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1. INTRODUCCIÓ
Segons ordre del Departament d’Educació i amb l’aprovació del seu Pla
d’obertura de centres aprovat pel PROCICAT presentem el present document
que fa referència al propi pla d’obertura per tal de poder atendre de manera
personalitzada i presencial aquells alumnes que ho requereixin, amb la
voluntat, a més, que, malgrat l’estricta voluntarietat i la decisió de l’assistència
en el marc de la fase 2- dels alumnes i de les famílies en el cas dels menors
d’edat, tot l’alumnat tingui l’oportunitat d’assistir al centre en la finalització
d’aquest curs, sempre a partir de la data en què el nostre municipi entri en la
fase 2 de desescalada .
En el present document pretenem garantir, d’una manera extremadament
estricta, les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent,
d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària i de l’atenció a la
vulnerabilitat d’alumnat, professorat i altre personal. Tot seguit detallarem les
mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió dels
alumnes.

2. FINALITAT
L’ordre d’obertura de tots els centres públics i concertats en municipis en fase
2 és per a dur a terme les activitats següents:
-

Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de
13 com a màxim per a l’alumnat de sisè de manera gradual i no
necessàriament permanent. La proposta ha de ser voluntària per a
l’alumnat de 6è de primària, garantim la continuïtat de la docència
telemàtica per tot l’alumnat sense que això comporti una doble jornada per
al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes.

-

Atenció personalitzada del tutor/a amb l’alumne/a i, si escau, la
família 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’alumne i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora
a l’aula, sempre que aquest o aquesta compleixi amb els requisits de no
vulnerabilitat establerts pel Departament a fi de poder reincorporar-se al
centre.
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-

Accés al centre en dia i hora establerts segons el nivell per tal de
recollir material imprescindible de l’alumnat.

-

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 10 alumnes si són de
P4 i/o P5, 8 alumnes si són de P3 i en horari de 9:00h a 13:00 hores.

3. REQUISITS PER A LA REINCORPORACIÓ AL CENTRE
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.
Declaració responsable per part de familiars o tutors/es legals conforme
queden complerts els anteriors requisits per part de l’alumne o no
pateix cap malaltia crònica específica.

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 SARSCoV2, 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 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.
3

PLA D’OBERTURA DE CENTRE - JUNY 2020

4. DATES D’APLICACIÓ
A partir del dia 8 de juny de 2020, data d’entrada en Fase 2 de desescalada en el
municipi de Viladecans fins el 19 de juny de 2020

5. GESTIÓ ACADÈMICA
El curs 2019-2020 finalitzarà de manera telemàtica tal i com hem estat
realitzant durant aquest tercer trimestre amb les eines que ens ofereix l’entorn
GOOGLE.
L’alumnat d’Educació Infantil i cicle inicial d’Educació Primària continuarà
interactuant amb els/les mestres a partir de reptes i propostes variades que
lliuraran a través de les carpetes DRIVE i videoconferències setmanals en
petis grups mitjançant GOOGLE MEET.
L’alumnat de cicle mitjà i cicle superior continuarà treballant amb les eines de
GOOGLE CLASSROOM i les videoconferències setmanals per nivell i grup
amb GOOGLE MEET.
Aquell alumnat que, voluntàriament i amb tots els requisits per poder accedir
al centre, decideixi tornar a l’escola continuarà la formació de manera
telemàtica, igual que la resta de companys i companyes.

6 . MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS
Tot el personal ha de conèixer les mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de
contagi.
L’escola estableix les següents mesures generals:
-

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis
d’aula i desplaçaments per l’interior del centre.

-

En punts estratègics (entrada, aules...) es col·locaran dispensadors de
solució hidroalcohòlica.

-

Distanciament físic d’entre 1,5 i 2 metres.

-

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es
distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.
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-

Per a les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes
perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant
que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat.

-

S’evitaran els canvis d’aula tant com sigui possible. S’intentarà que el
professorat i el resta de personal en contacte amb cada grup
d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas el nombre de
persones amb contacte estret és limitat.

-

Rentat constant de mans. A l’entrada, estada i sortida del centre.

-

Ús de mascareta en docents i en el cas de l’alumnat, a partir de 1r curs
d’educació primària i en cas que no es pugui respectar la distància de
seguretat.

-

Ventilació, neteja i desinfecció d’espais. A diari i sempre abans i
després del seu ús.

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.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA
COMPATIBLE AMB COVID

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
✓ 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
5
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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.
En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats, han de
posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de
prevenció

7. ORGANITZACIÓ DEL PLA D’OBERTURA
7.1. Organització general
-

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el
farà una única persona.

-

Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat,
en intervals de 20-25 minuts per evitar aglomeracions i sempre
mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents
accessos a la instal·lació.

-

Les persones que acompanyin l’alumnat hauran de guardar també les
distàncies fora de les instal·lacions.

-

Les famílies no accediran a l’interior del recinte escolar.

-

Es marcarà un circuit de circulació d’anada i tornada per evitar
aglomeracions
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-

El centre ha analitzat els espais disponibles per a organitzar el reinici
de les activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les
en grup, aquests seran estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de
contactes en cas de contagi.

-

L’alumnat sempre serà el mateix i en el mateix espai, i sempre que
sigui possible també el docent. S’evitaran els canvis d’aula tant com
sigui possible. En tot cas, si algú s’ha de moure, serà el docent.

-

Els espais per a grups (de fins a 8 infants a P3, 10 a P4 i P5 i 13 a
primària), s'analitzaran a partir dels principis següents:
✓ La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.
✓ En el cas d’espais comuns que permetin l’ocupació per més d’un
grup d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats
entre si.
✓ Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta
respectant els 4 m2 per alumne, caldrà adequar l’ocupació.
✓ Els espais del centre susceptibles de ser utilitzats com a
aules/grup seran:
▪ Biblioteca
▪ Sala Psicomotricitat
▪ Gimnàs (NO es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per
realitzar-hi activitats físiques o esportives).

▪ Menjador
▪ Aules ordinàries de referència alumnat (de 1r a 6è)

7.2 Previsió d’alumnat que assistirà a l’activitat presencial.
-

A partir de la informació recollida de les famílies mitjançant formularis i/o
el correu electrònic.
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7.3 Espais i horaris
-

L’alumnat d’Educació infantil ocuparà els espais més propers a porta
d’entrada a l’escola: Sala de Psicomotricitat i les aules ordinària de referència
de P3 A i P3 (totes dues amb lavabos)

-

L’alumnat d’Educació Primària En el cas que s’hagi previst una tutoria
individualitzada dins el centre s’utilitzaran els espais més propers a les
entrades al recinte: Biblioteca i/o menjador escolar.

Alumnat d’Educació Infantil de 8 de juny a 19 de juny de 2020
-

Entrada i sortida per la porta habitual d’educació infantil.
Franja horària esglaonada d’entrada i sortida: de 9:00h a 9.30h i 12.30h a
13:00h.

09:00h – 09:30h
12:30h -13:00h

De Dilluns a Divendres
Entrada esglaonada
Sortida esglaonada

Alumnat d’educació primària:
Per tal d’evitar que l’alumnat coincideixi en les entrades i es creui a l’interior
s’especifiquen dies d’assistència al centre de l’alumnat de 1r a 6è d’educació
primària.
❖ Del 8 de juny al 19 de juny de 2020 9:00h-13:00h
-

Atenció personalitzada del tutor/a amb l’alumne/a i, si escau, la família, de 1r
a 6è d’educació primària planificada amb cita prèvia.

❖ Dijous 11 de juny de 2020 9:25h-10:55h
-

Alumnat de Primer curs d’educació Primària. L'accés a l'escola es realitzarà
per l'entrada principal (Porta rotonda) acompanyat de dos mestres per fer
recollida de material a la seva aula ordinària de referència.

-

Alumnat de Tercer curs d’educació primària. L'accés a l'escola es realitzarà
per l'entrada habitual d'Educació Primària (Porta corredissa) acompanyat de
dos mestres per fer recollida de material a la seva aula ordinària de referència

8

PLA D’OBERTURA DE CENTRE - JUNY 2020

❖ Dijous 11 de juny de 2020 11:00-12:30 hores
-

Alumnat de Segon curs d’educació Primària. L'accés a l'escola es realitzarà
per l'entrada principal (Porta rotonda) acompanyat de dos mestres per fer
recollida de material a la seva aula ordinària de referència

-

Alumnat de Quart curs d’educació primària. L'accés a l'escola es realitzarà
per l'entrada habitual d'Educació Primària (Porta corredissa) acompanyat de
dos mestres per fer recollida de material a la seva aula ordinària de
referència.

DIJOUS 11 JUNY
9:25h - 09:55h

09:55h - 10:25h

10:25 - 10:55h

11:00h - 11:30h

11:30h – 12:00h

12:00 - 12:30h

Accés porta principal
Petit Grup 1r curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària
Petit Grup 1r curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària
Petit Grup 1r curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària

Accés porta
corredissa
Petit Grup 3r curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària
Petit Grup 3r curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària
Petit Grup 3r curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària

Petit Grup 2n curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària
Petit Grup 2n curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària

Petit Grup 4t curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària

Petit Grup 2n curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària

Petit Grup 4t d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària

Petit Grup 4t curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària

❖ Dijous 18 de juny de 2020 09:25h-10:55h
-

Alumnat de Cinquè curs d’educació primària. L'accés a l'escola es realitzarà
per l'entrada habitual d'Educació Primària (Porta corredissa) acompanyat de
dos mestres per fer recollida de material a la seva aula ordinària de
referència.

❖ Dijous 18 de juny de 2020 11:00h-12:30h
-

Alumnat de Sisè curs d’educació primària. L'accés a l'escola es realitzarà per
l'entrada habitual d'Educació Primària (Porta corredissa) acompanyat de dos
mestres per fer recollida de material a la seva aula ordinària de referència.
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DIJOUS 18 JUNY
9:25h - 09:55h

09:55h - 10:25h

10:25 - 10:55h

11:00h - 11:30h
11:30h – 12:00h

12:00 - 12:30h

Accés porta corredissa
Petit Grup 5è curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària
Petit Grup 5è curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària
Petit Grup 5è curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària

Petit Grup 6è curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària
Petit Grup 6è curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària
Petit Grup 6è curs d’EP
- 2 mestres –
ESPAI: Aula ordinària

7.4 PERSONAL DEL CENTRE

7.4.1 Condicions del personal per participar en les activitats presencials.
El centre ha planificat l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme.
La direcció ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de
declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i
simptomatologia de COVID19. Això ha permès identificar al personal que pot
participar en les activitats presencials.
Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, ha emplenat la
declaració responsable mitjançant l’enllaç següent:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
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La direcció també ha informat al personal del centre el dret a la conciliació familiar en
cas de tenir fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec.

7.4.2 Nombre de professionals ( docents i no docents) que poden fer atenció
presencial al centre.
Després de realitzar les corresponents declaracions responsables i haver estat
revisades per la secció de Prevenció i riscos laborals del Departament d’Educació,
actualment l’escola disposa de 38 docents NO VULNERABLES, 1 auxiliar
administrativa NO VULNERABLE i 7 docents VULNERABLES.

8. ACTUACIONS QUE ES DURAN A TERME

8.1 EDUCACIÓ INFANTIL
Acollida per a l’alumnat d’educació infantil (3-6) Per facilitar la conciliació de famílies
els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar
treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.
En grups de màxim 8 alumnes a P3, i 10 alumnes a P4 i P5 per espai i de 9:30H a
13:00h, amb horaris d’entrada i sortida esglaonat.

8.2 SISÈ CURS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
Acció educativa presencial –de caràcter voluntari- en grups reduïts (màxim 13
alumnes per espai) per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar
l’acompanyament personalitzat del seu pas a l’educació secundària obligatòria.
Establerta de manera gradual i no necessàriament permanent.
Es farà un acte de comiat per a tot l’alumnat de 6è curs en format virtual el dimarts
16 de juny, a les 10h amb la participació d’aquest alumnat i l’equip docent de
l’escola.
Els alumnes de 6è curs assistiran al centre de manera voluntària el dijous 18 de
juny, en horari de 11:00h a 12:30h.
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8.3 DE PRIMER A CINQUÈ CURS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
Tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat.
Permet la planificació i programació d’espais 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:
L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment amb situacions
de major fragilitat i vulnerabilitat.
L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius
específics (CREDA, CREDTDIC...), d’aquell alumnat que ho necessiti, especialment
l’alumnat amb necessitats educatives especials.
La formulació d’un pla personalitzat per als 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.
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.

9. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
-

Informació del Pla d’obertura del centre a les famílies mitjançant
videoconferència. Data : 29 de maig de 2020

-

Informació del Pla d’obertura del centre a les famílies mitjançant correu
electrònic i aplicació TELLFY. Data: 29 de maig de 2020.

-

Informació del Pla d’obertura del centre al Consell Escolar mitjançant
videoconferència. Data : 3 de juny de 2020

L’escola estableix comunicació constant amb les famílies utilitzant diferents
canals: telèfon, via telemàtica utilitzant l’app de comunicació Tellfy i el correu
electrònic oficial del centre a8062948@tec.cat, a més ofereix informació
actualitzada a través de la seva WEB.
L’equip docent, especialment les tutores, tenen contacte directe a través de
l’aplicació de comunicació TELLFY i l’aplicació de Google MEET,
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