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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Pla respon a “les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius 

del Departament d’Ensenyament”, en el moment que el municipi de Pacs del Penedès entri a 

la fase 2 de desescalada. 

L’obertura del centre durant aquest final de curs l’haurem d’entendre des del triple objectiu 

proposat en les instruccions: 

● El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi a l’alumnat de 6è. 

● L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat que ho requereixi. 

● Facilitar la planificació dels diferents escenaris pel curs 2020-2021 a l’escola, 

incidint en el treball organitzatiu pel retorn. 

Segons indica aquest pla, l’escola El Drac obrirà a partir del dia 1 de juny, sempre que el nostre 

municipi estigui en fase 2 del desconfinament. El retorn a l’escola és sempre voluntari. 

Aquesta reobertura de l’escola no té com a objectiu fer activitat lectiva, en concret, ha de 

facilitat l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació laboral en infants 

d’infantil. 

El curs 19-20, en l'àmbit lectiu, acabarà de forma telemàtica el 19 de juny, per tant, des de 

l’escola continuarem enviant propostes setmanals i acompanyant els infants individualment 

com fins ara.  

El tancament i la valoració final del curs amb les famílies es farà en la mateixa línia 

telemàtica. 

Aquesta planificació no serà rígida però s’estableix com una base per afrontar la situació i 

unificar criteris organitzatius, de funcionament i sobretot sanitaris. 

 

 

mailto:a8022586@xtec.cat


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola El Drac 

 
 

 
c/ Zona pastells sud, s/n - 08796 Pacs del Penedès  - T 93 8171197 - a8022586@xtec.cat  - www.escolaeldrac.org      

 

2. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA  

2.1 TIPUS D’ATENCIÓ AL CENTRE 

El Pla d’obertura de l’Escola El Drac, seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament, 

queda definit de la següent manera: 

Educació Infantil 
P3- P4 i P5 

 

Seguirem amb les tasques telemàtiques 
 
ACOLLIDA, en horari de 9:00 h a 13:00 h, pels infants de famílies que els 
progenitors hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de 
flexibilitzar-lo o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació laboral i 
familiar. 
 

La família haurà de presentar una Declaració Responsable. 
 
No podem garantir que sigui la tutora qui estigui amb els infants. 
 

 

Infants de 1r a 5è 

 

 

Seguirem amb les tasques telemàtiques 
 
Acompanyament personalitzat* per l’alumnat, especialment al d’aquells 
sectors de la població escolar més fràgils socialment, infants amb NEE, infants 
que hagin patit negativament el confinament, o bé, quan des de l’escola es 
valori que l’infant requereix d’un pla personalitzat per l’estiu.  
 
La família haurà de presentar una Declaració Responsable per assistir al centre. 
 

* L’acompanyament serà amb l’alumne i un únic familiar, tal com marca les 
instruccions. Caldrà programar-la prèviament i no sempre es podrà garantir que 
pugui ser amb el propi tutor o tutora. 
 

Infants de 6è  

 
Seguirem amb les tasques telemàtiques 
 
Realització de dues tutories de grup presencials voluntàries i una telemàtica, 
per tal de fer el tancament del curs i de l’etapa educativa a l’escola. 
 

Acompanyament personalitzat* per l’alumnat, especialment al d’aquells 
sectors de la població escolar més fràgils socialment, infants amb NEE, infants 
que hagin patit negativament el confinament, o bé, quan des de l’escola es 
valori que l’infant  requereix d’un pla personalitzat per l’estiu.  
 
La família haurà de presentar una Declaració Responsable per assistir al centre. 
 

*L’acompanyament serà amb l’alumne i un únic familiar, tal com marca les 
instruccions. Caldrà programar-la prèviament i no sempre es podrà garantir que 
pugui ser amb el propi tutor o tutora. 
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2.2 REQUISITS PER REINCORPORAR-SE AL CENTRE 

A. Professorat 

Tot el professorat del centre ha emplenat la declaració responsable facilitada pel 

Departament d’Educació, amb la qual el Departament determina la vulnerabilitat o no de cada 

docent per poder assistir o no al centre. 

Per fer els acompanyaments personalitzats de les famílies que ho han sol·licitat, prioritzarem 

que siguin les tutores o tutors qui les dugui a terme. En cas de no ser possible, un altre docent 

del centre, a poder ser del mateix cicle, s’encarregaria de fer aquest acompanyament. 

Els docents que no assisteixin presencialment al centre seguiran fent el treball telemàtic io 

acompanyament dels infants de la seva tutoria. 

 

B. Alumnat 

Per poder reincorporar-se, els alumnes 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. 

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 el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
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Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre 

educatiu una declaració responsable, per la qual els seus fills o filles compleixen els 

requisits per assistir al centre educatiu.  

 

Podeu descarregar-vos la Declaració responsable clicant en els següents enllaços: 

 Declaració responsable alumnat infantil 

 Declaració responsable alumnat de primària 

 

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. 

 

 

2.3  MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

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

tal d’evitar el risc de contagi. 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del 

personal docent i no docent. 

Es distribuiran cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de 

prevenció, sobretot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la 

mascareta. Es farà un treball exhaustiu sobre aquests hàbits. 

El Departament dotarà d’EPis i de solució desinfectant que posarem a disposició de cada 

espai-aula que gestionarà el/la docent responsable de cada grup. 

Per l’alumnat d’infantil els protocols d’acollida que venen marcats per les instruccions del 

Departament d’Educació són: 

 S’assignarà un lloc fixe a cada infant de 4 metres quadrats marcat amb objectes o 

gomets a terra, per tal de mantenir una distància de 2 metres entre cada infant i 

sempre que sigui possible amb la mestra. 

 Els infants no podran compartir cap material escolar ni joguina, assegurant que previ a 

l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat. 

 No es podrà distribuir paper, excepte en casos imprescindibles. 
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 S’insistirà molt en la higiene de les mans a l’arribada i sortida , abans i després de 

menjar, abans i després del pati, abans i després d’anar al lavabo. 

 El pati no serà de joc lliure, es marcarà l’espai per grups concrets. S’haurà de mantenir 

la distància de seguretat de 2 metres entre infants. 

 Si hi ha dificultat per complir les mesures de distanciament, no es descarta que els 

infants portin mascareta a partir de 5 anys. Malgrat portin mascareta es continuarà 

mantenint la distància de 2 m de seguretat entre infants. 

 Tots els docents tenim l’obligació de portar mascareta. 

 No podem garantir que sigui la tutora qui estigui amb els infants. 

 

Per l’alumnat de sisè, que farà dues tutories presencials, se seguirà amb els mateixos 

protocols de distanciament i mesures sanitàries que acabem de definir per l’alumnat 

d’infantil. Serà sempre necessària l’ús de la mascareta. Els infants de sisè no sortiran al pati, 

en cas de sortir per un ús concret s’haurà de mantenir la distància de seguretat de dos metres 

entre ells. 

Qualsevol infant o familiar que entri a l’escola, serà necessària l’ús de la mascareta i portar 

complimentada la declaració responsable corresponent. 

 

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’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels 

propis. 

 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. 

 

2.4  HORARIS 

L’horari d’atenció presencial de  l’alumnat d’infantil serà de 9h a 13h. 

Les tutories de tot el grup de sisè seran en l’horari acordat amb la tutora els següents dies: 

 Tutoria presencial divendres 5 de juny de 9:00h a 10.30h  

 Tutoria telemàtica divendres 12 de juny de 9:00h a 10.30h 

 Tutoria presencial divendres 19 de juny de 9:00h a 10.00h aproximadament. 

Les famílies seran ateses per acompanyament personalitzats presencials, sempre amb cita 

prèvia, del 15 al 19 de juny dins d’aquesta mateixa franja horària de 9:00h a 13:00h. Les  

tutores o tutors contactaran amb les famílies que ho hagin demanat al formulari. 
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Per altra banda, amb la resta de l’alumnat de l’escola les tutores i tutors continuaran fent el 

mateix seguiment personalitzat amb trucades telefòniques, tal com s’ha  anat fent al llarg del 

confinament, així mateix es farà el tancament i la valoració de final de curs. 

L’horari presencial dels docents i personal PAS designats també serà de 9h a 13h, havent 

emplenat la declaració responsable i tenint el vistiplau dels responsables de riscos del 

departament conforme no són grup vulnerable i, per tant, poden reincorporar-se a l’escola de 

manera presencial. 

En cas de considerar-se necessari, l’entrada a l’escola es farà de forma esglaonada a les 9:00h, 

9:10h, 9:20h i la sortida a les 12:40h, 12:50h i 13:00h.  L’adult que acompanyi l’infant no 

podrà accedir al centre. 

La resta de jornada, així com els docents vulnerables que no poden accedir al centre, seguiran 

fent les tasques telemàticament. 

No hi haurà servei de menjador ni extraescolars. 

 

2.5  RÀTIOS I DISTRIBUCIÓ ESPAIS 

Les “Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius” estableixen les 

següents ràtios d’alumnes màximes dins l’aula, sempre que es pugui garantir la distància física 

establerta de 4m2 per alumne.  

o Alumnes de P3: 8 alumnes per espai-aula. 

o Alumnes de P4-P5 : 10 alumnes per espai-aula. 

o Primària (de 1r a 6è): 13 alumnes per espai-aula. 

Després de recollir les necessitats de les famílies, mitjançant el formulari, l’organització 

d’horaris, espais i dies queda de la següent manera: 

Acollida Assistència Espai assignat Horari Dies 

Educació infantil 0 Aula Gegants 9:00h a 13:00h De dilluns a divendres 

Tutoria grupal Assistència Espai assignat Horari Dies 

Grup de 6è 10 Aula de sisè 9:00h a 10:30h 

Divendres 5 de juny 

Divendres 19 de juny 

El divendres 12 de 

juny serà telemàtica 
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Acompanyaments 

personalitzats 
Assistència Espai assignat Horari Dies 

1r 1 Aula de 1r Els horaris i dies seran els acordats amb 

la tutora o docent que faci 

l’acompanyament dins la franja: 

 Del 15 al 19 de juny 

 De 9:00h a 13:00h 

 

2n 2 Aula de 2n 

3r 3 Aula de 3r 

4t 1 Aula de 4t 

5è 0 ---- 

 

Com sempre l’alumnat d’infantil entrarà per la porta d’infantil, se’l rebrà i la mestra amb 

l’infant accedirà a l’aula dels gegants. 

L’alumnat de primària, amb mascareta, accedirà per la porta principal de primària. Aniran 

accedint a la seva aula on els esperarà la seva tutora (sempre que sigui possible) per assignar-

los l’espai que hauran d’ocupar cadascun dels infants dins l’aula. 

Per l’alumnat de 1r a 5è es donarà cita prèvia a les famílies per fer una tutoria, sempre que 

així ho hagin demanat al formulari, i accediran al centre per la porta principal el dia i hora 

acordat. La sortida de les famílies es farà per la porta del final del passadís i per la reixa del 

darrera del centre. 

Respecte el personal docent, seguint la instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació 

progressiva als centres educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de 

la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, dels 13 docents que 

tenim assignats a l’escola El Drac, 9 mestres podran assistir al centre presencialment i 4 no hi 

podran assistir. 

 

2.6  VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

Pautes de ventilació: És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres 

obertes. 

Pautes generals de neteja i desinfecció:  Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció 

completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que 

ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. 
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L’ajuntament propiciarà quan es requereixi la presència, durant la jornada lectiva, de personal 

de neteja per assegurar que els lavabos i zones de pas es desinfectin varies vegades al dia. 

L’empresa de neteja aplicarà les pautes indicades a “les Instruccions per a l’organització de 

l’obertura dels centres educatius del Departament d’Ensenyament”. La direcció del centre i 

l’ajuntament vetllaran pel seu compliment. 

 

2.7 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB COVID 19 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 

aquell moment. 

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. (aula d’educació artística) 

 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. 
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Resolució de la Directora de l’Escola El Drac per la qual aprova el Pla d’obertura  

Com a directora de l’Escola el Drac de Pacs del Penedès comunico que l’escola ha adoptat i 

aplicarà totes les mesures de seguretat establertes. La seguretat requereix però de l’esforç i el 

compromís de tothom: el centre, les famílies i l’alumnat. Així doncs resolc: 

 

1. Aprovar aquest Pla d’obertura. 

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a 

tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest pla estarà a disposició de 

l’Administració Educativa. 

 

 

Neus Sabrià Canfran 

Directora de l’escola El Drac 

 

 

 

 

 

Pacs del Penedès, 28 de maig de 2020 
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