
PLA D’OBERTURA - ESCOLA MONTOLIU (La Riera de Gaià) 

 

1. MARC NORMATIU  

Es preveu l'obertura parcial del centre el 1r de juny de 2020, una vegada ja dins de la Fase 2 
de la desescalada. Per a activitats no acadèmiques, amb presència voluntària. No és podran 
fer canvis una vegada muntats els grups.  

El curs lectiu acabarà de manera telemàtica, tal i com venim fent a través de les propostes 
globalitzades.   

Aquesta obertura preveu donar resposta a necessitats específiques i a l’atenció 

personalitzada de l’alumnat que ho necessiti. En cap cas es treballaran continguts,  ni es farà 

classe normal.  

 

El Pla s’ha desenvolupat seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres 

i respectant les mesures que estableix la Generalitat per a la reincorporació progressiva als 

centres de treball del personal de l’Administració: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-

obertura-centres.pdf 

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200524_instruccio_4_2020 

 

Aquest Pla d’Obertura modifica puntualment les NOFC del centre en tot el que fa referència 
a entrades i sortides d’alumnes. 

 

- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està 
portant a terme fins al final del curs. 

- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 

- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes. 

 

  



2. ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN A L’ESCOLA I PREVISIÓ 
D’ALUMNAT 

S’ha contactat amb les famílies a través de “Dinantia” explicant les activitats que es 
desenvoluparan a partir de del dia 1 de juny i fent el qüestionari de previsió d’assistència. 

 

2.1 Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- i exclusiva per 6è de 
primària en grups de 13 alumnes.  Per tal de donar suport a la finalització d'etapa.  

Es preveu que assisteixen un total de 0 alumnes de 6è.  Per tant, no hi haurà acció educativa 
presencial. 

 

2.2 -  (de 1r a 5è) Atenció personalitzada de la tutora amb l’alumne i, si escau, un 
membre de la família, en qualsevol curs. Aquesta és una mesura excepcional i puntual, que 
implicarà la planificació i la cita prèvia del dia i hora de retrobament de l’alumne amb el tutor 
o tutora a l’aula. 

Només quan la tutora o la família ho requereixi, es citarà a l’atenció personalitzada.  

Es preveu que assisteixen un total de 24 alumnes. Assistiran de manera individual, amb cita 
prèvia, i s’ubicaran a l’aula ordinària de l’alumne. Cada alumne i/o familiar serà atès per la 
seva tutora i ella serà l’encarregada de trucar-los i concretar dia i hora per la cita que 
preferentment, serà el dia anterior a l’Atenció tutorial en grup reduït. 

Curs Nombre d’alumnes 

1r 4  

2n 4  

3r 3  

4t A 5  

4t B 4  

5è 4  

 

2.3 -  Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes.  

L’alumnat de 1r a 5è assistiran a l’escola un sol dia, per a fer un retrobament, fer una reflexió 
sobre el procés d’aprenentatge durant aquest tercer trimestre i servirà per centrar-se en la 
identificació de les potencialitats i les habilitats de l’alumnat i li han de permetre identificar què 
aprèn, però també com aprèn i com pot millorar, per a tancar el curs i recollir les seves 
pertinences. 

Es preveu que assisteixen un total de 31 alumnes. 

Com que no assolim en cap cas el nombre màxim d’alumnes permès per aula (13), els grups 
no es partiran.  



Els grups assistiran de 9:45 a 11:45h, no sortiran al pati, ni esmorzaran a l’escola. 

L’entrada ha de ser esglaonada, per tant aniran pujant a mesura que arriben a l’escola 
mantenint la distància de seguretat, sense fer files. No coincidiran a la zona d’accés amb cap 
altre grup i les famílies no podran entrar al recinte escolar. 

 

Nivell Nombre d’alumnes Dia que assistiran al centre 

1r 8 Dimarts 9 

2n 3 Dimecres 10 

3r 4 Dijous 11 

4t A  7 Dimarts  16 

4t B 4 Dimecres 17 

5è 9 Dijous 18 

 

El dia abans de la trobada amb els alumnes, la tutora assistirà a l’escola per acondicionar 
l’aula, preparar el material que s’ha d’endur l’alumnat i organitzar el retrobament. 

2.4 -   Acollida en un espai específic per a l’alumnat d'Educació Infantil (P3, P4 i P5) de 
famílies on pare i mare, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial 
sense possibilitat de flexibilitzar-lo. L’horari serà de 9 a 13 hores. 

Es preveu que assisteixen un total de 7 alumnes de tota l’etapa d’educació infantil. Com que 
no assolim el màxim de 8 alumnes per grup, unificarem els tres nivells en un sol grup. 
S’ubicaran a l’aula ordinària de P3. Els alumnes seran atesos per la tutora de P3 i una mestra 
de suport. 

Tant l’entrada com la sortida serà diferenciada de la resta de grups de primària. Les famílies 
no podran acompanyar els infants fins a la porta d’entrada a l’aula, s’hauran de quedar fora 
del recinte escolar. 

 

Nivell Nombre d’alumnes Horari Horari Pati Mestres 

P3 4 9-13.00h 10-11.00h Montse Roda i una mestra 
de suport diferent cada 
setmana. 

P4 2 

P5 1 

 
 

 
 



Setmana Mestra de suport a Infantil 

De l’1 al 5 de juny Noèlia Gómez 

Del 8 al 12 de juny Lourdes Ruiz 

Del 15 al 19 de juny Natàlia Belmonte 

 

3. DISPONIBILITAT D’ESPAIS 

 

DEPENDÈNCIA SUPERFÍCIE (𝑚 ) Observacions 

Aula P3 49𝑚  Aula on s’acolliran els alumnes d’Educació 
Infantil. 

Aules ordinàries 53.8𝑚  Aula on s’acolliran els alumnes de 1r a 5è el dia 
que els correspon. 

 

 

  



4. MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE 

 

S’han elaborat dos cartells informatius. Un per les mesures de seguretat dins el centre (per 
als alumnes i de manera visual). I l’altre per les mesures de prevenció davant l’assistència a 
l’escola (per a les famílies). 
S’indicarà a terra la distància mínima de seguretat, amb cinta de balissament adhesiva, en 
tots els llocs on es preveuen cues d’accés i/o espera. També s’indicarà amb cinta adhesiva 
de prevenció espais com la catifa xopa o els dispensadors de gel. 
Els espais i recintes que no s’hagin d’ocupar romandran tancats amb clau i si tota una ala de 
l’edifici no s’ha d’utilitzar es senyalitzarà amb cinta de balissament els dies necessaris. 
 
4.1 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. Heu de 
prendre la temperatura a l’infant abans d’assistir a l’escola. 

- 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 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:   
- 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. 
- En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir 

les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus.  
- Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, 

com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o 
renals, càncer, les immunodeficiències i les dones embarassades.  

- El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable 
respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables. 

 
 
 
 
 
 
 



4.2 MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS  
 
4.2.1 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 aproximada d’1,5-2 metres entre les persones als centres 
educatius, superior al recomanat.  
S’evitarà fer fileres i tant els desplaçaments com les sortides i entrades es faran de manera 
esglaonada, evitant sempre sortir en grup. 
Si es produeix un canvi d’activitat o un canvi d’assignatura que impliqui un docent diferent,, 
els alumnes no canviaran d’aula, ho faran els docents, per evitar els desplaçaments en grup 
dels alumnes. 
 
4.2.2. 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.  
 
A més, tota persona que accedeix al recinte es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic 
abans d’entrar-hi. 
 
En infants, es requerirà rentat de mans:   

- 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).  

 
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’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.  

 
 
4.2.3. Mascaretes 
L’ús per als alumnes d’Educació Infantil no està indicat.  
A partir de 5 anys i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament, s’indicarà 
l’ús. 
 
És obligat que l’alumne accedeixi al centre amb la seva màscara higiènica reutilitzable norma 
UNE. 
 
 
 
 



4.3 VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS  
 
4.3.1. Pautes de ventilació 
És necessari ventilar 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.  
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les 
finestres obertes.  
 
 
4.3.2. 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.  
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de 
desinfecció.  
Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot 
interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. 
Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.  
Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, que 
s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.  
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 en 
aquells de màxima concurrència.  
 
El centre disposarà d’una persona encarregada de la neteja i desinfecció dels WC 
durant l’horari d’atenció, que serà l’encarregada de desinfectar després de cada ús. 
Per tal de reduir el nombre d’espais a utilitzar durant aquestes tres setmanes, els lavabos que 
es faran servir i per tant que caldrà netejar i desinfectar seran 3. El lavabo de l’aula de P3 
(d’ús per a l’alumnat d’EI), els lavabos de davant del menjador a la planta subterrani (d’ús per 
a l’alumnat de primària) i el de la zona de despatxos per personal docent, PAS i visites. 
D’aquesta manera facilitem i limitem el moviment de la persona de neteja. 
 
4.3.3. 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 utilitzi el seu propi material.  
 
4.3.4. Desinfecció de sabates 
A l’entrada del recinte escolar hi haurà una catifa xopa de lleixiu (1:50) per desinfectar les 
soles. En arribar a l’aula de P3, l’alumnat de l’etapa infantil es descalçarà i es tornarà a calçar 
amb esclops de goma (tipus crocs). Per sortir al pati repetiran l’operació a la inversa, de 
manera que les sabates d’interior no surtin mai a l’exterior, ni viceversa. 
 
 
 



4.4. CONTROL DE SÍMPTOMES  
Les famílies o persones tutores han 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, 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.  
Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la 
temperatura diàriament abans de venir a l’escola.  Amb tot, a l’entrada del centre i com a 
mesura de prevenció es prendrà temperatura al front amb un piròmetre òptic i no es permetrà 
l’accés a ningú que amb un valor superior a 37,2°C. En cas de dubte se’l farà esperar uns 10 
minuts per si la temperatura baixa, és per això que recomanem fer el trajecte de casa  a 
l’escola sense córrer. 
 
Quan es detecti un alumne amb possibles símptomes de COVID19, se l’aïllarà a la tutoria de 
Cicle Inicial (davant del despatx de direcció), sempre acompanyat d’un docent. Es trucarà a 
casa per informar i l’hauran de venir a buscar el més aviat possible. En aquest espai hi haurà 
un dispensador d’hidrogel, un contenidor de brossa amb tapa i pedal i els dos s’hauran de 
posar les mascaretes. 
 
En cas d’aparició de símptomes en alumnes s’informarà al CAP de referència per tal que activi 
els protocols previstos. 
 
4.5. REBUDA DELS ALUMNES AL RECINTE ESCOLAR  
Mentre duri l’entrada esgraonada d’alumnes, a la porta del recinte s’instal·larà una taula amb 
un dispensador de gel hidroalcohòlic, un punt de presa de temperatura corporal i una catifa 
xopa per desinfecció de soles de sabata. En aquest punt es situaran el conserge i un membre 
de l’equip directiu per orientar l’accés dels infants fins a l’aula determinada. 
 
 
  



5. PERSONAL A DISPOSICIÓ DE L’ESCOLA DE FORMA PRESENCIAL 

En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament 
d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats 
presencials al centre a partir de l’1 de juny. El nombre de professionals (docents i no docents) 
que pot fer atenció presencial al centre és de:   

 
Atenció continuada (diària): 
 
 

Docents No docents 

5 2 

 
- 2 membres de l’equip directiu, un d’ells el director. 
- 1 conserge. 
- 1 persona de neteja. 
- 1 mestra d’infantil (P3). 
- 1 mestra de suport infantil (rotatori, cada setmana una de diferent, veure quadre 

adjunt). 
- 1 mestra tutora de primària segons quadre adjunt 
- A partir de la segona setmana, 1 tutor o docent de suport per preparació d’espais i 

control de distàncies i ús dels WC i també per fer l’atenció individualitzada. 
 

Atenció no continuada (dies aïllats): 
 

- Dimarts 9: 1 tutora de 1r 
- Dimecres 10: 1 tutora de 2n 
- Dijous 11: 1 tutora de 3r. 
- Dimarts 16: 1 tutora de 4t A 
- Dimecres 17: 1 tutora de 4t B 
- Dijous 18: 1 tutora de 5è 

 
 

Tutora Dia que ve de suport i atenció 
individualitzada 

Dia que atén els alumnes en 
grup reduït 

1r Dilluns 8 Dimarts 9 

2n Dimarts 9 Dimecres 10 

3r Dimecres 10 Dijous 11 

4t A  Dilluns 15 Dimarts  16 

4t B Dimarts 16 Dimecres 17 

5è Dimecres 17 Dijous 18 



 

 
 

 



 
 
  



Calendari/horari alumnat: 
 

 
 
 
Calendari professorat presencial: 
 

 


