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1- CONTEXTUALITZACIÓ 
 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE 

 

Nom: Escola Especial Mare de Déu de Montserrat, Fundació 

d’Escoles Parroquials (FEP). 

 

Codi de centre: 08014012. 

 

Adreça:  carrer Varsòvia, 162 

   08041 Barcelona  

 

Contacte:  93 455 76 25 

   a8014012@xtec.cat 

 

Web:   https://eemarededeudemontserrat.wordpress.com/  

 

Ensenyaments: Educació especial: segon cicle educació infantil, educació 

primària i educació secundària. 

 

Nombre d’unitats: 8 unitats, alumnes màxims 88. 

 

Treballadors:  Mestres: 15 

 Educadors: 6 

 Psicomotricista: 1 

 Logopedes: 2 

 Psicopedagog: 1 

 PAS: 1 

 

 

mailto:a8014012@xtec.cat
https://eemarededeudemontserrat.wordpress.com/
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L’Escola Especial Mare de Déu de Montserrat és un Centre Concertat 

d’Educació Especial, situat al carrer Varsòvia 162, del barri del Guinardó de  

Barcelona. Des del 2015 forma part de la Fundació d’Escoles Parroquial-

Arxidiòcesi de Barcelona.  

El Centre imparteix, des de 1966, el nivell educatiu d’Educació Especial, i té el 

número de codi 08014012 al Registre del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, i gaudeix de la personalitat jurídica que li atorguen les 

lleis. Amb data 30/8/68 (BOE 225 de 18/9/68) ha estat degudament autoritzat. El 

Centre ha accedit al Règim de Concerts establerts per la Llei Orgànica 8/1985, i 

d’acord amb el decret 86/1986 de 20 de març (DOG 2-4-86). 

L’alumnat de l’escola és format per infants i joves, d’entre 4 i 19 anys, que 

presenten una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i en molts casos amb 

malalties mentals associades i manca de regulació emocional. Gran part dels 

alumnes provenen d’un entorn sòcio-econòmic desafavorit amb problemàtica 

familiars.  

El dia 12 de març del 2020, degut a l’emergència sanitària provocada pel Covid-

19, es va procedir al tancament de l’escola, quedant tots l’alumnat i professorat 

a casa i es va començarà treballar a distància per tal d’atendre emocionalment i 

acadèmicament a tots els i les alumnes i les seves famílies. 

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, s’elabora aquest Pla 

d’Obertura del Centre per tal que es pugui posar en marxa a l’inici del curs 2020-

21 amb els ajustaments necessaris en el moment d’implementació. El disseny i 

l’elaboració d’aquest Pla tenen en compte les indicacions, instruccions i 

recomanacions que les autoritats sanitàries i el Departament d’Educació han fet 

arribar a l’escola i són una concreció d’aquestes a la realitat de l’escola. 
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2- DIAGNOSI 
 

L’equip docent de l’escola, en finalitzar el curs 2019-20, ha fet una valoració del 

curs i de la situació generada per la pandèmia del Covid-19. 

En general es valora que la situació educativa de l’alumnat s’ha vist afectada en 

major o menor mesura tenint en compte les característiques personals de cada 

infant o jove. 

La intervenció educativa i psicopedagògica de l’equip docent i no docent s’ha 

basat en quatre grans pilars: 

- Atenció competencial per seguir treballant els aspectes educatius que es 

treballaven a l’escola. 

- Atenció emocional del l’alumnat, detectant conflictes interns, malestars i 

treballant la superació d’aquests. També s’ha vetllat perquè tots els 

alumnes es continuessin sentint part del seu grup i de l’escola malgrat la 

distància física. 

- Acompanyament a les famílies donant resposta a les necessitats que ja 

tenien i a les noves que s’han generat al llarg del confinament. 

- Coordinacions amb professionals externs a l’escola per tal d’atendre els 

alumnes i les famílies de la manera més global possible (serveis socials, 

psicòlegs, psiquiatres, educadors de centre obert,..) 

S’han fet servir diferents eines comunicatives per tal d’arribar a totes les famílies 

i poder ajustar-nos a la seva realitat (principalment trucades, whatsapp i 

videotrucades individuals i/o grupals, Twitter i Instagram). 

L’equip directiu s’ha reunit setmanalment, així com els diferents equips de treball 

de: cicles, etapes, comissions i departaments. La idea ha estat oferir una atenció 

globalitzada, acordada i que tingués en compte els diferents punts de vista dels 

professionals. 

S’ha detectat la manca d’habilitats i competències digitals de l’alumnat, així com 

d’algunes de les famílies. Amb tutorials, acompanyaments a distància i ajustant 

les vies de comunicació s’han pogut superar la gran majoria. 

 

A continuació es detallen les mesures que es prendran per a iniciar el curs 2020-

21 amb seguretat, tot i que moltes de les decisions finals cal acabar de concretar 
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i ajustar un cop se sàpiguen els alumnes que faran ús de cada servei i es facin 

simulacions a l’inici del mes de setembre, abans que comencin els alumnes, per 

veure si tot s’ajusta a les necessitats i a la situació sanitària del moment 
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3- ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 
 
Degut a les condicions generades pel Covid-19 i intentant mantenir una 

traçabilitat clara s’han creat 11 grups estables dins de l’escola. 

Per a la configuració d’aquests grups s’han tingut en compte aspectes sanitaris, 

educatius i emocionals dels infants i joves de l’escola. L’equip directiu de l’escola 

ha valorat les possibilitats d’entrada i sortida, de desplaçaments per dins de 

l’escola i les necessitat educatives de cada un dels grups.  

S’han estructurat els grups d’alumnes i els professionals de manera que es 

minimitzen les entrades i sortides d’educadors i personal especialista dels grups, 

i de manera que es redueixen els espais compartits. Els tutors referents de cada 

grup faran totes les matèries, excepte psicomotricitat i educació física. Els 

especialistes de música, TAC, hort i macramé que hi ha a l’escola passaran a 

ser personal de suport de dos grups estables cadascun d’ells, per tal d’evitar el 

pas per tots els grups de l’escola. Per altra banda, degut a les característiques 

de l’activitat i el material amb el que es treballa, s’ha decidit suspendre el taller 

de macramé fins que la situació sanitària estigui estabilitzada. 

Els grups habituals de l’escola es configuren entre 5 i 10 alumnes s’han format 

els grups estables tal i com es detalla a continuació. Aquests grups estables 

corresponen a un per curs (A i B), tot i que el funcionament habitual serà dividit 

en 2 subgrups, és a dir es trobaran a les entrades i sortides, així com al pati o 

menjador o piscina, però les hores de classe estaran separats: 

 

CURS NOMBRE 

ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

PERSONAL 

ATENCIÓ 

EDUCATIVA 

ESPAI 

Cicle 

Infantil i 

Inicial/Mitjà 

10 2 1 suport 

1(psicomo-

tricista) 

2 (logopedes) Aules planta 

baixa, costat 

assemblea 

Cicle 

Superior A 

i B 

8 i 6 2 1 suport 

1(psicomo-

tricista) 

2 (logopedes) Primera i 

segona aula 

planta baixa, 

costat escales 
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1r 

Secundària 

A i B 

10 + 10 2 1 suport 

1(psicomo-

tricista) 

1 (logopeda) Primer pis, 

passadís aula 

esquerra i 

dreta 

2n 

Secundària 

A i B 

9 + 8 2 1 suport 

1 ed. física 

1 (logopeda) Segon pis, 

primera i 

segona aula 

3r 

Secundària 

A i B 

9+10 2 1 suport 

1 ed. física 

1 (logopeda) Primer pis, 

costat 

parròquia. 

Primera aula 

4t 

Secundària 

9  2 1 ed. física 1 (logopedes) Primer pis, 

costat 

menjador 
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4- ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 
 

Tenint en compte que l’escola té 3 accessos, i amb la intenció de no entrar més 

de 20 alumnes per cada accés, s’han organitzat dues franges horàries per a cada 

porta d’entrada: 

 

HORA 

ENTRADA 

(M/T) 

ACCÈS GRUPS HORA 

SORTIDA 

(M/T) 

9’15h 

14’45h 

Varsòvia, 166 Cicle Superior A 

Cicle Superior B 

12’45h 

16’15h 

Varsòvia, 162 2n de secundària A 

2n de secundària B 

Mare de Déu de 

Montserrat, 144 

4t de secundària 

9’30h 

15h 

Varsòvia, 166 Cicle infantil, inicial 

i mitjà 

13h 

16’30h 

Varsòvia, 162 1r de secundària A 

1r de secundària B 

Mare de Déu de 

Montserrat, 144 

3r de secundària A 

3r de secundària B 

 

 

Els alumnes entraran amb mascareta, hi haurà un docent de suport a cada porta 

per posar gel hidroalcòholic als alumnes i anar gestionant el pas per tal que 

respectin distàncies de seguretat entre grups estables de convivència. El tutor/a 

els anirà a recollir i els acompanyarà fins a l’aula. 

Els alumnes que arribin tard cal que s’esperin a les 9’45h i entraran, en ordre, 

per la porta del carrer Varsòvia 162 (una persona del PAS el rebrà i els hi posarà 

el gel). 
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5- ORGANITZACIÓ DE LES ESTONES DE PATI 
 

L’escola disposa d’una pati exterior amb dues alçades, d’un petit espai exterior 

a l’entrada del carrer Varsòvia 166 i d’una terrassa al 1r pis; així mateix, prop de 

l’escola hi ha diferents parcs. 

La previsió d’ús és la següent:  

- Cicle Infantil, Inicial i Mitjà facin servir l’espai del carrer Varsòvia 166,  

- Cicle Superior A i B, 1rs de secundària A i B: pistes del pati en horari de 

10’45h fins 11’30, cada curs a una alçada i separats entre els grups 

estables de convivència, donat que l’amplitud del pati ho permet. 

- 2n de secundària A i B, i 3r de secundària A i B: pistes del pati en horari 

de 11’30h a 12’15h, cada curs a una alçada i separats entre els grups 

estables de convivència, donat que l’amplitud del pati ho permet. 

- 4t de secundària: terrassa de l’escola. 

 

Es planteja fer servir en dies altern els parcs que hi ha al voltant de l’escola per 

part dels grups de secundària per tal de deixar més amplitud a les pistes del pati. 

Segons l’estat emocional i anímic dels grups estables, es possible que algun dia, 

com a mesura preventiva, algun grup faci l’estona d’esbarjo a la classe (jocs de 

taula, cançons, balls...) 
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6- RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

A l’inici de cada curs escolar es fa una reunió amb les famílies de nou ingrés, 

donat que el curs 2020-21 entren 9 alumnes, es preveu un màxim de 18 assitents 

a la reunió. Per tant, és possible fer-la a la sala més gran de l’escola, respectant 

les distàncies i fent ús de la mascareta. Es valora que és important fer-la 

presencial ja que, degut al confinament, una part de les famílies no han visitat ni 

han pogut veure l’escola. 

Al mes d’octubre hi ha la reunió general de curs, en que es convida a totes les 

famílies de l’escola. Donades les circumstàncies, cal acabar de valorar si es farà 

en diferents dies per tal de repartir l’afluència, per aules, o de forma telemàtica 

amb totes les famílies que sigui possible i s’acollirà presencialment a les que no 

tenen connectivitat. 

Sempre que sigui possible, les sessions d’entrevista de tutoria es faran 

telemàticament i, si no és possible, es faran amb les mesures de prevenció que 

marquen les autoritats sanitàries: mascareta, distància i ús de pantalla 

protectora. 
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7- SERVEI DE MENJADOR 

 

Per tal de poder donar el servei de menjador a tot l’alumnat, s’organitzaran 

diferents torns en diferents espais tal i com s’indica a continuació: 

 

CLASSE HORA ÀPAT ESPAI ÀPAT HORA 

ESBARJO 

ESPAI ESBARJO 

Cicle Infantil i 

Inicial/Mitjà 
12’30h Classe 14h 

Espai carrer 

Varsòvia 166 

Cicle Superior A 13h Classe 14h Terrassa / Pati 

Cicle Superior B 13h Classe 14h Terrassa / Pati 

1r Secundària A 13h Menjador 14h Pati / Terrassa 

1r Secundària A 13h Menjador 14h Pati / Terrassa 

2n Secundària A 14’15h Classe 13h Pati /aula/ terrassa 

2n Secundària B 14’15h Classe 13h Pati /aula/ terrassa 

3r Secundària A 14’15h Menjador 13h Pati /aula/ terrassa 

3r Secundària B 14’15h Menjador 13h Pati /aula/ terrassa 

4t Secundària 14’15h Classe 13h Pati /aula/ terrassa 

 

Els grups estables de convivència que dinen al menjador, ho faran respectant les 

distàncies. 

Si, un cop sabem amb exactitud els alumnes que faran ús del servei de menjador, 

no hi ha prou espai al menjador, les aules de 1rs de secundària i 2ns de 

secundària dinarien a les classes. 

S’ha previst un temps extra entre torns a l’espai de menjador per tal de dur a 

terme la neteja i desinfecció de les taules, i  la ventilació de l’espai. 
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7- PLA DE NETEJA 

 

Cada tarda el personal de neteja desinfectarà la totalitat dels espais de l’escola. 

Al llarg de la jornada, es desinfectaran els espais compartits entre més d’un grup 

estable de convivència (aula TAC, menjador) i s’organitzen els horaris deixant 

espais de 15 minuts mínim sense alumnes per tal de fer aquesta desinfecció i 

ventilació (per part dels educadors i personal de suport de cada grup). 

Cada aula es ventilarà a primera hora del matí, durant l’estona de pati, abans de 

dinar, a primera hora de la tarda i en el moment de marxar els alumnes. 

 

El gimnàs i l’aula d’informàtica, que s’utilitzaran per fer activitats per 5 dels grups 

estables de convivència, es distribueix de tal manera que cada dia de la setmana 

l’utilitza un dels grups, així es pot procedir a la seva neteja i desinfecció de 

manera més acurada per part del personal de neteja a les tardes. 
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8. ACOLLIDA I EXTRAESCOLARS 

 

L’escola ofereix el servei d’acollida matinal. Han demanat fer-ne ús un total de 4 

alumnes, així que es preveu que no sigui cap dificultat fer-ho en un espai on es 

garanteix la distància de seguretat entre els alumnes i el personal. L’espai serà 

una sala de 80 metres quadrats i la persona referent serà sempre la mateixa. 

A l’escola no s’ofereix cap activitat extraescolar. 
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9. REUNIONS DEL PERSONAL 

 

Es prioritzarà la possibilitat de fer reunions telemàtiques, des de diferents espais 

de l’escola, sempre que sigui possible i no es pugui garantir la distància de 

separació entre els mestres o quan es barregin mestres de més d’un grup 

estable. Algunes de les reunions on participen els mestres d’un mateix grup 

estable, es podran fer presencials, però mantenint les distàncies. 

El claustres on hi participin tots els professionals, es faran de manera telemàtica. 
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10- ACTUACIÓ EDUCATIVA EN CAS DE CONFINAMENT 

 

L’equip directiu de l’escola ha planificat com ha de ser l’atenció educativa en cas 

de confinament parcial o total de l’alumnat i docents de l’escola. 

Per planificar aquesta atenció, s’ha tingut en compte l’experiència viscuda des 

del mes de març del 2020, la reflexió al voltant de les necessitats de l’alumnat i 

de les famílies que cal cobrir i els objectius generals d’escola, de grup i 

individuals. 

Aquest treball a distància es configura a partir de 4 eixos: 

- Treball previ de competències digitals. 

- Preparació d’un dossier de treball individualitzat. 

- Connexions diàries en grup. 

- Assessoraments individuals i específics. 

En primer lloc, després d’haver detectat la manca d’habilitats digitals de la 

majoria de l’alumnat, s’ha decidit fer un treball exhaustiu i ampli de les 

competències digitals des del primer dia del curs 2020-21. Cal que tots els 

alumnes, sense perdre de vista les seves capacitats, dominin amb una certa 

agilitat algunes de les eines telemàtiques i informàtiques que han fet servir al 

llarg del període de confinament. Dotar als alumnes d’aquestes competències 

engloba saber fer-ne ús d’aquestes i fer-e un ús correcte i adequat a la situació. 

Per altra banda, els tutors/es de cada grup, prepararan un dossier de treball 

adequat a cada alumne, per tal que se l’emportin a casa en cas de confinament 

i puguin treballar amb ell de la manera més autònoma possible i reforçar alguns 

dels aspectes que treballem amb ells a l’escola: competències lògico-

matemàtiques, competències lingüístiques, competències de l’àmbit creatiu... Es 

farà un recull de diferents propostes globalitzades amb la intenció, també, de 

facilitar l’organització familiar de l’entorn de l’alumne.  

Si es dona el cas d’un confinament, s’establiran connexions per Meet diàries del 

tutor amb tot el grup d’alumnes de la seva classe. Amb aquestes connexions se 

seguirà mantenint el vincle entre companys i entre alumnat i docents. Cada matí 

es proposarà una connexió en que es farà una detecció de necessitats 

emocionals de l’alumne i/o la seva família, es plantejaran propostes educatives 

diverses i preparades per a tot el grup (música, educació física, lectura, jocs, 
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contes....), i es farà un seguiment del treball del dossier individual. Aquestes 

connexions seran gestionades per el tutor del grup i els mestres i educadors de 

suport. 

Paral·lelament a aquest treball, es faran seguiments individuals per part dels 

professionals especialistes amb aquells alumnes que ho requereixin (logopèdia, 

atenció psicopedagògica, reforç de lectoescriptura...) i s’atendran les necessitats 

familiars que sorgeixin d’una detecció o d’una demanda familiar. El tutor/a també 

farà connexions individuals en tots els casos que es valori adequat. 

Per tal d’ajudar a les famílies que tenen més dificultat de connectivitat, ja sigui 

per manca de mitjans o de capacitat, se seguiran fent ús del contacte telefònic i 

per mitjà del WhatsApp amb la intenció de no deixar cap alumne ni família sense 

atenció. 

 

A data 21 d’octubre de 2020, es publica des del Departament d’Educació el 

document “Mesures i protocol de gestió de casos als centres d’educació 

especial”. 

Després d’haver valorat la possibilitat de fer una quarantena supervisada a 

l’escola, valorar beneficis i riscos, i tenint en compte la realitat i característiques 

del nostre alumnat, la direcció de l’escola, avalada per la titularitat del centre, ha 

decidit que no es faran aquestes quarantenes supervisades. Entenent que 

aquestes quarantenes no són d’obligat compliment, si no que cada centre ha de 

tenir l’autonomia per valorar, es decideix no dur-les a terme. 


