Els alumnes no han de compartir material i hem d'evitar proporcionar-los-en, per 
tant el professor responsable de l'atenció els dirà prèviament, quin és el 
material que han de portar, en funció de l'activitat que hagi programat 
conjuntament amb el seu equip. 

Sala d’aïllament: Es reserva l'aula de B2A com a sala on els alumnes que presentin 
simptomatologia durant l'estada al col·legi hauran d'esperar que els seus 
pares els vinguin a buscar. 

 

2.- Atencions 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

S1      

S2    Grup petit  

S3  Grup petit    

S4 Individuals Grup petit   Individuals 

B1    Grup petit  

IB     Grup 

B2 Individuals  Grup petit  Individuals 
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3.- Horaris  
 

Dilluns 
 

Tutories 
indivi-
duals 

S4 - MRB S4 – CB S4 – DCC B2 – MD B2 - TGP 

Entre-
vista 

9:00-11:00 
cita prèvia 

9:05-11:05 
cita prèvia 

9:10-11:10 
cita prèvia 

10:55-12:55 
cita prèvia 

11:00-13:00 
cita prèvia 

Aula S4A S4B S4C B1A B2C 

els tutors 
poden 
donar 
aquestes 
hores (si 
és 
necessari 
poden 
assignar 
diverses 
franges 
seguides a 
un mateix 
alumne) 

9:00 9:05 9:10 10:55 11:00 

9:15 9:20 9:25 11:10 11:15 

9:30 9:35 9:40 11:25 11:30 

9:45 9:50 9:55 11:40 11:45 

10:00 10:05 10:10 11:55 12:00 

10:15 10:20 10:25 12:10 12:15 

10:30 10:35 10:40 12:25 12:30 

10:45 10:50 10:55 12:40 12:45 

 
Indicacions 
Els tutors citaran els alumnes i/o famílies que hagin demanat cita a les hores 

indicades a la taula anterior.   
És aconsellable donar cites en franges contínues. 
No cal que el tutor sigui al col·legi les dues hores que té assignades, ha d'arribar a 

temps per a la primera cita concertada i marxar quan ja no en tingui més. 
A l'arribar al centre, el professor es rentarà les mans amb el gel hidroalcohòlic que 

hi haurà a secretaria i recollirà un esprai amb desinfectant i paper absorbent. 
El tutor sortirà a rebre l'alumne al hall, li indicarà que utilitzi el gel hidroalcohòlic 

de secretaria per higienitzar-se les mans, i es dirigiran junts a l'aula assignada.  
Durant tot moment alumne i professor mantindran la distància de seguretat així 

que no caldrà portar posades les mascaretes. 
Al finalitzar cada entrevista individual, el professor desinfectarà la taula i la cadira 

utilitzades per l'alumne, amb l'esprai desinfectant i el paper, per deixar-la a 
punt per a la següent entrevista. Seguidament acompanyarà l'alumne fins a la 
sortida on li recordarà que es torni a rentar les mans amb el gel de secretaria. 
El professor també es rentarà les mans i podrà rebre el següent alumne, si 
s'escau. 
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Dimarts 
 

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL INDIVIDUAL 

  S3 - MB S3 - CSV 

ENTRADA  9:10-9:15 9:25-9:30 

CLASSE 9:15-11:15 9:30-11:30 

SORTIDA 11:15-11:20 11:30-11:35 

aula B1A B2C 

 
ATENCIÓ ALUMNAT ESPECIALMENT VULNERABLE 

  LR 

ENTRADA  9:40-9:45 

CLASSE 9:45-11:45 

SORTIDA 11:45-11:50 

aula  S4C 

 
TUTORIA GRUP PETIT 

  S4 

ENTRADA  9:55-10:00 

CLASSE 10:00 - 12:00 

SORTIDA 12:00 - 12:05 

aula  S4A 

 
Indicacions 
La MB atendrà l'AC. 
En CS atendrà en PV. 
La LR atendrà aquells alumnes amb qui hagi contactat. 
El grup d'alumnes de 4t serà atès per la MR el dimarts dia 2, per la CB el dimarts 

dia 9 i per XX el dimarts dia 16. 
El grup d'alumnes de 4t està format per: AA, RC, CF, JR i AS. 
A l'arribar al centre, el professor es rentarà les mans amb el gel hidroalcohòlic que 

hi haurà a secretaria. 
El tutor sortirà a rebre els alumnes al hall, a mida que vagin arribant, els indicarà 

que utilitzin el gel hidroalcohòlic de secretaria per higienitzar-se les mans i 
que mantinguin la distància de seguretat. Quan hi siguin tots es dirigiran junts 
a l'aula assignada. 

Durant tot moment es respectarà la distància de seguretat així que no caldrà 
portar posades les mascaretes. 

Al finalitzar la sessió, el professor acompanyarà els alumnes fins a la sortida, els 
indicarà que es tornin a rentar les mans amb gel i es rentarà les seves. 
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Dimecres 
 

TUTORIA GRUP PETIT 

  S1 - AB S1 - C B2 - MD B2 - TGP 

ENTRADA  9:10-9:15 9:25-9:30 9:55-10:00 10:10-10:15 

CLASSE 9:15-11:15 9:30-11:30 10:00 - 12:00 10:15-12:15 

SORTIDA 11:15-11:20 11:30-11:35 12:00 - 12:05 12:15-12:20 

aula  S4A S4B B1A B2C 

 
ATENCIÓ ALUMNAT ESPECIALMENT VULNERABLE 

  LR 

ENTRADA  9:40-9:45 

CLASSE 9:45-11:45 

SORTIDA 11:45-11:50 

aula assignada S4C 

 
 
Indicacions 
El grup S1-AB està format pels alumnes: BJ, HI, RA, GA, CA i MC 
El grup S1-C està format pels alumnes: LVO, JO, RM, PV, AS i MS 
El grup S1-AB serà atès per en DR els dimecres 3 i 17, i per l'AJ el dimecres 10. 
El grup S1-C serà atès per la LlP els dimecres 3 i 17, i per la BS el dimecres 10. 
La MD atendrà: JP, VA, JC, MC, RP, MF, JD, AB i MG  
La MG atendrà: LR, CM, AG, ÀS, AM, IS, LS, CA, JB, AA i MV 
La LR atendrà aquells alumnes amb qui hagi contactat 
A l'arribar al centre, el professor es rentarà les mans amb el gel hidroalcohòlic que 

hi haurà a secretaria 
El tutor sortirà a rebre els alumnes al hall, a mida que vagin arribant, els indicarà 

que utilitzin el gel hidroalcohòlic de secretaria per higienitzar-se les mans i 
que mantinguin la distància de seguretat. Quan hi siguin tots es dirigiran junts 
a l'aula assignada.  

Durant tot moment es respectarà la distància de seguretat així que no caldrà 
portar posades les mascaretes.    

Al finalitzar la sessió, el professor acompanyarà els alumnes fins a la sortida, els 
indicarà que es tornin a rentar les mans amb gel i es rentarà les seves. 
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Dijous 
 

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL INDIVIDUAL 

  S3 - SCF S3 - IJ 

ENTRADA  9:10-9:15 9:25-9:30 

CLASSE 9:15-11:15 9:30-11:30 

SORTIDA 11:15-11:20 11:30-11:35 

aula B1A B2C 

 
ATENCIÓ ALUMNAT ESPECIALMENT VULNERABLE 

  LR 

ENTRADA  9:40-9:45 

CLASSE 9:45-11:45 

SORTIDA 11:45-11:50 

aula  S4C 

 
ACOMPANYAMENT EMOCIONAL INDIVIDUAL I/O INTERACCIONS EN PARELLA 

  S2 – AIM 

ENTRADA  9:55-10:00 

CLASSE 10:00 - 12:00 

SORTIDA 12:00 - 12:05 

aula  S4A 

 
Indicacions 
La SCF atendrà: XA  
La IJ atendrà: JSG 
L’AI atendrà: l’AC i l’OC 
La LR atendrà aquells alumnes amb qui hagi contactat 
A l'arribar al centre, el professor es rentarà les mans amb el gel hidroalcohòlic que 

hi haurà a secretaria 
El tutor sortirà a rebre els alumnes al hall, a mida que vagin arribant, els indicarà 

que utilitzin el gel hidroalcohòlic de secretaria per higienitzar-se les mans i 
que mantinguin la distància de seguretat. Quan hi siguin tots es dirigiran junts 
a l'aula assignada.  

Durant tot moment es respectarà la distància de seguretat així que no caldrà 
portar posades les mascaretes.    

Al finalitzar la sessió, el professor acompanyarà els alumnes fins a la sortida, els 
indicarà que es tornin a rentar les mans amb gel i es rentarà les seves. 
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Divendres 
 

Tutories 
indivi-
duals 

S4 - MRB S4 – CB S4 – DCC B2 – MD B2 - TGP 

Entre-
vista 

9:00-11:00 
cita prèvia 

9:05-11:05 
cita prèvia 

9:10-11:10 
cita prèvia 

10:55-12:55 
cita prèvia 

11:00-13:00 
cita prèvia 

Aula S4A S4B S4C B1A B2C 

els tutors 
poden 
donar 
aquestes 
hores (si 
és 
necessari 
poden 
assignar 
diverses 
franges 
seguides a 
un mateix 
alumne) 

9:00 9:05 9:10 10:55 11:00 

9:15 9:20 9:25 11:10 11:15 

9:30 9:35 9:40 11:25 11:30 

9:45 9:50 9:55 11:40 11:45 

10:00 10:05 10:10 11:55 12:00 

10:15 10:20 10:25 12:10 12:15 

10:30 10:35 10:40 12:25 12:30 

10:45 10:50 10:55 12:40 12:45 

 
ACOMPANYAMENT EMOCIONAL INDIVIDUAL 

  IB – AEA 

ENTRADA  9:55-10:00 

CLASSE 10:00-12:00 

SORTIDA 12:00-12:05 

aula A7 

 
 
 
Indicacions 
L'AE atendrà l'AB. 
Els tutors de S4 i B2 citaran els alumnes i/o famílies que hagin demanat cita a les 

hores indicades a la taula anterior. 
És aconsellable donar cites en franges contínues. 
No cal que el tutor de S4 o B2 sigui al col·legi les dues hores que té assignades, ha 

d'arribar a temps per a la primera cita concertada i marxar quan ja no en tingui 
més. 

A l'arribar al centre, el professor es rentarà les mans amb el gel hidroalcohòlic que 
hi haurà a secretaria i recollirà un esprai amb desinfectant i paper absorbent. 
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El tutor sortirà a rebre l'alumne al hall, li indicarà que utilitzi el gel hidroalcohòlic 
de secretaria per higienitzar-se les mans, i es dirigiran junts a l'aula assignada.  

Durant tot moment alumne i professor mantindran la distància de seguretat així 
que no caldrà portar posades les mascaretes. 

Al finalitzar cada entrevista individual, el professor desinfectarà la taula i la cadira 
utilitzades per l'alumne, amb l'esprai desinfectant i el paper, per deixar-la a 
punt per a la següent entrevista. Seguidament acompanyarà l'alumne fins a la 
sortida on li recordarà que es torni a rentar les mans amb el gel de secretaria. 
El professor també es rentarà les mans i podrà rebre el següent alumne, si 
s'escau. 

 
 
 
 
Document consensuat el 29/05/2020 per les direccions i coordinacions del Col·legi 
Sant Miquel dels Sants, i presentat al mateix dia al Claustre de Professors i al 
Consell Escolar. 
 


