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PLA DE REOBERTURA  ESCOLA LA ROSELLA 

El pla de reobertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la 

finalització del curs 2019-2020 ,aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig 

de 2020 i les instruccions del Departament d’Educació per al seu 

desplegament, són el marc de referencia per a l’elaboració del pla específic 

de l’Escola La Rosella. 

 

1. Actuacions prèvies a la reobertura: 

- Determinació del professorat disponible.  

Després de realitzar la declaració responsable, amb les resultats del departament de 

Riscos Laborals d’Educació, 3 dels 28 mestres de l’escola són considerats Grup 

Vulnerable.  

 

-Previsió de l’alumnat que assistirà presencialment al centre. 

S’envia enquesta a tot l’alumnat del centre el dimarts 26  de maig.  

Les famílies que no hauran contestat dijous 28 de maig , se les trucarà per telèfon per 

tal de tenir el màxim de respostes possibles.  

Junt amb les enquestes s’envia infografia explicant el tipus d’atenció que pot tenir 

cada grup d’edat segons les Instruccions del Departament d’Educació.  

 

- Anàlisi dels espais disponibles i neteja i desinfecció. 

Es parla amb l’Ajuntament, ja que és l’òrgan encarregat de la neteja i desenficció per 

tal de que estigui feta abans de que entrem al centre a organitzar les aules.  

Es plantegen possibles aules on, per espai, puguin caber grups de 10 alumnes, evitant 

el desplaçaments dins el centre.  

 

2. Pla de reobertura: 

Les classes continuaran via telemàtica, i s’acabaran el 19 de juny.  

L’assistència al centre és voluntària.  

2.1. Previsió de l’alumnat que  assistirà al centre: 

Nombre d’alumnes:  

                                    

Ed. Infantil 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

0 7 5 7 0 12 13 

 

Nombre de mestres: assistiran al centre 7 mestres  amb dies alterns. El personal PAS hi 

assistirà presencialment quan sigui necessari.  
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2.2 Organització de l’acció educativa presencial.  

Cap alumne podrà accedir al centre si no ha presentat la declaració responsable i ha comunicat 

al centre la seva assistència.  

Cal passar llista, cada dia, dels alumnes i mestres que assisteixen al centre i deixar-ho anotat.  

Ed. Infantil: p3 a P5 

No assistirà al centre cap alumne d’Educació Infantil.  

Es preveu que algunes famílies necessitaran fer atenció individualitzada. S’estableix l’última 

setmana, del 15 al 19 de juny per tal de que els tutors, mitjançant cita prèvia facin aquesta 

atenció. 

 

De 1r a 5è: 

Es preveu atendre els alumnes que ho han demanat prèviament, en grups reduïts en franges 

d’1h 30min, una vegada durant el període del 8 al 19 de juny.   

Aquest grup d’alumnes no es mou de les aules assignades i no tenen temps d’esbarjo.  

No s’esmorzarà al centre.  

Poden sortir a fer alguna activitat amb el grup si el mestre ho considera necessari, previ avís, per 

tal d’efectuar la neteja de la zona. 

Per tal de no coincidir en entrades aquests grups entraran a les 9.15h i 9.30h i sortiran a les 

10.45h o a les 11.00h respectivament. Tant l’entrada, com la sortida seran per la porta principal 

de l’escola i hauran de dirigir-se cap a la classe que se’ls ha assignat. ( concretat al quadre annex).  

Cada grup serà rebut per un mestre a l’entrada que serà qui els atendrà durant aquesta franja 

horària i els acompanyarà fins a la classe seguint les mesures adients.  

1r: M. Àngels 

2n: Anna 

3r: Albert 

5è grup 1: Norma 

5è grup 2: Desirée 

L’última setmana, es preveu donar cita prèvia a alumnes que necessiten atenció individualitzada.  

Durant aquesta franja horària s’establiran moments de conversa amb els alumnes de com han 

viscut aquest confinament, de com s’han sentit. També es parlarà de l’estiu i de si cal que 

reforcin algun contingut concret.  
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6è:  

Atenció en grups reduïts cada setmana. Assisteixen al centre en franges horàries de 1h i 

30 min.  

6è A assisteix al centre els dimarts i 6è B els dimecres. El seu horari serà de 9.30 a 11.00h 

per tal d’evitar coincidir a les entrades i sortides amb altres grups. Tant l’entrada, com la 

sortida seran per la porta principal de l’escola i hauran de dirigir-se cap a la classe que se’ls ha 

assignat. ( concretat al quadre annex).  

Aquest grup d’alumnes no es mou de les aules assignades i no tenen temps d’esbarjo.  

No s’esmorzarà al centre.  

Poden sortir a fer alguna activitat amb el grup si el mestre ho considera necessari, previ avís, per 

tal d’efectuar la neteja de la zona. 

L’última setmana es preveu que alguns alumnes puguin necessitar atenció 

personalitzada.  Es donarà cita prèvia poder assistir al centre.   

Cada grup serà rebut per un mestre a l’entrada que serà qui els atendrà durant aquesta franja 

horària i els acompanyarà fins a la classe seguint les mesures adients.  

6è A: Maite 

6è B: Anto 

Durant aquesta franja horària s’establiran moments de conversa amb els alumnes de com han 

viscut aquest confinament, de com s’han sentit. També es parlarà de l’estiu i de si cal que 

reforcin algun contingut concret. Així com el tancament de l’etapa, i el seu pas a l’insitut.  

 

2.3. Horari i aules ocupades: 

 

Educació Primària 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.15- 
10.45h 

1r 
Aula de 1r A 

 

2n 
Aula 2n 

6è B 
Aula 6è B 

3r 
Aula 4t A 

5è 1 
Aula 5è 

9.30 – 
11.00h 

 6è A 
Aula 6è A 

  5è 2 
Aula Punt Edu 

 

a. Equip Directiu:  

Assisteix al centre un membre de l’equip directiu cada dia. Ell serà l’encarregat 

de controlar les entrades, la declaració responsable el primer dia, i l’assistència 

dels alumnes i professorat al centre.   
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b. Espais comuns dels docents:  

Cal evitar les zones comunes, si algun mestre necessita algun document de 

l’ordinador, ho farà des de la seva aula. Si no és possible, pot utilitzar els 

ordinadors de la sala de mestres. Cal desinfectar l’ordinador després d’utilitzar-

lo. 

c. Reunions: 

Les juntes d’avaluació i reunions previstes es continuaran fent online. No es 

realitzaran reunions dins el centre.  

 

3.Neteja i normes de seguretat: 

La neteja de l’escola la realitza l’ajuntament. S’ha parlat amb ells per fer la desinfecció 

abans del primer dia d’entrar al centre i la neteja que es farà després de cada dia. 

Es dotarà els espais de gel hidrològic i cal que totes les persones que entrin al centre 

prenguin les mesures necessàries per evitar contagis.  

 

REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA  

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de complir els següents 

requisits:  

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

  No convivents o 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. 

 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 
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patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, 

hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades. El treballador, prèviament, 

haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups 

vulnerables.  

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS  

-  Distanciament físic. Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4 m2 . Això implica 

mantenir una distància aproximada d’1,5-2 metres entre les persones als centres educatius, 

superior al recomanat. 

- El punt anterior implica l’atenció dels alumnes en grups reduïts. Grups de 8 alumnes a P3. Grups 

de 10 alumnes a P4 i P5 i grups de 13 alumnes a primària, màxim. 

- Es recomana que el professorat i la resta de personal en contacte amb cada grup d’alumne 

sigui sempre el mateix, o amb nombre de persones amb contacte estret i limitat.  

- S’evitaran els espais compartits, canvis d’aula i desplaçaments a l’interior del centre.  

- Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada, en intervals de 15 minuts i mantenint 

la distància per evitar aglomeracions.  

- Els pares  i mares no accediran a l’interior del recinte escolar.  

- Es demana venir a acompanyar i recollir l’infant només un adult i complir els horaris establerts. 

No arribar ni molt d’hora, ni quedar-se a la sortida una vegada finalitzada la seva franja horària.  

- Els infants estan obligats a rentar-se les mans només entrar al centre.  Es requerirà rentat de 

mans també abans i després de cada àpat, abans i després d’anar al WC i abans i després d’altres 

activitats ( sortir al pati….) 

- En el cas del personal que treballa al centre educatiu, 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. 

-Cada aula disposarà de gel hidrològic i esprai amb aigua i lleixiu per realitzar neteja i desinfecció 

quan sigui necessari. 

- L’ús de mascaretes no està indicat amb infants, sempre que es compleixin les mesures de 

distanciament. Cal indicar-la amb alumnes a partir de 6 anys si no hi ha les mesures adients.  

-  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.  

- Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una 

declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants 

amb símptomes a la llar, d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-
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19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant 

de qualsevol incidència.  

- Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la 

temperatura diàriament abans d’entrar al centre.  

- El centre, a més, prendrà la temperatura a cada  infant o persona que entri cada dia.  

- La direcció del centre haurà d’actuar davant la detecció de possibles símptomes de COVID dels 

alumnes i del personal d’acord amb el protocol  dels centres educatius. 

- Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres educatius. 

A tal efecte el personal docent i no docent pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT. 

Per tal de garantir una actuació ràpida si apareix un cas sospitós, es considera imprescindible 

una bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primària més proper o de referència 

pel centre educatiu. 

 

Aquest Pla de Reobertura ha estat realitzat amb el consens del Claustre del centre i se n’ha 

informat al Consell Escolar en data de 28 de maig de 2020. 

El seu contingut és farà extensible a tota la comunitat educativa via email i també es publicarà 

a la pàgina web del centre.  

 

 

 

 Rosselló, 2 de juny de 2020 


