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Pla de Reobertura de l’Escola  1

 

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, 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 

  

1 Segons 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 
publicat pel Departament d’Educació el dia 20 de maig de 2020. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1Q2nDhV0uNHvo5icMJD1DhMR3MiQ94-sX
https://drive.google.com/drive/folders/1Q2nDhV0uNHvo5icMJD1DhMR3MiQ94-sX


 

1. Reobertura escola - juny 2020 
La reobertura de l’escola es farà a partir de l’1 de juny, si ens trobem en la Fase 2 de                    
desescalada. 

Es mantindrà la docència telemàtica. No es reprenen les classes lectives           
presencials. 

Es facilitarà a tot l’alumnat l’oportunitat d’assistir a l’escola en algun moment d’aquest             
final de curs. 

Es garantiran les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent,               
d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària. 

L’assistència a l’escola serà totalment voluntària. 

El curs escolar s’acaba, tal i com estava previst, el 19 de juny.  

No es preveu la reobertura del servei de menjador abans del proper curs. 

 
Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial            
al centre: 

Docents 16 
Personal PAS 1 

 
 

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

Educació infantil 6 
6è de Primària 11 
Altres cursos 12 
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2. Propostes acció educativa 

CURSOS ACTIVITAT OBSERVACIONS HORARI 

P3, P4, 
P5 

- Acollida dels alumnes els 
progenitors dels quals, per motius 
laborals, hagin de realitzar treball 
presencial sense possibilitat de 
flexibilitzar-lo. 

- Trobada tutor/a - alumne/a - un 
únic progenitor/a. Aquesta és 
una mesura excepcional, 
voluntària i no continuada. Caldrà 
demanar cita prèvia. 

Ràtio: 8 alumnes a    
P3 i 10 alumnes a     
P4 i P5. 

Caldrà presentar una 
declaració 
responsable, com a 
justificant del treball 
presencial 

Cita prèvia: via 
correu electrònic del 
tutor/a 

Horari acollida: de 
dilluns a divendres 
de 9h a 13h (amb 
entrades i sortides 
escalonades). 
 
Horari trobada: a 
convenir amb el 
tutor/a 

6è - Acció educativa presencial per 
tal de donar suport a la finalització 
d’etapa i tancar l’acompanyament 
del seu pas a secundària. Aquesta 
mesura es farà de manera 
puntual i no permanent. 

- Trobada tutor/a - alumne/a - un 
únic progenitor/a. Aquesta és 
una mesura excepcional, 
voluntària i no continuada. Caldrà 
demanar cita prèvia. 

Ràtio: 13 alumnes   
com a màxim. 
 

Caldrà presentar una 
declaració 
responsable 

Cita prèvia: via 
correu electrònic del 
tutor/a 

Horari acció 
educativa 
presencial: veure 
horaris d’atenció 
 
Horari trobada: a 
convenir amb el 
tutor/a 

1r, 2n, 3r, 
4t i 5è 

- Atenció tutorial en grups 
reduïts, si es creu necessari. 
Aquesta mesura és de caràcter no 
continu i puntual. 

- Trobada tutor/a - alumne/a - un 
únic progenitor/a. Aquesta és 
una mesura excepcional, 
voluntària i no continuada. Caldrà 
demanar cita prèvia. 

Ràtio: 13 alumnes   
com a màxim. 
 

Caldrà presentar una 
declaració 
responsable 
 
Cita prèvia: via 
correu electrònic del 
tutor/a 

Horari atenció 
tutorial: veure 
horaris d’atenció 
 
Horari trobada: a 
convenir amb el 
tutor/a 
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3. Horaris d’atenció per cursos  
 DL DM DC DJ DV 

 1 2 3 4 5 

9:00h a 13:00h P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 

9:00h a 11h 6è A 
 

6è B 
  

   

      

 8 9 10 11 12 

9:00h a 13:00h P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 

9:00h a 11h 6è A 
 

6è B 
  

   

      

 15 16 17 18 19 

9:00h a 13:00h P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 P3, P4 i P5 

9:00h a 10h 1r 3r A 4t A 5è A 6è A 

10:30h a 11:30h 2n A 3r B 4t B 5è B 6è B 

12h a 13h 2n B     

 
Grups pendents de concretar en funció del nombre d’alumnes assistents. 

 

4. Entrades i sortides  
Es respectaran les mesures de distanciament físic que serà de 1,5 - 2 metres. 

Les famílies no entraran a l’edifici escolar. 

CURSOS ENTRADES I SORTIDES 

P3, P4 i P5 Els alumnes entraran i sortiran de l’escola per la porta de la            
rampa que dóna al passadís central. 
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Si cal s’establirà un interval de 30’ entre els diferents grups que            
hagin de coincidir un mateix dia. 

1r, 2n, 3r i 4t Els alumnes entraran i sortiran al recinte escolar pel portal de la            
piscina. 
Entraran i sortiran de l’edifici escolar per la porta del pati. 

5è i 6è Els alumnes entraran i sortiran de l’escola per la porta          
principal. 

 

5. Espais i grups 
L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui                
possible també el docent. 

Així doncs, els grups seran estables i fixes per poder tenir la traçabilitat de contactes               
en cas de contagi. 

CURSOS P3, P4, P5* 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

AULES Aula P3 Aula 1r Aula 2n Aula 3r Aula 4t Aula 5è Aula 6è 

*En funció del nombre d’alumnes s’ocuparan les aules de P4 i/o P5. 

5.1. Patis 

CURSOS PATI 

P3, P4 i P5 Pati d’educació infantil 

6è Pista esportiva o pati d’educació primària 

 

6. Material escolar 
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà           
documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 
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Pel que fa a les joguines i el material comú de plàstic es cercaran formes perquè                
tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del               
material per un altre infant s’haurà desinfectat. 

7. Altres serveis escolars  

Menjador escolar 
Aquest curs no es reprèn el servei de menjador escolar. 

Transport escolar 
Pel que fa al transport escolar, el criteri general és que només en casos específics               
es reactivarà aquest servei pels alumnes de 6è. 

Els alumnes de 6è que utilitzen el transport de manera habitual, cal que notifiquin el               
més aviat possible si tenen intenció de fer ús d’aquest servei per assistir al centre               
durant el període de reobertura. 

8. Mesures de protecció i prevenció general 
8.1. Distànciament físic 

Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4 m². 

Es mantindrà una distància aproximada d’1,5-2 metres entre les persones. 

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

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 i mantenint la              
distància per evitar aglomeracions. 

S’establirà un interval de 30’ entre els diferents grups que hagin de coincidir un              
mateix dia. 

El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes           
distàncies. 

Les famílies dels alumnes no accediran a l’interior de l’edifici escolar, a no ser que               
sigui necessari. 
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8.2. Rentat de mans 

Alumnat 
- 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 de la sortida al pati). 

Personal docent i no docent 
- 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). 
- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Es garantiran diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó            
amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 

En punts estratègics (accessos al centre i als patis, passadissos...) es           
recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

Sobre l’ús de guants salut pública 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. 

8.3. Mascaretes 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Educació 
infantil (P3,  
P4 i P5) 

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 (de  
1r a 6è) 

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

Higiènica amb  
compliment norma  
UNE 
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Personal 
docent i no   
docent 

Indicada Higiènica amb  
compliment norma  
UNE 

En cas que es cregui necessari es demanarà als alumnes que assisteixin al             
centre amb mascareta higiènica. 

9. Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 

Pautes de ventilació 

Es ventilaran 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. 

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. 

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. 

10. Requisits per l’assistència 

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de complir els                
següents requisits: 

- 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. 
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- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia          
compatible en els 14 dies anteriors. 

- Calendari vacunal al dia. 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 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. 

11. Control de símptomes 
Les famílies o persones tutores hauran de presentar el primer dia de retorn al centre               
educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la            
importància de no portar els infants amb símptomes a l’escola, d'informar al centre             
educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i              
de 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. 

12. 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 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. 

 
REF 20200527 pla de reobertura de l’escola Esc Joaquim Vallmajó 

DOC  13 Pàgina 11 

 



 

- 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: 

- 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. 
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