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PLA D’OBERTURA DE CENTRE EN FASE 2.  
ESCOLA EDUARD MARQUINA 

 
L’escola Eduard Marquina seguint les Instruccions per a l’obertura dels centres educatius 
publicades pel Departament d’Educació i aprovades pel PROCICAT en data 20 de maig de 
2020, les indicacions del Consorci d’Educació de Barcelona i a l’empar del Decret 102/2010, 
de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius ha elaborat aquest pla d’obertura de 
l’escola per donar resposta a les necessitats de les families i de l’alumnat dels diferents 
nivells i etapes educatives amb l’objectiu de realitzar un acompanyament educatiu i 
emocional quan sigui necessari i no sigui possible per altres mitjans. 
 
 

CONSIDERACIONS PRÈVIES 

1. El curs escolar des de P3 a 6è continuarà de manera telemàtica no presencial fins 
la seva finalització en data 19 de juny. 

2. El centre obrirà quan la zona sanitària de Barcelona passi a la FASE 2. Aquest 
canvi de fase no està previst abans del 8 de juny.  

3. L’assistència al centre sempre tindrà un caràcter voluntari. La tornada a l’escola 
de manera presencial es produirà, enmarcada en la nova normalitat, si les 
circumstàncies ho permeten, al setembre. 

4. Per assistir al centre s’hauran de complir una sèrie de requisits previs : 

 

 Sempre amb cita prèvia amb comunicació per escrit de la família al correu de 
l’escola a8002599@xtec.cat   

 Signatura de la declaració responsable de salut.  
Declaració INFANTIL  
Declaració PRIMÀRIA 

 Compliment de les mesures de seguretat i higiene establertes: 
- Absència de simptomatologia compatible amb COVID19 (tos, dificultat 

respiratòria, fatiga, febre o diarrea). 
- No haver estat positiu per COVID19 en els darrers 14 dies. 
- No haver estat en contacte amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els darrers 14 dies. 
- No patir patologies o malalties cròniques. 
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- Recomanació de disposar del calendari de vacunació actualitzat. 
- Prendre la temperatura a casa. 
- Mantenir almenys la distància 2 metres entre alumnat i mestres. 
- Ús de mascareta a partir dels 5 anys.  

Així com la resta de mesures recollides a l’Annex 1 del document de les Instruccions per a 
l’obertura de centres educatius 

5. El Departament d’Educació ha dotat al centre de mascaretes i guants per al personal 
docent i de gel hidroalcohòlic per a alumnat i personal. 

6. Es garanteix l’assistència d’una persona encarregada de la neteja abans, després i 
durant l’horari d’obertura per poder donar resposta a tots els requeriments 
específics com el de desinfecció constant dels espais que es facin servir i 
manteniment de la ventilació creuada. 

7. L’obertura del centre s’enfocarà per fer un acompanyament emocional i educatiu en 
aquells casos puntuals que siguin necessaris. Aquest acompanyament no implicarà 
activitat lectiva presencial ni avaluadora. 

8. Per evitar la presència excessiva de persones al centre, les famílies no podran 
accedir a l’edifici a no ser que siguin requerides pel personal docent. 

ATENCIÓ A L’ALUMNAT 

 EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P5). Amb cita prèvia i de manera puntual per rebre 
atenció individual personalitzada en cas de necessitat per conciliació laboral i familiar 
en el cas que els dos progenitors o família monoparental treballin de manera 
presencial a jornada completa sense possibilitat de flexibilització horària. S’haurà 
d’acreditar amb el certificat d’empresa. No podem garantir la presència de la tutora 
corresponent al grup classe.  
 
PREVISIÓ D’ASSISTÈNCIA A EDUCACIÓ INFANTIL: 5 alumnes 
 

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r a 5è). Amb cita prèvia i de manera puntual per realitzar 
tutories personalitzades per acompanyament educatiu i emocional. No podem 
garantir la presència dels tutors i tutores de cada grup classe. En cas de no poder 
oferir aquesta tutoria per part del tutor/a corresponent es prioritzarà aquest 
acompanyament de manera telemàtica amb el vist i plau de la família. 
 
PREVISIÓ D’ASSISTÈNCIA  1r (6) 2n (7) 3r (9) 4t (6) 5è (6) 
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 EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6è). Amb cita prèvia comunicada pel tutor i de manera 
puntual per poder fer un acompanyament voluntari de final d’etapa, així com 
educatiu i emocional. De manera individual o en grups reduïts de màxim 6 alumnes, 
en franges horàries de dues hores dos dies a la setmana. 
PREVISIÓ D’ASSISTÈNCIA: 10 alumnes  
 

 L’alumnat en cap cas podrà marxar sol a casa des de l’escola. La presència de 
menors de 14 anys al carrer sense acompanyament d’un adult no està contemplada 
durant la fase 2 de desescalada. Per tant, un dels progenitors o persona autoritzada 
major d’edat haurà de recollir l’infant a la porta de l’escola a l’hora indicada. 
 

PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA i ACCIÓ 
TUTORIAL 

Les actuacions previstes amb l’alumnat són l’acompanyament i suport emocional, 
l’orientació amb les tasques de cara a l’estiu, recomanacions en el cas de canvis d’etapa, 
l’escolta activa de les seves opinions, neguits i pors. Lliurament d’àlbums, quadernets i 
diferents materials de l’alumne. 

 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
No es contempla l’atenció a les famílies de manera presencial amb l’objectiu d’evitar 
concurrència de persones en un espai tancat. Aquestes es podran adreçar al centre pels 
canals habituals (telèfon fixe de l’escola, mòbil de direcció i correu electrònic) i hauran de 
portar i recollir l’infant a la porta de l’escola. A partir de l’entrada a la fase 3 està previst el 
lliurament d’informes a les famílies amb cita prèvia 

 

PERSONAL DOCENT I D’ATENCIÓ EDUCATIVA 
 

El personal docent i d’atenció educativa enmarcat en grups d’especial vulnerabilitat no 
podrà realitzar activitat presencial al centre durant el mes de juny. El personal acollit a 
mesures de conciliació tampoc està obligat a assistir al centre. Per tant no disposarem de 
tota la plantilla. Està prevista la disponibilitat d’un màxim del 68% de la plantilla docent (13 
mestres). A Educació Infantil no es podrà fer l’atenció amb la tutora del grup classe 
corresponent al disposar només d’una docent no tutora, així com en algun dels grups de 
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primària. Disposem de 5 tutors/es de primària. No disposarem de cap professional d’atenció 
educativa del col·lectiu no docent. 
La presència de personal al centre serà l’estrictament suficient i necessària per atendre 
l’alumnat per evitar aglomeracions de persones. Les tasques administratives i reunions 
continuaran fent-se de manera telemàtica sempre que sigui possible.  

 
 ESPAIS I GRUPS 

 
L’espai de referència per realitzar aquestes tasques serà com a norma general l’aula 
corresponent a cada grup classe. Durant aquests dies no serà possible utilitzar alguna 
d’aquestes aules a causa de les obres que s’estan realitzant a l’edifici. En aquest cas es faran 
servir els espais més propers a la sortida sempre que sigui possible. Aquest espai serà 
estable i fixe amb el mateix grup d’alumnes segons recomanen les autoritats sanitàries per 
poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. En el cas de no ser possible la 
utilització de cap de les aules per incompatibilitat amb les obres es faria al gimnàs o al pati 
exterior si la meteorologia i les obres ho permeten. 
No es farà ús del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o esportives. 
La unitat mínima de referència per alumne/a serà de 4m².  

 

FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

Per evitar aglomeracions de persones a les entrades i sortides del centre s’establirà un 
protocol a l’entrada i sortida amb horaris esglaonats amb un mínim de 5 minuts i quan no 
sigui possible es mantindrà un mínim de 2 metres de distància. L’acompanyament de l’infant 
fins la porta de l’escola el farà una única persona i hauran de guardar també les distàncies 
fora de les instal·lacions. 
L’accés a l’edifici es farà per la porta petita de Jaume Huguet, 22 davant la impossibilitat de 
fer servir la porta gran per les obres.  La sortida es farà també per la porta petita evitant la 
coincidencia de persones. 
Als lavabos no podrà coincidir més d’un infant amb rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
abans i després del seu ús. 
La sortida al pati quan sigui necessària es farà de manera esglaonada i només podrà 
romandre un únic grup de maxim 6 alumnes respectant les distàncies. No es podran fer 
servir joguines o pilotes d’ús compartit. 
 

MENJADOR 

No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs. 
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MATERIAL ESCOLAR 

L’alumnat utilitzarà material escolar d’ús individual. Les joguines i material comú de plàstic 
hauran de tenir un ús individual diari o en períodes acotats amb prèvia i posterior 
desinfecció. S’evitarà sempre que sigui possible la circulació de documents en paper. Quan 
sigui necessari es lliuraran amb guants o amb rentat previ de mans per part del docent. 

HORARIS 

L’escola romandrà oberta des del primer dia que entrem a la fase 2 i en l’horari estrictament 
necessari per atendre l’alumnat. Aquest horari no serà abans de les 9h ni després de les 13h 
com a norma general. L’alumnat de 6è assistirà dos dies per setmana (dimarts i dijous) en 
grups de màxim 6 alumnes en la franja horària de 9 a 11h. Els alumnes de P3 a 5è assistiran 
en l’horari acordat amb la família el temps que es consideri necessari en la franja de 9 a 13h. 

No està prevista la sortida al pati per fer esbarjo ja que hi ha materials i eines d’obra. 

ANNEXOS: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE INFANTIL 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PRIMÀRIA 

DECLARACIÓ EXIMINT DE RESPONSABILITAT A L’ESCOLA 
DECLARACIÓ 

EXIMINT RESPONSABILITAT 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest pla va ser informat al claustre en data 3 de juny de 2020. 
 
Aquest pla va ser informat al consell escolar en data 4 de juny de 2020 
 
 
 
 
 
Barcelona, 4 de juny de 2020 


