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PLA DE REOBERTURA EN FASE 2 

ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 

  

En el moment de l’ordre de tancament dels centres el 12 de març de 2020, el 

Departament va ordenar interrompre l’activitat lectiva per la situació sanitària 

provocada per la COVID-19. A partir del 30 de març, seguint les instruccions, 

s’iniciava l’activitat docent de manera telemàtica.   

Durant aquest trimestre atípic, l’escola Mare de Déu de Montserrat ha vetllat en tot 

moment per l’acompanyament emocional i acadèmic de les famílies i dels nens i 

nenes. Però, davant la nova situació i la desescalada del confinament ens hem vist 

en l’obligació de fer un nou plantejament que ens permet  continuar amb 

el  seguiment a l’alumnat i famílies a partir d’aquest moment. 

Els document que us presentem a continuació és la nostra voluntat per al mes de 

juny del 2020 una vegada el territori entri en fase 2 de desconfinament.  

El retorn al centre per part dels alumnes al juny del 2020 és voluntari. 

 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, el finalitzarem en format telemàtic el 19 de 

juny.  

 

COM ESCOLA 

 

Continuarem amb el seguiment de tots els i les alumnes de 

manera telemàtica amb les propostes d’activitats, el seguiment 

diari i amb la realització de vídeo conferències. El tancament del 

curs es realitzarà telemàticament per fer-ho equitativament a tot 

l’alumnat i els docents del centre, donada la voluntarietat d’assistència, la 

vulnerabilitat dels mestres i seguint els protocols sanitaris marcats. 

 

Continuarem amb l’acompanyament emocional i acadèmic de les famílies i dels 

nens i nenes. 

Seguirem amb els contactes telefònics i per correu electrònic amb les famílies i 

alumnes per aclarir dubtes i realitzar consultes. 
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Mantindrem informats a tota la comunitat educativa de les novetats i les 

informacions enviades pel Departament d’Educació. 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 
 

INFANTIL 

 

Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat d’educació infantil els 

pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de 

conciliació de la vida laboral i familiar, és a dir, aquells casos on els pares/mares 

hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin 

acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. 

 

Les famílies que portin els infants de 3-6 anys a l’ escola per motius de conciliació 

hauran d'haver omplert el formulari enviat per l’escola, notificant l’assistència del 

seu fill/a al centre en els terminis donats, presentar la declaració responsable 

d’acord el model que es va  facilitar per correu electrònic i el carnet de vacunes 

actualitzat. 

ÉS IMPRESCINDIBLE PERQUÈ L'ALUMNE PUGUI ACCEDIR AL CENTRE. 

Un cop fet el diagnòstic mitjançant el formulari dels/les alumnes que vindran a 

l’escola, us informem que: 

⮚ L’acollida dels  infants d’infantil que s’incorporaran al l’escola serà a l’aula de 

P3 ( menys de 8 alumnes) 

⮚ 1 mestra realitzarà aquest retrobament. 

⮚ L’accés a l’escola a les 9h i la sortida a les 13h es realitzarà per la porta 

principal de primària que accedeix al pati. 

⮚ El temps d’esbarjo es realitzarà a la zona del pati on està ubicat el sorral. 

⮚ Es prepararà material d’ús únic per a cada infant. 

⮚ Cada nen/a tindrà un lavabo assignat i marcat per tal que l’alumne 

l’identifiqui i en faci un ús exclusiu. 
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⮚ Al pati també es tindrà en compte la distància entre subjectes i es 

promouran jocs o activitats que es puguin desenvolupar de forma individual 

o amb el mínim contacte possible. 

 

ALUMNES DE SISÈ 

 

Per als nois i noies que finalitzen 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, l’acollida es farà en grups de 13 com a màxim. 

En el moment d’obertura del centre es tindran molt en compte les transicions, les 

entrades i sortides del centre essent aquestes esglaonades i per les diferents 

portes d’entrada d’accés de l’escola, per tal  evitar al màxim el contacte amb 

infants, joves i famílies. 

Els diferents grups dins el centre ocuparan els mínims espais possibles i es tindran 

sempre en compte els fluxos de circulació entre passadissos. Els espais que 

s’adequïn per atendre als infants que hagin d’assistir al centre seran espais 

inconexes entre ells i que no permetin cap contacte. 

L’entrada al recinte escolar la faran únicament els nois i noies. Les famílies 

s’hauran d’acomiadar dels  seus fills i filles a la porta PRINCIPAL de Primària un 

cop s’hagin fet entrega dels documents demanats i es revisi que han informat del 

seu retorn a l’escola al formulari enviat a les famílies i són del grup assignat. 

L’escola Montserrat, juntament amb els centres del municipi i seguint les 

instruccions precises del Departament d’Educació de mínim persones, mínims 

espais i mínim temps realitzarà la següent atenció:  

⮚ Els grups de 6è A i 6è B seran acollits per les seves tutores S. C i A. S. 

⮚ El  retrobament serà el dijous 11 de juny de 2020 

⮚ Es demana ús obligatori de mascareta. 



Pla de reobertura del centre - Escola Mare de Déu de Montserrat 

 Castellbisbal- Juny del 2020 

 

⮚ L’entrada i la sortida dels alumnes es realitzarà de manera gradual i en 

grups diferents A i B. Aquests han d’haver comunicat mitjançant al 

qüestionari/formulari enviat amb anterioritat de la seva voluntat d’assistir al 

centre. 

▪ Grup 6è A: 

GRUP 1: entrarà a les 9h per la porta principal de primària i es 

dirigirà a la seva aula. La sortida es realitzarà a les 10:30h. 

 (8 alumnes) 

GRUP 2: entrarà a les 11h per la porta principal de primària i 

es dirigirà a la seva aula. La sortida es realitzarà a les 12:30h 

(7 alumnes) 

▪ Grup 6è B: Entrarà a les 9:15h per la porta principal de 

primària i es dirigirà a la seva aula. La sortida es realitzarà a 

les 10:45h  

(8 alumnes) 

⮚ S’obrirà el lavabo de la segona planta i s’evitarà, sempre que sigui possible, 

el seu ús. 

⮚ No es podrà fer ús de cap altre espai dels mencionats anteriorment. 

 

ALTRES ACTUACIONS 

 

L’escola, ha planificat les entrevistes  personalitzades, les tutories, 

les   reunions  amb EAP i altres agents educatius de manera telemàtica a fi d’evitar 

el màxim possible l’exposició presencial.  
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MESURES SANITÀRIES 

 

Per tal de poder reobrir el nostre centre educatiu en les diferents situacions 

que es preveu  valorem les següents mesures de protecció:  

●     Declaració responsable de les famílies que faran ús del servei 

d’acollida dels infants de 3 a 5 anys. A més de complir l'absència de 

simptomatologia i tenir el carnet de vacunació al dia. 

●     Es garantirà l’espai de l’infant en 4m2 i la distància de 2 metres entre uns 

i altres. 

●     Ús de mascareta per part dels adults i dels infants, si aquests no poden 

complir els dos metres de distància.  

●     Estricte compliment de la mesura higiènica de rentat de mans, en els 

moments necessaris. 

●     Espai únic on podran desenvolupar tasques individuals amb material 

individual i d’ús intransferible entre alumnes. 

 

REQUISITS 

Recordem a les famílies que per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir 

els següents requisits: 

IMPRESCINDIBLE haver contestat el formulari per la realització de la  previsió 

de docents i  d’espais. 

Entrega de la declaració responsable de primària a l’arribada al centre si no 

s’ha enviat al  mail del centre. 

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

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
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·    Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

anteriors. 

·   Que no hagin estat en 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.  

 

 

SERVEI DE TRANSPORT 

 

Després de la consulta realitzada a les famílies no s’ha demanat l’activació  aquest 

servei per a la reobertura. 

 

NETEJA 

Es vetllarà per la neteja intensiva de  totes les zones d’ús: entrada, vestíbul, 

passadís, aules, lavabos... a diari i assegurant la desinfecció  de tots els elements 

que es puguin tocar  com portes, manetes, taules, materials... 
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DOCENTS 

 

El nombre de docents que s’incorporaran al centre del 8 al 19 de juny estarà en 

relació amb l’assistència dels alumnes. La presencia docent serà 1 mestre per cada 

8 alumnes a infantil i 1 mestre per cada 13 alumnes de 6è. 

En tot moment es garantirà la presència  d’algun membre de l’equip directiu. 

Es tindrà en compte les hores que el/la docent facin en el centre per no saturar la 

seva jornada laboral després de forma telemàtica. 

A partir del 19 de juny es preveu la reincorporació al centre dels mestres i les 

mestres de manera gradual i amb les mesures sanitàries establertes per la recollida 

d’aula, espais, pertinences, ordenació i classificació dels materials… a fi d’adequar 

els espais per la tornada del curs 2020-21 i la realització de la neteja i desinfecció.  

 

  

 


