
 

 

PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA ESTIMIA-ELNIU 

JUNY 2020 

 

Atesa la previsió que Barcelona entri en fase2 de desescalada a partir del proper 8 de 

juny, i que en aquesta fase es preveu l’obertura de les Centres d’Educació Especial, 

presentem el Pla d’obertura de l’Escola, seguint les indicacions descrites en les 

Instruccions Específiques per a la seva organització . 

 

Calendari en que el Centre Escolar estarà obert: 

Del 8 al 19 de juny 2020. Durant aquest calendari professionals i alumnes a dies i horaris 

establerts es duran a terme accions de : preparació d’aules i material, atenció a alumnes 

i a famílies. 

Calendari d’atenció presencial als alumnes: 

Del 10 al 19 de juny de 2020 

Horari d’atenció: 

La franja horària d’atenció es preveu de 9:30 a 13:00 

Nombre de professionals que pot fer atenció presencial al centre: 

23 persones: mestres, especialistes, educadors, sotsdirecció i direcció 

Previsió de l’alumnat que assistirà presencialment al centre: 

La previsió màxima és que vinguin els 43 alumnes repartits en dies i horaris concrets. 

L’objectiu serà donar la oportunitat que tots els alumes puguin passar per l’escola com 

a mínim un dia, una estona per fer atenció individual/petit grup i comiat. Pendent de 

confirmar les propostes amb les famílies. 

Organització de l’acció educativa presencial: 

• Educació Infantil: 3 alumnes. Es preveu de poder oferir l’atenció en horari de 

9:30 a 13:00, per aquelles famílies que necessitin conciliació familiar. 

Els alumnes estaran atesos per tutora, educadora i suport especialista si cal. 

Es preveu d’oferir a les famílies un espai individual per entrega d’informe final de 

curs. 



• Cicle Inicial 1: 5 alumnes. Es preveu de poder oferir atenció amb dia i hora 

concertada prèviament a tots els alumnes per atenció individual o de petit grup. 

La franja horària serà de 10:00 a 13;00h. 

Els alumnes estaran atesos per tutor, educadora i suport especialista si cal. 

Es preveu d’oferir a les famílies un espai individual per entrega d’informe final de 

curs. 

• Cicle Inicial 2: 5 alumnes. Es preveu de poder oferir atenció amb dia i hora 

concertada prèviament a tots els alumnes per atenció individual o de petit grup. 

La franja horària serà de 10:00 a 13;00h.  

 

Els alumnes estaran atesos per tutora, educador i suport especialista si cal. 

Es preveu d’oferir a les famílies un espai individual per entrega d’informe final de 

curs. 

• Cicle Mitjà 1: 6 alumnes. Es preveu de poder oferir atenció amb dia i hora 

concertada prèviament a tots els alumnes per atenció individual o de petit grup. 

La franja horària serà de 10:00 a 13;00h.  

 

Els alumnes estaran atesos per tutora, educadora i suport especialista si cal. 

Es preveu d’oferir a les famílies un espai individual per entrega d’informe final de 

curs. 

• Cicle Mitjà 2: 4 alumnes. Es preveu de poder oferir atenció amb dia i hora 

concertada prèviament a tots els alumnes per atenció individual o de petit grup. 

La franja horària serà de 10:00 a 13;00h.  

Els alumnes estaran atesos per tutora, educadora i suport especialista si cal. 

Es preveu d’oferir a les famílies un espai individual per entrega d’informe final de 

curs. 

• Cicle Superior 1: 5 alumnes. Es preveu de poder oferir atenció amb dia i hora 

concertada prèviament a tots els alumnes per atenció individual o de petit grup. 

La franja horària serà de 10:00 a 13;00h.  

Els alumnes estaran atesos per tutora, educadora i suport especialista si cal. 

Es preveu d’oferir a les famílies un espai individual per entrega d’informe final de 

curs. 

• Cicle Superior 2: 5 alumnes. Es preveu de poder oferir atenció amb dia i hora 

concertada prèviament a tots els alumnes per atenció individual o de petit grup. 

La franja horària serà de 10:00 a 13;00h.  

Els alumnes estaran atesos per tutora, educadora. 

Es preveu d’oferir a les famílies un espai individual per entrega d’informe final de 

curs. 

 



• ESO 1: 6 alumnes. Es preveu de poder oferir atenció amb dia i hora concertada 

prèviament a tots els alumnes per atenció individual o de petit grup. La franja 

horària serà de 10:00 a 13;00h.  

Els alumnes estaran atesos per tutor, educadora. 

Es preveu d’oferir a les famílies un espai individual per entrega d’informe final de 

curs. 

• ESO 2: 4 alumnes. Es preveu de poder oferir atenció amb dia i hora concertada 

prèviament a tots els alumnes per atenció individual o de petit grup. La franja 

horària serà de 10:00 a 13;00h.  

Els alumnes estaran atesos per tutora, infermera i educadora si cal. 

Es preveu d’oferir a les famílies un espai individual per entrega d’informe final de 

curs. 

 

Espais que es preveu d’ocupar al centre: 

La previsió és que cada alumne estigui a la seva aula i pugui utilitzar bany i espai de 

pati, si s’escau. 

 Planificació de les atencions personalitzades, d’acció tutorial i de grup reduït: 

La previsió és que tota la intervenció que donem durant aquests dies als alumnes siguin 

en la direcció d’atendre necessitats, revisar hàbits, tancament de tasques, comiat de 

l’escola i personal de referència, entrevistes individuals amb psicòleg, atenció i 

assessorament de necessitats específiques que ens pugui demanar la família referents 

a fisioteràpia i logopèdia. Supervisió dels seus possibles SAACs, sistemes alternatius i 

augmentatius de comunicació,  a nivell logopèdia o altres pautes, i de material d’ortesis 

tipus fèrules en el cas de fisioteràpia, sempre que el/la professional pugui fer-ho 

presencialment. Els especialistes restaran a disposició de les necessitats de l'alumnat 

tant a nivell organitzatiu com assistencial.  

Previsió de revisió per part d’infermeria dels alumnes que són portadors de botó gàstric 

i proposta de renovació per facilitar a la família no haver d’anar a l’Hospital. 

Acollida, d’alumnes de 3 a 6 anys amb la finalitat de ajudar a la conciliació laboral de les 

famílies d’aquests infants, (s’haurà d’acreditar amb declaració responsable). 

Fem constar que el nombre de professionals d’atenció presencial durant els dies 

d’obertura dependrà del nombre d’alumnes i familiars que hagin confirmat l’assistència 

a la proposta individual que se’ls hagi fet. 

Continuació de l’atenció telemàtica a tots els alumnes fins el 19 de juny. 

 

L’Escola és compromet a garantir totes les mesures de seguretat establertes el 

les instruccions d’obertura de centres educatius. 

 

     EQUIP DIRECTIU ESCOLA ESTIMIA-EL NIU 

       3 de juny de 2020 


