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PLA DOBERTURA DE L’ESCOLA PONT DE L’ARCADA 
Per al desplegament del PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2

DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A

L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS

2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020

1. Actuacions prèvies a l’obertura:

• Facilitar als mestres l’enllaç al qüestionari per la declaració responsable per 

tal de determinar el nombre de professionals amb disponibilitat per ser a 

l’escola de forma presencial.

• Adreçar-se a les famílies dels alumnes de P3,P4,P5, preguntant si vindran al 

centre i explicant les condicions i els requisits en què es desenvoluparà el 

servei d’acollida. Així podrem determinar el nombre d’alumnes que vindran a 

l’escola.

• A les famílies que necessiten el serve d’acollida demanar-lis la declaració 

responsable segons model del Departament.

• A les famílies de sisè informar-lis  de les activitats de tancament d’etapa.

• A la resta de famílies informar-lis del manteniment de les tutories i 

acompanyament via telemàtica i només de forma presencial en casos 

extraordinaris.

• Concretar els espais que s’utilitzaran pel servei d’acollida i realitzar les 

tasques d’adequació, neteja i desinfecció .

• Concretar les mesures de protecció i prevenció per les persones que hi seran 

a l’escola.

• Adquirir els elements de protecció necessaris.



2. Organització de l’alumnat:

2.1 Alumnat d’Educació Infantil

Nombre d’alumnes Espai assignat Horari Mestres responsables

3 Aula de La Fontana De 9 a 13 h. Josep Teixidó
Clara Ponce

Entrades i sortides:

L’entrada i sortida es realitzarà per la porta d’infantil. Per evitar les aglomeracions  

l’alumnat només podrà venir acompanyat d’un adult que no podrà entrar a l’escola. 

Cal respectar l’horari establert:

Entrada Sortida

Alumne 1 9:00 12:45

Alumne 2 9:05 12:50

Alumne 3 9:10 12:55

Es farà una comprovació de la temperatura i es posarà gel hidroalcohòlic a les mans.

Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les 

distàncies fora de les instal·lacions.

Materials i activitats a l’aula:

A les aules no hi haurà joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. 

L’alumnat utilitzarà material individual i es demanarà a les famílies que portin un 

parell de joguines de casa que se’n portaran a l’acabar la jornada. 

Tot el material  d’ús de de l’alumne es guardarà en un contenidor personal. 

No es distribuirà documents en paper.

Cada alumne tindrà un espai delimitat a l’aula (4m²) per tal de garantir la distància de

seguretat de 2m. 

Estona d’esbarjo:

Els infants sortiran una estona a fer activitats al pati de l’escola mantenint la 

distància entre ells. Se’ls assignaran elements de joc de manera individual.

Si hi ha més d’un grup s’assignarà a cadascun un espai diferenciat.

Itineraris de circulació:

Es marcaran itineraris al terra per anar al wc, al pati, per mantenir la distància de 

seguretat.
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2.2. Alumnat de primària:

L’alumnat de primària assistirà a l’escola amb data i horari concertat per tal de 

realitzar tutories individualitzades en el cas que no sigui possible realitzar-les 

telemàticament. L’horari per a realitzar les tutories serà entre les 9 i les 13 hores.

Hauran de presentar el model de declaració responsable.

La recollida de materials és realitzarà quan entrem en una fase més avançada de 

desconfinament a finals de juny.

Entrades, sortides i itineraris de circulació:

L’entrada es realitzarà per la porta principal on hi haurà un punt de control de la 

temperatura i comprovació dels elements de protecció. 

L'accés a la planta superior es farà per les escales més properes a la porta principal i

la sortida per les escales del final del passadís de la planta superior.

2.3.Alumnat de sisè: 

L’alumnat de sisè assistirà al centre de manera voluntària a la convocatòria de les 

tutores per tal de donar suport a la finalització de l’etapa el 19 de juny entre les 9 i 

les 13 hores. Els assistents hauran de presentar el model de declaració responsable.

3. Mesures bàsiques de protecció i prevenció

• Distància de seguretat: 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 de 2 metres entre les persones als

centres educatius.

• 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. És realitzarà 

rentats de mans sovint i sobretot després d’anar al WC, abans de dinar, 

abans i desprès del pati, a l’hora de marxar cap a casa, després de tossir, 

mocar-se o d’esternudar. Com a mínim una vegada cada 2 hores.
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• Mascaretes: l’alumnat més gran de 5 anys haurà de portar mascareta. Quan 

es compleixin les mesures de distanciament se’n podrà prescindir.

El personal docent que fa acció directa amb l’alumnat farà servir mascaretes 

del tipus FPP2. Per  aquelles tasques de cura en què no es puguin mantenir 

la distància portaran pantalles de protecció.

• Ventilació dels espais: És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a

mínim abans de l’entrada dels infants, 3 vegades al dia, i a la sortida, almenys

10 minuts cada vegada. 

• Neteja i desinfecció:  La neteja i la posterior desinfecció d’espais es 

realitzarà abans de l’arribada dels alumnes i al mig de la seva jornada 

aprofitant l’estona d’esbarjo dels infants. 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.

4. Protocol d’actuació en cas de detecció de símptomes 
compatible amb la COVID19

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al

centre:

•  Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic

•  Avisar pares, mares o tutors. Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic

•  Informar a la família que han d’evitar contactes Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic

•  Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic

•  Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:

• No assistir al centre Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic

• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera

• Informar tan aviat com sigui possible a la direcció del centre

• Emplenar la declaració responsable

Aquest pla s’anirà ajustant a la realitat del moment en funció de les 
instruccions i normativa.

Olesa de Bonesvalls. 27 de maig de 2020
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