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1. CONTEXT I CONSIDERACIONS PRÈVIES 

CONTEXT 

El passat dia 12 de març, i de forma precipitada per culpa de l’amenaça que 

representava el COVID-19 sobre la salut de la comunitat educativa i de la població en 

general, vam haver de tancar l’Escola. 

Durant aquests dos mesos, aquest virus i les seves conseqüències, ens ha robat 

infinitat de moments i d’experiències escolars que voldríem haver viscut: Sant Jordi, 

Festa de la Primavera i de l’Esport, Colònies, Viatge de fi de Curs, la Setmana del Mar, 

excursions, teatres, converses, conferències... però també abraçades, plors, petons, 

topades als passadissos, converses al pati, jocs, paraules a cau d’orella, rialles... i un no 

acabar de situacions que són les que fan de l’Escola el lloc que estimem i que permet 

madurar i créixer a les criatures i a totes les persones que en formem part. 

Ara, passats gairebé 3 mesos d’aquell, ja llunyà, dia de tancament del centre, el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha decidit que ja podem tornar 

a obrir les portes del centre.  

I l’Equip de mestres ens n’alegrem de que l’Escola pugui tornar a obrir i que puguem 

fer el que ens agrada. Però per desgràcia, l’Escola Cossetània que obrirà el proper dia 

1 de juny tindrà poc a veure amb la que va tancar el passat 12 de març. Les mesures 

de protecció i de distanciament social que s’estableixen en les instruccions del 

Departament, i que ara per ara són necessàries per prevenir els contagis, impedeixen 

allò que fa que una Escola sigui una Escola: la socialització, el contacte, el vincle, la 

proximitat, el caliu, la llibertat...  

L’Equip de mestres està totalment compromès amb el servei comunitari de l’Escola, i 

entén perfectament que els espais escolars han d’estar al servei de les necessitats 

essencials de la societat, però volem manifestar obertament que l’experiència que 

viuran les criatures que assisteixin al centre no te res a veure amb el que entenem com 

a FER ESCOLA. 

Amb tot això, també volem manifestar que estem contents de poder obrir l’Escola per 

a poder fer trobades puntuals i organitzades en petit grups o individuals per a poder 

veure’ns les cares, compartir les nostres experiències durant aquest temps i acomiadar 

el curs. Especialment, trobem necessari poder retrobar-nos amb el grup de sisè per a 

poder organitzar un comiat de l’Escola que endolceixi l’amargor d’acabar la seva etapa 

a l’Escola d’aquesta manera.  

Tanmateix, no podem estar d’acord amb les condicions de l’acollida de l’alumnat 

d’Educació Infantil que assisteixi de forma permanent al centre. Entenem que la 

realitat laboral i familiar d’algunes famílies requereix d’un espai per a poder deixar els 



 

seus fills i filles, però volem expressar la nostra preocupació i desacord per les mesures 

de protecció que s’estableixen. És evident que farem tot el possible per a que les 

criatures que vinguin a partir del dia 1 de juny tinguin una experiència el més 

agradable possible, però volem deixar clar que NO PODEM COMPLIR LES MESURES DE 

PREVENCIÓ I PROTECCIÓ QUE MARQUEN LES INSTRUCCIONS DEL DEPARTAMENT EN 

AQUESTS GRUPS D’INFANTS. PER TANT, TAMPOC NO PODEM ASSUMIR LES 

RESPONSABILITATS QUE SE’N PUGUIN DERIVAR. 

L’Equip de mestres de l’Escola tenim moltes ganes de fer escola, però volem fer, i 

treballarem per fer, l’Escola del compartir, del jugar, de l’aprendre plegades i plegats, 

del contacte, de l’emoció i del vincle.   

CONSIDERACIONS PREVIES 

Malgrat l’obertura del centre, l’ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT A LES ACTIVITATS 

PROPOSADES SERÀ VOLUNTÀRIA i el curs finalitzarà de forma telemàtica. És a dir, en 

cap cas l’obertura del centre substitueix l’enviament de propostes d’activitats que 

s’han anat fent durant el confinament.  

  



 

2. FASES PRÈVIES A L’OBERTURA DEL CENTRE 

Abans de poder iniciar l’obertura del centre, caldrà que des de l’Escola es facin les 

actuacions pertinents per a poder detectar l’alumnat, mestres i personal no docent 

que assistirà al centre: 

ALUMNAT i FAMÍLIES 

Per tal de tenir coneixement de l’alumnat que assistirà al centre, l’Equip directiu 

enviarà un Dinantia durant la setmana del 25 al 29 de maig a les famílies. Aquest 

missatge tindrà per objectiu fer saber a les famílies les activitats a les que podrà 

assistir el seu fill o filla, la documentació que caldrà lliurar a la direcció del centre 

per a poder assistir-hi, i les mesures de protecció i prevenció de contagis que 

hauran de tenir en compte. Per poder assistir a les activitats, serà d’obligat 

compliment donar resposta afirmativa al missatge de Dinantia, ja que per a poder 

complir les mesures de protecció i prevenció, cal saber amb antelació el nombre 

d’infants que hi assistiran. 

En aquest missatge també s’informarà que, en cas que algun infant o família ho 

necessitin, es podran posar en contacte amb el seu tutor o tutora per a poder 

concretar una entrevista personal. 

 

MESTRES I PERSONAL NO DOCENT 

Per a poder saber el personal que pot assistir al centre, tot el claustre haurà 

d’omplir una declaració responsable que asseguri que compleix tots els requisits 

per a poder assistir al centre. La declaració responsable la podran emplenar en 

aquesta adreça : 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ 

Per tal de facilitat l’assistència telemàtica de tot l’alumnat, i prevenir al màxim el 

nombre de contactes a l’escola, només assistirà al centre les persones que siguin 

estrictament necessàries per al compliment d’aquest Pla, o que per raons 

justificades demanin assistir al centre per a la realització de treballs personals en 

els que sigui imprescindible l’assitència al centre. En aquest cas, faran saber a 

l’Equip Directiu aquesta necessitat a través del correu electrònic del centre i serà la 

Direcció qui validarà, o no, la seva petició. També serà necessària la presència 

d’una persona de l’Equip Directiu. 

  

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ


 

3. ALUMNAT, MESTRES I PERSONAL NO DOCENT QUE ASSISTIRAN AL CENTRE 

CLAUSTRE 

Un cop passades totes les enquestes de salut, TOT EL CLAUSTRE DE L’ESCOLA ÉS APTA 

PER A VENIR AL CENTRE. Per tant, totes les tutores de primària assistiran a les trobades 

dels seus grups classe. L’equip directiu també serà al centre i l’especialista de música i 

la d’anglès participaran en les trobades de sisè per a preparar l’acte de comiat. 

PERSONAL NO DOCENT 

El conserge i el personal de neteja assistiran cada dia al centre. Per contra, 

l’administrativa del centre farà treball des de casa. 

ALUMNAT  

L’alumnat que assistirà al centre, per classe serà: 

EDUCACIÓ INFANTIL: 0 

PRIMER: 13 

SEGON: 13 

TERCER: 20 

QUART: 12 

CINQUÈ: 13 

SISÈ: 26 

  



 

4. ACTIVITATS QUE ES PODRAN DESENVOLUPAR AL CENTRE 

 

Les activitats que es podran desenvolupar en el centre seran les següents: 

 

CLASSE DE 6è: es proposa una trobada setmanal en grups de 13 persones, com 

a màxim, per a fer un retrobament, compartir neguits i emocions derivades de 

la situació vscuda, fer un acompanyament tutorial al pas a l’institut i organitzar 

un petit comiat a l’escola previst pel dia 19 de juny. Els grups seran elaborats en 

funció de la quantitat de famílies que confirmin l’assistència del seu fill o filla a 

aquestes trobades. Els grups seran estables cada setmana. 

 

CLASSES DE 1r a 5è: es proposa dues trobades (un durant la primera setmana 

de juny i una durant l’última setmana de curs) en petits grups per a fer una 

acció tutorial encarada al retrobament, compartir neguits i emocions de la 

situació viscuda i comiat del curs per afrontar l’estiu. Els grups d’aquestes 

trobades serna estables. 

 

*Tant en el cas de les trobades de 6è com les del resta de primària, també 

serviran per a que l’alumnat pugui recollir totes les pertinences que es van 

quedar a la classe el dia del tancament. 

 

TUTORIES INDIVIDUALITZADES AMB ALUMNAT O FAMÍLIES: totes aquelles 

famílies que ho considerin necessari, podran contactar amb el seu tutor o 

tutora per concertar una entrevista com a família o una trobada entre mestre i 

alumne/a. L’objectiu d’aquestes trobades sempre serà el seguiment tutorial 

personalitzat, així com un acompanyament emocional en cas que es cregui 

necessari. 

 

ACOLLIDA per a l’alumnat d’Educació Infantil (P3, P4, i P5) de famílies els 

progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar 

treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. Els grups es determinaran 

en funció dels infants que assistiran a aquesta acollida. Els grups seran estables. 

L’horari d’aquesta acollida serà de 9 a 13h.  

Des de l’Escola creiem necessari recordar que aquesta acollida no es podrà fer 

amb garanties de poder complir totes les mesures de prevenció i 

distanciament social que recomana el Departament. Per tant, en 

desaconsellem l’assistència. Tanmateix, atendrem amb la major de les 

professionalitats a les famílies i alumnes que vinguin i intentarem que les 

vivències dels infants siguin el més enriquidores possibles.  

El funcionament d’aquests grups es farà amb una mestra de referència i 

intentant complir mesures de protecció com la higiene de mans i la desinfecció 



 

dels espais un cop usats. Però en edats tan primerenques, no podem garantir la 

distància de seguretat entre els infants, ni prevenir el contacte entre ells i elles, 

ni evitar l’intercanvi de materials i joguines.  

Per tant, entenem aquests grups d’acollida com una segona família a l’escola, 

amb qui comparteixes espai, material i activitats, però de forma aïllada al resta 

del centre. 

 

TUTORIES DE COMIAT A EDUCACIÓ INFANTIL: per a aquelles famílies, l’infant de 

les quals no assisteixi diàriament al centre, la tutora concertarà una cita prèvia 

durant el mes de juny per a què, juntament amb la criatura, puguin venir, 

recollir les seves pertinences de la classe i es puguin acomiadar d’ella i de 

l’Escola fins al mes de setembre. 

 

5. CONDICIONS I REQUISITS PER A PODER ASSISTIR AL CENTRE 

 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al 

centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que annexem 

(annex 1) en aquest pla, 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.  

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. 

 

Els requisits per a assistir al centre són: 

- 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. 

 

Les famílies que decideixin portar els seus fills o filles a l’acollida d’Educació 

infantil també hauran de portar una declaració responsable, d’acord amb el 

model de l’annex 2 en el que se certifiqui la necessitat de treballar de forma 

presencial i la no possibilitat de flexibilització d’aquest horari. 



 

6. CALENDARI I HORARI D’ACTIVITATS 

 

Les possibles dates de realització de les activitats serien les següents (variaran 

en funció del nombre d’alumnes que vinguin: 

 

TROBADES DE 6È:  

 

DATA HORARI GRUP 

Dijous 4 de juny 11 a12:30 A 

Divendres 5 de juny 11 a12:30 B 

Dijous 11 de juny 11 a12:30 A 

Divendres 12 de juny 11 a12:30 B 

Divendres 19 de juny 11 A 13h A i B 

 

TROBADES DE 1R A 5È 

1R 

DATA HORARI GRUP 

Dimecres 3 de juny 11 a 12:30 A 

Dimecres 17 de juny 11 a 12:30 A 
 

2N 

DATA HORARI GRUP 

Dimarts 2 de juny 11 a 12:30 B 

Dimarts 16 de juny 11 a 12:30 B 

 

3R 

DATA HORARI GRUP 

Dilluns 1 de juny 9 a 10:30 A 

Dimarts 2 de juny 9 a 10:30 B 

Dilluns 15 de juny 9 a 10:30 A 

Dimarts 16 de juny 9 a 10:30 B 

 

4T 

DATA HORARI GRUP 

Dilluns 1 de juny 11 a 12:30 A 

Dilluns 15 de juny 11 a 12:30 A 

 

 

5è 

DATA HORARI GRUP 

Dijous 4 de juny 9 a 10:30 B 

Dijous 18 de juny 9 a 10:30 B 

 



 

ESPAIS 

 

Per totes les trobades de primària, prioritzem que aquestes es desenvolupin a 

la classe de referència de l’alumnat. És per aquest motiu que les trobades dels 

diferents grups de la mateixa classe són en dies diferents, a fi de poder 

assegurar la neteja i la desinfecció de l’espai abans de ser ocupada per un altre 

grup d’infants. 

 

Per a les tutories individualitzades, es farà ús de les aules petites com la saleta 

de reunions, l’aula Pingu o l’aula d’Educació Especial. 

 

Per a l’acollida d’Educació Infantil, haurem d’esperar a saber el nombre 

d’infants i grups que cal fer per a poder determinar els espais. 

 

 

7. ENTRADES,  SORTIDES I CIRCULACIÓ PEL CENTRE 

A fi de reduir el contacte entre l’alumnat, s’habilitaran recorreguts i entrades i 

sortides diferenciades per a cada cas: 

ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL QUE ASSISTEIX A L’ACOLLIDA: entrada i sortida 

per la porta de la Ronda Ibèrica (al costat de l’hort). 

ALUMNAT DE 1R A 3R: entrada i sortida per la porta principal del Carrer Zamenhoff 

ALUMNAT DE 4T, 5È I 6È: entrada i sortida per la porta de l’Avinguda de la Collada. 

També accediran a l’edifici per la porta del menjador abans de pujar les escales. 

 

 En totes les entrades, l’alumnat trobarà gel hidroalcohòlic per a rentar-se les mans 

abans d’entrar i abans de sortir. 

Pel que fa als fluxes de circulació per al centre, aquests s’evitaran al màxim. Cada 

mestre serà encarregat de supervisar els passadissos abans de entrar o sortir de la 

classe. 

Per anar al servei, sempre es vigilarà que les anades al servei es facin d’un en un. 



 

8. PATI 

Pel que fa a la distribució del pati, i gràcies a les seves grans dimensions, es 

parcel·larà per a poder mantenir les distàncies de seguretat i evitar també el 

contacte entre grups. 

L’alumnat d’educació infantil que vingui a l’escola en horari de 9 a 13h. farà ús de 

la zona delimitada entre el tipi, la barqueta, el bosquet i la zona de les moreres. 

Pel que fa als altres grups, 1r i 2n faran ús de la zona de l’entrada principal fins a 

l’aparcament de bicicletes, 3r i 4t la zona de l’hort i la pista de bàsquet, i 5è i 6è el 

camp de futbol gran. 

En cas que dos grups coincidissin a l’escola i volguessin sortir al pati alhora, serà 

responsabilitat dels mestres coordinar-se i repartir-se l’espai per a evitar el 

contacte entre diferents grups. 

 

9.  MATERIAL DE PROTECCIÓ, MESURES DE PREVENCIÓ I SERVEI DE NETEJA 

 

CENTRE 

Gel hidroalcohòlic: l’escola disposarà un dispensador de gel hidroalcohòlic a cada 

entrada al centre i un a cada aula. 

 

Mascaretes: el centre disposarà de mascaretes per al personal docent i no docent. 

Aquestes mascaretes s’hauran de canviar cada dia. 

 

Tovalloles d’un sol ús: A cada lavabo, i a cada espai on hi hagi un grup amb 

alumnat d’Educació Infantil, s’habilitaran dispensador de tovalloles de paper d’un 

sol ús per a assecar-se les mans. 

 

Les aules i els espais estaran permanentment oberts i ventilats. 

 

PERSONAL DOCENT I NO DOCENT 

El personal docent i no docent haurà de fer ús de la mascareta de protecció.  

A l’entrada i sortida del centre, així com a l’entrada i sortida del pati, hauran de 

rentar-se les mans. També hauran de fer-ho quan entrin en contacte amb 

aliments, quan vagin al WC o acompanyin a un infant al WC i abans i després de 

mocar a un infant. I com a mínim, ho hauran de fer un cop cada dues hores. 

 

ALUMNAT 

L’alumnat haurà de rentar-se les mans a l’arrida i a la sortida de l’Escola, abans i 

després d’esmorzar, abans i després d’anar al pati i abans i després d’anar al WC. 



 

És obligatori venir al centre amb mascareta per aquells moments en els que no es 

pot garantir la distància de seguretat. 

SERVEI DE NETEJA 

Cada tarda, un cop marxi l’alumnat del centre, el personal de neteja netejarà i 

desinfectarà tots aquells espais que hagin estat usats aquell dia, així com els espais 

comuns. 

 

10. SERVEI DE MENJADOR 

Durant aquest mes de juny no s’oferirà servei de menjador. 

 

Vilanova i la Geltrú 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ 1 de JUNY de 2020 
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