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PLA D'OBERTURA DEL CENTRE 
ESCOLA SANT LLORENÇ DEL MUNT 
A PARTIR DEL 8 DE JUNY DEL 2020, FASE 2 

 
 

INTRODUCCIÓ 

El Pla d’Obertura de l’Escola Sant Llorenç del Munt en Fase 2 de desescalada, 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. Així mateix, segueix les Instruccions per a 
l‘organització de l’obertura dels centres educatius, establertes pel propi Departament 
d’Educació i aprovades pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020. 
 

ASPECTES CLAUS 

 El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acaba en format telemàtic el 19 de juny. 
 L’escola garanteix la continuïtat de la docència telemàtica fins a final de curs. 
 El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
 El retorn de l’alumnat està condicionat per uns criteris i uns requisits 

determinats. 
 El centre fa una previsió del nombre d’alumnat que es reincorpora durant el 

mes de juny (fase 2). 
 

OBJECTIUS GENERALS 

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa 
educativa que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles 
formatius professionals i artístics, adults i idiomes). 

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. 
 

ACTUACIONS DEL CENTRE 

Es prioritza el retorn presencial al centre de l’alumnat d’educació infantil si el pare o/i 
mare necessiten del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la seva  vida 
laboral i familiar. Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys a l’escola per motius 
de conciliació han de presentar una declaració responsable d’acord el model que es 
facilita. 
L’acollida es fa en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, en 
horari de 9h a 13 hores. 
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L’escola també prioritza l’alumnat que acaben els seus estudis primaris (6è de 
primària) per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament 
personalitzat del seu pas a secundària. 
 

L’atenció tutorial en grups reduïts i l’atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell se 
segueix realitzant de manera telemàtica seguint el calendari del curs escolar 2019-
2020 (fins el 19 de juny).   
 

Com s’ha fet fins ara, el seguiment de l’alumnat es fa via Dinantia, correu 
de  generacions o correus electrònics personals, trucades telefòniques i 
videoconferències via Meet setmanals. En cas necessari, s'incorpora la 
videoconferència per poder fer tutories individualitzades. 
  

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents REQUISITS: 
  

 El pare i la mare treballen fora de casa en horari escolar (NOMÉS PER A 
L'ALUMNAT D’INFANTIL). Cal acreditar-ho amb certificat d’empresa, si és 
necessari. 

 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-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. Caldrà acreditar-ho amb el carnet de vacunes. 
 Lliurar a l’escola la Declaració Responsable facilitada pel centre. 

  

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 durant la fase 2, l’escola contactarà amb les seves 
famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial.  
  

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 
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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. 
 

PERSONAL DEL CENTRE 

El centre  ha planificat l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme.  
La Direcció de l’escola informa a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de 
declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de 
COVID19.  
Tot el personal, inclosos els membres de l’Equip Directiu, emplenaran la Declaració 
Responsable  corresponent. La informació de la declaració responsable serà tractada 
directament pel personal sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió 
sanitària del COVID-19. 
 

FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

Per evitar l’aglomeració de persones al centre s’estableixen circuits i s’organitza la 
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments 
determinats: 
 

Entrades i sortides 

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 amb intervals de 15-20 minuts. 
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. 
 

ESMORZAR I  MENJADOR 

L’alumnat no podrà portar esmorzar per menjar dins de les instal·lacions del centre. 
No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs. 
 

MATERIAL ESCOLAR 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual.  
Previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat. 
 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

L’escola difondrà entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i 
mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 
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Es disposarà de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de 
prevenció, sobretot el rentat de mans i el distanciament físic i altres mesures 
saludables. 
 

Distanciament físic 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. 
L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. 
L’escola garantirà, en la mesura del possible, que cada  infant disposi d’un espai d’uns 
4 m2. Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones 
al centre, superior al recomanat.  
 

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

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. 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. 
 

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 
 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 
 Abans i després d’anar al WC. 
 Abans i després de les diferents activitats. 

 

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’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. 

 

L’escola garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb  disponibilitat 
de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics es col·locaran 
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 
 

Mascaretes 

Segons l’OMS, la recomanació d  ús de mascaretes està subjecte a les normes 
establertes per cada país. En el nostre cas, les recomanacions són les seguënts: 

 Per a l'alumnat de l’escola: no  indicada. 
Tot així, pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de 
distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta 
higiènica. 

 Personal docent i no docent: indicada (higiènica amb compliment norma UNE). 
L’escola en facilitarà per a tots els seus treballadors/es. 

 

Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 
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PROTOCOL D’ENTRADA AL CENTRE (alumnat i personal que hi treballa) 
1. L’entrada al centre es farà de forma individual, d’un en  un, mantenint la distància 

de seguretat en tot moment.  
2. Tant el personal del centre com alumnat major de 6 anys cal que portin la 

mascareta en el moment d’entrar a l’escola. Si és necessari, es canviarà per una de 
nova facilitada pel centre i es lliurarà al personal del centre mascaretes de recanvi. 

3. Es prendrà la temperatura a totes les persones que accedeixen al recinte: mestres, 
personal PAS, alumnat i altres persones que hagin d’accedir al centre.  
Les famílies i altres persones alienes a l’escola no podran accedir al centre. 
Si la temperatura és superior a 37º no es permetrà l'entrada. 

4. Seguidament, es farà ús del gel desinfectant de mans, fet que no eximeix de fer el 
protocol de rentat de mans a l'arribada a les classes. 

5. Es desinfectarà amb esprai les soles de les sabates, en cas necessari. 
 

Cal tenir en compte: 
 Serà un/a mestre/a o personal del centre el responsable de fer complir el 

protocol d’entrada al centre.  
 L’alumnat entrarà i sortirà sempre guiat per una persona responsable del 

centre. 
 Les entrades i sortides de l’alumnat es realitzaran de forma esglaonada per 

torns, pel que és indispensable màxima puntualitat. L’alumne/a que no entri 
amb el seu grup ha de romandre fora de l’escola (si ve acompanyat, amb el seu 
familiar) fins que se’l pugui acompanyar dins de les instal·lacions del centre. 

 Els familiars dels alumnes són els responsables de la puntualitat de l’alumnat, 
tant a l’entrada com a la sortida. 

 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

Pautes de ventilació 

Es ventilaran les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 
vegades al dia, durant 10/15 minuts cada vegada. Si pot ser es deixaran les finestres 
obertes. 
 

Pautes generals de neteja i desinfecció 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà cada dia pel servei de neteja 
de l’escola. 
Es farà una neteja i desinfecció dels espais de l’escola abans de la seva obertura i es 
realitzarà sempre al final de la jornada. A més, es  garanteix que  es netejaran 
i  desinfectaran els espais  
 

durant el dia en les superfícies, materials, estris… que ho requereixin (joguines, teclats, 
poms, manetes, interruptors, baranes, taules, aixetes…). 
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ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA DEL CENTRE (ALUMNAT D’INFANTIL I 6è) 

1. S’informa a totes les famílies del pla d’obertura general del centre i es fa un 
sondeig personalitzat a les famílies d’Educació Infantil i 6è per tal de fer-ne una 
previsió. 

2. Es contacta amb les famílies que manifesten la voluntat de portar els seus fills a 
l’escola per tal de fer-los-hi saber les requisits i facilitar-los-hi la Declaració 
Responsable. 

3. S’elabora un llistat d’alumnes que cal atendre a partir del dia 8 de juny per tal 
d’organitzar els espais, els materials, les activitats… 

4. Elaborar i consensuar amb tot el Claustre el PLA D’OBERTURA. 
5. El dijous, 4 de juny ( i en cas necessari el 5 de juny) el professorat autoritzat i 

INDISPENSABLE assistirà a l’escola per  organitzar els espais i el material d’ús 
per a la incorporació de l’alumnat. El criteri establert serà: MÍNIM DE 
PERSONES pel MÍNIM DE TEMPS necessari.  El màxim de persones que 
assisteixin a treballar a l’escola serà de 10. 

6. Presentar a INSPECCIÓ i al CONSELL ESCOLAR el Pla d’Obertura. 
7. Comunicar a totes les famílies de l’escola l’existència d’aquest pla i penjar-ho al 

web del centre. 
 

CONCRECIÓ DE DADES DEL PLA 

 

Nombre de professionals 
que pot fer atenció 
presencial al centre 

28 docents 

2 personal PAS 

Previsió d’alumnat que 
assistiran 
presencialment al centre 

1 infantil + 9 alumnes de 6è. 
TOTAL = 10 

Acció educativa presencial: 

Nombre d’alumnes de 
6è 

9 

Nombre d’alumnes de 
P3 

0 

Nombre d’alumnes de 
P4 

1 

Nombre d’alumnes de 
P5 

0 

Organització de grups 
d’alumnes i professorat 

INFANTIL:  
Mestres del cicle 

Rotatiu entre els docents 

6è: 
Mestres del cicle 

Rotatiu entre els 
docents 
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Horaris del grups INFANTIL (GRUP ÚNIC) 
Del 8 al 19 de juny. 
PER LA PORTA PRINCIPAL 

Entrada: 9:15h 

Sortida: 12:45h 

 

Esbarjo 

Donat el nombre d’alumnes l’hora 
d’esbarjo serà a demanda i es farà 
exclusivament al pati d’infantil. 

6è (GRUP ÚNIC) 
Dimarts 9 i 16 de juny. 
PER LA PORTA 
PRINCIPAL 

Entrada: 9:30h 

Sortida: 11h 

 

Esbarjo 

NO SE’N FARÀ. 

Espais que ocuparan INFANTIL: 
Aula de P4A (entrada a l’aula per 
la porta del pati d’infantil) 

6è: 
Menjador. 
Es faran servir els 
lavabos del pati. 

A TENIR EN COMPTE... - Portar una ampolla d’aigua de 
casa. 
- Portar roba de recanvi (muda 
completa). 
- Es deixarà lliure el màxim 
d’espai  de l’aula (treure mobiliari 
no necessari). 
- Es disposarà de Kits individuals 
de material escolar (tant per 
utilitzar a l’aula com al pati). 

-Acompanyament 
emocional. 
-Tancament de curs. 
-Acompanyament pas 
a secundària. 
-Orientació 
acadèmica.  
-Dubtes i neguits. 
-Dinàmiques de grup. 

ATENCIÓ 
PERSONALITZADA O 
ACCIÓ TUTORIA EN 
GRUP REDUÏT PREVIST 

Se seguirà fent de manera telemàtica seguint el calendari 
del curs escolar 2019-2020. Com fins ara es farà el 
seguiment de l’alumnat via Dinantia, correu electrònic de 
generacions, trucades telefòniques i/o videoconferències 
via Meet. 

Servei de transport NO 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ 

DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

 

Davant la presència de símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents. 
 
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:   

 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. 

 

APROVAT EN CLAUSTRE EL DIA 3 DE JUNY DE 2020 

 
 
 

 

 

 


