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PLA D’OBERTURA 

ESCOLA CARME 

GUASCH I DARNÉ 
JUNY 2020 

 

 

 

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del 

curs 19-20 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-

2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, estableix que cada centre 

educatiu elabori el seu Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat 

que aquest pla estableix abans de l’admissió dels alumnes. 

 

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: 29 de maig de 2020 
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1. NORMATIVA 

 PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA 

FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020  

 INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS. (Juny 

20202) 

- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari la decisió de NO assistència 

correspon a les famílies. 

- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està 

portant a terme fins al final del curs.  

- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara.  

- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat 

establertes. 

- L’escola envia un formulari/ truca a les famílies per tal de fer la previsió d’assistència. 

 

2. NOMBRE DE PROFESSIONALS (docents i no docents) QUE POT FER 

ATENCIÓ PRESENCIAL: 

Docents 29 

Personal PAS 2 

Personal que no pot assistir 5 

 

El personal docent assistirà al centre de forma puntual, en funció de les cites presencials 

acordades i només pel temps de l’activitat. La resta de la seva dedicació serà telemàtica com 

fins ara. Aquesta assistència al centre serà autoritzada pel director. 

 

2.1.- NOMBRE D’ALUMNES QUE ASSISTIRAN PRESENCIALMENT AL CENTRE 

GRUP ALUMNES Grup A Grup B Grup C 

P3A 1 

4 4 

 

P3B 3  

P4A 1  

P4B 1  
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P5A 2  

P5B 0  

1rA 6 6   

1rB 4 4   

2nA 2 2+1   

2nB 1    

3rA 7 7   

3rB 5 5   

4tA 4 4   

4tB 9 9   

5èA 10 5 4  

5èB 0    

6èA 20 6 7 7 

6èB 20 7 6 7 

 

3. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL A PRIMÀRIA 

3.1. ALUMNAT DE 6è 
Aquest servei s’ofereix per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar 

l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària.  S’establirà de manera gradual i no 

necessàriament permanent. 

3.1.1.OBJECTIUS 

 Donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu 

pas a secundària. 

 Seguiment de l’acció tutorial i orientacions per fer a l’estiu. 

 Resolució de dubtes generals relacionades amb l’hàbit d’estudi, tutorització 

personalitzada i acompanyament educatiu i emocional de l’alumne/a. 

 Recollir el material personal de l’aula i documentació de final de curs. 

3.1.2.ASPECTES ORGANITZATIUS 

 Agrupament  màxim de 9 alumnes. 

 Es començarà la setmana del 8 de juny. 

 Es repartirà l’alumnat en subgrups (A, B, C)  

 2 hores per setmana. Entrades: a les 9 h Everest i a les 9:30 K2 

Sortides: a les 11h Everest i a les 11:30 K2 

Dilluns, dimarts i dimecres 

 El centre farà distribució en dies i franges horàries en funció de la seves possibilitats, 

deixant un interval entre 15 i 30 minuts a les entrades i sortides entre grup i grup. 

(observar l’horari) 

 Hi haurà línies/cintes que indicaran per on ha de passar l’alumnat per entrar i sortir 
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de l’escola. 

 No hi haurà esbarjo. 

 L’alumnat sempre farà ús de la mateixa aula. 

 Sempre farà ús del mateix mobiliari. 

 Caldrà presentació de declaració responsable. 

        L’alumnat de sisè entrarà i sortirà pel portal vermell (on hi ha l’hort). 

 

 

 

3.2. ALUMNAT DE 1r a 5è 

Aquest servei  s’ofereix per tal d’oferir una atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes, de 

caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada.   

3.2.1. OBJECTIUS 

 Tutorització personalitzada per a  l’acompanyament educatiu i emocional de 

l’alumnat. 

 Valoració del curs. 

 Recollir el material personal de l’aula i documentació de final de curs. 

3.2.2.ASPECTES ORGANITZATIUS 

 Agrupament  màxim de 9 alumnes. 

 Màxim 1 hora fins l’acabament del curs. 

 El centre farà distribució en dies i franges horàries en funció de la seves possibilitats, 

preveient la no coincidència amb un altre grup a l’entrada i la sortida del centre.   

 Hi haurà línies/cintes que indicaran per on ha de passar l’alumnat per entrar i sortir 

de l’escola. 

 Depenent del nombre d’alumnes es distribuiran en dos subgrups (A, B) que es 

repartiran en l’horari setmanal. (veure horari primària) 

           L’alumnat de 1r, 2n, 3r i 5è entrarà i sortirà pel portal groc (l’habitual). 

           L’alumnat de 4t entrarà i sortirà pel portal vermell (on hi ha l’hort). 

L’alumnat assistirà a la seva aula ordinària habitual, en cas que l’aula no estigui neta l’alumnat 

anirà a realitzar l’activitat a l’altra aula del mateix curs.  
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3.3. HORARIS 1r a 5è JUNY (ALUMNAT – DOCENT) 

Grups Dia Entrada Sortida 
Docent de 

referència 

 

Aula 

1r TURQUESA Grup A Dilluns 8 de juny 9:00 10:00 Tutora (PRI) 

 

Turquesa 

1r FÚCSIA Grup A Dilluns 15 de juny 9:00 10:00 Tutora (PRI) 
 

Fúcsia 

2n PISTATXO 

I OCRE 
Grup A Dimarts 9 de juny 9:00 10:00 Tutora (PRI) 

 

Pistatxo 

3r ÀRTIC Grup A Dimecres 10 de juny 9:00 10:00 Tutora (PRI) 
 

Àrtic 

3r ANTÀRTIC Grup A Dimecres 17 de juny 9:00 10:00 Tutora (PRI) 
 

Antàrtic 

4t GOBI Grup A Dijous 11 de juny 9:00 10:00 Tutora (PRI) 
 

Gobi 

4t SÀHARA Grup A Dijous 18 de juny 9:00 10:00 Tutora (PRI) 
 

Sàhara 

5è AMAZÒNIA 

Grup A Dijous 11 de juny 9:00 10:00 Tutora (PRI) 
 

 

Amazònia 

Grup B Dijous 11 juny 10:30 11:30 Tutora (PRI) 

 

3.4. HORARIS SISÈ  

Grups Dia Entrada Sortida Docent de referència 

6è EVEREST 

Grup A 8/06 i 15/06 9:00 11:00 Tutora (PRI) 

Grup B 9/06 i 16/06 9:00 11:00 Tutora (PRI) 

Grup C 10/06 i 17/06 9:00 11:00 Tutora (PRI) 

6è K2 

Grup A 8/06 i 15/06 9:30 11:30 Tutor (PRI) 

Grup B 9/06 i 16/06 9:30 11:30 Tutor (PRI) 

Grup C 10/06 i 17/06 9:30 11:30 Tutor (PRI) 
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4. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL A INFANTIL 

4.1. INFANTIL 
És 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 possibilitat de flexibilitzar-lo. 

4.1.1 OBJECTIUS 
 Vetllar per l’alumnat d’educació infantil que faci ús del servei d’acollida. 

4.1.2. ASPECTES ORGANITZATIUS 

 Agrupament de màxim 8 alumnes. 

 Es començarà la setmana de l’1 de juny. 

 Horari de 9 a 13 hores.  

 L’esbarjo serà de 10:45 a 11:30 (modificable segons necessitats) 

 En funció del nombre d’alumnes, caldrà establir franges horàries a l’entrada i sortida 

per evitar la coincidència amb altres grups. 

 La família haurà de presentar: 

 Declaració responsable. 

 Presentació certificat d’empresa conforme els progenitors realitzen 

un treball presencial en horari de 9 a 13 h. sense possibilitat de 

flexibilitzar-lo 

             L’alumnat d’infantil entrarà i sortirà pel portal verd.  

 

4.1.3. HORARIS INFANTIL JUNY 
 
SETMANES DE L’1 AL 19 DE JUNY 
 

 

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

GRUP A i B 
11:30h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 

GRUP A i B 
9:00h – 13:00 
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4.1.4. DOCENTS DE REFERÈNCIA 

Tutora (INF) Tutora (INF) 

Tutora (INF) Tutora (INF) 

 

 

5. ATENCIÓ PERSONALITZADA EN QUALSEVOL CURS I NIVELL  

Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i 

programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar 

amb el tutor o tutora a l’aula. Les finalitats d’aquesta atenció són: 

- L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment d’aquells 

sectors de la població escolar més fràgils socialment. 

- L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius 

específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir el 

confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives 

especials. 

5.1. HORARIS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA (FAMÍLIA – DOCENT) 

- A la graella de continuació s’especifiquen els dies en els que es poden sol·licitar les 

entrevistes amb el tutor/a o mestre corresponent: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous  Divendres 

1r i 6è 2n / Infantil 3r / Infantil 4t i 5è EAP 

 
- Els horari d’entrevistes seran:  

- Infantil: de 13h a 14h. 

- 1r a 5è: de 9 a 14h.  

- 6è: de 11h a 14h. 

- Les entrevistes tindran una durada de 30 minuts màxim. S’ha de preveure 15 minuts de 

desinfecció de l’aula entre les entrevistes.  

- Per sol·licitar les entrevistes, s’ha de trucar a l’escola per demanar la cita prèvia. 

- Les entrevistes serveixen per fer un seguiment de l’alumnat, NO serveixen per venir a 

recollir material. 

- Per motius de seguretat,  no podem atendre a ningú sense cita prèvia.  
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- En el cas que la tutora estigui exempte de venir al lloc de treball per motius de salut, 

s’aconsellarà a la família que faci l’entrevista via telemàtica. En cas que no sigui possible, 

el centre facilitarà que es pugui dur a terme amb un membre del cicle o algun membre 

de l’equip directiu.   

 

 

6. REQUISITS PER PODER ASSISTIR A L’ESCOLA 

 

6.1.ALUMNAT 

El retorn al centre per part dels alumnes és totalment voluntari 

 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 positives 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.  

 Les famílies hauran de presentar una Declaració responsable dels progenitors  que el 

nen/a no està malalt.  

 Pels alumnes d’educació infantil, les famílies hauran de presentar un certificat laboral 

dels dos progenitors ( pare i mare) fet per l’empresa. 

 Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills/es prenent la 

temperatura abans de sortir de casa, si el nen/a té febre NO podrà assistir al centre. 

 L’escola mesurarà la temperatura de l’alumnat a l’entrada de l’escola. 

Les famílies hauran de comunicar a l’escola qualsevol simptomatologia compatible amb la 

covid-19 de l’infant o persones del seu entorn. 

6.2. PERSONAL DOCENT I NO DOCENT 

No podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les 

condicions de risc són: 

 Tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques com hipertensió arterial, 

diabetis problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les 

inmunodeficiècies i les dones embarassades. 
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7. 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 aquell 

moment. 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:  

 Aïllar l’alumne/a en un espai específic 

 Avisar pares, mares o tutors. 

 Informar la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària o pediatria. 

 Informar el 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: 

 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. 

 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

 No assistir al centre. 
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8. MESURES DE PROTECCIÓ 

PREVENCIONS GENERALS INFANTIL PRIMÀRIA PERSONAL DOCENT I NO DOCENT 

 
 
 
 
Distanciament físic 

Grups de 8 o 9 màxim Grups de 8 o 9 màxim  

 Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4m2. Això implica mantenir una distància aproximada d’1,5-2 metres entre les 
persones als centres educatius, superior al recomanat.  

 A l’aula l’alumnat tindrà un lloc concret.  

 A cada classe hi haurà solució hidroalcohòlica i als lavabos també 

 El professorat i la resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes sempre serà el mateix. 

 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. 

 
 
 
 
Rentat de mans 

 A l’arribada i a la sortida del centre 
educatiu. (GEL HIDROALCOHÒLIC) 

 Abans i després dels àpats. 

 Abans i després d’anar al WC.  

 A l’arribada i a la sortida del centre 
educatiu. 

 Abans i després d’anar al WC 

 A l’arribada i 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. 

Mascaretes  Obligatòria  Obligatòria  Obligatòria 

Circulació  Es marcarà per on els alumnes han de circular i els grups no coincideixin 
 Entrades i sortides seran esglaonades amb un interval de 15 minuts. 
 Accessos:   alumnes de primària :  

- Els alumnes de 6è i 4t entraran i sortiran pel portal vermell (el que hi ha al costat de l’hort) 
- Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 5è entraran i sortiran pel portal groc (l’habitual) 
- L’alumnat d’Educació Infantil entrarà i sortirà pel portal verd 

 Els pares no podran accedir al centre, s’esperaran a fora i sempre vindran individualment. 
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9. DESINFECCIÓ 

 Instal·lacions comunes Aules Material 

Ventilació  Abans de l’entrada i després de 
la sortida. 

 Els espais oberts 

 Finestres obertes.  

Neteja  

 Una neteja completa al final de 
la jornada. 

 Prèviament a les tasques de 
desinfecció. 

 Una neteja completa quan un 
grup marxi de l’aula. 

 Una neteja completa al final de 
la jornada. 

 Una neteja del material que 
pugui utilitzar l’alumnat, 
sobretot d’infantil. 

Desinfecció  Mínim una neteja completa al 
final de la jornada. 

 Durant el dia espais de màxima 
concurrència. 

 En aquells elements, superfícies 
o zones d’ús comú. 

 Mínim una neteja completa al 
final de la jornada. 

 Durant el dia espais de màxima 
concurrència 

 En aquells elements, superfícies 
o zones d’ús més comú. 

 No es pot compartir material 
entre diferents infants si no se’n 
fa una desinfecció després del 
seu ús. 

 Es prioritzarà que cada infant 
utilitzi el seu propi material 

 

 

 10.ALTRES ASPECTES IMPORTANTS 
 

 No hi haurà servei de menjador. 

 No hi haurà servei d’acollida. 

 Els germans o germanes d’infants de P3, P4, P5 o 6è no podran assistir a l’escola en el mateix horari que ells. 
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ANNEX 1 

Segons les INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS (Per al 

desplegament del PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA N LA 

FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS 

ESTUDIS DEL CURS 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) 

JUNY 2020 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

2.1. 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, caldria tenir 

en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació 

sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. 

2.2. Pautes generals de neteja i desinfecció 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se 

seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i 

en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència 

humana. La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de 

desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, 

pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, 

destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents 

tensioactius que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús 

que indiqui l’etiqueta de cada producte. Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al 

final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, 

especialment en aquells de màxima concurrència.   

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, 

que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.  

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de 

desinfectants, com poden ser: 
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 Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al 

voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 

parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és 

suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de 

preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció 

eficaç.  

 Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual 

que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o 

bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 

%).  

 Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de 

peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. Es poden 

utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel 

públic en general i ús ambiental. Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, 

ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap 

net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material 

com a mínim 1 vegada al dia. 

2.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, 

superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat 

en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció 

després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material. 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

- Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

- Taules 

- Cadires 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

- Aixetes 



3 
 

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en 

tot moment. 

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent. 

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes 


