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El Pla d’obertura del centre en fase 2 de desescalada incorpora mesures que 
els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, 
pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament físic i higiene i 
vulnerabilitat de l’alumnat i personal. Es garanteixen totes les mesures de 
seguretat establertes. 
 
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 
 
Objectius de l’obertura: 
 

1. El suport i orientació a l’alumnat de 6è per la seva etapa final educativa 
de primària. 

2. Acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 
3. Acollida 

S’envia comunicat per informar a les famílies les instruccions a seguir per la 
incorporació a l’escola. 
 

Alumnat 

El retorn al centre  per part de l’alumnat és voluntari. 
Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació 
socioeconòmica de major vulnerabilitat i per motius de conciliació de la vida 
laboral i familiar, aquests hauran de presentar una declaració 
responsable. 
 

ACTIVITATS 

A. Acció educativa presencial, sempre de caràcter voluntari, tutoria 
personalitzades en franges de 30 minuts per l’alumnat de  6è de 
primària per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar 
l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. Poden venir 
acompanyats d’un tutor legal. Es continua la docència telemàtica. 

B. Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Mesura excepcional 
i no continuada amb una planificació i programació de dia i hora amb el 
tutor o tutora. 

C. 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 la possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups de 8 alumnes a P3 i 10 
alumnes a P4i P5, i en horari de 9h a 13h. 



 2 

 

Requisits 

Per poder incorporar-se l’alumne ha de reunir els següents requisits: 
 

Ø Absència de simptomatologia compatible amb la COVId-19 ( febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre 
infecciós. 

Ø Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 
dies anteriors. 
 

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.   

 
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al 
centre educatiu una declaració responsable, 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.  
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PREVISIÓ D’ALUMNAT QUE ASSISTIRAN PRESENCIALMENT AL 
CENTRE 

Alumnat a Educació Infantil 11 

Alumnat per suport emocional (1r a 5è) 
10 

Alumnat de 6è  53 

 
ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

Suport Emocional 
1r a 5è 

Setmana del 8 al 12 de juny 
DILLUNS 8 DIMECRES 10 

Nivells 

Horari 

4t A i 4t B 5è A i 5è B 9:00h-11:00h 
 

 
 
 
 

 
 

COMIAT 
ALUMNAT 

6è 

Setmana del 15 al 19 de juny 

9:00h a 11.30h 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Cada mitja hora tutoria personalitzada 
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Personal del centre ordinàriament. Professorat, personal d’atenció 
educativa i personal d’administració i serveis 

 
Tot el personal del centre ha emplenat la declaració responsable. Les 
persones de vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària no 
podran tenir activitat presencial a les activitats del centre el mes de juny. 
 
Professorat: 
 
Docents infantil: 
 
 
P3 (2) 
P4(2) 
P5(2) 
Coordinadora/reforç (1) 
TEI (1) 
 

Docents primària: 
 
 
1r (2) 
2n (2) 
3r (2) 
4t (2) 
5è (3) 
6è (2) 
Especialistes EE (2) 
Especialistes d’anglès (1,5) 
Especialistes EF (1) 
Especialista de música (1) 
 

 
Equip directiu (3) 
Oficial de serveis (1) 
Administrativa (1) 
 

 
Vetllador/a (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
El NOMBRE DE PROFESSIONALS (DOCENTS I NO DOCENTS) QUE POT 
FER ATENCIÓ PRESENCIAL AL CENTRE ÉS DE 33,5 
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ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT  

Activitats 
Setmana del 8 al 12 de juny  
DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

9:00h-11:00h Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 

Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 

Suport Emocional  
4t A i 4t B 

Tutores de 6è: 
Preparació material Comiat 

Suport Emocional  
5è A i 5è B 

11:00h-13:00h Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 

 
 
 

Docents 
Setmana del 8 al 12 de juny  
DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

9:00h-11:00h 

3 3 3 

3 3 

2 2 
 
2 

11:00h-13:00h  3 
 
3 

 
3 
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Activitats 
Setmana del 15 al 19 de juny  
DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

9:00h-11:00h Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 

Comiat 6è  Comiat 6è  Comiat 6è  Comiat 6è  Comiat 6è  

11:00h-13:00h Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 Acollida P3, P4 i P5 

 

Docents 

Setmana del 15 al 19 de 
juny  
DILLUNS 8 DIMARTS 

9 
DIMECRES 
10 

DIJOUS 
11 

DIVENDRES 
12 

9:00h-11:00h 
3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 

11:00h-13:00h 3 3 3 3 3 
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Espais i grups 

Els espais de les activitats presencials, aquests seran estables i fixes, per 
poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre 
han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui possible 
també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el docent.  
Els espais tindran els  principis següents:  
 

ü La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.   
ü En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup 

d’alumnes,  aquests hauran d’estar clarament separats entre si.   
 
Els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup:  	
 
Aula grup primària (13)  
Aula grup d’infantil (6) 
Aula de psicomotricitat (1)  
Aula d’informàtica (1) 
Aules d’anglès (3) 
Tutoria de petit grup C.S (1) 
Aula d’EE (1) 
Aula de música (1)  
Sala de professorat (1) 
Aula d’anglès infantil (1) 
Menjador (1) 
Biblioteca (1) 
Gimnàs (2) 
Aula de tutoria Infantil, CI, CM i CS (grups de tutoria reduïts) 
 
 
 Nombre d’alumnat Grups Aula Horari 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 Fase 2 

 
N alumnat 

Curs19-20 
 
N alumnat 

Setembre 
N alumnat 

Juny 
GRUPS 

Setembre 
GRUPS 

JUNY  

P3 4 50 37 1 2 P3A 9h a 13h 

P4 4 49 50  
1 

2 P3B 
P5 3 49 49 2 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
1r 0 51 49 2 2 1r A  

 
 
Franges de 30’ 
9h a 11h 
 

2n 0 52 51 2 2 2n A 
3r 0 54 52 2 2 3r A 
4t 5 50 54 2 2 4t A i B 
5è 4 60 50 3 2 5è A i B 
6è 53 54 60 2 3 6è A i B 9h a 11:30h 
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Fluxos de circulació 

Per evitar l’aglomeració de persones s’estableixen circuits per  organitzar la 
circulació: 

ENTRADES I SORTIDES 

L’entrada al centre per evitar aglomeracions de famílies es farà 
esglaonadament i sempre mantenint la distància de seguretat.  
Per evitar aglomeracions l’acompanyament a l’escola dels infants el farà una 
única persona. Les persones que portin i recullin l’alumnat hauran de guardar 
també les distàncies fora de les instal·lacions. 
 

v Porta d’accés Marqués de Comillas 4t, 5è i 6è  
( les tutores de 6è rebran a l’alumnat i l’acompanyaran a l’aula)  
 

De 9h a 11:30h 
 

 
v Porta d’accés Avinguda Abat Marcet 1r, 2n i 3r  

 
De 9h a 11:30h 

 
 

v Porta d’accés Eduardo Marquina P3, P4 i P5 
  

De 9.00h a 9.15h 
 
 

 
A cada porta hi haurà un dispensador de solució hidroalcohòlica i un 
termòmetre infraroig  i també hi haurà una persona  que supervisarà que 
l’alumnat no tingui febre i que  es renti les mans. A l’entrada de l’aula la 
mestra col·locarà a l’alumnat al seu lloc assignat. 
 
Important conscienciar a l’alumnat que portin la mascareta fora del recinte de 
l’escola. 
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La sortida al centre per evitar aglomeracions de famílies es farà 
esglaonadament i sempre mantenint la distància de seguretat.  
 
A cada porta hi haurà un dispensador de solució hidroalcohòlica i una 
persona  que supervisarà que  es renti les mans. 
 
Per evitar aglomeracions la recollida de l’escola dels infants la farà una única 
persona. Les persones que portin i recullin l’alumnat hauran de guardar 
també les distàncies fora de les instal·lacions. 
 

v Porta d’accés Marqués de Comillas 4t, 5è i 6è  
De 9:30h a 11h 

 
 

v Porta d’accés Avinguda Abat Marcet 1r, 2n i 3r  
De 9:30h a 11h 

 
 

v Porta d’accés Eduardo Marquina P3, P4 i P5  
De 12:30h a 13h 

 
Important conscienciar a l’alumnat que portin la mascareta fora del recinte de 
l’escola. 

CIRCULACIÓ PELS PASSADISSOS I ACCÉS AL PATI 

De les dues escales per accedir a les dues plantes s’habilitarà una de pujada 
i l’altra de baixada. 
Els docents han de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els 
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància 
física 
 

PATIS 

La sortida al pati serà seqüenciada. Cada grup gaudirà de l’espai del pati de 
P3 segons horari diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 
 
 

P3 de 10h a 11h 
 

P4-P5 de 11h a 12h 
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IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS QUE OCUPARAN CADA GRUP-CLASSE  

ORGANITZACIÓ 

ESPAIS Aula P3 A Aula P3 B Pati de P3 

DOCENTS (Presencials) 19                  

DOCENTS (Virtuals) 12 

Alumnat a Educació Infantil 11 

Alumnat per suport emocional (1r a 5è) 
10 

Alumnat de 6è  53 
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ANNEX 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ  

Es difondrà entre el personal treballador els protocols i els nous procediments 
i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.  
Aquestes mesures ha de  preservar la salut dels infants així com la del 
personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a 
incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-
los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els 
infants més grans:  
 

Ø Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i 
esternudar al colze. S’utilitzaran ninots o la imitació per exemplificar- 
ho.   

Ø Per a treballar i entrenar el rentat de mans s’utilitzarà una cançó de 20 
segons de durada.   

Ø El distanciament físic es treballarà en els infants més grans amb 
exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o 
gomets.   

Ø Utilització correcta de les mascaretes.  Es penjaran de cartells i 
infografies recordant la importància de seguir les mesures de 
prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la 
utilització correcta de la mascareta.   

a. 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. Es proposa 
que els infants disposin d’un espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una 
distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius, 
superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament resulta 
imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i 
estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana 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.  
En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i 
desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es 
faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la 
distància per evitar aglomeracions. El personal del centre serà responsable 
de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i 
mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.  
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b. 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 publica 
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 dels àpats  
• Abans i després d’anar al WC (infants continents)  
• Abans i després de les diferents activitats ( també les sortides al pati)  

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’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)   

Una vegada cada 2 hores es recomana rentar mans amb l’existència de 
diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador 
i paper d’eixugar mans. Es col·locaran  de dispensadors de solució 
hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  	



 13 

	

 

c. Mascaretes   

Segons l’OMS, la recomanació d ́ús de mascaretes està subjecte a les 
normes establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les 
recomanacions serien les següents:   
 

COL·LECTIU  Indicació  
 
Tipus de mascareta  
  

2n. Cicle d’educació 
infantil (3-6 anys)  

No indicada en 
general. A partir de 5 
anys i si hi ha 
dificultat per fer 
complir les mesures 
de distanciament 
caldria indicar-la.  

Higiènica amb compliment 
norma UNE  

Educació primària (6-
12 anys)  

Indicada. Quan es 
compleixin mesures 
òptimes de 
distanciament i 
ventilació d’espais, 
se’n podrà prescindir. 

Higiènica amb compliment 
norma UNE  

Personal docent i no 
docent  

 
Indicada  

Higiènica amb compliment 
norma UNE  

 
 
 
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.  
 
Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.  
 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

Pautes de ventilació És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a 
mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 
10 minuts cada vegada.  
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es 
deixaran les finestres obertes.  
Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que 
disposin d’algun sistema de climatització, cal tenir en consideració les 
recomanacions del Departament de Salut recollides al document  
Pautes generals de neteja i desinfecció  
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La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 
almenys diària.  

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 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:   

• No assistir al centre   
• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  En cas de 

treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  
  

a) Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui 
possible a la direcció del centre  

b) 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.  

c) 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.  

 
 
 
 


