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PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE 
DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020. ESCOLA LA 

FLORESTA (SANT CUGAT DEL VALLÈS) 

 

1. MARC NORMATIU 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet 

l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les 

autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i 

higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. Pel que fa a les dates d’aplicació del pla d’obertura 

en cada centre, aquestes s’han d’adequar a la progressivitat de l’arribada de la Fase 2 a cada 

territori: a Sant Cugat del Vallès, es preveu entrar en aquesta fase, dilluns 8 de juny. 

El pla que es presenta a continuació està emmarcat en les instruccions següents del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-

reobertura-centres-fase2.pdf 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-

obertura-centres.pdf 

Pel que fa a les escoles d’infantil i primària, aquestes instruccions esmenten el següent:  

ESCOLES I COL·LEGIS D’INFANTIL I PRIMÀRIA  
S’ordena l’obertura de tots els centres públics i concertats en municipis en fase 2 per a dur-hi a terme les 
activitats següents:  
 
a. Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 13 com a màxim per als que 
acaben els seus estudis primaris (6è de primària) 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. Això comporta l’obertura de totes les escoles públiques i dels centres 
concertats amb ensenyaments de primària de municipis en Fase 2, Com sigui que la proposta ha de ser 
voluntària per a l’alumnat de 6è de primària, cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica sense 
que això comporti una doble jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes.  
 
b. Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, 
que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un 
únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Les finalitats d’aquesta atenció són:  

1. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells sectors de la 
població escolar més fràgils socialment, no només en centres amb un índex de complexitat alt, 
sinó en qualsevol centre del país, tant públic com concertat.  

2. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius específics, 
d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir el confinament d’una manera més 
greu o de l’alumnat de necessitats educatives especials.  
3.En l’àmbit rural, l’atenció d’aquell alumnat que viu en petits municipis i que ha estat 
“desconnectat” per raons del desequilibri territorial. Caldrà identificar els territoris on serà 
necessari actuar per resoldre els problemes detectats i efectuar una proposta de transport 
escolar.  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
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4. La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho requereixin, que li 
permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.  

 
c. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari. 
Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada.  
 
d. Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies els 
progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense 
possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari 
de 9 a 13 hores.  
 

2. REQUISITS DE L’ALUMNAT PER PODER REINCORPORAR-SE AL CENTRE 

 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.  

 Carnet 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 

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.  

L’equip directiu, demanarà a les famílies o persones tutores una declaració responsable, d’acord 

el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al 

centre educatiu. També han d'informar al centre de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 

l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb l’escola davant de qualsevol 

incidència. 

3. PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.  

 
 El centre ha de planificar l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme.   
 Les direccions dels centres hauran d’informar a tots els treballadors i treballadores de la 

necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i 
simptomatologia de COVID19.  

 Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la declaració 
responsable.  

 Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: 
persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica 
crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, 
dones embarassades i més grans de 60 anys.  Aquestes persones no podran tenir 
activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny.  

 La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal 
sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19 
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Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec. 
La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics també comunica la següent 

instrucció:  

1. El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que hagin de 
prestar serveis presencials gaudiran de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, 
règim de torns i d’horaris especials que el centre determini per tal de dur a terme les activitats educatives 
presencials fins al 19 de juny.  

2. El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s’hagi vist 
afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti 
de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada complerta en el 
sector públic o privat,  no està obligat a prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-
los en la modalitat no presencial. Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la 
presentació d’una declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que 
pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i  adjuntar el volant de convivència i el 
certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el 
domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte 
de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.  

 

4. GRUPS I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE  

Fer l'acollida amb l'alumnat d'Educació Infantil (P3, P4 i P5), per a aquelles famílies que per 

motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial i sense possibilitat de 

flexibilitzar-ho i necessitin el recurs de l'escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i 

familiar, totes les direccions de les escoles públiques d’infantil i primària de Sant Cugat del Vallès 

i Valldoreix van acordar dur a terme el mateix procediment: 

 Enviament d’un formulari a les famílies de P3-P4-P5, data 05/2020, amb els següents 

criteris i requisits:  

 Servei d'acollida de l'alumnat de P3, P4 i P5 per a les famílies que  no tinguin opció de 

teletreball, hi hagin d’acudir a la feina presencialment, els dos progenitors. 

 No hi haurà classes lectives ni la rutina escolar que han seguit els grups, des de 12 de 

setembre de 2019 a 12 de març de 2020.  

 L'horari serà de 9’00 a 13’00 hores.  

 No hi haurà servei de menjador. 

 L’entrada i la sortida serà progressiva i diferenciada, i esglaonada. 

 L’acollida serà en un espai específic del centre. Pot ser que no sigui el mateix espai (aula) 

de l’alumne. 

 Grup d’alumnes: 8 alumnes, a P3; 10 alumnes, a P4 i P5. 

 Es garantiran les mesures d’higiene i el distanciament físic.  

 Es demanarà a les famílies que necessitin fer ús d’aquest servei assistencial d’escola una 

declaració responsable, que certifiqui que ambdós tutors legals s’han de desplaçar al lloc 

de treball per a poder complir amb les seves obligacions laborals. 

 Els grups d'alumnat de mestre, podria donar-se el cas, que no siguin els de referència 

que han tingut fins al moment. És a dir, podria ser que no fos la mateixa tutora, ni el 

mateix grup de companys. 
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 Per tal de garantir els protocols d'entrada, permanència i sortida dels infants que vinguin 

a l’escola, s’explicitaran mesures de seguretat i d’higiene que infants, famílies i mestres 

hauran de complir rigorosament una vegada tinguem el nombre concret de nens i nenes 

que s'han d'atendre.  

Amb les dades recollides del formulari, tenim constància que no hi ha cap família d’educació 

infantil de l’escola La Floresta que requereixi aquest servei assistencial com a mesura de 

conciliació laboral. 

INFANTS  DE SISÈ: Pel que fa a l’atenció a l’alumnat de sisè  “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”, des de l’equip de mestres es valora molt 

positivament que aquests infants puguin retornar un dia al centre per fer un tancament del curs 

amb la tutora. Es proposa reunir-los en grups de cinc alumnes per fer una dinàmica de ....... 

INFANTS DE 5è Des de l’equip de mestres i també des de l’equip directiu es considera necessari 
reunir els infants de cinquè seguint les directrius del supòsit c de les instruccions del 
Departament d’Educació:  
 
c. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui 
necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció 
personalitzada.  
 
Tal com consta en la Programació General de Centre, ja fa anys que els grups de cinquè duen a 

terme un projecte que culmina amb la tria de la casa de colònies pel curs següent. Enguany 

també s'ha dut a terme però ha quedat inacabat. La tutora va exposar en claustre que ella creia 

imprescindible fer una petita tutorització amb els infants del grup perquè tots coneguin el pla 

del curs que ve i marxin amb la sensació que tota la feina que van fer fins a 13 de març ha tingut 

sentit. Aquesta opinió va ser compartida per la resta de l’equip de mestres i també per l’equip 

directiu així que, com que ha estat possible organitzar-ho sense detriment dels punts a, b i d de 

les instruccions de reobertura del centre, i com que la tutora no està inclosa en cap grup de 

vulnerabilitat per temes de COVID19, s’ha inclòs aquesta dinàmica en aquest document.   

Pel que fa a l’apartat b. de les instruccions de la reobertura de centres,   

“ATENCIÓ PERSONALITZADA en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no 

continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de 

l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula”.”,  aquesta es podria dur a 

terme amb alguns infants en concert del centre. A hores d’ara les tutories estan perfilant el tancament 

del curs (de caire virtual) i si es detecta algun cas que fes indispensable la trobada amb l’infant i amb el 

pare o bé amb la mare,  es duria a terme amb la prèvia planificació de la data, l’hora, l’espai i la circulació 

per dins l’edifici, i seguint les mesures d’higiene, neteja i desinfecció detallades en el punt 5 d’aquest 

document.  
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En la taula següent hi ha especificats els grups d’infants, els espais, el calendari i l’horari 

programat.  

Horari: DILL 15 DM 16 DMC 17 DJ 18 DV 19 

 
9:00-
10:00 
 

 
7 infants 6è 
Aules de 6èA i 
6èB 

 

9 Infants de 5è 
Aula 5è 

 

 
10:00-
11:00 
 

7 infants 6è 
Aules de 6èA i 
6èB 

7 infants 6è 
Aules de 6èA i 
6èB 

9 Infants de 
5è 
Aula 5è 

 
11:00-
12:00 
 

6 infants 6è 
Aules de 6èA i 
6èB 

9 Infants de 5è 
Aula 
Benvinguda 
(5è) 

 
12:00-
13:00 
 

   

 

Entrada i sortida  

Les instruccions diuen que “En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i 

sortides del centre s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar 

aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents 

accessos a la instal·lació”.  A l’escola La Floresta tots els infants citats entraran al centre per la 

porta de la pista de bàsquet i en sortiran per la porta de la pista de futbol. Això garantirà el fet 

que no es creui l’alumnat dels diferents grups i a més són espais molt amplis que permetran 

gaudir de la distància de seguretat entre infants i adults sense cap complicació. 

 

Lavabos: Els infants podran fer servir els lavabos de la segona planta de l’edifici (al costat de les 

aules utilitzades). La mestra procurarà que mai dos infants coincideixin anant al lavabo. 

S’habilitaran també els lavabos del pati per si, en l’entrada o en la sortida, algun infant o adult 

els requereix.  

Portar a terme, en casos molt excepcionals, atencions personalitzades i individuals, en els 

diferents nivells (de P3 a 6è), implicant la planificació i programació del dia i l’hora de 

retrobament de l’alumnat i amb la representació d'un únic representant familiar amb el tutor/a 

de l’aula: 
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5. MESURES D’HIGIENE, NETEJA I DESINFECCIÓ 

Les mesures higièniques estan detallades en l’annex 2 del document: “INSTRUCCIONS PER A 
L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS  (Per al desplegament del PLA 
D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL 
CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL 
CURS 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020)” 
 
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. 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, 

superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material 

emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una 

desinfecció després del seu ús.  

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  

 Interruptors i timbres (aparell electrònic). 

 Manetes i poms de portes, finestres i armaris. 

 Baranes i passamans, d’escales. 

 Taules. 

 Cadires.  

 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 

 Aixetes  

 Lavabos. 

 Altres superfícies o punts de contacte freqüent  

Aquestes accions van a càrrec de l’Ajuntament de Sant Cugat. 

6. SÍMPTOMES COMPATIBLE AMB EL COVID-19 

Si durant la reobertura de l’escola, al grup que s’està atenent hi ha algun alumne que presenta 

simptomatologia compatible amb el COVID-19. Se seguiran les indicacions sanitàries vigents del 

moment: 

 Aïllar l’alumne en un espai específic. 

 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. 

 

 

 

 


