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PLA D'OBERTURA DEL CENTRE 

El Departament d'educació ha dictat les "Instruccions que despleguen El 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,aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020". 

Aquestes instruccions insten a cada centre educatiu ha elaborar el seu Pla 
d’Obertura d'acord a les condicions, requisits i criteris que estableixen. 

Els trets generals  d’aquest acord, han estat consensuats i ratificats per les 
escoles de la Zona de la Concòrdia (E. Concòrdia, E. Pau Casals i E. Font 
Rosella) i Zona de Can Llong (E. Virolet, E. Mas Boadella i Can Llong). 

Després de parlar i compartir opinions i punts de vista, finalment hem quedat que a nivell 
presencial farem : 

-          Acollida a EI, conciliació familiar quan tots dos progenitors treballen,  però no  
es pot garantir que estiguin amb els tutors, que estiguin a les seves aules,  que no 
comparteixin joguines, etc.... 
-          Retrobament i acomiadament dels alumnes de sisè: cada escola decidirà 
quines  sessions farà (1, 2, ... setmanals) però totes tres estem d’acord en fer-les. 
-          1r a 5è: només si el professorat veu la necessitat.  
En el cas que siguin les famílies que facin la demanda es parlarà directament amb la 
família i es buscarà la millor manera per fer-ho, orientat sempre a telemàtic o 
telefònic. 

 

 L'Equip Docent de l’escola Font Rosella considerem un risc innecessari 
l’assistència d’alumnat al centre, malgrat això, seguint  les Instruccions del 
Departament d'Educació i a les bases establertes per les direccions de les 
escoles de la zona, ha elaborat el Pla d'obertura que a continuació es presenta. 

CONCRECIÓ DEL PLA DE REOBERTURA DE 
L'ESCOLA FONT ROSELLA EN LA FASE 2 DE 
DESESCALADA 

PRINCIPIS QUE GUIEN EL PLA EXTRETS DE LA 
NORMATIVA  

El pla de reobertura de l'escola resulta de l'aplicació de les instruccions 
publicades pel departament que a continuació es relacionen: 
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx 

•  Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la 
finalització del curs 2019-20 i per a l'organització i funcionament dels centres i 
els estudis del curs 2020-21, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 
2020). 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx
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https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/P
la-reobertura-centres.aspx 

•  Instruccions per l'organització de l'obertura dels centres educatius que 
despleguen el Pla d'obertura del centres educatiu en fase 2... Instruccions per a 

l’obertura de centres educatius 

•  Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als 
centres educatius d'aplicació al personal docent al servei de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccio-
obertura-centres-juny.pdf  

I QUE A CONTINUACIÓ FEM UN RESUM 

RELACIONAT AMB L’ALUMNAT 

L'assistència a l'escola durant el període de reobertura del juny és voluntària 

Amb l'objectiu d'oferir suport educatiu i socioafectiu a famílies i alumnes, i 
acompanyar els nois i noies que finalitzen etapa, la reobertura del centre 
contemplarà les següents activitats: 

•  Acollida de l'alumnat de pàrvuls que compleixen les condicions 
establertes pel Departament. Tots dos progenitors treballen (Fet sondeig per 
Dinantia fins 1 de juny data límit.) 

 Possible nombre d’alumnes que les famílies han dit que sí: 3 alumnes (3 
de P4) i que ja es dona per tancat. A continuació se’ls demanarà la 
documentació que acredita. Finalment han desistit de portar els nens/nenes. 

•  Sessions presencials dirigides als alumnes de 6è, d'acord als requisits 
establerts a les instruccions del Departament. (Fet sondeig per Dinantia fins 1 
de juny data límit.) 

 Possible nombre d’alumnes que les famílies han dit que sí: 23+2 
alumnes de 33 que s’han manifestat i que ja es dona per tancat. A continuació 
se’ls demanarà la documentació que acredita. 

•  L'atenció tutorial dirigida a la resta d’alumnes individual, amb caràcter 
excepcional, puntual i no continu. 

NO tothom podrà assistir al centre, l'assistència està supeditada a aquest pla 
i al compliment d'un conjunt de requisits. Es tracta dels requisits establerts 
pel departament que es detallaran més endavant. 

Les famílies hauran de signar declaracions responsables en les que es faci 
constar el compliment d'aquets requisits. 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Pla-reobertura-centres.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Pla-reobertura-centres.aspx
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccio-obertura-centres-juny.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccio-obertura-centres-juny.pdf
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Totes les activitats s'hauran de realitzar garantint, de manera 
extremadament estricta, les condicions de salut de l'alumnat i del personal.  
S'establiran les mesures de protecció i prevenció, sempre que sigui 
possible.  

El curs 2019-2020 acabarà en format telemàtic el 19 de juny.  

Així mateix, l'atenció tutorial dirigida a alumnes i famílies es realitzarà 
prioritàriament a través de dispositius telemàtics. 

S’informarà del Pla al Consell Escolar i ho supervisarà l’Inspector.   

 TREBALLADORS QUE INTERVINDRAN 

El personal docent i no docent que podrà treballar al centre de forma presencial 
haurà de complir els requisits establerts per les autoritats sanitàries del 
PROCICAT recollits en les instruccions d'obertura de centres del Departament. 

Tot el personal haurà d'omplir una declaració responsable sobre el seu estat de 
salut i les seves condicions de vulnerabilitat. 

Es compta amb les tutores de 6è i alguna d’infantil, si es dona el cas,  
professors de suport del centre que estiguin disponibles, juntament amb 
membres de l’ED. Per assistència a l’operativa organitzativa prèvia a la 
presència dels alumnes. 

ORGANITZACIÓ DE LES DIFERENTS ACTIVITATS PREVISTES I ALUMNES 
QUE PODRAN ASSISTIR-HI A L’ESCOLA FONT ROSELLA 

a) Acollida de l'alumnat d’Educació Infantil. 

REQUISITS 

- La funció d’acollida per motius de conciliació familiar solament en cas que 
tots dos progenitors hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat 
de flexibilitzar-lo. En aquest cas hauran de presentar certificat de l'empresa 
on treballen. 

-L'alumnat que vingui a l'escola no pot tenir cap mena de 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

- Prendre la temperatura cada dia abans de sortir de casa i comunicar-la a la 
mestra. 
 
-L'alumnat no pot ser que hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 
dies anteriors 
 
-Els infants no poden haver estat en contacte estret amb algun 
positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
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-El calendari vacunal ha d'estar al dia. S'haurà de presentar còpia (darreres 
disposicions de Salut demanen i recomanen certificat de vacunes però no 
és obligatori) a l'arribada a l'escola junt amb la declaració firmada que us 
demanem més endavant. 
 
-En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 
pugui augmentar el risc de gravetat es valorarà de manera conjunta amb la 
família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència la seva 
assistència o no al centre 
 
-Les famílies que portin els seus fills/es hauran de signar una declaració 
responsable sobre el compliment d'aquests requisits. 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioA
dministrativa/A819.pdf 

-A l’escola tindrem papers impresos amb la declaració responsable per les 
famílies que no ho puguin imprimir a casa. Però és imprescindible que ho 
firmi la mare, el pare o el tutor legal, per tal que els vostres fills/es puguin fer 
l’activitat presencial al centre i en cap cas es podran quedar si no la porten. 

-La mascareta en infants menors de 6 anys no és obligatòria sempre que es 
compleixin les mesures optimes de distanciament i ventilació. Però es 
recomana portar-la en el cas del nens i nenes de P5, i de P4 que hagin fet els 5 
anys. 

-El pare o la mare s'han de comprometre a estar localitzables en tot 
moment i a acudir al centre amb diligència en cas d'incidència. 

ORGANITZACIÓ  

-L'alumnat de P3, P4 i P5 podrà venir a l'escola de 9h a 13h i serà atès per 
un/a mestre/a del centre, no es pot assegurar que sigui la tutora. 
 
 
-Els infants entraran i sortiran de l'escola esglaonadament per la porta 
d'infantil i no podran ser acompanyats (un adult) per les seves famílies fins 
l'aula. 
 
 
-A P3 es faran grups fixes d’un màxim de 8 alumnes i a P4 i P5 de 
9 alumnes per espai. No es pot garantir que sigui la seva aula de referència, ni 
els companys del seu grup. 
 
-Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es 
podran compartir joguines. Es recomana portar material escolar de casa, que 
serà d'ús individual i no intercanviable, i que haurà de desinfectar-se diàriament 
abans de portar-lo al centre. 
 
-Els diferents grups no podran coincidir en els passadissos ni lavabos, ni a 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
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hora d'esbarjo. 
 
-Hem d'assegurar 4m2 de seguretat per cada alumne, tant a classe com al 
pati, per tant els infants no es podran tocar ni entre ells ni amb la mestra. 
 
b) Sessions presencials dirigides als alumnes de 6è. 

REQUISITS 

-L'alumnat que vingui a l'escola no pot tenir cap mena simptomatologia 
compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

-Prendre la temperatura cada dia abans de sortir de casa i comunicar-la a la 
mestra. 
 
-L'alumnat no pot ser que hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 
dies anteriors 
 
-Els infants no poden haver estat en contacte estret amb algun positiu 
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
 
-El calendari vacunal ha d'estar al dia, (exceptuant les que no s'han pogut 
posar en període de confinament). Cal portar còpia del carnet el primer dia 
(darreres disposicions de Salut demanen i recomanen certificat de vacunes 
però no és obligatori). 
 
-En cas que el vostre fill/a presenti una malaltia crònica d’elevada 
complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat es valorarà de manera 
conjunta amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència 
la seva assistència o no al centre. 
 
-Les famílies que portin els seus fills/es hauran de signar una declaració 
responsable sobre el compliment d'aquests requisits. Document PDF. Enviat 
per Dinantia.  

-A l’escola tindrem papers impresos amb la declaració responsable per les 
famílies que no ho puguin imprimir a casa. Però és imprescindible que ho 
firmi la mare, el pare o el tutor legal, per tal que els vostres fills/es puguin fer 
l’activitat presencial al centre i en cap cas es podran quedar si no la porten. 

-El pare o la mare s'han de comprometre a estar localitzables en tot 
moment i a acudir al centre amb diligència en cas d'incidència. 
 

ORGANITZACIÓ 

 
-L'assistència a l'escola és voluntària, el curs finalitza el 19 de juny i es 
continuaran el treball telemàticament. 

file:///C:/RUFI/DIRECCIÓ-19-20/CORONA/DINANTIA/Declaració%20responsable%20PRIMÀRIA.pdf
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-L'alumnat de 6è podrà venir a l'escola en grups màxims de 13. Seran atesos 
pel seu tutor/a o algun mestre/a del centre i en franges horàries d’1:30 h. 

-L'assistència  es realitzarà dos dies de juny, un dia en cada setmana d'acord 
amb el següent calendari i horari:  

6è A: 1r dia 10 de 9 a 10:30 h. 2n dia 17 de 9 a 10:30 h 

6è B: 1r dia 10 de 11 a 12:30 h. 2n dia 17 de 11 a 12:30 h. 

 
-Els infants entraran al centre esglaonadament, per la porta habitual, amb un 
marge de 15 minuts per entrar i evitar aglomeracions a la porta. 
 

-Tots els alumnes hauran de venir amb els llibres i materials propietat del 
centre i podran recollir el material propi. 

-No seran classes lectives. Es faran dinàmiques d'acompanyament  i 
orientació:  

•  Comentari general dels resultats educatius obtinguts pel conjunt de la classe i 
reflectit als informes. 

•  Valoració de les activitats desenvolupades durant el temps de confinament, 
avaluació del curs, i rememoració i valoració de l'escolaritat al nostre centre. 

•  Orientacions per al pas d'etapa educativa: identificació dels IES als que es 
matricularan els alumnes, pautes de treball durant l'estiu, informacions 
genèriques de 1r ESO. 

•  Activitats diverses de dinàmica de grups que incideixen en l'àmbit 
socioafectiu. 

•  Lliurament de diplomes i obsequis. Els nens que no hagin vingut se’ls 
guardarà per fer-lo més endavant quan es compleixin les condicions adients.  

• Visionat del muntatge elaborat, com a cloenda del curs i l’activitat. 

 
-Els diferents grups no podran coincidir en els passadissos ni lavabos. 
 
-Hem d'assegurar 4m2 de seguretat per cada alumne, per tant no es podran 
tocar ni entre ells ni amb la mestra. 
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c) Sessions presencials dirigides a la resta de l’alumnat amb tutories 
individuals. 

L'atenció tutorial individual dirigida a la resta d’alumnes, amb caràcter 
excepcional, puntual i no continu. A petició del tutor si veu la 
necessitat. En cas de que la família ho manifesti es cercarà la millor 
manera de fer-ho , orientat sempre a telemàtic o telefònic. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

El Pla realitzat per la direcció del centre serà revisat pel coordinador de 
Riscos Laborals del centre per consensuar l’organització d’espais i la 
mobilitat interna. 

El dia anterior a la utilització d'una dependència les mestres disponibles, 
membres de l’ED i el conserge procediran a la seva adequació per garantir 
distàncies interpersonals. També senyalitzaran els fluxos d'entrada i sortida 
i col·locaran els cartells informatius sobre les mesures de prevenció que s'han 
d'adoptar. 

A l'entrada al centre es col·locarà una taula amb un dispensador de gel 
hidroalcòholic. 

Als lavabos es garantirà la presència de sabó i tovalloles d'un sol ús. 

Es vigilarà el distanciament físic interpersonal de 2 m. 

Es requerirà rentat de mans de l’alumnat: 

•  A l'arribada i a la sortida del centre educatiu. 

•  Abans i després dels esmorzars. 

•  Abans i després d'anar al WC (infants continents). 

•  Abans i després de les diferents activitats manipulatives i de la sortida al pati, 
si calgués. 

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. 
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•  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. 

Els nois i noies majors de 5 anys i les docents utilitzaran mascareta 
sempre i quan no puguin mantenir la distància de 2 metres i/o es trobin en 
una dependència sense ventilació òptima. 

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l'entrada i la 
sortida dels infants i 3 vegades al dia, al menys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es 
deixaran les finestres obertes. 

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. 

Es comunicarà a l'ajuntament les dependències que s'utilitzaran, per 
procedir a la seva neteja i desinfecció. 

El personal de neteja rebrà les indicacions de neteja i desinfecció establertes a 
les instruccions del departament. 

  

Aquest Pla ha estat informat al C. Escolar i a l’Inspector el 3 de juny de 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 


