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0- Introducció 

 
En base al document enviat als centres en data de 20 de maig de 2020 

INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS  

EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020  aprovat 

pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020 i segons s’especifica en aquest 

document,  elaborem un pla de reobertura de la nostra escola que es portarà 

a la pràctica a partir de l’1 de juny  sempre i quan el nostre municipi estigui a la 

fase 2 de desconfinament, ja que segons la normativa vigent en aquesta fase  

es deixa de manera limitada l’obertura del centre educatius. Segons aquestes 

instruccions cada centre ha d’elaborar el seu propi Pla d’Obertura aplicant les 

mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió dels 

alumnes. Un cop elaborat aquest pla, la directora n’informarà al claustre,  al 

Consell Escolar i es publicarà a la pàgina web del centre. 

 El retorn al centre de l’alumnat és totalment voluntari però per poder 

reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  Absència de 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós, i  que 

no siguin o hagin estat en contacte amb persones positives per al SARS-CoV 2 

durant els 14 dies anteriors i tenir actualitzat el carnet sanitari  de vacunes. 
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 1- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 

presencial centre 

 

En base al text de les instruccions donades pel Departament. 

“Les direccions dels centres hauran d’informar a tots els treballadors i treballadores 

de la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes 

estrets i simptomatologia de COVID19. Això permetrà identificar al personal que 

podrà participar en les activitats presencials. Prèviament, les direccions dels centres 

públics de titularitat del Departament hauran de donar d’alta a tots els treballadors 

del centre al GUAC.” 

 

Al nostre centre hi ha 6 docents que no podran participar de les 

activitats presencials i  25 docents que si que podran fer-ho. 

Pel que fa al personal no docent hi haurà la conserge i 

l’administrativa. 

  

2- 

 

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre. 

 

Hi assistiran 4 alumnes d’educació infantil i 25 alumnes de sisè de 

primària. 

      3-  Organització de l’acció educativa presencial. 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat. 

Dos grups d’alumnes d’educació infantil de 2 i 2 alumnes que ocuparan dues 

aules. 

Dos grups d’alumnes de sisè de primària de 12 i 13 alumnes que ocuparan 

dues aules de sisè. 

Les tutories personalitzades amb un membre de la família es faran a les 

respectives aules. 

 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo) 

Alumnes d’educació infantil: de 9h a 13h de dilluns a divendres de l’1 al 19 de 
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juny. Esbarjo de 11h a 12h 

Alumnes de sisè de 9h a 10:30h els dies 2, 4, 9 i 12 de juny. 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 

Aules de primària per 6è. 

Aules de primària per fer acció tutorial a la resta de cursos. 

Aules d’educació infantil per a l’alumnat de P3, P4 i P5.  

 

4-  Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció 

tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu. 

4.1. Acció educativa a l’alumnat de 6è de primària 

Segons el document del Departament: 

“Es farà acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 13 com a 

màxim per als 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. Cada centre –que serà netejat 

i desinfectat prèviament haurà d’elaborar un Pla específic d’obertura, adequat al Pla del 

Departament aprovat pel PROCICAT i a les orientacions específiques que es dictin, tant pel que 

fa a espais com a professorat. Com sigui que la proposta ha de ser voluntària per a l’alumnat 

de 6è de primària, cal garantir la continuïtat de la telemàtica sense que això comporti una 

doble jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes” 

 

L’escola estableix pel que fa aquest punt: 

 Pel que fa a aquest darrer paràgraf i per tal de concretar aquesta acció 

educativa presencial, l’equip directiu s’ha posat en contacte amb els tutors de 

sisè i les famílies de l’alumnat per tal d’establir un calendari i horari  de trobada 

entre alumnes i tutors. En primer lloc es va preguntar a les famílies mitjançant 

un formulari si desitjaven que els seus fills es desplacessin a l’escola per tal de 

fer aquest acompanyament personalitzat del que parla el document. En 

funció del nombre de famílies que han acceptat la proposta, s’han fet dos 

grups; un de 13 alumnes i un de 12 alumnes. Aquests grups es reuniran amb el 

seu tutor/a durant 1h30m. La resta de dies de la setmana es farà treball 
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telemàtic.  

Del 15 al 18 de juny s’establiran reunions amb les famílies que ho desitgin, i es 

donarà cita prèvia per tal de lliurar els informes trimestrals i finals de cada 

alumne i el recull de fotografies i imatges així com també l’orla de fi de curs. En 

aquestes trobades es mantindrà tot el protocol pel que fa a la seguretat i 

prevenció de contagis. 

 A l’inici del proper curs i si les condicions sanitàries ho permeten es farà el 

comiat formal amb el tradicional sopar de comiat.  

4.2. Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne 

Segons el document del Departament:  

“Es farà atenció personalitzada del tutor amb l’alumne i, si escau, la família 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’alumne i, si escau, d’un únic familiar amb el 

tutor o tutora a l’aula. Cada centre haurà de preveure els alumnes, el professionals que els 

atendran i decidir com es farà en cada cas.” 

 

L’escola estableix pel que fa aquest punt: 

Respecte aquest paràgraf totes les famílies que ho desitgin, tan de primària 

com d’educació infantil,  i mitjançant cita prèvia amb el tutor/a podran 

mantenir una breu reunió on es podrà fer una valoració del període de 

confinament i també es podrà informar i comentar el resultat de l’avaluació 

final. A les reunions dels  alumnes que ho requereixin també hi assistirà la 

mestra d’Educació Especial.  

El tutor/a es posarà en contacte amb les famílies per tal de concretar dia i 

hora de la trobada. Les famílies que no puguin o vulguin assistir personalment a 

l’escola faran una videoconferència amb la tutora o el tutor, així com també 

les famílies dels cursos que tinguin una tutora o un tutor que sigui considerat 

personal de risc i per tant no pugui assistir personalment al centre. 

Aquestes famílies podran passar per l’escola a recollir l’informe mitjançant una 

cita prèvia que poden demanar trucant a l’escola a partir del 8 de juny. 

En aquestes trobades es mantindrà tot el protocol pel que fa a la seguretat i 
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prevenció de contagi. 

 

4.3. Acollida per a l’alumnat de segon cicle d’educació infantil 

Segons el document del Departament: 

“Es farà 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 possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 

de 10 alumnes a P4 i P5 i en horari de 9 a 13 hores. Les famílies que portin els infants de 1 a 6 

anys a la llar i/o escola per motius de conciliació hauran de presentar una declaració 

responsable d’acord el model que es facilitarà” 

 

L’escola estableix pel que fa aquest punt: 

S’ha demanat a les famílies si es troben en aquestes circumstàncies laborals i si 

portaran els seus fills a l’escola mitjançant un formulari. Cada família haurà 

d’omplir la declaració responsable pertinent i fer-la arribar a l’escola. L’horari 

serà de 9 a 13h i el grups no podran estar formats per més de 8 alumnes a P3 i 

10 alumnes a P4 i P5. Finalment, es farà un grup de 4 alumnes. 

Del 15 al 18 de juny es faran les reunions personalitzades amb cada família que 

ho desitgi. En el cas que la tutora formi part del grup de risc establert pel 

Departament les trobades es podran fer telemàticament o per telèfon. 

En aquestes trobades es mantindrà tot el protocol pel que fa a la seguretat i 

prevenció de contagi. 

 

5- Servei de transport. 

L’escola no oferirà servei de transport. 

 

6- Seguretat. 

 

El centre ha adoptat i aplicarà totes les mesures de seguretat establertes. La 

seguretat requereix l’esforç i el compromís de tots; el centre, les famílies i 

l’alumnat. 
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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.  

Els pares i mares no accediran a l’interior del recinte escolar i deixaran els seus 

fills a la porta d’entrada principal de primària i/o d’educació infantil. 

Els docents i els familiars hauran d’anar proveïts de mascareta i serà 

recomanable que els alumnes la portin a partir de 6 anys. L’escola vetllarà per 

la higiene de mans amb sabó desinfectant, mantenir la distància mínima de 

seguretat i vetllar per l’entrada i sortida del centre de manera diferenciada per 

cada grup d’ alumnes. En funció del nombre d’alumnes que vinguin a l’escola 

s’establirà un protocol determinat pel que fa a les entrades i sortides del 

centre.  L’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà documents en 

paper, excepte en casos imprescindibles. 

En el cas de l’alumnat d’educació infantil cada alumne disposarà d’un espai 

propi amb materials als seu abast d’ús individual.  

En el cas de l’alumnat de 6è, se’ls ha demanat que portin una llibreta  i un 

estoig d’ús personal. 

Pel que fa a les joguines i el material comú de plàstic se 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.  

En cas d’ús, com a grup classe d’aules de música o aules d’informàtica, 

s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de 

contagi. 

 

Segons les instruccions de Departament: 

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

al centre: 

1- Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 

2- Avisar pares, mares o tutors. 
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3- Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra. 

4- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

5- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

1- No assistir al centre 

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

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació: 

1- Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible 

a la direcció del centre 

2- 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. 

3- Seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels 

seus possibles contactes. 

 

 


