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1. Introducció  

El dimecres 20 de maig, el Conseller d’Educació va anunciar que el Departament  d’Educació 

havia presentat al PROCICAT, el Pla de Reobertura de Centres Educatius en  Fase 2 de 

Desescalada, que és la primera que permet l’obertura de centres i que conté  les mesures que 

els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han  establert.  

El pla efectua propostes per a l’acció educativa amb un triple objectiu:  

● El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.  

● L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.  

● Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada  

centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.  

L’Escola Calderón, per respondre a aquesta situació estableix aquest Pla específic de 

reobertura atenent al “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”.  

Elaborem, doncs, el nostre Pla d’obertura amb la clara voluntat d’atendre i prestar el millor 

servei al benestar i la salut del nostre alumnat  i  definim les mesures organitzatives com a base 

per afrontar la nova situació .    

2. Consideracions generals  

El pla específic de reobertura està subjecte a les indicacions que es reben des del Departament 

d’Educació pels seus diversos canals i a l’acompanyament de la inspecció educativa. 

Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats, instruccions, 

decrets, recomanacions i orientacions pot ésser ampliada.  

● “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”.  
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● Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (Juny 2020). 

 Instrucció 2/2020, de la Secretaria General del Departament d’Educació (28 de maig). 

● Reials decrets i les ordres del Govern de l’Estat referents a l’estat d’alarma . 

● Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles, de la Secretaria de  Salut 

Pública del Departament , la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de Salut de Global de 

Barcelona.  

● Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial de centros 

educatives en el curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y 

Formación professional.  

● Guia de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros  educatives (Covid-

19), de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar y la  Asociación Científica Española 

de Enfermería y Salud Escolar.   

3. Organització de centre   

3.1 Calendari  

L’obertura del centre es farà el primer dia lectiu quan la regió sanitària on pertany l’escola,  “ 

Regió sanitària de Barcelona, àmbit Barcelona ciutat ”, entri en Fase 2 de desescalada 

(previsiblement el 8 de juny). 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. Sempre i quan els 

recursos humans que es requereixen per a l’atenció presencial així ho permetin.  

L’escola romandrà activa per tasques de caràcter administratiu fins el 17 de juliol.  

3.2. Tipus d’activitats . 

Les “ Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius ” contemplen tres 

tipus d’activitats:  
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● Acció educativa presencial: Pels alumnes 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, establerta de manera gradual i no necessàriament 

permanent.  

● Atenció personalitzada: En qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional a 

criteri dels tutors i tutores i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia 

i hora (cita prèvia) pel tancament del curs.  

L’alumnat haurà de venir acompanyat d’un únic familiar.  

Aquest tipus d’atenció es durà a terme sempre i quan es disposi d’espais i de docents sense 

situacions de risc.  

Quan el tutor/a no pugui estar presencialment al centre es seguirà desenvolupant  de forma 

telemàtica. 

 Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnat quan es cregui realment necessari. Es 

prioritza l’atenció de forma telemàtica.  

 

 Pel que fa a educació infantil també remarquem que al no poder garantir una Experiència 

educativa desitjable (algunes tutores són vulnerables i no poden assistir al centre, no es 

poden fer activitats amb paper ni materials...), ni veure viables les Condicions sanitàries i 

de relació social que recomanen (no poden jugar junts ni tocar-se, han de mantenir una 

joguina fixa fins que es renta, ...), planificarem un model més proper a l’atenció personal 

individual programada i puntual. 
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3.3 Horari  

Totes les activitats es desenvoluparan  en la franja horària de 9 a 13h.  

 3.3.1 Previsió per a 6è 

3.3.2 Per a la resta 

 

 DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

9:15-11 
P3A/P5A 
2nA/4tA 

P4A/1rA 
/3rA/5èA 

P3A/P5A 
2nA/4tA 

P4A/1rA 
/3rA/5èA 

P3A/P5A 
2nA/4tA 

11:15 -
13 

P3B/P5B / 
2nB/4tB 

P4B/1rB 
/3rB/5èB 

P3B/P5B 
/2nB/4tB 

P4B/1rB 
/3rB/5èB 

P3B/P5B 
/2nB/4tB 

 DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

9:15-11 
P4A/1rA 
/3rA/5èA 

P3A/P5A   
/2nA/4tA 

P4A/1rA 
/3rA/5èA 

P3A/P5A 
2nA/4tA 

P4A/1rA 
/3rA/5èA 

11:15-
13 

P4B/1rB 
/3rB/5èB 

P3B/P5B 
/2nB/4tB 

P4B/1rB 
/3rB/5èB 

P3B/P5B 
/2nB/4tB 

P4B/1rB 
/3rB/5èB 

L’horari del personal docent que hagi d’atendre els grups presencials serà com a mínim el 

mateix que el del grup d’alumnat que ha d’atendre .  

El personal d’administració i serveis (PAS) serà de 9:00h a 13:00h.  

DILLUNS  8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

  6è A  
Grup 8 alumnes 

  6è B  
Grup 8 alumnes 

6è A  
Grup 8 alumnes  

  6è B  
Grup 8 alumnes  

Atenció 
individualitzada 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

6è A  
Grup 8 alumnes  

  6è B  
Grup 8 alumnes  

       Atenció 
individualitzada 

Atenció 
individualitzada 

Atenció 
individualitzada 
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Les gestions administratives es realitzaran en format telemàtic a través del telèfon i correu de 

l’escola i amb cita prèvia.  

 4. Alumnat  

4.1 Previsió d’alumnat a atendre  

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari  i  les famílies poden decidir no portar els 

seus fills o filles en aquesta reobertura de l’escola al juny. 

Els alumnes de P3 a 5è podran ser citats per rebre atenció individualitzada pel tutor/a sempre 

que sigui possible  atenent a necessitats que no poden ser gestionades per les vies de 

comunicació emprades fins ara . Poden venir acompanyats del seu pare o mare o tutor. 

La distribució d’aquests alumnes es farà en diferents dies depenent del grup i en les franges 

horàries indicades pel tutor, vetllant sempre perquè hi hagi el mínim de persones al centre.  

Els alumnes de sisè hauran estat repartits en grups fixes. Entraran a l’escola sols i seran 

acompanyats pel seu tutor o mestre de referència a l’aula ordinària 

4.2 Requisits  

És imprescindible per accedir al centre haver omplert la declaració responsable, per la qual els 

vostres fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre. Es pot fer arribar 

telemàticament al tutor en el moment de concertar la trobada o bé portar-la en paper en arribar al 

centre.  

 
Declaració responsable: 
 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A81
8.pdf  

Tot i que des de l’escola farem tots els possibles per vetllar pel compliment de les mesures de 

protecció i prevenció indicades pel Departament d’Educació, no podem garantir que el risc sigui 

zero.  

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
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És per això que us demanem que:  

● Expliqueu al vostre fill/a les normes de seguretat.  

● Compliu totes les normes que s’especifiquen en el Pla específic de  

reobertura.  

● Accepteu que és impossible garantir el risc zero i assumiu la possibilitat de  

contagi.  

● Si l’alumne o alumna té una temperatura de 37oC o superior, no podrà assistir a  

l’escola. 

En cas d’aparició de símptomes durant la seva estada a l’escola:  

○ Se l’aïllarà en un altre espai.  

○ S’avisarà la mare, pare, tutora o tutor legal.  

○ S'informarà la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció  

primària o pediatra.  

○ S’informarà el CAP per tal que activi els protocols previstos.  

○ Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.  

● Tot l’alumnat haurà d’assistir amb mascareta al centre (mascareta higiènica amb  

compliment norma UNE).  

● Les persones adultes que acompanyaran als alumnes de 6è no podran accedir al  recinte 

escolar. Hauran de deixar als infants a la porta de l’escola. Si alguna persona adulta ha 

d’entrar al recinte escolar, cal que ho faci amb cita prèvia i amb mascareta  i que no sigui del 

grup d’especial  vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària. 

● Es farà un ús controlat dels lavabos. 

● Es vetllarà per respectar en tot moment la distància màxima de seguretat de 2 metres  

(entre l’alumnat  i entre les persones adultes).  

● Es requerirà que els infants es rentin les mans amb aigua i sabó:  
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○ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  

○ Abans i després d’anar al WC  

○ Abans i després de les diferents activitats  

● Cal que portin una ampolla d’aigua o cantimplora per poder beure aigua i un paquet  

de mocadors de paper individual.  

● Per motius organitzatius us agrairem que en el cas que no es pugui assistir a una de  

les sessions programades ho feu saber al tutor/a amb antelació.  

 

Qualsevol vulneració de les normes de protecció i prevenció serà considerada una falta greu  

per a la convivència en el centre i implicarà, com a mesura preventiva, la no possibilitat de  

l’alumne/a d’assistir al centre de forma presencial.   

 

5. Personal del centre 

 

Un cop els treballadors/es del centre han declarat les condicions de vulnerabilitat, queden 

identificades les persones que podran assistir al centre. En aquest moment són uns dos terços 

, això fa que no puguem garantir l’atenció del tutor corresponent, però sí l’execució de la plantilla

d’aquest pla. 

 

   6. Espais i grups  
 

 6.1 Distribució d’espais  

 

Sempre que sigui possible es prioritzarà que l’espai fixe sigui l’aula ordinària del docent/grup, en 

el cas de sisè i també per a les atencions personalitzades de la resta de cursos. 

 

El despatx d’administració de menjador del costat de Direcció s’utilitzarà com a zona d’atenció a 

l’alumnat que presenti símptomes. 
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6.2 Fluxos de circulació 
 

 

El pas pel centre, sempre acompanyats de l’adult de referència o el de suport assignat , serà de 

pujada per la primera escala  (vestíbul) i baixada per la segona (“menjador”). 

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups o nuclis no coincideixin a fi d’evitar 

aglomeracions i mantenir la distància física. 

 

Entrades i sortides: Esglaonades, respectant la cita prèvia i havent entregat la declaració 

responsable.  

Les persones que portin i recullin l’alumnat hauran de guardar també les distàncies fora de les  

instal·lacions.  

 

   7. Organització pedagògica 

El tercer trimestre es seguirà desenvolupant de manera telemàtica i la seva finalització serà el 19 

de juny. 

Les sessions d’avaluació de l’alumnat s’han dut a terme les dues últimes setmanes de maig. 

Per tant, a partir del 10 de juny, els/les mestres publicaran propostes setmanals, que, excepte en 

casos concrets en que ho indiqui el docent, no requeriran retorn.   

L’enviament de l’informe d’avaluació es farà telemàticament a partir del 19 de juny.  

 

 

 

 

 

Informat  al Consell Escolar a 4 de juny de 2020. 

 


