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PLA D'OBERTURA DEL CENTRE 
  ESCOLA LOLA ANGLADA

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 , 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. 
 
Arran d’aquest Pla, el Departament d’Educació va publicar en data 20/05/2020 
les Instruccions per portar a terme aquesta obertura. 
Davant  d'aquestes instruccions les escoles públiques de Badalona vam 
consensuar el protocol que faríem arribar a les famílies referents a l'obertura 
dels centres educatius, que és el següent:
 

• Aquesta  reobertura  del  centre  està  prevista  per  a  quan  entrem  a la Fase  2. Serà llavors  quan

s'obriran  les  escoles  segons  les  condicions  i  requisits  que  marquen  les  instruccions  del

Departament. 

• El curs continua de forma telemàtica fins al darrer dia, que serà el 19 de juny. 

• En tots els casos, s'haurà de garantir el distanciament físic i  higiènic i la no coincidència amb

l'entrada i sortida del centre amb altres grups. Tot el material que s'utilitzarà serà individual i portat

de casa per l'alumnat. No podem garantir que els seus tutors/es puguin acollir els seus grups de

classe. 

• En el cas de l'Educació Infantil,  podran venir  a l'escola  exclusivament,  els infants que tinguin

ambdós mares, pares, o tutors/es legals, o un d'ells en cas de famílies monoparentals, que hagin de

treballar fora de casa. Podran venir en grups d'un màxim de 8 infants per a P3 i d'un màxim de 10

infants per  a P4 i P5, en horari de 9 a 13 h. Passarem una enquesta a les famílies d'Educació

Infantil per saber quants infants vindran. Sense la resposta d'aquesta enquesta, l'alumne/a no podrà

assistir,  per  temes  organitzatius.  D'altra  banda,  caldrà  que  els  pares  justifiquin  que  treballen

presencialment i  presentin  la  declaració  autoresponsable, que  hauran  d'enviar  al  correu  de

l'escola prèviament. 

• A l'Educació Primària es prioritza l'alumnat que finalitza l'etapa (6è), sempre garantint grups d'un

màxim de 13 alumnes, en moments concrets i no continuats. Caldrà cita prèvia (programades pels

docents). 



• Per a la resta de l'alumnat es farà una atenció personalitzada del tutor/a amb l'alumne-a/família,

sempre com a mesura excepcional, i sempre que no es pugui fer de manera virtual.  Caldrà cita

prèvia (programades pels docents). 

• L'assistència a l'escola per part del l'alumnat d'Educació Infantil i 6è tindrà caràcter voluntari. 

• Seguint les  indicacions  del  Departament  d'Educació  NO  PODRAN  ASSISTIR  AL  CENTRE els

infants que:

• Presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 

• Que convisquin o  hagin  tingut  contacte  estret  amb una persona  que  hagi  donat  positiu  o  amb

simptomatologia compatible amb la malaltia en els 14 dies anteriors. 

• Que no tinguin el calendari de vacunació al dia. 

• Que pateixin una patologia prèvia que els fa vulnerables a la COVID-19. 

• Que formin part d'un col·lectiu de risc. 

Aquesta informació es va fer arribar a totes les famílies del centre per correu 
electrònic el dia 29 de maig de 2020  i es va penjar a la pàgina web del centre.
També es va adjuntar en el mateix correu el model de declaració responsable 
d'educació infantil i primària pels alumnes que haguessin de venir a l'escola.
 
Tenint presents aquests principis i una vegada feta la detecció de quants 
alumnes assistirien a l'escola mitjançant enquestes i el correu electrònic, s’ha 
realitzat l’organització i la planificació que es detallen en els apartats que hi ha 
a continuació:
 
 

Educació infantil 

 Hi haurà un total de 6 alumnes que assistiran al centre en fase 2 , l'últim dia 
d'assistència serà el 19 de juny.
Els sis alumnes estaran acompanyats per dues mestres. S'ubicaran ens les aules 
d'ed. Infantil de “gegants”i “capgrossos”. També podran utilitzar el pati 
d'educació infantil i la zona del porxo del vestíbul de l' entrada principal. Els 
nens-es podran anar als lavabos d'aquestes classes.

Faran les entrades de la següent manera: tres nens-es a les 9:00 i tres més a les 
9:15. Les mestres els estaran esperant a la porta d'entrada i les famílies no 
podran entrar al recinte escolar. A l'entrar els infants se'ls hi posarà gel 
desinfectant a les mans.



És fonamental que les famílies facin conscients als nens-es  que l’escola tal i 
com l’han coneguda fins ara no serà la mateixa que trobaran, ja que no podran 
jugar amb els materials de la classe, jocs de pilota, ni compartir joguines i no 
podran mantenir contacte físic amb els  amics  ni amb els adults. D'aquesta 
manera ajudarà a entendre als infants els protocols que durem a terme des de 
l'escola.

Durant el matí  se’ls hi farà rentar les mans diverses vegades. 

Els nens-es podran portar algunes joguines i materials de casa, per ús 
exclusivament individual.
Cada nen-a seurà en una taula diferent i tindrà una capseta amb el seu nom on  
hi guardarà els seus materials.
Se'ls hi lliurarà una pala i galleda amb el seu nom per jugar quan sortim al pati. 
Serà d'us exclusivament individual.

La sortida serà de la següent manera: tres nens-es a les 12:45h i tres més a les 
13:00h. Les mestres acompanyaran als alumnes fins la porta de sortida i els 
lliuraran a les famílies, que s'esperaran fora de l'escola davant la porta d'entrada 
principal.

Educació primària

- De 1r a 5è d'educació primària:

Es farà atenció personalitzada , fent entrevistes presencials sempre que no es 
puguin dur a terme telefònicament.

L’horari de les cites prèvies serà en el marc de les 9 a 13h. Les tutor/es donaran 
les hores a les famílies i ho comunicaran a l'equip directiu per tal d'evitar 
coincidències en les mateixes franges horàries.

Es duran a terme en els despatxos de la planta baixa.

Només hi podrà assistir un progenitor i és obligatori l'ús de mascaretes.

Les famílies entraran i sortiran per la porta principal.



- 6è d'educació primària:

Hi assistiran un total de 13 alumnes de 6è A i 5 de 6èB.
Assistiran els dimarts de 10:30 a 12:30 h els nens-es de 6è B i els dimecres a la 
mateixa franja horària  els de 6è A. Cada grup estarà acompanyat per la seva 
tutora.

Faran ús de les aules de 6è respectivament i dels lavabos de la mateixa planta.
També podran fer ús del pati d'educació primària .

No es contempla l’ús de material escolar, ja que és un espai de trobada per         
donar suport emocional individual/grupal als alumnes. 

L'entrada al recinte escolar es farà per la porta de la rampa de la riera canyadó a
les 10:30 on els esperaran les mestres, que només entrar els alumnes, els hi 
posaran a les mans gel desinfectant.

S'hauran de mantenir constantment les distàncies de seguretat i per recomanació
del servei sanitari demanem que els alumnes portin mascaretes.

La sortida de l'escola serà a les 12:30 h. per la mateixa porta d'entrada. Les 
mestres acompanyaran als alumnes fins la sortida i els nens-es sortiran sols del 
recinte escolar, com hem fet durant tot el curs escolar. Les famílies que vulguin 
venir a recollir als alumnes s'hauran d'esperar davant la porta de la riera 
canyadó (rampa) a aquesta hora.

Durant el matí  se’ls farà rentar les mans.

En cas d’aparició de símptomes en un alumne
– Accions a l'escola :

-Aïllament.  
- Agafar la temperatura amb un termòmetre. 
- Trucar als pares perquè vinguin a recollir l’alumne sense demora, respectant 
les mesures de distanciament.  
Neteja en el marc del protocol habitual per part del personal  i objectes tocats en
les 48 hores anteriors.



Itineraris de circulació

Les mestres d'educació infantil estaran ubicades en la planta baixa en el sector 
esquerre ( des de la porta principal), la direcció del centre i les entrevistes es 
faran en el sector dret de la planta baixa i els alumnes de 6è els dies que vinguin
a l'escola entraran per una altra porta i escala i s'ubicaran en la segona planta.

Amb aquesta distribució s'elimina la interacció entre diferents grups. 

Només es pot dur a terme la interacció en el cas de les entrevistes presencials de
1r a 5è, és per això que des de l'equip directiu es farà una graella amb horaris 
per tal d'evitar que hi hagi coincidències d'entrevistes i interaccions a les 
entrades i sortides amb els nens-es d'educació infantil.

Assistència del professorat al centre 
 
Tot i la necessitat de l’obertura del centre per atendre presencialment l’alumnat, 
caldrà mantenir l’activitat de docència a distància fins a final de curs. Per 
aquesta raó, la Direcció del Centre determinarà quina és la millor forma de 
reorganitzar les càrregues de treball de forma que no es produeixi cap 
sobrecàrrega que pugui comportar una situació de risc per a l’equip de docents. 
 
El personal haurà d’omplir un formulari per fer l’estudi de població vulnerable 
i/o sensible per tal de portar a terme la reincorporació presencial al lloc de 
treball. Només quan el departament d'educació determini que es viable la seva 
incorporació podrà assitir presencialment al centre educatiu.

Normes higièniques bàsiques  
 
Caldrà seguir en tot moment les normes bàsiques a nivell d’higiene marcades 
pel Departament de Salut:  
 

– Distància social. Mantenir una distància de 2m de separació entre 
persones (ja siguin part del personal o membres de les famílies i alumnat).



– Rentat de mans. Rentat amb aigua i sabó. Fer rentats de forma freqüent, 
entre 15-20 vegades al dia i amb una duració mínima de 40-60 segons. 
Fer rentat de mans desprès de manipular qualsevol objecte que pugui 
portar el virus (per exemple, després d’atendre una família). Es pot fer 
servir qualsevol tipus de sabó, ja sigui sòlid o líquid. De forma alternativa
es pot fer servir una solució hidroalcohòlica, però per ser efectiva, les 
mans han d’estar netes (per això és millor aigua i sabó).  
- Seguir l’etiqueta higiènica. Tapar el nas i la boca al tossir, ja sigui amb 
mocadors d’un sol ús o amb la part interna del colze. Evitar tocar les 
mucoses del nas, la boca o els ulls sense haver-se rentat les mans 
prèviament. 
 - Ventilació. Renovar l’aire dels espais que es faran servir per treballar. 
S’ha de fer un mínim de 2-3 vegades al dia i un temps mínim de 5-10 
minuts. 
 - Simptomatologia. No anar  a l'escola si s’observen símptomes 
compatibles amb un cas de COVID-19. En aquest cas, avisar a la persona 
responsable del centre i contactar amb el 061 per seguir les indicacions de
les Autoritats Sanitàries.
- EPI’s: La Direcció proporcionarà al professorat els Equips de Protecció 
Individual indicats i proporcionats pel Departament d'Educació. 

Aquest Pla d'obertura de l'Escola Lola Anglada, que garanteix totes les 
mesures de seguretat establertes,  ha estat presentat al Consell Escolar en 
data 4 de juny de 2020.

 


