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PLA OBERTURA CURS 2020-2021 

1.-INTRODUCCIÓ 

El Departament d’Educació durant el mes de juliol va donar instruccions per a l’elaboració del Pla 

d’obertura dels centres educatius per al curs escolar 2020-2021. El Pla d’obertura es va plantejar 

a finals de juliol , però s’ ha anat modificant adaptant-se a la l’ evolució de la pandèmia durant l’ 

estiu i la nova normativa del Departament. Cada centre parteix de la realitat del seu entorn, tant 

físic com social. S’ intenta prestar el millor servei a les famílies i alumnes . 

Aquest pla d’obertura s’ha elaborat amb l’assessorament i acompanyament de la Inspecció 

Educativa del Consorci Educació de Barcelona. Basant-nos en els següents documents: 

● Protocol de gestió de casos de COVID 19 als centres educatius (13.08.2020) 
● Aclariments per als centres públics en el curs 2020-2021 (30.07.2020) 

● Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització de centres per al curs 20 -21 
(09.07.2020) 

● Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius em el marc de la pandèmia 
(03.07.2020) 

● Instruccions per al curs 2020-2021 per als centres educatius de Catalunya (30.06.2020) 

 
 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020/21 es pugui reprendre 

amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als 

centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de 

qualitat. Aquest pla és un element clau de la PGA del centre . 

La prioritat als centres educatius és donar la màxima normalitat i això ho facilita l’ evolució de la 

pandèmia , la importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció dels infants. 

 

2.-CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 

A.- DIAGNOSI 
 

La nostra escola és un centre de la zona de Nou Barris. 

Va ser molt difícil mantenir un contacte continuat amb els nostres alumnes: la manca de 

dispositius, problemes familiars,manca de temps dels pares que treballen,etc...,van fer 

complicada la nostra tasca educativa i d’ acompanyament emocional. 

Vam constatar la falta de cultura digital que tenim al nostre centre i això en ha fet posar-nos en 

marxa per incorporar el treball telemàtic amb els nens i també digitalitzar la comunicació que 

establim amb les famílies que s’ han d’acostumar a rebre les informacions pel correu electrònic 

del centre i poder mantenir contacte amb nosaltres de la mateixa forma. Aquest és un dels reptes 

que tenim per aquest nou curs. 

Un altre objectiu important per nosaltres és el treball emocional dels nens. Han estat molts mesos 

a casa amb condicions moltes vegades no apropiades pels nens: problemes de salut, pèrdues 

familiars,.... Aquestes circumstàncies han deixat situacions emocionals no resoltes que durant el 

curs s’ aniran treballant. 



A principi de curs els nens també hauran de fer diferents activitats per poder consolidar-se com a 

grup estable. Aquest curs s’han ajuntat els cicles i s’ han dividit en tres classes (grups estables) 

per poder seguir les normes del Departament de grups més petits de 20 alumnes. 

 
 
 

B.- ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 
 

Proposem grups de convivència estables amb l’objectiu de reconèixer de forma fàcil la traçabilitat 

de possibles casos que es puguin donar al llarg del curs .També podran formar part d’aquest grup 

estable altres docents o personal de suport educatiu. 
 
 
 
 
 

Determinació de grups. Criteris de 

configuració dels grups. 

Estabilitat de grup (núm alumnes, espai, plantilles i alumne) 

Educació Infantil : Criteris d’heterogeneïtat: 

es prioritza el grup sencer de 26 
nens/es amb la mínima traçabilitat . 
i P-5 s’ han dividit en tres grups de 17 
alumnes. 

S’ha intentat repartir els nens i nenes per igual i les 

característiques personals, no per nivell curricular. 

Hem fet grups totalment heterogenis, afavorint la diversitat de 

gènere, l’acadèmica i la cultural 

Primària:  

Els cicles s’ han dividit en tres grups. 
Tots els especialistes passen a ser 
tutors menys anglès que l’ especialista 
entrarà a les aules de 
C. Mitjà i C. Superior. 
Les classes tindran un tutor/a i un 
reforç que segons les necessitats 
donarà alguna àrea en concret o 
reforçarà diferents activitats. 

Criteris d’inclusió : 

Tots els nens tindran cobertes les seves necessitats. Al ser 

grups reduïts els tutors i reforços podran treballar les 

necessitats individuals dels alumnes amb més facilitat. Les 

especialistes d’ E. Especial juntament amb la psicopedagoga de 

l’ EAP assessoraran als tutors. 



 
 
 

Curs- 

nivell- 

grup 

Nombre 

d’alumnes 

Professorat 

estable 

Altres 

docents que 

intervenen 

( amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa 

que 

intervé en 

aquest 

grup 

Personal 

d’atenció 

educativa que 

intervé 

puntualment 

en aquest grup 

Espai estable 

d’aquest grup 

P3 26 2 1 1 1 AulaP-3 

E.I-1 17 1 1 0 1 Aula P-4 

E.I-2 17 1 1 0 1 Aula P-5 

E.I-3 17 1 1 0 1 Biblioteca 

C.I-1 17 1 2 0 1 Aula 1r 

C.I-2 17 1 2 0 1 Aula 2n 

C.I-3 17 1 2 0 1 A. Música 

C.M-1 17 1 2 0 1 Aula 3r 

C.M-2 17 1 2 0 1 Aula 4rt 

C.M-3 17 1 2 0 1 A.Anglès 

C.S-1 17 1 2 0 1 Aula 5è 

C.S-2 17 1 2 0 1 Aula 6è 

C.S-3 17 1 2 0 1 A.Plàstica 



C.-CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU. 

-Per raons de la pandèmia i seguint les recomanacions tant de sanitat com d’educació s’han 

intentat mantenir els grups amb una ràtio menor de 20 alumnes i amb la mínima traçabilitat 

possible. Per aquest motiu els professors/es del claustre que tenen jornada sencera estan fent les 

funcions de tutors. 

-La resta de professors/es que no tenen jornada sencera, l’ equip directiu, la TEI i vetlladora 

reforçaran el treball dels tutors. Per aquest motiu no tenim atenció directa a l’ alumnat amb 

necessitat educatives especials. Però si que les especialistes d’ Educació Especial i la 

psicopedagoga de l’ EAP assessoraran als tutors per poder donar una resposta eficaç als nens/es 

i les seves necessitats. 

-Tots els recursos estaran a les aules , no es trauran nens fora d’ elles . 

-Les aules amb 17 alumnes ajuden a donar una atenció més individualitzada i poder donar un 

suport educatiu a qui el necessiti. 

 
D.-ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES 

 
 

 
Curs-nivell-grup Tipus d’accés Horari d’entrada/sortida Horari migdia 

P3 Porta 

despatx 

9:10h / 16:40h 12:25h. / 15h. 

E.I-1 i E.I-2 Porta Arnau 

d’Oms 

9:10h / 16:40h 12:25h. / 15h. 

E.I-3 Porta Emili 

Roca 

9:10h / 16:40h 12:25h. / 15h. 

C.I-1,C.I-2 i C.I-3 Porta Arnau 

d’Oms 

9h / 16:30h 12:30h. / 15h. 

C.M-1,C.M-2 i 

C.M-3 

Porta Emili 

Roca 

9h / 16:30h 12:30h. / 15h. 

C.S-1,C.S-2 i C.S-3 Porta 
despatx 

9h / 16:30h 12:30h. / 15h. 



ENTRADES 

CICLE MATÍ MIGDIA PORTA GRUPS 

 
 
 

 
INFANTIL 

9:10h 12:30h Arnau d´Oms Inf1 Inf2 

9:10h 12:30h Emili Roca Inf3 

9:10h 12:30h Principal P-3 

 
 
 

 
PRIMÀRIA 

9:00h 12:30h Arnau d´Oms CI1 CI2 CI3 

9:00h 12:30h Emili Roca CM1 CM2 CM3 

9:00h 12:30h Principal CS1 CS2 CS3 

 
 
 
 

 

SORTIDES 

CICLE MIGDIA TARDA PORTA GRUPS 

 
 
 

 
INFANTIL 

15:00h 16:40h Arnau d´Oms Inf1 Inf2 

15:00h 16:40h Emili Roca Inf3 

15:00h 16:40h Principal P-3 

 
 
 

 
PRIMÀRIA 

115:00h 16:30h Arnau d´Oms CI1 CI2 CI3 

15:00h 16:30h Emili Roca CM1 CM2 CM3 

15:00h 16:30h Principal CS1 CS2 CS3 



OBSERVACIONS 
 

- Les entrades i sortides del centre s’han de dur a terme de manera esglaonada i/o utilitzant 

diferents portes d’accés per tal d’evitar aglomeracions. 

-Totes les persones, tant alumnes com adults, portaran mascareta. 

- Es posaran gel hidroalcohòlic o es rentaran les mans. 

- Es demana la màxima puntualitat tant a les entrades com a les sortides. 

- Solament una persona de la família pot venir a deixar o recollir els alumnes. 

- Les famílies a la porta han de mantenir la distància de seguretat. 

- Les famílies no podran accedir al recinte educatiu sense motiu justificable. 

- S ’ha de demanar cita prèvia per a qualsevol gestió del centre. 

- Els alumnes de Primària faran files al pati mantenint la distància de seguretat. 

- Els alumnes d’Infantil seuran als bancs del pati. Els alumnes de P-3 entraran directament a la 

seva aula. 

-Preguem també puntualitat per poder fer les sortides de forma esglaonada i controlada 



E.-ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 
 
 
 
 
 

CURS- NIVELL- GRUP HORA DE PATI ESPAI ROTATIU 

P3 – INF.-A – INF.-B- INF.-C 10:30h - 11h 

PRIMÀRIA 11 - 11:30h 

 

 

ESPAIS INFANTIL 

 

- Sorral i tros del mural 

- Davant Sala d’actes Arnau d’Oms 

- Pista dividida 

- Menjador- Rocòdrom 

- Davant AFA Emili Roca 

PODEN ROTAR ELS ESPAIS 

 
 

c/ Emili Roca 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/ Riera d’ Horta 
 

c/Arnau d’Oms 

  

 

 
 

  

 

 



 

ESPAIS PRIMÀRIA 
 
 
 

- Sorral i tros del mural 

- Davant Sala d’actes Arnau d’Oms 

- Pista dividida 

- Menjador- Rocòdrom 

- Davant AFA Emili Roca 

PODEN ROTAR ELS ESPAIS 

 
 
 

 
c/ Emili Roca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/Riera d’ Horta 
 

c/Arnau d´Oms 
 
 
 
 

OBSERVACIONS 
 

- La sortida al pati ha de ser esglaonada. 

- A l’organització horària del centre hem establert els torns d'esbarjo en funció de la dimensió dels 

patis i porxos , tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable, i assignant a 

cadascun dels grups una zona delimitada. 

CI 

CI CI 

 
 

CM 

CS 

 
CM 

 

CS 



F.-RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 
 

- Previsió de les sessions del Consell Escolar: es farà una reunió trimestral, més les 

extraordinàries. La modalitat serà presencial o on-line depenent de les circumstàncies. 

- Procediment de difusió i informació del Pla d’organització a les famílies: reunions per classes la 

primera quinzena del setembre. Es farà presencial amb grups de deu persones. 

-Procediments de comunicació amb les famílies: es farà via mail per les comunicacions puntuals i 

tutories individuals per telèfon. En funció de la situació de pandèmia es podran fer via presencial 

mantenint les mesures de seguretat o per vídeoconferència. 

 

 
G.-SERVEI DE MENJADOR 

 

- El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de 

l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els espais 

habilitats a tal efecte. 

- El servei de menjador s’ oferirà des del primer dia lectiu del curs . 

- Cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups 

estables. Els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules i 

es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents. 

 
-Es realitzaran dos torns per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. 

Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

- Es realitzarà el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

- El menjar se servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 

setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). 

- L’aigua estarà en una gerra, però seran els monitors qui la serveixin. 

- Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació 

diferenciada d’espais per cada grup estable. 

-També  es  podran utilitzar espais  interiors  diferents al del grup estable. En aquest cas caldrà 

garantir la ventilació després de l’activitat 

-També caldrà garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva 

utilització. 



CURS- NIVELL-GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

P3 12:30h Aula P3 

E.Infantil-A 12:30h Gimnàs- 1r torn 

E.Infantil-B 12:30h Gimnàs- 1r torn 

E.Infantil-C 12:30h Gimnàs- 1r torn 

C.I-1 12:30h Menjador-1r torn 

C.I-2 12:30h Menjador-1r torn 

C.I-3 12:30h Menjador-1r torn 

C.M-1 13:30h Menjador-2n torn 

C.M-2 13:30h Menjador-2n torn 

C.M-3 13:30h Menjador-2n torn 

C.S-1 13:30h Gimnàs-2n torn 

C.S-2 13:30h Gimnàs- 2n torn 

C.S-3 13:30h Gimnàs- 2n torn 



PATIS MENJADOR 
 
 

 

 
 
 

 

P-3 a la seva aula per fer la migdiada. 
 

P-4 al pati de la porta del carrer d’ Emili Roca. 

P-5 al sorral. 

1r al pati de l’ entrada del carrer Arnau d’ Oms. 

2n al gimnàs 

3r al gimnàs. 
 

4rt al pati del rocòdrom. 

5è i 6è a la pista. 



H.-NETEJA 
 

-La ventilació : és necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 

sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les 

finestres obertes durant les classes. 

-La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària. 
 

- Desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les 

baranes de les escales, etc. 

- Utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. 

 
 

I.- MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL: 
 

- Distanciament físic : Segons la normativa i la situació de la pandèmia. S’ anirà revisant i 

informant a les famílies. 

- Higiene de mans: 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. En punts estratègics (menjador, 

zona d’aules...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús 

del personal de l’escola. 

-Ús de mascareta : Segons la normativa i la situació de la pandèmia. S’ anirà revisant i informant 

a les famílies. Els nens portaran dues mascaretes al centre, una posada i l’ altra de recanvi. 

També una bossa per poder-les guardar. Tot marcat amb el nom. 

Serà obligatòria a partir de 1r de primària i optativa els cursos d’ E.Infantil. 

 
 

J.-PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 
 

 REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 
 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a 
 

-L’alumnat no pot anar a l’escola si presenta alguna de les situacions següents: 

 
-Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC). Tos. 

 
- Dificultat per respirar . 

 
-Mal de coll* Refredat nasal* . 

 
-Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap. 

 
-Mal de panxa amb vòmits o diarrea. 



-Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) *Només si apareixen 

conjuntament amb algun altre símptoma de la llista. 

-Es troba en aïllament perquè ha estat positiu de COVID-19. 

 
-Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 

 
-Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

 
-Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 DAVANT D’ UNA PERSONA QUE COMENÇA A DESENVOLUPAR SÍMPTOMES COMPATIBLES  AMB 

EL COVID-19 AL CENTRE EDUCATIU: 

- Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat i es contactarà amb el director/a 

del centre educatiu. 

-Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una 

mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes – si és més gran de 2 anys–  

com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu 

estat de salut no pugui quedar-se sola). 

- Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, 

persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per sí soles o 

que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització), l’acompanyant s’haurà 

de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El 

centre ha de disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què es requereixi un 

equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós. 

- Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general 

per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) 

caldrà trucar al 061. 

- La directora del centre haurà de realitzar les accions següents: 

 
- En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per tal que 

vingui a buscar l’infant o adolescent. 

- Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que contactin amb el seu centre 

d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del 

sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 

La cita s’ha de concertar abans de 24 hores 



Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius: la família o la 

persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del 

CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. 

 
 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU: 
 

-En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es 

podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia. De manera general, els infants es podran 

reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 

-Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a 

l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, 

l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin 

transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la 

realització d’una PCR de retorn. 

-En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a 

l’escola o a l’institut. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CASOS POTENCIALS 

 
 
 
 
 

ESPAI HABILITAT PER 

L’AILLAMENT 

 
 
 

PERSONES RESPONSABLES 

DE REUBICAR L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR-LO FINS QUE EL 

VINGUIN A BUSCAR 

 
 
 

PERSONA RESPONSABLE 

DE TRUCAR A LA FAMÍLIA 

 
 
 

PERSONA RESPONSABLE 

DE COMUNICAR EL CAS 

ALS SERVEIS TERRITORIALS 

Alumnes del 

centre 

Despatxos Equip directiu Conserges Directora 



SEGUIMENT DEL PLA 
 
 

 

RESPONSABLES Equip directiu i responsable de 

Riscos Laborals 

POSSIBLES INDICADORS Seguiment de les pautes del 

protocol 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS Valoracions trimestrals 

 


