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INTRODUCCIÓ 

El Pla d’ Obertura de l’escola Nostra Llar segueix les orientacions 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) JUNY 2020 

Els objectius d’aquest pla són: 

1. Fer el suport d’acompanyament i d’orientació de l’alumnat de 6è de 

primària. 

2. Fer l’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat de 1r a 5è de 

primària. 

3. Facilitar l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació en 

aquells casos on els pares han de realitzar treball presencial sense 

possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de 

conciliació de la vida laboral i familiar. Les famílies que portin els infants 

a l’escola per motius de conciliació hauran de presentar una declaració 

responsable que es facilitarà. 

4. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en 

cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

1- ALUMNAT 

       El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

● Educació Infantil es preveu un servei d’acollida de 9h a 13h diari per 

aquelles famílies en què els dos progenitors estiguin en situació de treball 

presencial sense cap possibilitat de flexibilitzar-la.  

La ràtio serà de 8 alumnes per grup a P3 i 10 a P4 i P5. Les entrades i 

sortides es faran esglaonadament i respectant les mesures de seguretat. 

Preveiem atendre 11 alumnes, 5 de P3, 5 de P4 i 1 de P5. Hi haurà dos 

espais i dues mestres per atendre’ls. 



● 6è d’Educació  Primària podran assistir a l’escola en grups de màxim 

13 persones, un cop per setmana en dues franges d'hora i mitja. Faran una 

sessió amb la tutora i una altra amb un especialista per tal de fer un 

acompanyament emocional i tancament d’etapa. La tutora comunicarà 

l’horari.  

 Preveiem atendre 48 alumnes, Hi haurà dos espais i quatre mestres (dues 

tutores i dos especialistes) per atendre’ls. 

Hauran de portar una mascareta per si cal i una bossa o motxilla per 

recollir el material que tenen a l’escola. 

● 1r a 5è d’Educació  Primària: l’assistència tindrà un caràcter 

excepcional i no continuat. Es preveu el retrobament amb el grup classe 

per poder fer un comiat. El tutor/a rebrà a l’alumne a la porta i d’altres 

mestres l’acompanyarà al pati. Els dies i les hores que portarem a terme 

aquests retrobaments són els següents: divendres 12, dilluns 15, dimarts 

16, dimecres 17, dijous 18 i divendres 19 de juny. A les 9:30h i 11:30h. Les 

entrades i sortides es faran per la porta del gimnàs. Els alumnes poden 

anar arribant 10 minuts abans de la seva trobada.  

● Educació  Infantil i Educació Primària. 

a) Tutories individualitzades per a alumnes amb situació de 

vulnerabilitat, programades pels tutors, amb l’acompanyament 

d’un progenitor i amb cita prèvia. 

b)  Atenció individualitzada a cada alumne i família per fer l’entrega 

d’informes finals, comentar el progrés i fer el tancament del curs. 

Seguint amb les recomanacions del Departament ho farem amb cita 

prèvia i amb les mesures de protecció obligatòries que ens 

marquen. Aquesta entrega de l’informe es podrà fer de forma 

presencial a l’escola o de forma virtual via Meet, les famílies podran 

escollir el  canal de comunicació, segons els convingui. Caldrà  



informar al tutor abans del dia 12 de juny quin és el canal que s’ha 

escollit per tal que pugui organitzar les hores de trobada.  

L’entrega de notes d’Educació Primària  presencial es portarà a 

terme els dies 22 i 23 de juny. El  tutor/a es posarà en contacte amb 

les famílies per explicar com reservar dia i hora. Les normes 

estableixen que només pot venir a recollir les notes un progenitor i 

l’alumne. Aquell dia cal que tots portem mascaretes, hi haurà gel 

hidroalcohòlic a les aules, producte desinfectant i els recorreguts 

d’entrada i sortida estaran indicats. Els alumnes aquell dia també 

hauran de portar una DECLARACIÓ RESPONSABLE 

DEGUDAMENT COMPLIMENTADA I SIGNADA. La normativa 

estableix que no serveix la declaració que hauran lliurat la setmana 

anterior quan hagin vingut a fer el retrobament. S’haurà d’entregar a 

l’entrada.  

Si es decideix que se s’ entreguin els informes de manera 

telemàtica, s’ enviaran per correu electrònic el dia 25 de juny .  

A partir del dia 25 de juny es podrà venir a l’escola a recollir les 

pertinences dels alumnes. Abans de venir, caldrà  trucar per telèfon 

a l’escola perquè ho tinguem preparat. 

2- PERSONAL DEL CENTRE, PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

Tot el personal de l’escola hem hagut de declarar les condicions de 

vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19 per 

identificar el personal que podrà participar en les activitats presencials.  

Les persones vulnerables no podran tenir activitat presencial al centre durant 

el mes de juny i hauran de fer activitats telemàtiques.  



Per tal de complir el criteri d’equitat, el claustre es distribuirà les tasques 

presencials i telemàtiques.  

3- INDICACIONS PER A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA, PER A 

L’APLICACIÓ D’AQUESTA ASSISTÈNCIA PRESENCIAL: 

1. Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 

- 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 positius per al SARS-CoV2 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. 

2. 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. 

3. Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al 

centre educatiu 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 educatiu de l'aparició de qualsevol 

cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret 

amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 



Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los 

la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. 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. 

5. El personal docent i no docent han de portar mascareta en tot  moment. 

6. En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides 

del centre es faran en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar 

aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els 

possibles diferents accessos a l’escola. 

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

única persona. 

Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les 

distàncies fora de les instal·lacions. No podran accedir a l’escola, 

acompanyaran els alumnes fins a la porta principal d’entrada. 

8. Les entrades i sortides dels alumnes no coincidiran mai amb les d’un altre 

nivell. Per aquest motiu, deixem franges de 15 minuts entre sessions. 

9. 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 el model 

que es facilitarà. 

10. No es realitzaran patis, si bé es podrà accedir a aquests espais. Únicament, 

els alumnes d’infantil, dins de l’horari d’acollida en faran ús (utilitzant material 

de forma individual i respectant distàncies i normes d’higiene). 

11. No hi haurà servei de menjador. 

12. Els grups tindran una capacitat màxima: 

- Alumnes de P3: Màxim 8 alumnes 

- Alumnes de P4 i P5: Màxim 10 alumnes 

- Alumnes de 6è de primària: màxim 13 alumnes 

13. L’assistència a l’escola és de caire voluntari, segons la normativa: obertura 

per a l’organització de l’obertura dels centres educatius en fase 2 de 

desescalada en la finalització del curs 2019/20). 

14. Els grups de cada nivell seran fixes, amb un espai fixe però no exclusiu 

(que es desinfectarà després de cada sessió programada i confirmada amb 

anterioritat). 



15. Els alumnes de cada nivell només tindran contacte amb el tutor o tutors 

d’aula. En cas de necessitat, si algú s’ha de moure, és el docent. 

16. El curs es tanca de manera virtual per a tots els nivells, el dia 19 de juny de 

2020. 

18. Tots els participants (professors, mestres, alumnes...) hauran de tenir signat 

un document (conforme compleixen els requisits de salut especificats pel 

Departament i esmentats anteriorment). 

4- PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID: 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions 

sanitàries vigents en aquell moment. 

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 la família que han d’evitar contactes i consultar El centre d’atenció 

primària o pediatra. 

• Informar el CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

En cas d'aparició de símptomes en un docent: 
• No assistir al centre. 

• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

En cas de personal no docent del Centre: 

• 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- RELACIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPARAN EN 
L’OBERTURA DE L’ESCOLA: 

1. Nombre de persones de l’Equip Directiu: 2 

2. Nombre de persones de l’equip docent d’Infantil: 2 

3. Nombre de persones de l’equip docent de Primària: 14 

Previsió d’alumnes: 

1. De l’etapa d’Infantil: 

a. P3: 5 

b. P4: 5 

c. P5: 1 

2. De l’etapa de Primària (Retrobaments): 

a. 1r d’EPRI: 30 

b. 2n d’EPRI: 30 

c. 3r d’EPRI: 30 

d. 4t d’EPRI:  30 

e. 5è d’EPRI: 40 

f. 6è d’EPRI: 48 

6- ESPAIS I GRUPS  

Els espais on es duran a terme les activitats presencials seran estables i fixes, 

per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre 

ha de ser el mateix i en el mateix espai, així com el docent. En tot cas, si algú 

s’ha de moure, és el docent.  

Aquests espais es netejaran cada vegada que canvia el grup. 

Cada infant tindrà els 4 m2 recomanables. S’han distribuït les taules i cadires 

per a cada infant respectant aquest distanciament.  

L’espai per als infants d’ Educació Infantil són les aules de P3A i P4A, i pels 

alumnes de 6è les aules de 6è A i 6è B. 



L’espai per als retrobaments dels grups d’Educació Primària és el pati de la 

pista. 

Evitarem l’aglomeració de persones, tant mestres com alumnat vindran en 

diferents dies i les entrades i sortides seran esglaonades i per diferents portes. 

! Educació Infantil: 

L’alumnat entrarà i sortirà per la porta principal de l'escola. Entraran sols 

respectant els 2m de distància de seguretat. 

Les famílies no poden entrar a l’escola, es quedaran al porxo d’entrada 

respectant entre elles la distància de seguretat. 

A l’entrada, els nens i nenes seran rebuts pels mestres que estaran al 

seu càrrec i també per la conserge de l’escola. Allà mateix es netejaran 

les mans amb solució hidroalcohòlica. 

La sortida es farà esglaonadament d’un en un. Quan s’obri la porta de 

l’escola i el mestre que estigui amb l’alumnat visualitzi a la família, 

l’avisarà i l’alumne podrà sortir. 

! 6è d’Educació primària 

Els grups de 6è de  primària vindran un dia a la setmana, durant les 

dues setmanes. 

Les entrades i sortides les farem per la porta  d’entrada habitual a 

l’escola que és la porta del gimnàs. 

S’haurà de respectar la distància de seguretat de 2m entre l’alumnat i la 

mateixa distància entre les famílies. 

Les famílies no podran entrar a l’escola. 

A l’entrada els rebran la tutora i la directora. El ritual d’entrada serà: 

L’alumnat haurà de venir amb mascareta i es netejarà les mans amb 

solució hidroalcohòlica. 



S’ evitarà en tot moment aglomeracions tant a les entrades com sortides 

així com també als passadissos i els lavabos, respectant en tot moment 

la distància de 2m. 

L’alumnat haurà de portar una motxilla senzilla o bossa amb l’esmorzat 

si cal i una ampolla petita d'aigua. 

7- PATIS 

A la reobertura l’alumnat de 6è de primària no sortirà al pati. 

L’alumnat d’Educació Infantil sortirà de forma esglaonada i fent 

distribució del pati en dos espais: zona del bosquet- sorral i zona del 

tobogan, caseta.... 

A l’hora del pati podran agafar una galleda amb pala i rasclet per jugar al 

sorral es faran servir de forma individual i portaran marcat el nom de 

l’alumne. A la recollida es desinfectarà tot el material. 

8- MATERIAL ESCOLAR 

L’alumnat no ha de portar material escolar. 

Els infants d'Educació Infantil tindran tot el material necessari per jugar a 

sobre de cada taula amb el nom de cada alumne. 

El material es desinfectarà cada dia. 

9- HORARIS 

A Educació Infantil l’horari serà de 9h a 13h, de dilluns a divendres. 

A Educació Primària l’horari serà: 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8 

 9:00 a 13:00 
Acollida EI  

Alumnat  6è A 

9 

9:00 a 13:00 
Acollida EI  

Alumnat  6è B 

10 

9:00 a 13:00 

Acollida EI  

Alumnat  6è B  

  

11 

9:00 a 13:00 

Acollida EI  

Alumnat  6è A 

  

12 

9:00 a 13:00 

Acollida EI  

Retrobament: 

9:30 a 10:30 1rA 
(pati pista) 

Entrada gimnàs 

11:30 a 12:30 1r 
B (pati pista) 

Entrada gimnàs 

15 

9:00 a 13:00 

Acollida EI  

Alumnat  6è A  

   

Retrobament: 

9:30 a 10:304t A 
(pati pista) 

Entrada  
gimnàs 

11:30 a 12:304t 
B  (pati pista) 
Entrada  
gimnàs 

16 

9:00 a 13:00 

Acollida EI  

Alumnat  6è  
B 

  

Retrobament: 

9:30 a 10:30 
2nA (pati 

pista) Entrada  
gimnàs 

11:30 a 12:30 
2n B (pati 

pista) Entrada  
gimnàs 

Entrega 
informes P4 

Entrada 
vestíbul (cita 

prèvia) 

17 

9:00 a 13:00 

Acollida EI  

Alumnat  6è  B 

Retrobament: 

9:30 a 10:30 
3rA (pati pista) 

Entrada gimnàs  

11:30 a 12:30 3r 
B (pati pista) 

Entrada gimnàs 

Entrega 
informes 

P3Entrega 
informes P4 

Entrada 
vestíbul (cita 

prèvia)  

18 

9:00 a 13:00 

Acollida EI  

Alumnat  6è  A 

  

Retrobament: 

9:30 a 10:30 5èA 
(pati pista) 

Entrada gimnàs 

11:30 a 12:30  5è 
B (pati pista) 

Entrada gimnàs 

Entrega 
informes P5 

Entrada vestíbul 
(cita prèvia) 

19 

9:00 a 13:00 

Acollida EI  

Retrobament: 

9:30 a 10:30  6è 
A (gimnàs) 

Entrada gimnàs 

11:30 a 12:30 6è 
B (gimnàs) 

Entrada gimnàs 

Entrega 
informes 

P3Entrega 
informes P5 

Entrada 
vestíbul(cita 

prèvia)

22 

Entrega 
informes 

Presencial 
E.P(cita prèvia) 

23 

Entrega 
informes 

Presencial 
E.P(cita 
prèvia) 

25 26 24 

SANT JOAN 



El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de 

juny. 

Aquest document ha estat elaborat per l’equip directiu de l’escola i s’ha 

presentat al Consell Escolar el dia 28 de maig. Es posa a disposició de la 

Inspecció d’Educació i de tota la comunitat educativa del centre a través de la 

seva publicació al web de l’escola. 


