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PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA ELS PINS DE BARCELONA 

JUNY 2020 

 

El present document es basa en el document INSTRUCCIONS PER A 

L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES  EDUCATIUS JUNY 2020 

(aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020). 

 

D’acord amb les indicacions del Consorci d’Educació de Barcelona la direcció de 

cada un dels centres elabora el seu pla d’obertura amb la clara voluntat 

d’atendre i prestar el millor servei a l’alumnat i partint del coneixement de la 

realitat de cada entorn concret. A la vegada la direcció ha d’adoptar les mesures 

organitzatives que millor s’ajusten a les condicions i necessitats de cada una de 

les etapes educatives per tal d’obrir al centre i realitzar-hi l’acció educativa. 

 

Aquest pla s’ha elaborat amb l’assessorament i acompanyament de la Inspecció 

Educativa per preservar el model educatiu de l’escola i les mesures sanitàries 

per protegir els infants i personal que treballa al centre. 

 

L’escola Els Pins forma part de la Xarxa 0-18 de centres públics d’Horta-

Guinardó i s’adhereix a l’acord pres  per obrir els centres i fer l’acompanyament 

emocional i presencial a l’alumnat de 6è d’ed.primària, així com l’atenció 

personalitzada als alumnes de P3 fins a 5è en hores convingudes prèviament. 

Aquest acompanyament es farà presencialment i puntualment  amb la 

mestra  tutora, sempre que sigui possible. 
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Aquest pla és un document viu, però estableix la base de les primeres 

actuacions, tant a nivell organitzatiu com de funcionament seguint les mesures 

establertes per criteris de seguretat. El pla està subjecte a noves instruccions 

que rebem del Departament d’Educació. 

 

1. Calendari d’obertura del centre i algunes qüestions organitzatives: 

 

L’obertura del centre es farà el primer dia lectiu després de que la regió 

sanitària de Barcelona entri en la fase 2 de desescalada. 

 

El centre estarà obert de 9 a 13.30h., però només s’atendrà aquelles persones 

amb qui s’hagi convingut una cita prèvia. 

 

Del 10 al 18 de juny s’organitzarà l’atenció de l’alumnat de forma personalitzada 

o en grups reduïts al centre. 

 

El curs 2019/2020 acabarà a nivell lectiu en format telemàtic el 19 de juny.  

 

L’escola romandrà oberta per tasques de caràcter administratiu fins el 17 de 

juliol. Tanmateix, les gestions administratives amb les famílies  es realitzaran 

preferiblement en format telemàtic, a través del correu electrònic de l'escola i 

del telèfon, o bé de forma presencial amb cita prèvia, d’acord amb les mesures 

de protecció i prevenció  fixades en aquest document. 

Seguint les indicacions del Departament d’Educació no hi haurà servei 

d’acollida, ni menjador, ni activitats extraescolars. 
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2. Finalitat i concreció de les actuacions educatives: 

 

La finalitat de l’organització de l’obertura de l’escola es concreta en la voluntat 

d’oferir que tot l’alumnat pugui assistir a l’escola en algun moment de final de 

curs en les condicions més idònies per la seva seguretat i el seu benestar 

psíquic i emocional. 

 

D’acord amb aquest objectiu, i amb la premissa d’assegurar la seguretat i el 

benestar psíquic i emocional dels infants, l’atenció presencial que oferim té 

formats diferents per als diferents grups d’edat.  

 

Des del punt de vista psicopedagògic, valorem necessari que els infants de 3 a 6 

anys puguin fer acte de presència a l’escola i fer un comiat amb la seva tutora  

acompanyats d’una persona adulta del seu nucli familiar. Per això oferim 

tutories personalitzades convingudes amb cita prèvia al centre. 

 

En el cas dels infants de 1r i 2n d’educació primària, considerem important 

oferir una atenció tutorial en grups molt reduïts d’alumnes, de manera que 

tenint en compte la seva edat, puguin gestionar les mesures de distanciament 

físic i d’higiene sense un excés de pressió que no seria bo.  

 

En el cas dels infants de 3r a 6è d’educació primària, també oferim una atenció 

tutorial en grups reduïts d’un màxim de 9 persones per grup. 

 

Per als nois i noies de 6è d’ed.primària preveiem que l’atenció tutorial tingui 

una durada de dues hores al llarg d’un dia concret en que es convocarà cada 

grup. La finalitat és donar suport a la finalització de l’etapa educativa, oferir 

l’oportunitat d’acomiadar-se amb alguns companys i companyes de forma 
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presencial, i fer un acompanyament en el seu pas a l’etapa d’educació 

secundària. 

 

A més, hem tingut en compte l’atenció a famílies i infants que podem 

reconèixer que han viscut una situació de major vulnerabilitat, i les 

acompanyarem de forma específica amb una tutoria personalitzada presencial 

al centre, organitzada amb una cita prèvia d’acord amb el mestre o mestra que 

l’acull. 

 

 

3. Organització de les persones, dels horaris i dels espais en l’acció 

educativa i d’acompanyament presencial: 

 

Les mestres encarregades de la tutoria de cada grup d’infants organitzaran i 

comunicaran la convocatòria concreta a les famílies i els nens i nenes.  

El retorn presencial al centre en tot cas és voluntari i serà el pare, mare o tutor 

legal de cada infant qui decideixi assistir a l’escola. Cal tenir en compte que 

l’activitat i el suport docent es mantindrà de forma telemàtica fins el 19 de juny. 

 

Es preveu que hi hagi onze mestres que poden estar presents al centre i 

preveiem que tot l’alumnat que està convocat vingui a l’escola en el moment 

acordat i en la forma acordada. 
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L’organització d’atenció presencial prevista és la següent: 

Setmana del 8 al 12 de juny de 2020 

dilluns  
8 de juny 

Dimarts 
9 de juny 

dimecres 
10 de juny 

dijous 
11 de juny 

divendres 
12 de juny 

   
9 a 13.30h. 
 
Tutories 
personalitzades a 
les famílies i infants 
del grup de 3-4 anys 
en hores 
convingudes  
ATRI de l’escola 

 
9 a 13.30h. 
 
Tutories 
personalitzades a 
les famílies i infants 
del grup de 4-5 anys 
en hores 
convingudes  
ATRI de l’escola 

 
9 a 13.30h. 
 
Tutories 
personalitzades a 
les famílies i infants 
del grup de 5-6 anys 
en hores 
convingudes  
ATRI de l’escola 

 

Setmana del 15 al 19 de juny de 2020 

dilluns  
15 de juny 

dimarts 
16 de juny 

dimecres 
17 de juny 

dijous 
18 de juny 

divendres 
19 de juny 

 
9 a 13.15h. 
Atenció tutorial en 
grups reduïts a 
l’alumnat de 1r 
d’educació primària 
AULA de 1r 

 
9 a 13.30h. 
Tutories 
personalitzades a 
les famílies i infants 
del grup de 4-5 anys 
en hores 
convingudes  
ATRI de l’escola 

 
9 a 13.30h. 
Tutories 
personalitzades a 
les famílies i infants 
del grup de 3-4 anys 
en hores 
convingudes  
ATRI de l’escola 
 

 
9 a 13.30h. 
Tutories 
personalitzades a 
les famílies i infants 
del grup de 5-6 anys 
en hores 
convingudes  
ATRI de l’escola 
 

 

 
9 a 13.15h. 
Atenció tutorial en 
grups reduïts a 
l’alumnat de 2n 
d’educació primària 
AULA de 2n 

 
11.15 a 13h. 
Atenció tutorial al 
primer grup 
d’alumnes de 6è 
AULA de 6è 
  

 
11.15 a 13h. 
Atenció tutorial al 
segon grup 
d’alumnes de 6è 
AULA de 6è 

 
11.15 a 13h. 
Atenció tutorial al 
tercer grup 
d’alumnes de 6è 
AULA de 6è 

 

  
9 a 13.15h. 
Atenció tutorial en 
grups reduïts a 
l’alumnat de 3r 
d’educació primària 
AULA de 3r 

 
9 a 13.15h. 
Atenció tutorial en 
grups reduïts a 
l’alumnat de 2n 
d’educació primària 
AULA de 2n 

 
9 a 13.15h. 
Atenció tutorial en 
grups reduïts a 
l’alumnat de 1r 
d’educació primària 
AULA de 1r 
 

 

  
9.15 a 13.30h. 
Atenció tutorial en 
grups reduïts a 
l’alumnat de 4t 
d’educació primària 
AULA de 4t 
 

 
9.15 a 13.30h. 
Atenció tutorial en 
grups reduïts a 
l’alumnat de 5è 
d’educació primària 
AULA de 5è 
 

 
 

 

 

En cap dels casos s’ha previst una estona d’esbarjo, ja que no es considera necessari. 
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4. Requisits d’assistència 

 

No es podrà atendre cap infant i/o persona adulta que no tingui cita prèvia o 

hora convinguda. 

 

Cada alumne/a ha de venir al centre amb un únic membre de la seva família. 

En el cas dels acompanyants adults de l’alumnat de 1r a 6è d’ed.primària, 

aquests no podran accedir al centre, només els seus fills/es. 

 

Serà obligatori que la família hagi signat i aportat prèviament la declaració 

responsable conforme es compleixen els requisits següents (tant per les 

persones adultes com per a cada infant): 

 

.Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 o amb qualsevol 

altre quadre infecciós. 

 

.No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia en 

els 14 dies anteriors 

 

.Calendari vacunal al dia. 

 

De la mateixa manera, el personal docent i no docent del centre educatiu que 

sigui al centre haurà d’haver subscrit aquesta declaració responsable per assistir 

al seu lloc de treball, d’acord amb les indicacions de Recursos Humans i de 

Prevenció de Riscos Laborals del Consorci d’Educació de Barcelona. 
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5. Mesures de protecció i de prevenció de riscos 

 

D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, es prendran les 

mesures següents: 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ÚS D’ESPAIS I DELS FLUXOS CIRCULATORIS DE LES 

PERSONES 

Tenim previst evitar l’ús d’espais compartits, de canvis d’aula i desplaçaments 

per l’interior del centre.  

De la mateixa manera hem organitzat els horaris d’entrada i sortida al centre 

dels infants i de les persones adultes de manera que en una franja de temps 

coincideixin el mínim de persones possibles. 

Quan hi hagi coincidència en la circulació de dos o tres grups de persones, 

crearem i senyalitzarem un itinerari de circulació diferenciat per a cada grup, 

mantenint l’allunyament d’itineraris el màxim possible. 

 

Aquests itineraris de circulació s’informaran prèviament a les famílies per tal de 

preparar l’arribada al centre. De la mateixa manera s’atendrà els nens i nenes 

quan vinguin i marxin de l’escola tot remarcant les indicacions de circulació. 

 

Es farà un ús controlat dels lavabos i es recomanarà que cada alumne/a porti de 

casa una ampolla per refrescar-se, ja que no deixarem beure aigua de les aixetes 

de l’escola.  

  

DISTANCIAMENT FÍSIC 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del 

virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que 

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

recomanat.  

 

Per facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre 

d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables. 

 

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

sempre el mateix. Així, si apareix un cas, el nombre de persones amb contacte 

estret és limitat. 

 

El personal del centre serà responsable de vetllar pel compliment d’aquestes 

distàncies. A més, no es realitzaran activitats que comportin contacte físic entre 

persones. 

 

ÚS DE MASCARETA 

Sempre que no es pugui preservar la distància mínima de dos metres entre 

persones, utilitzarem la mascareta. El personal docent tindrà disponible una 

mascareta per fer-ne ús, i per altra banda recomanarem a les famílies que 

adults i nens i nenes la portin per si fos necessari utilitzar-la. 

 

RENTAT DE MANS  

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així 

com del personal docent i no docent. 

 

En infants, es requerirà rentat de mans: 

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

          ▪ Abans i després d’anar al WC. 

          ▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 
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En el cas del personal que treballa al centre educatiu, el rentat de mans es durà 

a terme: 

             ▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

             ▪ 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). 

 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS, MATERIALS I MOBILIARI 

Ventilarem les instal.lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

dels infants i 3 vegades al dia, com a mínim amb una durada de deu minuts. 

 

La neteja i la desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària i es 

realitzarà en tres moments: 

.Es farà la neteja prèvia dels espais, mobiliari i material que s’utilitzarà 

.Es farà la neteja posterior dels espais, mobiliari i material utilitzat, al final 

de la jornada 

.Es farà la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho 

requereixin, especialment les aules utilitzades i la zona de l’atri. 

 

A més, es prioritzarà que cada alumne/a porti el seu propi material per a ús 

particular. 
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6. Protocol d’actuació en cas d’aparició de símptomes a l’escola 

 

La direcció del centre actuarà davant la detecció de possibles símptomes de 

COVID-19 dels infants i del personal.  

 

Si algú té una temperatura corporal de 370C o superior, no podrà assistir a 

l’escola. Recomanarem a les famílies que prenguin la temperatura pròpia i la 

dels seus fills/es abans d’assistir al centre. 

  

En cas d’aparició de símptomes durant l’estada de l’infant al centre, es 

procedirà de la següent manera: 

.Se l’aïllarà en un espai diferenciat 

.S’avisarà el seu pare, mare, tutora o tutor legal 

.S’informarà a la família que ha d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatria 

.La direcció mantindrà una comunicació i coordinació amb el centre d’atenció 

primària més proper i de referència de la zona per tal que activi els protocols 

previstos 

.Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais, mobiliari i materials del 

centre 

 

Barcelona, 5 de juny de 2020 


