
 

 

 

PLA D’OBERTURA 

ESCOLA PEREANTON 

 

 

 

JUNY 2020 

 

Aprovat amb el consens dels Consell Escolar: 

04/6/2020  



 

PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA PEREANTON. Juny 2020 

0. INTRODUCCIÓ 

1. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

1.1. Previsió de professionals i alumnes que assistiran presencialment         

al centre 

1.2. Organització de grups d’alumnes de 3 a 6 anys i del seu             

professorat  

1.3. Acció educativa presencial amb caràcter voluntari per tal de donar           

suport a la finalització de l’etapa de primària. 

1.4. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció         

tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu.  

2. TREBALL TELEMÀTIC 

3. MESURES DE SEGURETAT: PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

    3. 1. Requisits per l’assistència 

    3. 2. Alumnat 

    3. 3. Personal docent i PAS 

3.3.1 Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents           

a càrrec 

3.4. Distanciament físic 

3.5. Mesures d’higiene 

3.5.1. Ús de mascareta 

3.5.2. Pautes de ventilació  

3.5.3. Pautes de neteja de l’edifici 

4. ENTRADES I SORTIDES 

5. RÚBRICA PER AL SEGUIMENT DEL PLA D’OBERTURA 



 

6. ANNEX 

 

0. INTRODUCCIÓ 

Segons les últimes directrius dictades pel Departament d’Educació de la          

Generalitat, els centres escolars de Catalunya, dels territoris en fase 2           

hauran d’obrir les portes. Per tant, preveiem com a possible data           

d’obertura de la nostra escola el dia 8 de juny o en el moment en què                

Granollers entri a fase 2. 

Per aquest motiu, l’escola Pereanton preveu contactar amb totes les          

famílies del centre per tal de saber quants alumnes es reincorporaran de            

manera presencial. Aquest contacte es realitzarà mitjançant el correu         

electrònic i el whatsapp de les famílies, enviant un formulari de Google a              

les famílies.  

Per poder gaudir de la reobertura del centre cal haver confirmat           

l’assistència prèvia mitjançant algun dels canals de comunicació de         

l’escola. 

En qualsevol cas, el centre continuarà programant tasques telemàtiques         

diàriament per al seguiment de tots els alumnes fins al dia 19 de juny,              

l’últim dia de finalització del curs escolar 2019-2020. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gnBrTlbt7U3eMn09Q_TmAtaQYC3IFn-nkYRAQ1-Fd6I/edit#response=ACYDBNh2l0qMf153oqd15RA18Ue-YRPrvvKwwZsTatl_PGGlCHh7xZs3WcrFyUxbJ3zDnZc


 

1. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL.  

1.1 Previsió de professionals i alumnes que assistiran        

presencialment al centre. 

Nombre de professionals (docents i no docents que poden fer atenció 

presencial al centre: 

Docents 3 

Personal PAS 2 

Equip Directiu 1 

 

Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre: 

Educació infantil 3 (P3) 

6è de primària 12 

Entrevistes tutoritzades 3 a 1r 

6 a 2n 

4 a 3r 

4 a 5è 

Han respost el formulari 119 famílies. (De les 153 que hi ha a l’escola) 

Els dies que la mestra de 6è faci treball presencial. L’especialista de música i              

anglès programaran les tasques telemàtiques. 

En principi només hi haurà 1 aula d’educació infantil que es cobrirà de la              

següent manera: 

- dilluns : Laura 

- dimarts : Maria 

- dimecres : Anna 

- dijous : Àgata 

- divendres: Toni  



 

Tindrem el suport de la TEI 

El dia que aquestes persones faran treball presencial es cobrirà el treball            

telemàtic. Dilluns la Lídia programarà P4 (una tasca que no requereixi           

retorn, i si n’hi ha el respondrà la Lídia). Dimarts la Conxita programarà             

P5 (una tasca que no requereixi retorn, i si n’hi ha el respondrà la              

Conxita). 

Les tasques de 6è de l’Eli les assumiran els dimarts la Marta Noró i el dijous                

la Rosa. 

1.2. Organització de grups d’alumnes de 3 a 6 anys i del seu             

professorat  

A l’escola, seguint la normativa facilitada pel Departament, hem decidit          

organitzar-nos de la següent manera. Cal tenir en compte que, només podran            

venir a l’escola aquells alumnes que la família sota una declaració responsable            

justifiqui que no pot fer conciliació familiar. 

L’equip d’educació infantil s’anirà alternant per atendre els infants amb la           

següent proposta.  

P3 

1 docent per cada 8 infants a l’aula de P3. L’entrada es farà a les 9:00h per la                  

porta principal de l’edifici, i cada alumna entrarà esglaonadament cada 5           

minuts. La sortida serà per la mateixa porta a partir de les 12:50 cada 5               

minuts. (Hem trucat a les famílies per comunicar quina és la seva franja) 

Horari d’esbarjo 11:05h - 12h patis de baix 

P4 

1 docent per cada 10 infants L’entrada seria a les 9:10 h per la porta principal                

de l’edifici la sortida serà per la mateixa porta a les 13 h. 

Horari d’esbarjo 10:15 h - 11 h pati de baix. 



 

P5 

1 docent per cada 10 infants.L’entrada es farà a les 9.00 h per la porta               

principal de l’escola i la sortida serà per la mateixa porta a les 13 h. 

Horari d’esbarjo 10:15 h - 11 h (pati de dalt). 

1.3. Acció educativa presencial amb caràcter voluntària per tal de          

donar suport a la finalització de l’etapa de primària (6è). 

Farem dos grups de màxim 13 infants, cada un. Vindran els dimarts i els dijous               

de 10h a 12h. Els ubicarem al menjador, amb la tutora i a l’aula de 4t o a                  

l’aula de 6è amb l’especialista de música.  

No farem esbarjo, els alumnes vindran esmorzats i portaran cadascú la seva            

ampolla d’aigua. 

L’entrada el centre es farà mantenint les distàncies, fent una fila a la porta              

principal i els nens faran rentat de mans a l'entrada i pujaran individualment             

cap al seu espai. Els rebrà un docent a l’entrada i els indicarà el què cal fer. 

1.4. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada que preveu 

el centre educatiu.  

De manera voluntària els infants de 1r a 5è de primària i els d’educació              

infantil podran ser atesos per mestres de l’escola en aquells casos on les             

famílies sol·licitin una entrevista personalitzada, amb cita prèvia, de manera          

puntual i en l’horari de 9:30 h a 12 h i amb la següent organització: 

 

Dilluns: Alumnes de 1r i P3  

Dimarts: Alumnes de 2n i P4 

Dimecres: Alumnes de 3r i P5 

Dijous: Alumnes de 4t 



 

Divendres: Alumnes de 5è 

Dimarts i Dijous: Alumnes de 6è  

De la mateixa manera, els tutors, si ho veuen convenient, podran també citar             

a les famílies per tal de vetllar per aquells infants que hagin pogut patir el               

confinament d’una manera més greu. 

Aquesta és una mesura educativa excepcional i no continuada on es farà            

l’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment destinada a        

aquells sectors de la població escolar on s’hagi detectat una situació de            

vulnerabilitat. L’acompanyament emocional es portarà a terme en coordinació         

amb l’EAP i/o serveis educatius específics (dimecres), d’aquell alumnat que,          

per diferents motius, hagi pogut patir el confinament d’una manera més greu            

o aquell amb necessitats educatives especials.  

2. TREBALL TELEMÀTIC 

L’escola continuarà planificant dues tasques diàries a tots els cursos que           

s’enviaran per WhatsApp, correu electrònic i classroom (de 4t a 6è). També es             

publicaran a la web de l’escola.  

Els docents faran el seguiment i l’acompanyament de forma individualitzada          

per a cada infant. 

3. MESURES DE SEGURETAT: PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

3.1. 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.  

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia           

compatible 7 en els 14 dies anteriors.  

3.2 Alumnat: 

- Presentació del Carnet de Salut amb l’acreditació de l’actualització i           

vigència de les vacunes. 

- 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 el sistema immunitari (per exemple aquells infants que           

precisen tractaments immunosupressors). Diabetis mal controlada. Malalties       

neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

- Portar mascareta 

- Portar gel hidroalcohòlic i aigua 

3.3 Personal Docent, PAS i de serveis  

- 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, les immunodeficiències i les dones embarassades.  

- El personal fa una declaració responsable declarant les condicions de           

vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19 a         

través del GUAC fent servir l’enllaç següent: 



 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GUAC 

L’accés a aquesta web es farà mitjançant usuari GICAR. 

- En el cas del personal d’altres titularitats s’ha seguit el procediment           

per fer efectiva la normativa vigent pel que fa a mesures de seguretat. 

3.3.1 Personal docent amb fills o filles menors o persones 

dependents a càrrec. 

- El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones              

dependents a càrrec que hagi de prestar serveis presencials gaudirà de           

preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i            

d’horaris especials que el centre determini per tal de dur a terme les activitats              

educatives presencials fins a final del curs 2019-20. 

- El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones              

dependents a càrrec que s’hagi vist afectat pel tancament de centres           

educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti de            

famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a           

jornada completa en el sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis              

de forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no           

presencial. 

Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una         

declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú             

que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i              

adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el              

qual presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb            

indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran          

ser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la              

Inspecció de Serveis. 

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GUAC


 

3.4 Distanciament físic:  

- Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada i mantenint 

la distància per evitar aglomeracions.  

- El familiar de l’infant no accedirà a l’interior del recinte escolar.  

- Els infants disposaran d’un espai d’uns 4 m². Això implica mantenir una 

distància aproximada d’1,5- 2 metres.  

- El personal del centre és responsable de vigilar el compliment d’aquestes 

distàncies.  

- No es compartiran espais.  

- Els infants de l’etapa d’educació infantil disposaran d’un material que serà 

personal i intransferible.  

 

3.5 Mesures d’higiene:  

- El centre serà netejat i desinfectat abans de l’inici de l’horari lectiu per              

l'Ajuntament.  

- Caldrà que l’alumnat es renti les mans a l’entrada del centre i a la sortida.                

Així com abans i després de l’esmorzar i cada dues hores com a màxim.              

També abans i després d’anar al WC. I abans i després de la sortida al pati.  

- Caldrà que el professorat assistent al centre es renti les mans a l’arribada al               

centre, abans de tenir contacte amb els infants, abans i després d’entrar en             

contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i els 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.  

 



 

- Els lavabos de l’escola i les aules d’educació infantil amb pica i lavabo seran               

els punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i             

tovallons de paper d’un sol ús. 

3.5.1 Ús de la mascareta:  

- Cal portar la mascareta a l’escola de forma obligatòria 

- A l’escola es portarà la mascareta quan no es pugui garantir el distanciament              

social.  

3.5.2 Pautes de ventilació:  

- Ventilar les instal·lacions interiors 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.  

3.5.3 Pautes de neteja de l’edifici  

- L’Ajuntament és el responsable de la neteja de l’edifici escolar. Zones i punts              

on intensificar la neteja i desinfecció:  

● Despatxos, aula de P3, lavabos, aula de 6è, aula de 4t, entrada,            

escales, sortides al pati, passadissos.  

● 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 i adolescent utilitzi el seu propi material. 

● Cada nen disposarà del seu material personalitzat. 

 

 



 

4. ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, sempre            

mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents          

accessos a la instal·lació tal com hem explicitat a cada curs.  

Quant a la circulació fora de les aules i al pati:  

• Per evitar l’aglomeració de persones marcarem uns circuits a terra per            

organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa.  

• Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola el farà           

una única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de             

guardar també les distàncies fora de les instal·lacions, no podran accedir al            

centre. El mestre acompanyarà els nens a la porta principal.  

• Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els            

passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància            

física.  

• La sortida al pati ha de ser seqüenciada. El nostre pati permet estar              

alhora més d’un grup, però cada un d’ells ha d’ubicar-se en un espai marcat              

i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 

 

P3: 11:05 - 12 lliurement 

P4: 10:15  - 11 pati de baix 

P5: 10:15 - 11 pati de dalt 

 

 

 

 

 



 

5. RÚBRICA PER AL SEGUIMENT DEL PLA D’OBERTURA 

 

Educació infantil i Primària SI NO 

L’acció educativa presencial és gradual i no necessàriament 

permanent. 

  

Continua la docència telemàtica.   

Es preveu, excepcionalment, l'atenció de l'alumnat de 1r a 5è 

de primària.  

  

Es descarta la reobertura del menjador.   

Es preveu que les joguines i el material comú de plàstic 

tingui un ús individual diari, assegurant que previ a l’ús del 

material per un altre infant, s’haurà desinfectat. 

  

Sisè de Primària 

Grups amb un màxim de 13 alumnes.   

La tasca que es realitza és l’acompanyament personalitzat 

del pas a secundària.  

  

Càrrega de treball raonable per als docents.   

 

Atenció personalitzada  

Es preveu a qualsevol curs i nivell.   

Té caràcter excepcional i no continuat.   

Es farà reserva prèvia de dia i hora.   



 

S’assegura la presència d’un únic familiar, si és el cas.    

Es respecten les finalitats: Acompanyament educatiu 

personalitzat, especialment als més fràgils socialment. 

Acompanyament emocional dels que hagin pogut patir el 

confinament d’una manera més greu o de NEE. 

  

Atenció tutorial en grups reduïts  

Es justifica la necessitat.   

Té caràcter puntual.    

Acollida en segon cicle Educació Infantil  

Es comprova que els progenitors han de realitzar treball 

presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

  

Es respecta el nombre màxim d’alumnes (8-10-10)    

Es respecta el marc horari (de 9 a 13 hores)    

 

 

ALUMNAT 

Requisits per als alumnes Si No 

Es preveu que les famílies aportin amb caràcter previ a la           

reincorporació dels alumnes una declaració responsable      

especificant els següents aspectes: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19       

o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

● Que no hagin estat positius durant els 14 dies anteriors 

  



 

● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat          

o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors 

● Es comprometen a informar el centre educatiu de l'aparició         

de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar. 

● Es comprometen a què els seus fills assisteixin al centre 

amb mascareta. 

Es preveu que les famílies aportin amb caràcter previ el          

calendari vacunal al dia. 

  

Es valoraran conjuntament amb la família els casos amb una 

malaltia crònica d’elevada complexitat:  

● Malalties respiratòries greus. 

● Malalties cardíaques greus.  

● Malalties que afecten el sistema immunitari.  

● Diabetis mal controlada.  

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o 

greus. 

  

Es preveu contactar amb les famílies per saber quants alumnes 

es reincorporaran de manera presencial. 

  

 

 

PERSONAL DEL CENTRE 

Centres de titularitat del Departament Si  No 

El personal fa una declaració responsable declarant les condicions 

de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de 

COVID 19. 

  

Es preveu que les persones que formen part de grups d’especial 

vulnerabilitat no tindran activitat presencial al centre durant el 

mes de juny. 

  



 

Altres titularitats 

S’ha determinat el procediment per a fer efectiva la normativa 

vigent en aquesta matèria. 

  

 

ESPAIS I GRUPS 

  Si No 

Els grups d’alumnes són sempre fixos en el mateix espai.   

Es procura que sempre tinguin el mateix docent.    

Es respecta el nombre màxim d’alumnes per grup.   

Es respecten els principis següents:  

● La mesura bàsica de referència és 4 m2 
per alumne.  

● En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un 

grup d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats 

entre si.  

● Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio 

establerta respectant els 4 m2 per alumne, caldrà adequar 

la seva ocupació.  

● Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats 

com a aules/grup  

 

  

No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats 

físiques. 

  

 
 
6.ANNEX 
 
MODELS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

- Model de declaració per a les famílies d’educació Infantil 
- Model de declaració per a les famílies d’educació primària 
- Model de declaració responsable pel personal docent. USUARI GICAR. 

 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1EmAbRJDZ0EB8ulYqvGhZArbS4JRc43J1
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1EmAbRJDZ0EB8ulYqvGhZArbS4JRc43J1
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1EmAbRJDZ0EB8ulYqvGhZArbS4JRc43J1

