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INTRODUCCIÓ 

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. El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en 

format telemàtic el 19 de juny. 

 El Departament planteja, durant aquest període, un triple objectiu:  

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa (6è d’Ed 

Primària).  

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, 

tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

 

Paral·lelament la possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar l’atenció a la població 

escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares hagin de realitzar treball 

presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació 

de la vida laboral i familiar.  

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: els que ho puguin fer a finals de 

maig, hauran de preparar l’obertura a partir de l’1 de juny, sempre a partir d’una gradualitat en 

l’inici d’activitats; en la resta de casos, a partir de la data d’entrada del territori en aquella fase. 

El pla d’obertura de l’Escola Martí Poch compte amb els aspectes següents:  

1.-ALUMNAT  

El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. Es prioritzarà el retorn presencial als 

centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat 

d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura 

de conciliació de la vida laboral i familiar. Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys a 

l’escola per motius de conciliació hauran de presentar una declaració responsable d’acord al 

model que es facilitarà.  

El centre ha fet una previsió del nombre d’alumnes, per mitjà d’un qüestionari que s’ha enviat a 

les famílies juntament amb una infografia informativa de les condicions necessàries per a poder 

reincorporar-se al centre durant el mes de juny. 
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Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura 

abans de sortir de casa per anar a l’escola. 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.- ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME A L’ ESCOLA  

a) Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 13 com a màxim 

per als que acaben els seus estudis primaris, per tal de donar suport a la finalització d’etapa i 

tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. 

Es garantirà la docència telemàtica pels alumnes que voluntàriament decideixin no assistir a 

l’escola, sense que això comporti una doble jornada per al professorat del centre. 

Dos mestres: Mestra d’anglès i la mestra d’educació especial 

Atenció al grup de màxim 13 alumnes:  dimarts i dijous de  9 a 11h del matí 

Atenció a un grup menor, d’alumnes més vulnerables:  dilluns, dimecres i divendres de 9h a 11h del 

matí. 

b.) Atenció personalitzada en qualsevol nivell de primària.   

Mesura excepcional i no continuada, que es portarà a terme, amb cita prèvia per mitjà del correu 

electrònic, amb l’alumne/a i si escau d’un únic familiar i amb el tutor/a o algun membre de l’equip 

directiu, si el professional no pot anar a l’escola per pertànyer a un grup vulnerable.  

En horari de 2/4 de 12 a 2/4 d’1  

 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.  

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.- La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho requereixin, que els permeti 

afegir un contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs. 

c.) 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. Sempre tindran el mateix docent i ocuparan el mateix espai. 

P-3  grups de  8 alumnes màxim 

P-4 i P-5 grups de 10 alumnes màxim 
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  P-3 P-4 P-5 1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP 

Acció educativa 

presencial 

               x 

Atenció 

personalitzada 

      X  X X X X  X 

Atenció tutorial en 

grups  

                X  

Acollida EI segon 

cicle (3-6) 

X  X X             

TOTAL 1 2   1           15  

 

3.- REQUISITS PER A PODER INCORPORAR-SE ELS ALUMNES 

 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 al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors).  

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius,  es contactarà amb les famílies via correu electrònic, 

per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial. Les famílies o persones tutores hauran 

de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que 
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ha facilitat el Departament d’Educació, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir 

al centre educatiu.  

4.-PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL 

D’ATENCIÓ EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.  

El centre ha facilitat a tot el personal docent i no docent l’enllaç del Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals, per a poder fer la declaració responsable de les  condicions de vulnerabilitat, amb la finalitat de 

conèixer la disponibilitat de personal i procedir a l’organització i obertura de l’escola. 

Al centre sols hi assistiran les persones no vulnerables que siguin necessàries per poder atendre a 

l’alumnat que ho necessita. 

DOCENTS NO DOCENTS 

14 que poden fer tasques presencials a 

l’escola 
2 (administrativa i conserge) 

 

L’escola en funció dels alumnes d’infantil que sol·licitin el retorn a l’escola, destinarà les mestres que 

siguin necessàries per complir amb la ràtio que garanteix la seguretat. Si no hi ha prou mestres amb 

l’especialitat d’infantil serà la direcció qui designarà  mestres de primària. 

5.- ESPAIS I GRUPS  

5.1 Aules planta baixa 

L’escola prioritzarà l´ús de les aules de la planta baixa per acollir els alumnes d’infantil. 

També s’utilitzarà l’aula de suport 1 de la planta baixa, es destinarà a accions de consergeria. 

5.2 Aules de la  primera planta  

S’utilitzarà l’aula de 3r i de 4t, on es distribuiran les taules perquè els alumnes disposin de 4m2. No es 

podrà fer ús del material comú. 

També s’utilitzarà, si és necessari, el despatx de tutoria situat al costat de la farmaciola per realitzar 

accions personalitzades de tutoria. 

Aquests espai seran fixes i ocupats sempre pels mateix grup d’alumnes i docent per poder tenir la 

traçabilitat de contactes en cas de contagi. 

Hi haurà uns circuits per circular pels passadissos i evitar  aglomeracions sobretot per anar al lavabo. 
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RELACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES EN ÚS 

DEPENDÈNCIA Superfície  Observacions 

Aula grup Aula de 3r  

Aula de  4t 

Acció educativa presencial alumnes 6è (1a planta) 

Acció educativa presencial alumnes de 6è (1a planta) 

Aula d’anglès  Acollida EI segon cicle ( planta baixa) 

Aula d’informàtica    No se’n farà ús 

Aules específiques i/o 

complementàries 

 Aula suport 1  

Aula suport 2 

Aula de tutoria  

Utilitzat per la conserge i el seu gos pigall 

No se’n farà ús 

Suport tutorials personalitzats amb cita prèvia  

Sala de mestres    No se’n farà ús 

Biblioteca  No se’n farà ús 

Gimnàs   No es farà ús  del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques 

o esportives. 

Menjador   No se’n farà ús. No hi haurà servei de menjador  

Aula de música    No se’n farà ús 
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Distribució dels grups en els espais segons la ratio i superfície 

GRUP/ 

CLASSE 

Dependència Nombre 

d’alumnes 

Superfície 

(m2) 

Ràtio 

superficie/alumnes 

Verificació 

ràtio >= 4 

Verificació 

nombre màxim 

d’infants 

 EI  aula d’anglès  4  54 m2 13,5 m2   10 

 6è P  aula 3r  10  54 m2 5,4 m2   13 

 6è P  aula 4t  5  54 m2 10,8 m2    13 

 Màxim 3 

persones 

 tutoria  1         

Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà 

presencialment al centre.  

Calendari juny-20 EI 6è  EP 

Dilluns 1 4 5 

Dimarts 2 4 10 

Dimecres 3 4 5 

Dijous 4 4 10 

Divendres 5 4 5 
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Dilluns 8 4 5 

9 4 10 

10 4 5 

11 4 10 

12 4 5 

    

Dilluns 15 4 5 

16 4 10 

17 4 5 

18 4 10 

19 4 5 

TOTAL 4 15 

 

5.3 Espai de confinament  

En cas de detectar algun cas d’infecció  s’aplicarà el següent protocol: 

Protocol en cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al 

centre:  
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 S’aïllarà  a l’alumne/a en l’espai destinat a la farmaciola. 

 Un membre de l’equip directiu avisarà als pares, mares o tutors.  

 S’informarà a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària 

o pediatra.  

 S’informarà al CAP de l’Espluga de Francolí, per tal que activi els protocols previstos. 

 Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre per part de l’Ajuntament. 

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació aplicar el següent 

protocol:  

 

 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.  

 

5.4 Pautes de ventilació dels espais 

 

És  ventilaran els espai que s’utilitzin   abans que els alumnes entrin a l’escola a  la 

sortida i a les 11 del matí. Per ventilar es  deixaran les finestres  i portes obertes dels 

espais utilitzats uns 10 minuts cada vegada. 

 

5.5. Pautes generals de neteja i desinfecció  

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. 

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

 Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

 Baranes i passamans, d’escales i ascensors  

 Taules  

 Cadires  

 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  

 Aixetes  

 Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir 
l’adequada higiene de mans en tot moment.  

 Altres superfícies o punts de contacte freqüent 
 
Per a desinfectar els estris d’aula els docents que estiguin a càrrec del grup utilitzaran el que 

marca l’Annex i ho  faran mentre l’alumnat estigui al centre i quan els alumnes hagin marxat.  
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La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. 

Se seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana i en el cas de que sigui necessari les de neteja i desinfecció en espais exteriors de 

concurrència humana. Anirà a càrrec del serveis de neteja de l’Ajuntament. 

6.- MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ  
 
L’escola imprimirà cartells i  infografies per recordar la importància de seguir les mesures 

de prevenció  i reforçar les conductes saludables de protecció. S’adequaran al nivell i 

capacitats dels infants. Es col·locarà en llocs en llocs visibles i estratègics  com l’entrada 

d’aules i  entrada dels lavabos. 

Altres actuacions que es portaran a terme: 

 No és obligatori l’ús de mascaretes als alumnes dins de l’escola, llevat que no 
es pugui garantir la distància de seguretat entre l’alumnat. Els mestres han de 
portar mascaretes. 

 Visualització de vídeos de com cal rentar-se les mans.  

 Entrenar el rentat de mans utilitzant cançons de 20 segons de durada. 

 Convidar a tossir i esternudar al colze.  

 Utilització correcta de les mascaretes.  

 El distanciament físic indicant l’espai amb cintes adhesives al terra,  amb 
gomets etc. 

 Es posaran mobles o prestatgeries que limitin l’espai i recorregut dins el recinte 
escolar com els passadissos 

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

 

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

personal docent i no docent.  Es desaconsella l’ús de guants ja que sovint comporta una 

falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús 

inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, 

per tant, cal potenciar la higiene de mans.  

En els alumnes, es requerirà rentat de mans:  

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  

 Abans i després d’anar al WC (infants continents)  

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

 Abans i després de menjar (esmorzar)  
 

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  
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 Abans i després d’anar al WC  

 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)  

 

L’equip directiu  vetllarà per a què en el lavabos de l’escola hi hagi disponibilitat de sabó 

en els dispensadors i  tovalloles de paper d’un sol ús.  

També és col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola 

en llocs estratègics, com a l’entrada de l’escola, en el despatx de direcció i a secretaria. 

El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment de les distàncies i les 

mesures de prevenció. 

7.- FLUXOS DE CIRCULACIÓ I HORARIS  

S’estableixen els següents circuits i en  horaris esglaonats. Els acompanyants no podran entrar 

a l’escola. 

GRUP 

ALUMNES 

HORARIS FLUXES  

CIRCULACIÓ 

ESPAI LAVABOS 

Ed Infantil 9h 15’h a 13h Porta dreta Aula d’anglès P-4 

6è A  

dimarts i dijous 

9h a 11h Porta dreta Aula de 4t Davant l’aula  

de 4t 

6è B (grup reduït) 

Dilluns, dimecres i  

divendres 

9h a 11h Porta dreta Aula de 3r 

 

Davant l’aula  

de 3r 

Altres grups de 

 Primària  

Atenció tutorial 

personalitzada 

11:30h a 12:30h 

Cita prèvia 

Porta esquerra Despatx 

 de tutoria 

 1a planta 

 

 

7-1 Espai del pati i horari 

Els alumnes d’infantil utilitzaran el pati de l’escola que serà desinfectat cada dia de la setmana. 

L’accés al pati es realitzarà per la porta de la reixa  a les 11h. 
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8.- MATERIAL ESCOLAR  

8-1 Material de l’alumnat de 6è primària 

Disposarà de material individual en la seva taula que sempre serà la mateixa durant aquest 

mes de juny. Concretament uns quants folis i estris per escriure i si té algun dossier al centre.  

8.2 Material de l’alumnat d'Infantil  

A cada alumne se li adjudicaran unes joguines o material manipulable de fàcil desinfecció  per 

un període de temps determinat (un matí). Aquest material serà d'ús individual i no podrà 

intercanviar-lo amb els companys. Després de l’ús serà desinfectat adequadament. Se li 

assignarà una pala i una galleda amb el seu nom per poder utilitzar a l’hora del pati. 

L’alumne podrà portar de casa el seu esmorzar i la seva aigua. Evitar l’ús del material comú 

que hi ha a l’aula. 

9.- TRANSPORT  ESCOLAR  

El criteri general és que només en casos específics es reactivarà el servei de transport escolar. 

Per tant, d’acord amb els plans d’obertura i el que es preveu en aquest apartat, només es 

reactivaran si fos necessari. 
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Aquest 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 estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre que ha sol·licitat de 

realitzar el Departament d’Educació. 

Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que 

cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats 

presencials amb els alumnes amb el vistiplau del claustre de mestres el 27 de maig. En 

data 29 de maig de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del contingut Pla 

d’Obertura, previ el vistiplau de la inspectora d’Educació. 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

1.- S’aprova el Pla d’Obertura de l’Escola Martí Poch de (l’Espluga de Francolí), que 

s’adjunta a l’annex. 

 2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.             

 L’Espluga de Francolí, 29 de maig de 2020 

 La directora de l’Escola Martí Poch 

 

 

ANNEX Prevenció de contagis per COVID-19 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat 

de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús a tots els lavabos. En punts estratègics 

( accessos al centre i als patis, passadissos...) es recomana la col·locació de 

dispensadors de solució hidroalcohòlica.  

Sobre l’ús de guants salut pública manifesta que sovint comporta una falsa sensació de 

protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot 

incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la 

higiene de mans.  

Sobre les mascaretes, segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte 

a les normes establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les 

recomanacions serien les següents:   
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2n cicle d’educació infantil (3-6 anys) no indicada en general. A partir de 5 anys i si hi 

ha dificultat per fer complir les higiènica amb compliment norma UNE 16 mesures de 

distanciament caldria indicar-la. Educació primària (6-12 anys) no indicada en general i 

si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la (higiènica 

amb compliment norma UNE). 

Pel cas que hi hagi moments en que es faci difícil complir la mesura de distanciament 

cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica. Cal seguir les normes 

establertes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys 

diària. Se seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals 

de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de neteja i desinfecció 

en espais exteriors de concurrència humana. 

- Neteja i desinfecció de l’interior de l’escola: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-

Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-

concurrencia-humana.pdf 

- Neteja i desinfecció de l’exterior del centre: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-

Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-

concurrencia-humana.pdf 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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