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PLA D’OBERTURA AMB L’ACOMPANYAMENT DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA
PREVI A L’INICI DE LES ACTIVITATS PRESENCIALS AMB ALUMNES

1. ALUMNAT
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
L’ensenyament continuarà de manera telemàtica fins el 19 de juny, data de final de curs.

EDUCACIÓ INFANTIL (PRIMER CICLE)
El centre ha fet una previsió d’alumnat mitjançant enquesta els dies 23 i 24 maig, per saber qui
assistirà a l’escola durant el període de juny en la franja d’edat d’1-3 anys. El resultat ha estat:
 Alumnes de P1: 3 (2 menjador)
 Alumnes de P2: 4 (2 menjador)
L’horari serà de 9h a 13h.
EDUCACIÓ INFANTIL (SEGON CICLE)
El centre ha fet una previsió d’alumnat mitjançant enquesta els dies 23 i 24 maig, per saber qui
assistirà a l’escola durant el període de juny en la franja d’edat d’3-6 anys. El resultat ha estat:
 Alumnes de P3: 5
 Alumnes de P4: 5
 Alumnes de P5: 7
L’horari serà de 9h a 13h.
L’atenció personalitzada o acció tutorial a alumnes i/o famílies es continuarà fent de forma
telemàtica, i només de forma molt excepcional es podria fer de forma presencial mitjançant cita
prèvia.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Els cursos de 1r a 5è EP vindran un dia en sessió de dues hores per tal de fer el tancament de
curs, segons el següent calendari:






Dijous 4 de juny: 1r EP
Dimarts 9 de juny: 2n EP
Dijous 11 de juny: 3r EP
Dimarts 16 de juny: 4t EP
Dijous 18 de juny: 5è EP

Els alumnes de 6è EP vindran cada dilluns (1, 8 i 15 de juny) en sessió de dues hores per fer el
tancament de curs, l’acompanyament i l’orientació acadèmica de cara a la propera etapa.
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 Grup 1: de les 8:45h a les 10:45h
 Grup 2: de les 11:15h a les 13:15h
L’atenció personalitzada o acció tutorial a alumnes i/o famílies es continuarà fent de forma
telemàtica, i només de forma molt excepcional es podria fer de forma presencial mitjançant cita
prèvia.
La previsió d’alumnat de 1r a 5è EP tenint en compte que vindran un dia al llarg de les tres
setmanes, es calcula que sigui de 13 alumnes per grup, sense superar el rati establert.
La previsió d’alumnat de 6è EP tenint en compte que vindran un dia cada setmana, es calcula que
sigui de 13 alumnes per grup, sense superar el rati establert.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Els cursos de 1r a 3r de l’ESO i 1r BAT vindran un dia en sessió de dues hores per fer el
tancament de curs, segons el següent calendari:





Dimecres 3 de juny: 1r BAT
Dimecres 10 de juny: 1r ESO
Dilluns 15 de juny: 3r ESO
Dimecres 17 de juny: 2n ESO

El alumnes de 4t ESO vindran cada divendres en sessió de dues hores per fer el tancament de
curs, l’acompanyament i l’orientació acadèmica de cara a la propera etapa.
Els grups de 1r, 2n i 4t de l’ESO es dividiran en dues franges horàries:
 Grup 1: de les 8:45h a les 10:45h
 Grup 2: de les 11:15h a 13:15h
Els grups de 3r de l’ESO i 1r BAT es dividiran en dues franges horàries:
 Grup 1: de les 8:30h a les 10:30h
 Grup 2: de les 11h a 13h
El alumnes de 2n BAT vindran cada dimarts i dijous de 8:30h a 13:00h per fer el tancament de
curs, l’acompanyament de fi d’etapa i la preparació de les proves PAU.
L’atenció personalitzada o acció tutorial a alumnes i/o famílies es continuarà fent de forma
telemàtica, i només de forma molt excepcional es podria fer de forma presencial mitjançant cita
prèvia.
La previsió d’alumnat de 1r a 3r ESO i 1r BAT tenint en compte que vindran un dia al llarg de les
tres setmanes, es calcula que sigui de 15 alumnes, sense superar el rati establert.
La previsió d’alumnat de 4t de l’ESO tenint en compte que vindran un dia cada setmana, es
calcula que sigui de 15 alumnes per grup, sense superar el rati establert.
La previsió d’alumnat de 2n BAT tenint en compte que vindran dos dies cada setmana amb horari
complet, es calcula que sigui del 75%.
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El coordinador contactarà individualment amb les famílies per saber la disponibilitat d’assistència
d’aquests alumnes.

2. REQUISITS
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits, el que implica que la
família certifica :





Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.
Calendari vacunal al dia.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc
de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb
la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre
l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:






Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen
tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En cas que un alumne presenti alguna de les malalties descrites, caldrà que la família es posi en
contacte amb la secretaria de l’escola mitjançant l’adreça de correu electrònic
infosecretaria@tarragona.escolateresiana.com
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.
Les famílies hauran d’emplenar la declaració responsable via la plataforma Educamos.
3. PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
S’ha informat a tots els treballadors i treballadores mitjançant e-mail de l’Administració del centre
el dia 6 de maig, de la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes
estrets i simptomatologia de COVID19. Això permetrà identificar al personal que podrà participar
en les activitats presencials.
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Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones
amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia
pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més
grans de 60 anys.
Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny.
Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 83.

4. ESPAIS
Els espais que utilitzaran cada curs seran:








Llar d’infants: 2 aules de P2
P3: aula de P3 A
P4: aula de P3 B
P5: aula de P4 A
De 1r a 6è EP: cada grup la seva aula
De 1r ESO a 1r BAT: cada grup la seva aula
2n BAT: saló d’actes, aula doble de 4t ESO i les 4 aules de BAT.

W.C: s’utilitzaran els més propers a cada aula.
Sales de professors: estaran tancades.

5. FLUXOS DE CIRCULACIÓ
Per tal d’evitar l’aglomeració de persones en un lloc determinat del centre, s’ha organitzat la
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:

-

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 i sempre mantenint la
distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.
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.
A la Llar d’infants a les 9:00h es pujarà per la rampa i es baixarà per l’escala, i a les 13:00h es
pujarà per l’escala i es baixarà per la rampa.
De P3 a P5 l’entrada i sortida del centre es farà pel pati d’Infantil a la 2a reixa.
A EP l’entrada al centre es farà sempre per la porta principal. La sortida del centre es farà per dos
llocs diferents:
 1r i 2n EP per la porta del pati
 3r a 6è per la porta principal
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-

Circulació pels passadissos

La circulació serà sempre la mateixa: es pujarà per l’escala petita i es baixarà per l’escala gran.
Pels passadissos, i sempre respectant les distancies de seguretat, es caminarà per la dreta.

6. PATIS
Degut als horaris establerts, els únics patis oberts seran el de la Llar d’infants i el d’Infantil.
Per tal de limitar la intercomunicació d’espais, el pati de la Llar d’infants es dividirà en dues àrees i
el d’Infantil en tres, degudament separades.
L’esbarjo de 2n BAT serà a l’exterior del centre.

7. MENJADOR
Només hi haurà servei de menjador pels alumnes de la Llar d’Infants que ho han demanat.

8. MATERIAL ESCOLAR
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en
paper, excepte en casos imprescindibles.
En el cas de la Llar d’infants i Infantil per a les joguines i el material comú de plàstic es buscaran
formes perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del
material per un altre infant s’haurà desinfectat.
Queda prohibit l’ús de material informàtic intercanviable per evitar contagis.

9. HORARIS
Els horaris s’han establert de manera esglaonada al llarg de les tres setmanes del mes de juny
seguint el calendari següent:
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P1 i P2

Dilluns 1
de 9h a 13h

Dimarts 2
de 9h a 13h

Dimecres 3
de 9h a 13h

Dijous 4
de 9h a 13h

Divendres 5
de 9h a 13h

P3, P4 i P5

de 9h a 13h

de 9h a 13h

de 9h a 13h

de 9h a 13h

de 9h a 13h

1r EP A i B
del número 1 al 13

de 8:45h a
10:45h

1r EP A i B
del número 14 al 26

d’11:15h a
13:15h

6è EP A i B
del número 1 al 13

de 8:45h a
10:45h

6è EP A i B
del número 14 al 27

d’11:15h a
13:15h

4t ESO A i B
de la lletra A a la MA

de 8:45h a
10:45h

4t ESO A i B
de la lletra ME a la Z

d’11:15h a
13:15h

1r BAT A
de la lletra A a la J

de 8:30h a
10:30h

1r BAT B
de la lletra A a la G
1r BAT A
de la lletra LL a la Z
1r BAT B
de la lletra M a la Z

de 11h a 13h

2n BAT A Català
2n BAT B Història

de 8:30h a
9:30

2n BAT A Història
2n BAT B Català

de 9:30 a
10:30

2n BAT A Castellà
2n BAT B Tutoria

de 11h a 12h

2n BAT A Tutoria
2n BAT B Castellà

de 12h a 13h

2n BAT Geografia
2n BAT Economia
Química

de 8:30h a
9:30h
de 9:30h a
10:30h

2n BAT Llatí
Matemàtiques ACS
Matemàtiques

d’11h a 12h

2n BAT Física

de 12h a 13h

2n BAT Filosofia

de 13h a 14h

Rambla Nova, 79 · 43003 – Tarragona · Tel. 977 24 88 00 · infosecretaria@tarragona.escolateresiana.com

· www.tarragona.escolateresiana.com

Col·legi Santa Teresa de Jesús
Tarragona
Centre concertat
Dilluns 8

Dimarts 9

P1 i P2

de 9h a 13h

de 9h a 13h

de 9h a 13h

P3, P4 i P5

de 9h a 13h

de 9h a 13h

de 9h a 13h

2n EP A i B
del número 1 al 13

de 8:45h a
10:45h

2n EP A i B
del número 14 al 27

d’11:15h a
13:15h

Dimecres 10

Dijous 11
de 9h a
13h
de 9h a
13h

de 9h a 13h
de 9h a 13h

3r EP A i B
del número 1 al 13

de 8:45h a
10:45h

3r EP A i B
del número 14 al 26

d’11:15h a
13:15h

6è EP A i B
del número 1 al 13

de 8:45h a
10:45h

6è EP A i B
del número 14 al 27

d’11:15h a
13:15h

1r ESO A
de la lletra A a la GA
1r ESO B
de la lletra A a JU
1r ESO A
de la lletra GI a la Z
1r ESO B
de la LO a la Z
4t ESO A i B
de la lletra A a la MA
4t ESO A i B
de la lletra ME a la Z
2n BAT A Català
2n BAT B Història
2n BAT A Història
2n BAT B Català
2n BAT A Castellà
2n BAT B Tutoria
2n BAT A Tutoria
2n BAT B Castellà
2n BAT Geografia
2n BAT Economia
Química

de 8:45h a
10:45h

d’11:15h a
13:15h

de 8:45h a
10:45h
d’11:15h a
13:15h
de 8:30h a
9:30
de 9:30 a
10:30
de 11h a 12h
de 12h a 13h
de 8:30h a
9:30h
de 9:30h a
10:30h

2n BAT Llatí
Matemàtiques ACS
Matemàtiques

d’11h
12h

2n BAT Física

de 12h a
13h
de 13h a
14h

2n BAT Filosofia

Divendres 12

a
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Dilluns 15

Dimarts 16

Dimecres 17

Dijous 18

Divendres 19

P1 i P2

de 9h a 13h

de 9h a 13h

de 9h a 13h

de 9h a 13h

P3, P4 i P5

de 9h a 13h

de 9h a 13h

de 9h a 13h

de 9h a
13h
de 9h a
13h

4t EP A i B
del número 1 al 13

de 8:45h a
10:45h

4t EP A i B
del número 14 al 26

d’11:15h a
13:15h

5è EP A
del número 1 al 14
5è EP B
del número 1 al 13

de 8:45h
a 10:45h

5è EP A
del número 15 al 28
5è EP B
Del número 14 al 27

d’11:15h
a 13:15h

6è EP A i B
del número 1 al 13

de 8:45h a
10:45h

6è EP A i B
del número 14 al 27

d’11:15h a
13:15h

2n ESO A
de la lletra A a l’H
2n ESO B
de la lletra A a
Margalef

de 8:45h a
10:45h

2n ESO A
de la lletra J a la Z
2n ESO B
de Martínez a la Z

d’11:15h a
13:15h

3r ESO A
de la lletra A a la F
3r ESO B
de la lletra A a la MA

de 8:30h a
10:30h

3r ESO A
de la lletra G a la Z
3r ESO B
de la MO a la Z

d’11h a 13h

4t ESO A i B
de la lletra A a la MA

de 9h a 13h

de 8:45h a
10:45h
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4t ESO A i B
de la lletra ME a la Z
2n BAT A Català
2n BAT B Història

de 8:30h a
9:30

2n BAT A Història
2n BAT B Català

de 9:30 a
10:30

2n BAT A Castellà
2n BAT B Tutoria

de 11h a
12h

2n BAT A Tutoria
2n BAT B Castellà

de 12h a
13h

2n BAT Geografia
Dibuix Tècnic

de 8:30h
a 9:30h

2n BAT Economia
Química

de 9:30h
a 10:30h

2n BAT Llatí
Matemàtiques ACS
Matemàtiques

d’11h
12h

2n BAT Física

de 12h a
13h
de 13h a
14h

2n BAT Filosofia

a

