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PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 PER A  LA 

FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 

 

1. JUSTIFICACIÓ  

 

Aquest Pla sorgeix del desplegament de les instruccions per a l’organització de 

l’obertura dels centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 

2019/20 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 

2020/21, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020. 

En aquest document es concreten les actuacions  en l’àmbit pedagògic i 

d’acompanyament, en l’àmbit de gestió i organització i en l’àmbit de salut (protecció i 

prevenció) per a les primeres setmanes de juny. 

 

 

2. MARC GENERAL A COMPARTIR AMB ELS EQUIPS EDUCATIUS. 

 

1. Identificar els/les professionals que hi ha disponibles a cada centre, per garantir 

les mesures sanitàries. Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, 

haurà d’emplenar la declaració responsable mitjançant l’enllaç . 

S’ha de garantir que el personal docent i no docent del centre educatiu que sigui de 

qualsevol grup de risc, no realitzi tasques presencials, sempre prèvia signatura de 

declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups 

vulnerables. 

Un cop realitzats els qüestionaris de la declaració responsable, des del Servei de 

Riscos Laborals informen que l’estat de les valoracions és el següent: 

 

Docents no 
vulnerables 

Docents 
vulnerables 

Personal PAS  
no vulnerables 

Personal PAS  
vulnerables  

31 7 3 0 

 

 

2. Quantificar els infants que poden assistir –sempre de forma voluntària -, sota les 

condicions establertes en les instruccions esmentades. Amb consulta prèvia a les 

famílies per a poder planificar: 

a. Acollida per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies 

els dos 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, tenint en compte la flexibilització horària d’entrades i sortides. Les 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
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famílies de l’alumnat d'educació infantil hauran de d’emplenar ambdós 

certificats responsables. 

b. Alumnat de sisè:  tutories individuals programades pels tutors/es per al 

suport a la finalització d’etapa. 

c. Alumnat d’altres nivells: tutories individuals programades pels tutors/es 

com a mesura excepcional (alumne acompanyat per UN dels progenitors) 

d. Recollida de material, llibres i informes de final de curs.  

e. Els alumnes amb NESE derivada de NEE i NESE social amb els que hagi 

estat impossible garantir una acompanyament virtual, podran ser citats a 

l’escola per a realitzar tutoria de manera puntual i orientar el seguiment on-

line. 

f. Es proposa realitzar el retrobaments de grup mitjançant les VC, ja que no 

presenten riscos i tenint en compte a que a l’escola tampoc es pot fer el 

retrobament de tot el grup.  

 

Un cop realitzat el sondeig a les famílies d’educació infantil per preveure 

l’assistència d’aquest alumnat, el resultat és el següent: 

 

 Alumnes P3 Alumnes P4 Alumnes P5 

Assistència de l’1 
al 19 de juny 

2 5 3 

Assistència en 
dies puntuals 

1 2 1 

 

 

3. S’organitzarà l’atenció educativa atenent a les necessitats resultants i no es 

doblaran les jornades de treball. 

 

4. D’acord amb la normativa vigent (aprovada en data de dijous, 21 de maig de 

2020), s’imposa l'ús obligatori de mascaretes als espais públics, sempre que no es 

puguin garantir els 2 metres de distància de seguretat. Queden exclosos els menors 

de 6 anys i els alumnes amb NEE que no ho tolerin. Es distribuiran dispensadors de 

gel hidroalcohòlic i ampolles amb desinfectant per les aules i altres espais de 

l’escola.  

 

5.  Les famílies han d’omplir la declaració responsable conforme els seus fills/es 

estan al dia amb les vacunes i una declaració jurada en la que s’indiqui que l’alumne 

no presenta símptomes de COVID-19 ni ha estat amb contacte amb cap persona 

afectada. 
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6. Les famílies de l’alumnat d’educació infantil hauran d'emplenar una declaració 

responsable conforme tots dos progenitors treballen sense possibilitat de flexibilitat 

en el seu horari laboral  ni de fer teletreball.  

 

7. Es garantirà, tal i com s’ha fet aquest tercer trimestre, el seguiment del curs de 

manera virtual.  

 

3. ASPECTES  CONCRETS D’ORGANITZACIÓ 

 

3.1.PROTOCOLS D'HIGIENE: Abans d’entrar a l’escola caldrà seguir amb els 

protocols de neteja: gel hidroalcohòlic i ús de mascareta per a l’adult 

acompanyant i alumnes majors de sis anys. Cal ser molt curosos i fer 

respectar les normes, tot i que estaran indicades amb cartells. Pel que fa al 

professorat i personal no docent del centre, disposarà d’EPI i gel per a 

netejar-se i també ampolles amb desinfectant per a les aules. Hi haurà 

personal de neteja de l’Ajuntament tots els dies per anar netejant i 

desinfectant els diferents espais de l’escola, sobre tot els lavabos i zones més 

transitades. 

● ENTRADA AL CENTRE: rentat de mans i garantir distància de 

seguretat. Cada nivell per l’accés que s’ha determinat. 

● SORTIDA DEL CENTRE: cal respectar distàncies de seguretat. 

 

3.2.ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT: No és necessari l’assistència de tot 

el professorat tots els dies. A nivell d’escola s’estableix un mínim 

d’assistència  que seran tres dies a la setmana i s’organitzaran a nivell de 

cicle, per tal d’optimitzar els dies d’assistència presencial al centre i realitzar 

reunions i tutories individuals, lliurament materials, tasques de tancament de 

curs, endreçar aules i espais, etc. El professorat procedent d’altres regions 

sanitàries o CCAA té permís per als desplaçaments ( document enviat pel 

Departament). Pel que fa al professorat vulnerable i que no assisteix al centre 

es buscarà la manera de fer el lliurament de tot el que s’han d’emportar els 

alumnes a casa. Caldria que, del mateix cicle, hi hagués una o dues persones 

que poguessin fer aquesta tasca coordinada, a distància, pel tutor o tutora. 

Cada cicle determina el professorat que assistirà cada dia al centre en funció 

de les tasques que hagi de realitzar. 

 

3.3. ACCESSOS AL CENTRE: En la mesura del possible, les entrades i les 

sortides de l’alumnat hauran d’organitzar-se intentant evitar aglomeracions 

d’alumnes/famílies. S'estableixen els següents punts d’accés que estaran 

degudament senyalitzats: 
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● rampa aparcament de terra: accés per a l’alumnat i famílies de P3, P4 i 

P5 

● porta oest del transport escolar: accés per a l’alumnat i famílies de 1r, 

2n i 3r 

● porta principal: accés per a l’alumnat i famílies de 4t, 5è i 6è. 

En el cas de famílies amb fills de diverses edats, es farà servir l’accés del fill 

de menor edat. 

 

3.4. ESPAIS:  

● Per a la realització de les tutories individuals es faran servir les aules 

de referència de cada nivell.  

● Per a l’acollida de l’alumnat d’infantil es faran servir les aules 

designades per a tal efecte. Si l’alumnat supera la ràtio establerta 

s’habilitaran altres aules del mateix edifici d'educació infantil ( aula 

d'idiomes, aula psicomotricitat, dues aules buides del passadís de P3 i 

de P4) 

 

 

3.5. ATENCIÓ DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL: 

 

● L’entrada del primer dia estarà controlada per l’equip directiu per tal de 

distribuir els alumnes als grups confeccionats abans de divendres i 

indicar-los a quina aula han d’anar. Les entrades i sortides es faran per 

les portes d’accés que donen al pati des de cada aula. 

● Es faran grups reduïts d’alumnes (DE 5 A 8). Es determinen els 

següents agrupaments 

 

 

GRUP FIXE 1 GRUP FIXE 2 GRUP ESPORÀDICS 

2 alumnes P3 
3 alumnes P5 

5 alumnes P4 1 alumne P3 
2 alumnes P4 
1 alumne P5 

 

 

● Els grups d’alumnes sempre seran els mateixos, les mestres podran 

fer torns per dies i així aprofitar per fer tasques de final de curs.  

● Els espais utilitzats com a aules seran els mateixos per als mateixos 

grups d’alumnes. 

● S’evitarà al màxim la circulació pels passadissos. 
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● Pel que fa al temps d’esbarjo a P3, P4 i P5, el  centre s’organitzarà 

respectant la normativa vigent al respecte i amb el criteri bàsic del 

manteniment de la distància mínima de seguretat. Es podran disposar 

de diferents espais exteriors, prèviament desinfectats, per tal de 

garantir les distàncies de seguretat. Farem servir:  pati d’infantil, pistes, 

porxos i pati de primària (1r, 2n, 3r). Cada grup estarà sempre a la 

mateixa zona. En cas de pluja o mal temps es valorarà de fer servir 

l’aula de psicomotricitat i/o el gimnàs. 

● No es podran fer servir els elements dels patis ( iglus, tobogans, rodes) 

● No podran portar joguines de casa. 

● Els materials per jugar seran d’ús individual i caldrà “netejar” després 

de casa ús.  

● No es podrà quedar cap alumne si la família no ha presentat la 

declaració responsable.  

 

PROPOSTA D’HORARI PER A L’ACOLLIDA D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 DE DILLUNS A DIVENDRES 

09h00 - 09h30 Entrada a l’escola i higiene (rentat de mans) 

09h30 - 10h30 Acollida 

10h30 - 11h15 Higiene - esmorzar - higiene 

11h15 - 12h15 Esbarjo 

12h15 - 13h00 Higiene - recollida/tornada a la calma - sortida 

                

3.6. ORGANITZACIÓ ENTRADA DE FAMÍLIES per a la recollida de llibres, 

material i informes finals i devolució de dispositius de connectivitat i 

ordinadors. Es programaran diferents dies per a la recollida: 

● 15/6/2020:, 1r i 4t. 

● 16/6/2020:, 2n i 5è 

● 17/6/2020:, 3r i 6è 

● 18/6/2020: Per als que no hagin pogut venir al centre el dia estipulat. 

● 22/6/2020: P3 i P4 

● 23/6/2020: P5 

 

Cada dia s’establiran torns per tal d’evitar aglomeracions. L’alumnat ha de venir 

acompanyat només per UN progenitor. S’establiran els protocols d’higiene i 

distància de seguretat.  
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4. CONCRECIÓ DELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

OBJECTIU 1. Oferir un suport  d’orientació a l’alumnat de sisè. 
 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Realització de tutories individualitzades 
amb alumnat de sisè que ho requereixi, 
amb cita prèvia. 
 

tutor/a 
docent responsable 

OBJECTIU 2: Desenvolupar un acompanyament tutorial i emocional de 
l’alumnat i les seves famílies. 

Tutories individuals: 

-Cal garantir que s’hagin realitzat les 

tutories obligatòries de cada curs. Les 

que no s’han pogut fer abans del 

confinament s’aprofitaran aquests dies 

per fer-les. S’ha de fer acta de la reunió. 

Es poden fer presencials o 

telemàtiques.  A banda d’aquestes es 

poden convocar totes les que siguin 

necessàries, sobretot per a 

l’acompanyament emocional en els 

casos que calgui un seguiment més 

acurat.  

tutor/a 
docent responsable 

Acompanyament emocional a l’alumnat 
en situació de vulnerabilitat 
especialment els que durant el 
confinament no ha mantingut el vincle 
(no s’ha connectat a les trobades meet, 
ni s’ha comunicat amb el tutor ni ha fet 
el retorn de les tasques o en un 
percentatge molt baix) 
 

tutora SIEI 
tutora 
CAD 

Tasques de guarda i acompanyament 
de l’alumnat d’Infantil 

tutores d’educació infantil 
docents responsables 
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Tancament de curs grupal a través de 
VC 

tutor/a ( si és possible, assistència 
de mestres especialistes). 

 

ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ 

OBJECTIU 1. Planificar reunions de nivell, cicle per tal de fer el tancament de curs 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Concretar les reunions necessàries per 
tal d’acordar llistats de materials, llibres, 
sessions d’avaluació i traspàs 
d’informació de l’alumnat.  

tutores i coordinadores de cicle 
equip directiu 

OBJECTIU 2. Planificar el curs 20-21 tenint en compte les indicacions del 
Departament d’Educació. 

Fer una previsió dels espais del centre 
per un possible escenari de grups amb 
ràtios reduïdes. 

equip directiu 

Tenir en compte possibles situacions de 
confinament i planificar l’atenció 
educativa amb les eines i recursos 
digitals.  

equip directiu 
comissió pedagògica 
equips docents 

 

 

ÀMBIT DE SALUT I PREVENCIÓ DE RISCOS 

OBJECTIU 1: Garantir les mesures de seguretat i higiene establertes en les 
instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius 
 

ACTUACIÓ RESPONSABLE MATERIALS 

Espais i grups: 
-Sempre mateix espai i grup. 
-Disminuir el nombre d’infants per 
aula.( 5) 
-Mantenir grups reduïts i estables. 
-Disposar d’un espai d’uns 4 m2 
per alumne 

tutores i docents 
responsables 

aules preparades 
per a l’acollida 
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-Establir la distància de seguretat 
de 2 metres entre les persones. 
-Evitar els espais compartits, els 
canvis d’aula i desplaçaments 
per l’interior del centre. 
-Disposar cartells informatius 
sobre la neteja de mans, l'ús de 
mascaretes i la distància de 
seguretat. 
 

cartells 

Entrades, sortides i accessos al 
centre: 
-Establir tres entrades d’alumnes 
diferenciades. 
- Disposar taules a cada accés amb 
gel hidroalcohòlic  
- Distribuir per a cada entrada cartells 
explicatius  

Equip directiu 
coordinadora de 
riscos  
tutores/rs 

gel hidroalcohòlic  
mascaretes 
 
 
cartelleria 

Material escolar,  
-Es vetllarà per a que cada alumne/na 
tingui seu material individual. No es 
podrà portar material de casa cap a 
l’escola. 
 
 

tutores i mestres 
responsables 

-Safates, 
penjadors, 
individuals. 
bosses d’un sol 
ús ... 
-Material i/o jocs 
de fàcil neteja. 
-Productes de 
neteja adequats 
per a 
la desinfecció 
(lleixiu, sabó). 
-Solució 
hidroalcohòlica. 
- Evitar el paper 
com recurs 
educatiu sempre 
que es pugui. 
 

Ús de mascaretes en els casos 
que no es pugui garantir la 
distància de seguretat de 2m 
 

Personal docent i no 
docent 

mascaretes que 
proporciona el 
centre o pròpies. 
Pantalles 
individuals 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Sant Jordi  

 L’Ametlla de Mar  

   

 

11 

Rentat de mans 
-A l’arribada i a la sortida del 
centre educatiu 
- Abans i després d’esmorzar. 
- Abans i després d’anar al lavabo. 
- Abans i després de les diferents 
activitats. 
 

Personal docent, no 
docent i alumnes 

Sabó, gel 
hidroalcohòlic, 
paper  

Ventilació, neteja i desinfecció 
d’espais i materials 
-És necessari ventilar les instal.lacions 
interiors com a mínim abans de 
l’entrada i la sortida. 
-Totes les aules han d’estar 
adequadament ventilades (possibilitat 
de deixar les finestres o portes 
obertes) 
- La neteja i la posterior desinfecció 
dels espais, es realitzarà dos cops a la 
jornada: una durant el matí i l’altra a la 
tarda. 

tutores i mestres 
responsables 
 
conserge 
 
 
personal neteja 
Ajuntament 

aigua, lleixiu 

 

 

 

 

5. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB COVID 

 

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

vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser 

necessari l’aïllament preventiu). 

 

● 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. 

 

● En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

Aquest document ha estat presentat  al Claustre en data: 27 de maig de 2020 

 

Aquest document ha estat aprovat pel Consell Escolar en data: 28 de maig de 2020 
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ANNEX 1 

Benvolgudes famílies, 

 

El Departament d’Educació ja ha donat instruccions d’obrir els centres escolars a partir del 

proper 1 de juny. Tot i que l’escola disposarà de totes les mesures previstes en les 

instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius, entenem que no 

podem garantir totes les mesures sanitàries establertes en les instruccions presentades, 

tenint en compte la naturalesa dels infants en relació al distanciament social. 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació per a l'organització de l’obertura dels 

centres educatius a partir de l’1 de juny, i tenint en compte que el curs 2019-2020 a nivell 

lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny , es duran a terme les següents accions: 

 

1. Preparar l’obertura del centre per l’1 de juny. 

2. Identificar els/les professionals que hi ha disponibles al centre, per garantir les mesures 

sanitàries. 

3. Quantificar els infants d’educació infantil (P3, P4, P5) que poden assistir –sempre de 

forma voluntària -, sota les condicions establertes en les instruccions esmentades, 

mitjançant un sondeig.  

4. Planificar les accions educatives que seran: 

a. Acollida de l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (P3-P4-P5) de famílies 

els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar 

treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. De dilluns a divendres de 9h a 

13 h. Caldrà presentar a l’escola documentació acreditativa pertinent 

b. Alumnat de sisè:  tutories individuals programades pels tutors/es per al suport a la 

finalització d’etapa. 

c. Alumnat d’altres nivells: tutories individuals programades pels tutors/es com a 

mesura excepcional (alumne acompanyat per UN dels progenitors) 

d. Recollida de material, llibres, informes de final de curs i devolució al centre 

dels dispositius de connectivitat i ordinadors. Es determinaran els dies de 

recollida per a cada nivell.  

4. Valoració dels espais disponibles al centre. 

5. Coordinació per a l’obertura amb l’administració local ( neteja del centre i altres 

necessitats) 

7. Valoració d’aquestes actuacions per part d'inspecció. 

8. Comunicació al Claustre, Consell Escolar i la comunitat educativa. 

 

Rebreu més informació quan s’hagin realitzat totes aquestes accions.  

 

L’Ametlla de Mar, 25 de maig de 2020 

 

Fàtima Garcia Segarra 

Directora 

ANNEX 2 
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- Models de declaracions responsables per a les famílies. 

 

 

ANNEX 3 

 

 

- Circular del sondeig per a les famílies d’educació infantil. 

 

 

ANNEX 4 

 

- Certificat per al desplaçament del professorat que ve d’altres regions 

sanitàries o CCAA. 

 

ANNEX 5 

 

- Cartelleria 

 


