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1. Introducció 
 

El passat 20 de maig el Departament d’Educació presenta al PROCICAT, per a la seva validació, 

el Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet 

l’obertura de centres i incorpora les mesures que els documents específics emesos per les 

autoritats sanitàries han establert.  

 

A partir d’aquest Pla General d’Obertura, s’ha elaborat aquest, propi de l’escola, que queda 

subjecte a les indicacions que es puguin anar rebent des del Departament d’Educació. 

 

Tot i aquesta obertura dels centres educatius, el curs 2019-20, a nivell lectiu, acaba en format 

telemàtic el 19 de juny i complementàriament, i de manera voluntària i puntual, serà 

presencial.  

 

Aquest Pla d’obertura té la voluntat d’atendre i prestar el millor servei a l’alumnat. En base al 

Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, partint del coneixement de 

la realitat del centre i tenint en compte el personal de que disposa, s’han adoptat les mesures 

organitzatives que millor s’han ajustat a cada una de les etapes educatives.  

 

El Pla s’ha elaborat amb l’assessorament i acompanyament de la Inspecció Educativa, s’ha 

comunicat al Consell Escolar abans de ser publicat i s’ha basat en els documents següents: 

 

• PLA D’OBERTURA DE 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  

 

• INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS (Per 

al desplegament del PLA D’OBERTURA DE 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, aprovat pel 

PROCICAT en data 20 de maig de 2020)  

 

 

 

 

  



 

 

2. Alumnat 
 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.   

  

L’alumnat assistirà al centre de manera puntual i concreta, en horari d’entre les 9 i les 13h, per 

a dur-hi a terme les activitats següents:   

 

• Acció educativa presencial dels alumnes de sisè de Primària –sempre de caràcter 

voluntari- en grups de 12 o 13 alumnes com a màxim, per tal de donar suport a la 

finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. 

Aquesta activitat serà no permanent, ja que cal garantir la continuïtat de la docència 

telemàtica sense que això comporti una doble jornada per al professorat encarregat 

d’acollir cada grup d’alumnes.  

  

• Atenció personalitzada en grups reduïts per a l’alumnat d’altres nivells. Aquesta és una 

mesura excepcional, voluntària i no continuada per fer un acompanyament 

personalitzat de tancament de curs a la resta de grups de l’escola, des de P3 fins a 5è.  

 

  

Totes les famílies hauran de fer arribar al seu tutor o tutora referent  (abans d’anar a l’escola) 

una declaració responsable,  d’acord el model que es facilitarà per correu electrònic i/o a 

través de l’App, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre 

educatiu.  També han d'informar al 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. Si la mestra no disposa d’aquesta declaració responsable, l’alumne no 

podrà accedir a dins del recinte escolar.  

   

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.     

  

 

Requisits per incorporar-se al centre: 

 

• 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.  

  

  

  



 

3. Personal del centre: professorat, personal d’atenció educativa i 

personal d’administració i serveis 
 

Tots els treballadors i treballadores del centre han de declarar les condicions de vulnerabilitat, 

casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19, emplenant una Declaració Responsable. 

Aquesta serà tractada directament pel personal sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la 

gestió sanitària de la COVID-19. 

 

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; 

per tant, no es disposarà de tot l’equip docent al centre i la presència dels docents a l’escola 

serà la mínima imprescindible per atendre a l’alumnat que es consideri en horaris prèviament 

planificats ja que cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti 

una doble jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. Espais, grups i planificació horària 
 

Els espais que ocupin els alumnes seran estables i fixes. L’alumnat serà atès per un sol mestre.  

En l’organització dels espais cal tenir en compte els següents punts:  

• La mesura bàsica de referència és la de 4m2 per alumne.  

• En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests hauran 

d’estar clarament separats entre si.   

 

L’obertura del centre la dedicarem a fer atenció personalitzada de tancament de curs en petits 

grups d’alumnes. Aquesta és una mesura voluntària per part de l’alumnat i no continuada. 

 

Organització: 

 

• Cada tutor o tutora uns dies abans convocarà a l’alumnat en petits grups d’alumnes 

en un dia i hora concreta.  

• Ed. Infantil: se’ls convocarà un dia en franges horàries de 20 minuts en grups de 3-4 

alumnes.  

• Ed. Primària (de 1r a 5è): se’ls convocarà un dia en franges horàries de 30 minuts en 

grups d’uns 6-7 alumnes.  

• Ed. Primària 6è: se’ls convocarà dos dies. Un per fer una atenció tutorial personalitzada 

per parlar del pas de l’escola a l’institut (grups de 8 alumnes en franges d’1 hora). Un 

altre dia per acabar de fer el tancament de sisè i de l’escola (grups de 13 alumnes en 

franges de 30 minuts). 

• Aquelles famílies amb filles o fills bessons, els tutors/-es es posaran en contacte per 

convocar-los un mateix dia i hora (en cas que la família ho prefereixi).  

 

A continuació detallem la planificació dels dies, horaris, espais i com seran les entrades i 

sortides a l’escola per cada grup i nivell: 

 

DILLUNS 8 JUNY. P3A i P4A 

Horari (franges 

de 20 min) 

Grup (3-4 

alumnes) 

Mestre 

referent 

Espai a 

ocupar 

Entrada Sortida 

9-9,20h 

9,30-9,50h 

10-10,20h 

10,30-10,50h 

11-11,20h 

11,30-11,50h 

12-12,20h 

12,30-12,50h 

 

P3A 
 

 

Patricia 

 

P3A 

 

Entrada 

Principal 

 

Pati 

Infantil 

 

P4A 

 

Araceli/Roger 

 

P4A 

 

Entrada 

Principal 

 

Pati 

Infantil 

 

 



 

DIMARTS 9 JUNY. P3B i P5A 

Horari (franges de 

20 min) 

Grup (3-4 

alumnes) 

Mestre 

referent 

Espai a 

ocupar 

Entrada Sortida 

9-9,20h 

9,30-9,50h 

10-10,20h 

10,30-10,50h 

11-11,20h 

11,30-11,50h 

12-12,20h 

12,30-12,50h 

 

P3B 

 

Cristina 

 

P3B 

 

Entrada 

Principal 

 

Pati 

Infantil  

 

P5A 

 

Glòria L 

 

P5A 

 

Entrada 

Principal 

 

Pati 

Infantil 

 

DIMECRES 10 JUNY. P4B i P5B 

Horari (franges de 

20 min) 

Grup (3-4 

alumnes) 

Mestre 

referent 

Espai a 

ocupar 

Entrada Sortida 

9-9,20h 

9,30-9,50h 

10-10,20h 

10,30-10,50h 

11-11,20h 

11,30-11,50h 

12-12,20h 

12,30-12,50h 

 

P4B 

 

Glòria S. 

 

P4B 

 

Entrada 

Principal 

 

Pati 

Infantil  

 

P5B 

 

Esther 

 

P5B 

 

Entrada 

Principal 

 

Pati 

Infantil 

 

DIJOUS 11 JUNY. 6è A i B 

Hora Grup (8 

alumnes) 

Mestre 

referent 

Espai a 

ocupar 

Entrada Sortida 

9-10h 

10,15-11,15h 

11,30-12,30h 

6èA Paulina 6èA Pati Primària Pati Primària 

6èB Dani 6èB Pati Primària Pati Primària 

 

 

 

 



 

DILLUNS 15 DE JUNY. 1r A, 3r A, 4t A i 5è A 

Hora Grup (6 

alumnes) 

Mestre referent Espai a 

ocupar 

Entrada Sortida 

9,15-9,45h 

10,15-10,45h 

11,15-11,45h 

12,15-12,45h 

1rA Montse 1rA  Entrada 

principal 

Entrada 

principal 

4tA Jose 4tA Pati Primària Pati Primària 

9,30-10h 

10,30-11h 

11,30-12h 

12,30-13h 

3rA Imma 3rA  Entrada 

principal 

Entrada 

principal 

5èA Marina 5èA Pati Primària Pati Primària 

 

 

 

DIMARTS 16 DE JUNY. 1r B, 3r C i 5è B 

Hora Grup (6 

alumnes) 

Mestre 

referent 

Espai a 

ocupar 

Entrada Sortida 

9,15-9,45h 

10,15-10,45h 

11,15-11,45h 

12,15-12,45h 

1rB Conxita 1rB Entrada 

principal 

Entrada 

principal 

3rC Laura B 3rC Pati Primària Pati Primària 

9,30-10h 

10,30-11h 

11,30-12h 

12,30-13h 

 

5èB 

 

Núria 

 

5èB 

 

Pati Primària 

 

Pati Primària 

 

  



 

 

DIMECRES 17 DE JUNY. 2n A, 3r B i 4t B  

Hora Grup (6 

alumnes) 

Mestre 

referent 

Espai a 

ocupar 

Entrada Sortida 

9,15-9,45h 

10,15-10,45h 

11,15-11,45h 

12,15-12,45h 

2nA Herminia 2nA Entrada 

principal 

Entrada 

principal 

4tB Sandra 4tB Pati Primària Pati Primària 

9,30-10h 

10,30-11h 

11,30-12h 

12,30-13h 

 

3rB 
 

 

Verónica 

 

3rB 

 

Pati Primària 

 

Pati Primària 

 

 

 

 

DIJOUS 18 DE JUNY. 2n B, 6è A i 6è B 

Hora Grup.  

6è:12-13 alumnes 

2n: 6 alumnes  

Mestre 

referent 

Espai a 

ocupar 

Entrada Sortida 

9,15- 10h 

10,30-11,15h  

6èA Paulina 6èA  Pati Primària Pati Primària 

9,30-10,15h 

10,45-11,30h 

6èB Dani 6èB  Pati Primària Pati Primària 

9,15-9,45h 

10,15-10,45h 

11,15-11,45h 

12,15-12,45h  

 

2nB 

 

Joan 

 

2nB 

 

Entrada 

principal 

 

Entrada 

principal 

 

  



 

5. Entrades i sortides del centre 
 

Les entrades i sortides al centre es faran de manera esglaonada per tal d’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. Cal 

mantenir la distància física de 2 metres entre les diferents famílies.  

 

Les famílies no podran entrar a dins del recinte escolar.  

 

Cada grup d’alumnes haurà d’entrar i sortir segons s’especifica a les graelles anteriors, tant a 

nivell d’horari com d’espais (veure punt 4). Les mestres els estaran esperant a la porta d’entrada. 

 

En cas que algun tutor o tutora convoqui de manera puntual a algun alumne fora de la 

planificació de les graelles anteriors, aquest haurà d’entrar per l’entrada principal de l’escola. 

 

Es prega molta puntualitat tant a les entrades com a les sortides. Els alumnes que vinguin a 

l’escola i tenen autorització per marxar sols, podran fer-ho com sempre. 

 

6. Serveis complementaris 
 

Durant el mes de juny no hi haurà servei de menjador. Tampoc hi haurà servei d’acollida ni 

extraescolars. 

 

7. Mesures de protecció i prevenció 
 

El personal treballador ha de conèixer els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar 

per tal d’evitar el risc de contagi.  

 

Es disposarà de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, 

sobretot del rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.  

 

Distanciament físic: Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del 

virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants 

disposin d’un espai d’uns 4m 2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres 

entre les persones als centres educatius, superior al recomanat.  

 

Rentat de mans: Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així 

com del personal docent i no docent. (No estarà permès l’ús de guants per evitar mals usos i 

sensació falsa de seguretat). 

 

 

 



 

Es requerirà rentat de mans:   

 

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.   

• Abans i després d’anar al WC.   

 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:   

 

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.   

•  Abans i després d’acompanyar un infant al WC.   

• Abans i després d’anar al WC.   

• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).   

• Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Els rentats de mans es faran amb solucions hidroalcohòliques i/o amb sabó amb dosificador i 

tovalloles d’un sol ús. En zones d’ús comú també es col·locaran dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de centre. 

 

Mascaretes: Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:  

 

• Educació infantil (3-6 anys): No indicada en general. A partir de 5 anys i si hi ha dificultat 

per fer complir les mesures de distanciament caldrà indicar-la.   

• Educació primària (6-12 anys): Indicada. Quan es compleixin mesures òptimes de 

distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. És obligatòria a les entrades i 

sortides del centre. L’han de dur de casa.   

• Personal docent i no docent: Indicada i obligatòria.  

 

Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i retirada.  

 

8. Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 
 

Pautes de ventilació: Els espais interiors caldrà que estiguin ventilats en tot moment, deixant 

portes i finestres obertes per una bona corrent d’aire. 

 

Pautes generals de neteja i desinfecció: La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà 

amb una periodicitat diària.  

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, 

superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material 

emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una 

desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant només toqui el seu propi material.  

 

 

 

 



 

9. Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de 

simptomatologia compatible amb COVID 
 

Davant la presència de símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell 

moment (en aquests moments pot ser necessari l’aïllament preventiu).  

  

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:   

• Aïllar  l’alumne o alumna en un espai específic.    

• Avisar pares, mares o tutors.   

• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària 

o pediatra.   

• Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.   

• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.  

  

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

• No assistir al centre.   

• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

 

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  

• Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció 

del centre.  

• Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació 

o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part 

del personal sanitari  de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes.  

    

  

  

 


