
PLA D’OBERTURA DEL CENTRE EDUCATIU ESCOLA L’ESCULAPI 

 

1. Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial            

al centre. 

 

Com a centre la prioritat és la salut de l’alumnat i de tot el personal que treballa a                  

l’escola. Per tant l’assistència al centre dels professionals serà la mínima necessària per             

cobrir les necessitats.  

- Membres de l’equip directiu: en funció del nombre de l’alumnat. 

- Mestres: 1 pel grup de 6è i 1 per grup d’infantil (de l’1 al 12 de juny) 

- Mestres durant la setmana del 15 al 19 de juny: 1 per cada grup d’alumnes que                

assisteixi al centre per dur a terme el comiat del curs.  

- Personal no docent: administrativa només en l’estricite cas que sigui necessari.           

La conserge que ajudarà en les tasques de control de mobilitat de l'alumnat,             

entrades i sortides, i atenció telefònica. 

- Vetlladora: només en el cas que assisteixi al centre un infant amb la necessitat              

de ser atès per ella i si el Departament ho autoritza. 

- EAP: només en els casos concrets que sigui imprescindible la seva assistència al             

centre.  

2. Previsió de l’alumnat que assistiran presencialment al centre. 

2.1. Nombre d’alumnes per nivells 

De l’1 al 12 de juny: 

Grup de 6è: un grup de tretze alumnes. 

E. Infantil:  un de grup de menys de vuit. 

 

Del 15 al 19 de juny:  

E. Infantil: ....... alumnes 

CI-1: ....... alumnes 

CI-2: ....... alumnes 

3r CM: ......... alumnes 

4t CM:  ......... alumnes 

5è CS:  ......... alumnes 

6è CS:  ......... alumnes 



 

 

2.2. Organització de grups d’alumnes, dels mestres, horaris i espais 

La mesura bàsica de referència és 4m2 per alumne. Tots els espais del centre              

són susceptibles de ser utilitzats com a aules.  

 

De l’1 al 12 de juny: 

 

 Alumnat de 6è Docent 

  9:30 a 11:30h 1 Grup (7 alumnes) Anna Muntadas 

 

 E. Infantil Docent 

9 a 13h 1 Grup (max 8 alumnes) Dilluns Totes per preparar   
els espais. 

Dimarts Anna Ferrer 

Dimecres Eva Bassó 

Dijous Tània Martin 

Divendres Anna Ballesta 

 

De l’8 al 12 de juny: 

 E. Infantil Docent 

9 a 13h 1 Grup (max 8 alumnes) Dilluns Anna Ballesta 

Dimarts Anna Ballesta 

Dimecres Eva Bassó 

Dijous Tània Martin 

Divendres Tània Martin 

 

 

 

 

 



Del 15 al 19 de juny 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 - 10 3 anys 
Laboratori 

 Tània 

3 anys Taller 
Anna B 

3 anys Casona 
Sònia 

5è A 
Cristina 

5è B 
Robert 

10:30 - 
11:30 

4 anys 
Laboratori 

Tània 

4 anys Taller 
Anna B 

4 anys Casona 
Anna F 

5è A 
Cristina 

5è B 
Robert 

12 - 13 5 anys 
Laboratori 

Tània 

5 anys Taller 
Anna B 

5 anys Casona 
Anna F 

  

ESPAI Porxo  Porxo Porxo Porxo  Porxo 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 - 10 1r Peret i 
Maximeta 
Ari/ Judit 

6è  
Anna M 

1r Les Anxoves 
Mònica 

4t 
Roser/Mireia 

3r 
Marta 

10:30 - 
11:30 

2n Peret i 
Maximeta 

  Lídia/ Judit 

6è 
Anna M 

2n Les Anxoves 
Mònica 

4t 
Roser/Mireia 

3r 
Marta 

ESPAI Porxo  Porxo  Porxo  Porxo  Porxo  

 

 

 

3. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup           

reduït. 

 

Durant el període d’obertura se seguirà oferint l’atenció telemàtica de tot           

l'alumnat del centre. 

 

4. Requisits per poder assistir al centre: alumnat i personal docent i no docent. 

 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  



a. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,         

dificultat respiratòria, malestar, diarrea, ...) o amb qualsevol altre quadre          

infecciós. 

b. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies               

anteriors. 

c. Que no haig estat en contacte estret amb positiu confirmat o           

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

d. Calendari vacunal al dia. 

 

En el cas de l’infant que presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui              

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, 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:  

a. Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport          

ventilatori.  

b. Malalties cardíaques greus. 

c. Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que           

precisen tractaments immunosupressors) 

d. Diabetis mal controlada. 

e. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

5. Famílies 

Per dur a terme el retorn al centre les famílies hauran de signar una declaració               

responsable conforme els seus infants compleixen els requisits per poder assistir al            

centre. 

També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 a              

l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu             

davant qualsevol incidència.  

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fill i filles prenent-los la              

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que l’infant                

tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà             

assistir al centre.  



 

6. Circulació per al centre 

 

6.1. Entrades i sortides 

a. Educació infantil: 

L’entrada serà esglaonada per la seva porta habitual. Cada família serà informada            

personalment de l’hora d’entrada. Abans d’accedir al centre es comprovarà la           

temperatura per part d’un responsable del centre i s’acompanyarà a l’infant a l’aula             

corresponent. La família no podrà accedir al centre escolar.  

La sortida serà esglaonada. La família esperarà a l’exterior del centre i un responsable li               

portarà el seu fill o filla. Cada família serà informada personalment de l’hora de              

sortida. 

b. Educació primària: 

L’entrada serà esglaonada per la seva habitual. Cada família serà informada           

personalment de l’hora d’entrada. Abans d’accedir al centre es comprovarà la           

temperatura per part d’un responsable del centre i s’acompanyarà a l’infant a l’aula             

corresponent. La família no podrà accedir al centre escolar.  

La sortida serà esglaonada per la mateixa porta per on han entrat. La família esperarà a                

l’exterior del centre i un responsable li portarà el seu fill o filla.  

 

6.2. Circulació pels passadissos i accés al pati 

Es vetllarà perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos              

per tal d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.  

 

7. Pati 

L’alumnat de primària no està previst que surti al pati. L’alumnat d’infantil si ja que la                

seva jornada és més llarga.  

Els jocs i les activitats es podran realitzar de manera individual o en grups reduïts per                

tal de garantir les mesures de distanciament físic. 

No podran utilitzar ni joguines ni les estructures del pati. 

 

8. Menjador 

No hi haurà servei de menjador. 



 

9. Material escolar 

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

en casos imprescindibles.  

Les joguines o el material didàctic serà d’ús individual diari. S’evitarà la manipulació             

d’eines i material comú que pot generar risc de contagi. 

 

10. Mesures de protecció i prevenció 

És necessari difondre les mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi:  

- Cal reforçar conductes saludables: tossir i esternudar al colze.  

- Treballar i entrenar el rentat de mans. 

Els infants s’hauran de rentar les mans... 

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

- Abans i després de l’esmorzar 

- Abans i després d’anar al wc 

- Marcar l’espai per assenyalar el distanciament físic.  

Els infants han de mantenir una distància aproximada de 2 metres entre ells i              

amb els adults. Han de disposar d’un espai d’uns 4m2. 

- Utilitzar correctament la mascareta 

 

COL·LECTIU INDICACIÓ TIPUS DE MASCARETA 

E. Infantil No indicada en general. 
A partir de 5 anys i si hi 
ha dificultats per fer 
complir les mesures de 
distanciament caldria 
indicar-la.  

Higiènica amb 
compliment norma UNE 

E. Primària Obligatòria. Quan es 
compleixin mesures 
òptimes de 
distanciament i 
ventilació d’espais, se’n 
podrà prescindir.  

Higiènica amb 
compliment norma UNE 

Personal docent i no 
docent 

Obligatòria. Higiènica amb 
compliment norma UNE 

 



11. Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 

11.1. Pautes de ventilació 

Serà necessari la ventilació de les instal·lacions interiors com a mínim abans de             

l’entrada i sortida dels infants i 3 vegades al dies.  

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Es deixaran les finestres             

obertes.  

 

11.2. Pautes generals de neteja i desinfecció 

La neteja i desinfecció es farà diàriament. 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 aquells de màxima concurrència.  

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 i cadires.  

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins.  

- Aixetes 

- Lavabos. 

L’empresa de neteja es farà responsable d’assegurar la dotació de sabó i eixugamans             

per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. 

 

12. Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia compatible           

amb Covid. 

En cas de presència de símptomes se seguiran les indicacions següents:  

A. En cas d’aparició de símptomes d’un infant en la seva presència al centre: 

- Aïllar l’infant en un espai específic. 

- Avisar pares, mares o tutors. 

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

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

B. 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. 



- Informar de seguida a la direcció del centre. 

- Els docents hauran d’emplenar la declaració responsable relativa a la          

vulnerabilitat.  


