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PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA  

 

Introducció 

 

L’escola Diputació a partir de les instruccions per a l’organització dels centres educatius en fase 2 ha desenvolupat aquest Pla de finalització del curs 

escolar 2019-20. L’escola Diputació, com a escola a l’esquerra de l’Eixample ha treballat conjuntament amb les altres escoles, per tal d’arribar a un 

consens entre tots els centres educatiu.  

Totes les escoles públiques de l’Eixample compartim amb totes les nostres famílies aquest comunicat conjunt en referència al Pla de Reobertura dels 

centres del Departament d’Educació previst per aquells centres en municipis que estiguin en Fase 2.  

 

La postura comuna de totes les direccions de centres de l’Eixample deixa clar que, el temps que els centres estiguin oberts, per sobre de tot, primarà la 

salut dels infants, de professionals que treballen a l’escola i, per extensió, de les famílies de tothom qui vagi a l’escola durant els dies que correspongui. 

Les direccions de l’ Eixample no estem d’acord en les instruccions per a la reobertura de 3-6anys i així ho hem fet saber al Consorci D’educació i a la 

Junta Territorial.   

 

Serà molt difícil conciliar la figura docent amb la de vigilància de la seguretat sanitària. Ens serà molt difícil fer-nos responsables del manteniment de les 

mesures higièniques amb les criatures amb diferents graus de maduresa. Es farà tot el que estigui a les nostres mans però no podem assegurar al 

100% les mesures d’higiene i seguretat a aules, patis, i zones de pas. 

 

I serà també difícil, retornar la confiança als infants, quan tot això acabi, donada la manera abrupta en que ha quedat tallada i malmesa la pedagogia 

que coneixen. Una pedagogia que portem anys intentant, amb els nostres projectes educatius, que tingui la valoració merescuda que li correspon i que 

ara, temporalment, no podrem dur a terme. 
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L’escola serà aquests dies molt diferent del que coneixem. No tindrà res a veure amb el projecte pedagògic habitual donat que l’única manera 

d’apropar-se el màxim possible a les mesures sanitàries adients, és mantenir distàncies de seguretat contràries a la naturalesa humana i al treball 

conjunt, cooperatiu i recíproc que habitualment intentem dur a terme. Serà un espai  estrany, impersonal i incòmode. 

Per aquest motiu serà molt necessari que les famílies que necessiteu fer ús del centre durant els dies de reobertura, parleu abans amb les vostres 

criatures per tal de fer-les entendre com serà i com funcionarà el centre aquells dies. I que res tindrà a veure amb el que fins ara havien conegut però 

que caldrà mantenir el màxim de calma i respecte possible per tothom mentre s’arriba novament a la normalitat que desitgem i de la que gaudiem fins 

abans de la pandèmia. 

 

1. Qui pot venir a l’escola? 
 

- El retorn és voluntari. 

- Alumnat d’infantil (que els dos progenitors treballin, cal documentació acreditativa)  i els alumnes de 6è (veure quadres pags.5-10) 

- En casos molt excepcionals altres nivells de primària (1r -5è) sempre que l’escola així ho consideri. El tutor/a es posarà en contacte amb la 

família. Poden venir a l’escola els infants les famílies de les quals decideixin que així ho volen i demostrin que ho necessiten per conciliació 

familiar/laboral.Si l’escola té els recursos humans per atendre’ls, ho farà. Es requeriran documents acreditatius (documentació de 

l’empresa).  

 

2. Requisits per l’assistència  

 

Recordem que per poder assistir a l’atenció personalitzada, els alumnes i/o familiar han de reunir els següents requisits: 

-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. 
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En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les 

condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir unes malalties concretes. El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració 

responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables. 

 

3. Fluxos de circulació. Entrades i sortides  

 
- Entrada per la porta principal i per la d’emergència al mateix temps ( la setmana del 8 al 12 de juny) . Hi haurà una persona encarregat/da 

de controlar la higiene (gel hidroalcohòlic). Les famílies no podran entrar a l’escola. Hauran d’acompanyar els seus infants fins a la porta de 

l’escola fent una cua a l’entrada o al carrer abans de deixar-los i respectant la distància de seguretat de dos metres. 

- Entrada per la porta principal  i sortida per  l’escala d’emergència (la setmana 15 al 19). La recollida  dels alumnes d’infantil s’organitzarà 

d’una manera similar, el pare o mare  haurà  d’esperar a la porta a que els infants siguin avisades que ja poden sortir. 

- Es pactaran unes franges d’entrades i sortides (CAL SER MOLT PUNTUALS) que hauran de ser respectades al màxim per a evitar 

aglomeracions a l’entrada de l’escola. 

 

4. Què farem a l’escola? 
 

- Les activitats proposades no tindran necessàriament una motivació pedagògica curricular. 

- les activitats podem ser de diferents tipus:  expressar de forma artística, converses,  fins a jocs individuals. 

- No compartirem el material del que cadascú disposi al seu espai individual. 

- L’activitat s’haurà de dur a terme de manera individual dins dels 4m2 de que disposaran i dels que no podran sortir si no és per necessitat 

físiològica o per desplaçar-se de manera ordenada i separada cap a altres espais com l’exterior. 

- Se’ls informarà que els seus jocs a l’espai exterior hauran de ser individuals i guardant les distàncies. 

- Els tutors/es faran activitats per l’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat que es pugui atendre. Aquesta és una mesura excepcional i 

no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat. Per aquesta raó hem enviat 

l’enquesta a les famílies. L’últim dia per a enviar-la és el 4 de juny.   
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5. Organització de l’escola i les famílies  

 

- La primera setmana (8 al 12 juny), a partir de la informació de l’enquesta que us hem passat, l’escola organitzarà els grups el dia 4 al vespre i el 

5 de juny.  Per tal de poder informar a les famílies.   

- La segona setmana (15 al 19 juny) hem establert franges de mitja hora per tal que tots els alumnes puguin venir a l’escola en grups reduïts ( 

mantenint la ràtio de cada nivell educatiu) a acomiadar-se dels companys , el/la mestre/a, i recollir les notes.  

Es penjaran unes graelles al drive d’educació infantil, i de cicle inicial per tal que les famílies es puguin apuntar en aquella franja 

horària que els sigui més adient.  A cicle mitjà i superior aquestes graelles es posaran al classroom.  

Sempre és condició necessària i obligatòria la declaració responsable per l’assistència al centre. No podrà accedir al centre cap 

alumne sense aquesta declaració de responsabilitat. En cap moment les famílies poden entrar al centre.  

 

- Avui ,dia 3 de juny a les 11:00 del matí, Inspecció ens ha donat permís per poder enviar les notes en format PDF i per email. Aquelles famílies 

que no puguin  recollir les notes o materials durant la segona setmana, l’escola obrirà el centre el dia 22 de juny per atendre-les amb cita prèvia 

via email ( assumpte: recollida dia 22).   

 

6. Mesures sanitàries per la reobertura  

 

- Promoure les millors pràctiques de rentat de mans i higiene i proporcionar subministraments d'higiene (gel hidroalcohòlic, etc). Rentarem mans, 

guardant torn en fila i amb la distància de seguretat, cada vegada que entrem i sortim de l’escola i cada vegada que canviem d’espai. També, 

individualment, cada vegada que anem al lavabo per fer, per exemple, necessitats fisiològiques, mocar-se o esternudar. 

- Els infants que presentin símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no acudir a l’escola. 

 

7. Alumnat, professorat, espais, grups,  horari, activitats 

 

- De l’equip directiu només pot assistir 1 membre .  El 50 % de la plantilla docent no han estat acreditats pel  CEB  i faran el seguiment dels 

alumnes a distància, com ho han estat fent fins ara. . El 23,3% de la plantilla de docents té jornada reduïda. Només el 26,7% de la plantilla pot 

ser present en aquesta reobertura del centre al mes de juny.  
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Com ens organitzarem durant la primera setmana ?  Els infants entraran i sortiran de manera esglaonada per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada de l’escola. No hi ha 
atenció continuada ni la represa de l’activitat docent presencial.  S’acaba el curs de manera telemàtica.  
Atenció personalitzada concretant cita amb el tutor/a.  La  família haurà d’omplir una Declaració de Responsabilitat que el Departament posa a la vostra disposició ( veure 

Annex) . Alumnes de 6è per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar, l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària, establerta de manera gradual i no 

necessàriament permanent. També es prepararà el comiat. RETORN DELS LLIBRES DE L’ESCOLA I/O PORTÀTILS DEIXATS EN PRÉSTEC. 

ESPAIS 
 

ALUMNES 

DOCENTS 

 

HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

PERÍODE DE TEMPS 
Per la porta 

principal  
Per la porta 

d’emergència  
Per la porta 

principal 
Per la porta 

d’emergència 

P5 A/B 
 

 10 alumnes  amb cita prèvia  C C/ A.H 
 

9:00 
 

 12:00  
 

 

Del 8 al 12 de juny 
 
 
. 

P4 A /B  10 alumnes  amb cita prèvia A .C(1/3)* 
E. M (1/3)* 

 

 

9:00   12:00 

 
P3 A/B 

 

8 alumnes per aula amb cita 
prèvia 

S. P/ M. H 9:15  12:15  

1r A/B 
 

12 alumnes amb cita prèvia  A.H/ O.R 
(1/3·) * 

V. C 

 9:15 
 

 12:15 

2n A/B 12 alumnes amb cita prèvia I. G 
A. H  

9:30  12:30  

3r A/B 12 alumnes amb cita prèvia C. M 
A. H 

 9:30  12:30 

 

4t A/B 12 alumnes amb cita prèvia J. M 
A. H 

9:45  12:45  

5è A/B 12 alumnes amb cita prèvia P.L  9:45   12:45  
 

6è A/B  
 

12 alumnes amb cita prèvia L. D/A. C 10:00  13:00  
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Com ens organitzarem a infantil durant la segona setmana a educació infantil ?  
 Els infants entraran i sortiran de manera esglaonada per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada de l’escola. Fent servir l’escala principal per accedir a l’edifici i l’escala 
d’emergència com a sortida.  
Es distribuiran els infants en grups el més reduïts possible. Estaran  tota l’estona  amb un únic referent professional. No es podrà assegurar que l’infant estigui amb la seva 
mestra de referència i/o els seus companys/es. RETORN DElS LLIBRES DE L’ESCOLA I/O PORTÀTILS DEIXATS EN PRÉSTEC 

 

ESPAIS 

Nº  

D’ALUMNES 

DOCENT HORARI 

Entrada 

Per la porta principal 

Horari 

Sortida 

Per la porta d’emergència 

Activitat  Dia 

P3 8 alumnes amb cita prèvia  S.P 
M. H  
C.A 
L R.(escales) o 
mestra 

9:00 9:30 

 
Comiat dels alumnes+ notes 

Retorn de material  

15/06/20 
 

9:35 10:05 

10:10 10:40 

10:45 11:15 

11:20 11:50 

11: 55 12:25 

12:30 13:00 

P4 10 alumnes amb cita 
prèvia 

 

 

A.H  
C.C  
M. H 

9:00 9:30 

Comiat dels alumnes+ notes 
Retorn de material 16/06/20 

9:35 10:05 

9:35 10:05 

10: 10 10:40 

11:00 11:30 

 P5 
 

10 alumnes amb cita 
prèvia 

 

A.C (1/3) 
A. H  
E. 
 

11: 15 11:45  Comiat dels alumnes+ notes 
Retorn de material 

16/06/20 11:45 12:15 

12:15 12:45 

P5 10 alumnes amb cita 
prèvia 

 

C.  C  

M. H 

Laura 
R.(escales) 

9:30 11:30 Comiat dels alumnes+ notes 
Retorn de material 

17/06/20 
9:35 10:05 

10: 10 10:40  
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Com ens organitzarem durant la segona setmana a cicle inicial ? 
Els infants entraran i sortiran de manera esglaonada per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada de l’escola. Fent servir l’escala principal per accedir a l’edifici i l’escala 
d’emergència com a sortida.  
Es distribuiran els infants en grups el més reduïts possible. Estaran  tota l’estona  amb un únic referent professional. No es podrà assegurar que l’infant estigui amb la seva 
mestra de referència i/o els seus companys/es. 
 
RETORN DELS LLIBRES DE L’ESCOLA I/O PORTÀTILS DE L’ESCOLA DEIXATS EN PRÉSTEC 
 

ESPAI Nº D’ALUMNES DOCENTS 

 

HORARI 

ENTRADA  

Per la porta principal 

HORARI  

SORTIDA  

Per la porta d’emergència 

ACTIVITAT  DIA 

1r A 
 
Biblioteca 

12 alumnes amb cita prèvia 
 
12 alumnes amb cita prèvia 
 

A.H/ 
 

Or.R  

10:25 10:55 

Comiat dels alumnes+ notes 
Retornar material d’escola 

 
 

17/06/2020 

10:40 11:10 

1r B   12alumnes amb cita prèvia V. C 
A. H 

 

10:55 11:25 

11:30 12:00 

2n A /B  12 alumnes amb cita prèvia 

 

A.H 

 

I. G 

 

11: 45 12:15 

12:15 12:45 

12:00 12:30 

12:30 13:00 
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Com ens organitzarem durant la segona setmana a cicle mitjà i 5è  ? 
Els infants entraran i sortiran de manera esglaonada per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada de l’escola. Fent servir l’escala principal per accedir a l’edifici i l’escala 
d’emergència com a sortida.  
Es distribuiran els infants en grups el més reduïts possible. Estaran  tota l’estona  amb un únic referent professional. No es podrà assegurar que l’infant estigui amb la 
seva mestra de referència i/o els seus companys/es. 
 
RETORN DELS LLIBRES DE L’ESCOLA I/O PORTÀTILS DE L’ESCOLA DEIXATS EN PRÉSTEC 
 

ESPAI Nº D’ALUMNES DOCENTS HORARI 

ENTRADA  

Per la porta principal 

HORARI  

SORTIDA  

Per la porta d’emergència 

ACTIVITAT  DIA 

3r A / B 12 alumnes amb cita prèvia  C .M  

L.R.(escales) 

9:00 9:30 

Comiat dels alumnes+ notes 
Retornar material d’escola 

18/06/2020 

9.35 10:05 

10:15 10:45 

10:45 11:15 

4tA / B 12 alumnes amb cita prèvia 
J .M 

L R (escales) 

9.15 9:45 

Comiat dels alumnes+ notes 
Retornar material d’escola 

18/06/2020 
10:00 10:30 

11:00 11:30 

11:35 12:05 

5è A/B/ 12 alumnes amb cita prèvia P. L 

L. R (escales) 

 

9:00 9:30 

Comiat dels alumnes+ notes 
Retornar material d’escola 

19/06/2020 

9:15 9:45 

9:30 10:00 

9:45 10:15 
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 Com ens organitzarem a 6è? 
 
 Es faran torns de 12 o 13 alumnes. Estaran amb un únic referent professional. Tot i que serà prioritari que estiguin amb la mestra referent, per un tema de ràtios, 
espais i personal no es podrà assegurar al 100%. Les companyes i els companys amb qui compartiran espais no sempre podran ser els qui potser desitjarien. Es 
realitzaran tasques d’acompanyament per donar suport a la finalització d’etapa. 
 
RETORN DELS LLIBRES DE L’ESCOLA I/O PORTÀTILS DE L’ESCOLA DEIXATS EN PRÉSTEC 
 

ESPAI Nº D’ALUMNES DOCENTS HORARI 

ENTRADA  

Per la porta principal 

HORARI  

SORTIDA  

Per la porta d’emergència 

ACTIVITAT  DIA 

6èA/B/C 12 alumnes amb cita prèvia L. D 

A.C  

10:15 10:45 

Comiat dels alumnes+ notes 
Retornar material d’escola 

19/06/2020 

10:30 11:00 

10:45 11:15 

11:00 11:30 

11:15 11:45 

11:30 12:00 
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