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1. Presentació 

El Pla d’Obertura de l’escola Orlandai en Fase 2 de desescalada, que és la primera 

que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents 

específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació 

d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 

 

2. Context 

L’objectiu principal de l’escola Orlandai durant el confinament ha estat, en tot 

moment, l’acompanyament tutorial i emocional de manera continuada, 

telemàticament.  

Vam començar pensant que seria per 15 dies i per tant es van enviar per correu i 

via delegats/es propostes diferents, adients a l’edat, amb caràcter totalment 

voluntari. 

La 2a setmana de confinament, veient com evolucionava la pandèmia, vam veure 

la necessitat de crear una plataforma (Google Classroom) per estar comunicats 

famílies, mestres i nens i nenes. 

Tot l’equip de mestres ens reunim setmanalment, a part de les reunions que pugui 

fer cada grup d’edat per compartir i crear treball. En aquestes reunions ens posem 

d’acord i decidim els propers passos a fer. Cada tutor/a informa al claustre de la 

situació del seu grup. El primer i més important és saber de l’estat de salut de tots i 

totes i de la seva possibilitat de connectivitat i disponibilitat d’ordinadors.  

Acordem el tipus  i quantitat de propostes que vol  oferir l’escola i cada grup d’edat 

les crea i adapta a les seves necessitats. Volem que les propostes tinguin a veure 

amb la manera de treballar de l’escola (però no una rèplica), que siguin el màxim 

de competencials possibles, que siguin inclusives, que tothom les pugui fer i 

cadascú a la mida i de la manera que necessita. Darrera de cada una de les 

propostes hi ha múltiples aprenentatges.  
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A partir del 3r trimestre vam veure la necessitat d’oferir trobades setmanals online. 

Les primeres van ser una oportunitat de mantenir i reforçar el vincle amb l’escola, 

les mestres i els companys i companyes. Ens trobàvem per veure’ns les cares, per 

xerrar, comentar, riure, compartir... La participació, des del primer moment, ha 

estat molt alta, pràcticament total. I, mica en mica, s’han anat convertit, a més a 

més, en una eina que afavoreix l’organització de les tasques i el seu seguiment o el 

desenvolupament d’algunes dinàmiques de joc entre els més petits. 

Després de Setmana Santa, des del Departament d’Educació ens arriba la indicació 

que aquest darrer trimestre serà avaluable. Es tracta d’una avaluació basada en 

l’acompanyament i seguiment dels infants, que ja és el que hem anat fent des del 

primer dia.  

Ajustem els criteris d’avaluació a la nova situació. Les feines que facin durant el 

confinament  han de suposar sempre un valor afegit, donat que no es pot garantir  

que tots els nens i nenes les puguin fer. Segur que tots han aprés molt, hagin fet el 

que hagin fet. Nosaltres anem recollint informació de les tasques que van fent els 

nens i nenes i de les trobades online i, juntament amb el qüestionari 

d’autoavaluació de mitjans i grans, farem un retorn a les famílies, per avaluar 

aquest procés. 

Hem considerat oportú també anar fent trobades online amb totes les famílies per 

fer un seguiment més ajustat. 

El curs 2019-20 s’acaba de manera telemàtica el divendres 19 de juny i l’escola 

mantindrà l’acompanyament online de tots el infants fins aquest dia. 

 

3. Neteja i desinfecció inicial 

El Consorci d’Educació de Barcelona ens comunica que, a partir del 25 de maig, farà 

una neteja i desinfecció dels espais de l’escola i, a partir del 8 de juny, data possible 

per entrar  ala Fase 2 de desescalada, s’amplia el suport de neteja a dos torns diaris 

matí i tarda en totes les estances que s’utilitzaran. 
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4. Previsió d’assistència d’alumnat 

El retorn a l’escola és voluntari. Prioritzem que puguin venir a l’escola l’alumnat de 

6è , que finalitza l’etapa de Primària i per tant s’acomiada de l’Orlandai, l’alumnat 

que ho necessiti, que la família consideri que li cal un tancament presencial amb 

el/la tutor/a, i  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. 

 

4.1 Estimació a partir de consultes a alumnat i/o famílies 

Hem enviat el comunicat a les famílies explicant l’oferiment d’assistència i 

adjuntant la declaració responsable per a cada etapa. Conforme ens vagin 

retornant les declaracions anirem sabent quina és la previsió per poder  atendre’ls 

seguint les mesures de prevenció i seguretat que han emès les autoritats 

sanitàries. 

 

4.2 Acollida. Educació Infantil 

Oferim l’acollida per l’alumnat d’Infantil (3-6) de famílies que, per motius laborals i 

professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitats de 

flexibilitzar-lo, en horari de 9h a 13h. Aquesta modalitat s’ofereix en grups reduïts 

segons la normativa: per P3 en grups de 8 i per P4 i P5 en grups de màxim 10 

alumnes. Si la quantitat d’alumnat ens ho permet reduirem aquesta ràtio. No 

podem garantir l’atenció per part de totes les tutores. 

Les famílies que s’acullin a aquest punt, han d’enviar signada per correu 

ceiporlandai@xtec.cat la Declaració responsable per l’alumnat d’Infantil. 
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4.3 Atenció educativa presencial en petit grup 

Oferim l’acció educativa presencial de l’alumnat de 6è, en grups petits en algun 

moment puntual d’aquest final de curs, amb la programació del dia i l’hora del 

retrobament per acomiadar-nos, per veure’ns els ulls, per donar-los suport en la 

nova etapa i desitjar-los un bon estiu. Tot el grup junt tindran l’oportunitat 

d’acomiadar-se telemàticament amb la tutora. 

Per assistir a l’escola caldrà omplir i signar la Declaració responsable corresponent 

a l’alumnat de Primària i fer-la arribar al correu ceiporlandai@xtec.cat 

 

4.4 Atenció personalitzada 

El/la tutor/a des de P3 fins a 5è, atendrà presencialment a l’alumnat que la família 

ho consideri necessari. Es farà de manera individual i, si s’escau amb un únic 

membre familiar que l’acompanyi. Aquesta mesura és excepcional i no continuada i 

implica la planificació  i programació del dia i l’hora del retrobament. En aquest cas 

seria necessari omplir i enviar la Declaració responsable signada corresponent a 

l’etapa educativa de l’infant, a ceiporlandai@xtec.cat  

TIPUS D’ACTIVITAT 
GRUPS PRESENCIAL 

(sempre amb la declaració responsable) 
TELEMÀTICA 

Oreneta P3 
Gira-sol P4 

PicotP5 

Acollida per a l’alumnat d’educació 

infantil (3-6) 

Acollida dins l’horari de 9h a 13h per motius 

justificats de conciliació laboral 

Volcans 1r 
Cocodrils 2n 

Coales 3r 
Coets 4t 

Camaleons 5è 

Acompanyament tutorial i emocional de 

l’alumnat 

Reunió presencial individual de l’alumnat i un 

membre de la família, amb la tutora (sempre 

que pugui estar presencialment a l’escola) si 

la família ho considera necessari. 

Trobada individual telemàtica 

de l’alumne/a i la família amb 

el/la tutor/a. 
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Lleons 6è 

Acció educativa presencial 
 

Atenció presencial amb dia i hora convinguts 

en grups petits amb la tutora. 

  Trobada de grup telemàtica 

amb la tutora. 

 

5. Disponibilitat del personal del centre i responsabilitats 

De  l’equip de mestres de l’escola Orlandai, poden assistir a l’escola 12 persones  i 4 

són de grup vulnerable i per tant no hi aniran. 

La directora és una d’elles que no podrà ser-hi presencialment però estarà en 

contacte telemàtic i telefònic permanent amb la cap d’estudis.   

A més, també comptem amb el conserge, que controlarà les entrades i sortides 

respectant el distanciament físic i els horaris i franges convingudes.  

No comptem amb l’administrativa, que també és del grup vulnerable. 

La tutora de 6è podrà fer totes les trobades amb els grups petits d’alumnes en 

diferents dies i hores de la última setmana de curs, i respectant el marge d’horari 

entre un grup i un altre. 

Per fer l’acollida d’infantil tenim 3 de les 4 mestres d’aquesta etapa, i en cas 

necessari les especialistes de música i d’anglès també podrien fer-se càrrec d’un 

grup. 

 

6. Criteris de selecció de possibles usuaris 

No preveiem més alumnes dels que podem acollir  d’Educació Infantil. I si es donés 

el cas, prioritzaríem les famílies més vulnerables social i econòmicament. 

En l’etapa de Primària l’assistència és a hores convingudes, el que fa que no 

necessitem criteris de selecció. 
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7. Horari de centre i fluxos de circulació 

L’acollida dels petits es farà a partir de les 9h i fins la 1h. L’entrada i sortida dels 

infants de P3 es farà per la porta del carrer Dominguez i Miralles. L’entrada i 

sortida de l’alumnat de P4 i P5 es farà per la porta gran del pati d’Avinguda Foix i 

s’aniran distribuint en grups de 10 amb la mestra corresponent. 

L’alumnat de 1r fins a 5è, amb una persona de la família si s’escau, entrarà i sortirà 

individualment a l’hora convinguda sense coincidir uns amb els altres en l’espai.  

L’alumnat de 6è, en dies i hores diferents, també entrarà i sortirà en petits grups 

mantenint el distanciament físic, per la porta del pati d’avinguda Foix. 

 

8. Planificació d’espais  

8.1 Acollida. Educació infantil 

L’alumnat d’Infantil ocuparà les seves aules, l’aula de psicomotricitat, la terrassa 

del primer pis  i les dues zones diferenciades del pati d’infantil. 

 

8.2 Atenció educativa presencial 

Els petits grups de 6è es trobaran amb la tutora en un racó del pati i no entraran 

dins de l’edifici. 

 

8.3 Atenció personalitzada 

Les trobades individuals, amb l’alumnat i les famílies que ho requereixin, ocuparan 

espais disponibles en l’hora concertada i a ser possible a l’exterior. 

 

9. Concreció de les mesures de protecció i prevenció  

Les mesures i condicions de seguretat que seguirem, establertes pel Departament 

d’Educació d’acord amb les autoritats sanitàries, són: 
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• Mantenir un distanciament físic entre els infants d’un mínim de 2 metres (4m2 

per alumne/a). 

• Els grups i els espais sempre han de ser els mateixos. 

• Escalonar les entrades i sortides de l’escola 

El material de protecció dels adults serà el que ens faci arribar el CEB i als infants, 

des de 1r a 6è, se’ls recomanarà portar mascareta. 

Esperem disposar de gels hidroalcohòlics suficients per a distribuir-los en els 

diferents espais.  

Preveiem un treball de sensibilització amb tota la Comunitat educativa per l’ús de 

les mesures necessàries i més concretament per a l’aprenentatge del correcte 

rentat de mans. 

 

10. Selecció i adequació del material escolar 

Les joguines i el material comú han de tenir un ús individual diari, assegurant que, 

previ a l’ús del material per un altre infant, s’haurà desinfectat. Esperem disposar 

de desinfectants per a poder mantenir aquesta mesura. Si no en disposem, 

s’utilitzarà draps nets humitejats amb alcohol de 70 graus. Es desinfectarà com a 

mínim una vegada al dia. 

 

11. Pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre 

Comptem amb el personal de neteja de l’empresa Foment per desinfectar 

inicialment l’escola i fer-ne un seguiment diari els dies en que anem rebent 

l’alumnat. Totes les aules de l’escola tenen finestra gran, i  porta amb sortida a 

l’exterior en el cas de les aules d’Infantil,  i es poden ventilar fàcilment.  

Es ventilarà a l’entrada i a la sortida dels infants. 

S’utilitzaran preferentment els espais exteriors i les aules amb les portes i/o 

finestres obertes. 
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Es demanarà especial atenció a la neteja de mànecs de porta, interruptors i 

manetes de finestres i armaris, les baranes, les taules i les cadires que s’hagin 

utilitzat. 

S’han d’assegurar els lavabos després del seu ús. 

 

12. Mesures per a la detecció de simptomatologia compatible amb COVID19 

Demanem a totes les famílies que porten el seu/va fill/a a l’escola que signin la 

Declaració responsable corresponent a la seva etapa declarant l’absència de 

simptomatologia i es comprometin a prendre la temperatura diàriament abans 

d’arribar a l’escola i a informar-nos davant de qualsevol símptoma. 

 

13. Concreció del Protocol d’actuació en cas de detecció 

Es seguiran les mesures sanitàries vigents  en aquell moment. Si, durant l’estada a 

l’escola, detectem una  possible simptomatologia compatible amb COVID 19 (febre, 

tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) prendrem la temperatura a l’infant, 

l’aïllarem temporalment, trucarem a la família perquè el vingui a buscar i informar 

al CAP de la zona per tal que activi els protocols previstos. També s’haurà d’avisar a 

neteja per procedir a la desinfecció i la neteja dels espais del centre. 

 

14. Continuïtat de la docència telemàtica 

L’escola mantindrà l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat, online 

fins a final de curs. L’acompanyament educatiu ens agradaria més poder-lo fer 

presencialment per tots els grups, però valorem no posar en risc l’alumnat, les 

seves famílies i el professorat. I per tant oferim una reunió individual telemàtica 

amb el tutor/a per parlar amb tot l’alumnat i les seves famílies, si així ho desitgen, 

des de P3 a 5è de Primària. 
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La distribució de les setmanes: 

Del 2 al 5 de juny: Es seguiran proposant tasques al Classroom i es celebrarà el 

divendres esportiu online i el ball del Fanalet, al vespre, amb tota la Comunitat 

Educativa. Continuen les trobades en petit grup. 

Del 8 al 12 de juny: S’aniran acabant propostes del Classroom pendents i, si es 

necessita, s’ampliarà amb noves tasques. Última setmana que es planifiquen 

trobades en petit grup. 

Del 15 al 19 de juny: Es realitzaran trobades online individuals amb tot l’alumnat i 

les seves famílies, si així ho consideren. 

 

 


