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ORIENTACIONS PLA REOBERTURA DEL CENTRE 

MATARÓ. JUNY 2020 
 

 

1. Mesures de protecció i prevenció. 
 
1.1. Personal actiu disponible. 

De les 31 persones que pertanyen al claustre del centre, 6 es troben dins dels grups de risc. 
 

1.2. Detecció de necessitats d’atenció de professorat-PAS, alumnes i famílies. 
8 persones del claustre manifesten que no es poden incorporar de manera presencial al seu lloc 
de treball al·legant conciliació familiar. 
 
Les famílies d’educació infantil manifesten, de manera molt generalitzada, la seva negativa en 
portar els seus fills/es a l’escola. Les famílies de primària, aquelles que tenen fills/es de 1r a 5è 
no han necessitat de trobar-se amb tutors/es presencialment al centre, les famílies de 6è 
manifesten acord en fer una trobada de comiat dels seus fills/es amb la seva tutora. 
 
 

NOMBRE TOTAL INFANTIL 5 alumnes de P5 

NOMBRE TOTAL 6è Encara per concretar 

 
1.3. Personal no docent necessari 

 
Durant els dies que el centre estarà obert comptarem amb la presència de l’administrativa, la 
conserge i un membre del servei de neteja. 
 
 

1.4. Selecció i adequació d’espais i mobiliari. Senyalitzacions. Mesures de 
distanciament físic. 
 

EDUCACIÓ INFANTIL: 
S'adeqüen les 1 aula d’educació infantil (P3B). Aquesta aula disposa de lavabo propi, i es troba 
al costat del pati d’infantil.  
 
Es farà ús del mobiliari de l’aula, reduint-lo al mínim necessari. Cada alumne/a disposarà d’una 
taula per ell/a que faciliti aquest distanciament i la concentració, allà mateix, del material propi 
i d’ús individual. 
 
Les aules d’educació infantil de l’escola són prou àmplies per assegurar aquest distanciament. 
No hi haurà senyalització pròpiament, però si ajudarà la distribució del mobiliari. 
 
Es farà ús del pati d’educació infantil, però no de les terrasses de cada aula. 
 
 
 



2 

 

6è PRIMÀRIA: 
 
S'adeqüen les dues aules de 6è de primària. Els alumnes podran accedir, per torns, al lavabo 
situat al final de mateix passadís, si és estrictament necessari.  
 
Es farà ús del mobiliari de l’aula, reduint-lo al mínim necessari. Cada alumne/a disposarà d’una 
taula per ell/a que faciliti aquest distanciament i la concentració, allà mateix, del material propi 
i d’ús individual. 
 
Dins l’aula no hi haurà senyalització pròpiament, però si ajudarà la distribució del mobiliari. 
 
No es farà ús del pati de primària de l’escola. 
 
Pel que fa la neteja i desinfecció de les aules de 6è del centre, disposem de la presència d’un 
membre de la neteja de l’empresa que gestiona l’Ajuntament de la ciutat durant tota la jornada. 
Les aules estaran netes, desinfectades i ventilades durant el primer torn. Una vegada els 
alumnes marxin i mentre arriba el segon torn, la netejadora disposarà d’un espai de temps per 
realitzar novament la neteja, desinfecció i ventilació de les aules per poder rebre els segons 
grups amb totes les garanties higièniques. 
 
 
 
SENYALITZACIONS GENERALS: 
Senyalitzarem tots aquelles espais en que no es permeti el pas per reduir al màxim la circulació 
i evitar riscos innecessaris. Es tancaran tots aquells espais que no s’hagin d’utilitzar. 
 
A les portes de l’escola, tant la principal com la del carrer Marià Ribas, hi haurà penjada la 
normativa de seguretat per poder accedir a l’escola aquells dies. 
 
Totes les zones d’ús comú, lavabos, etc. estaran senyalitzades amb la seva respectiva normativa 
de seguretat i higiene. 
 
 

1.5. Higiene de mans: mesures i adequació d’espais i disposició de materials. 
Disposarem d’una ampolla de gel hidroalcohòlic: 

- a les portes d’entrada a l’escola. 
- a totes les aules on hi hagi alumnes: infantil i 6è. 
- a zones comuns d'ús durant els dies de presència a l’escola: passadís d’educació infantil, 

consergeria, etc. 
 
Respecte a la higiene de mans. Demanarem als alumnes que facin ús del gel: 

- quan entrin i surtin de l’escola. 
- quan entrin i surtin del pati. 
- durant el dia: després de l'ús del lavabo, abans i després de l’esmorzar, quan es canviï 

de material de joc, etc. 
 
Pel que fa al material d’ús individual de cada alumne/a, es centralitzarà a la taula del mateix 
alumne/a sense possibilitat de compartir-ho amb ningú més. Això facilitarà que no hi hagi risc 
de transferència o intercanvi. 
Es reduirà al mínim, per tant, el material que hi hagi a cada aula. 
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1.6. Ús de mascaretes: alumnes, docents, personal i visites. Provisió. 
 

Pels alumnes d’educació infantil, l’ús de mascareta no és obligatori, per l’alumnat de 6è, sí. A les 
entrades de l’escola, en concret a l’accés pel carrer Marià Ribas (que és per on accediran els 
alumnes de 6è),  es disposarà d’una capsa de mascaretes per oferir a aquell alumnat que no 
disposi en entrar. 
 
Tots/es els/les docents hauran de dur mascareta durant l’horari lectiu. També es disposarà de 
mascaretes per aquelles docents que no disposin. 
 
Es preveu que el Departament d’Educació realitzi una dotació de material que inclogui tot aquest 
material necessari per la reobertura del centre i per poder oferir tant a alumnat com a docents 
o visites que no disposin d’ell. 
 
L’escola preveu que totes aquelles persones que vinguin a l’escola per acompanyar a l’alumnat, 
no puguin entrar al recinte escolar i, en el cas que ho hagin de fer, se’ls dotarà del material 
necessari. 
Es demanarà que les persones que esperin fora del recinte i ho facin respectant les distàncies i 
mesures de seguretat. 
 
 

2. Espais. Neteja, desinfecció i ventilació 
 

NETEJA. 
La neteja dels diferents espais disponibles per l’acollida de l’alumnat (aules, lavabos, etc) estarà 
a càrrec del personal de neteja contractat per l’Ajuntament. Les aules es netejaran cada dia 
després del seu ús, els lavabos es netejaran en dos moments al llarg del matí i les zones comunes 
una vegada després de l’atenció de l’alumnat. 
 
DESINFECCIÓ 
La desinfecció del material d’ús individual de cada alumne/a així com el mobiliari comú, estarà 
a càrrec del personal de neteja de l’Ajuntament.  
 
VENTILACIÓ 
Les aules i els espais que s’utilitzaran per l’acollida de l’alumnat estaran en constant ventilació 
amb finestres i porta obertes durant tota la jornada. 
Quan les i els alumnes ja no hi siguin al centre, a partir de les 13h, es mantindrà l’espai ventilat 
durant, almenys, 30 minuts més. 
La conserge serà la responsable de tancar tots els espais en acabar la jornada, després de la 
neteja i desinfecció. 
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3. Protocol d’actuació en cas de detecció de simptomatologia compatible 
amb COVID-19. 

 

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. 
- Avisar pares, mares o tutors/es legals.  
- Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària 

o pediatria.  
- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 
- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.  

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

- No assistir al centre.  
- Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.  
- Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció 

del centre.  
- Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat. 

 

4. Atenció educativa presencial en grup 
 
4.1. Alumnes EI. Espais. Calendari. Horaris. Equips docents. Criteris de tipus 

d’activitats. 
L’alumnat d’educació infantil que ho requereixi podrà accedir de manera presencial a l’escola 
de dilluns 8 a divendres 19 de juny al llarg de la franja horària de 9 a 13h. Només les famílies, 
però, que justifiquin i certifiquin la seva necessitat de conciliació familiar per motius de feina 
presencial per part dels dos progenitors i la impossibilitat de que els seu fill/a pugui ser atès per 
cap altre familiar. 
 
Es seguiran les ratios recomanades pel Departament d’Educació. Per tant, a P3 es crearan grups 
amb un màxim de 8 alumnes i a P4 i P5 grups de, com a màxim, 10 alumnes. 
 
L’entrada i la sortida de l’escola es farà per la porta principal i serà esglaonada segons edats: 

- P3 entraran a les 9h i marxaran a les 11.30h. Tenint una estona d’esbarjo de 10 a 10.30h. 
- P4 entraran a les 9.30h i marxaran a les 12h. Tenint una estona d’esbarjo de 10.30 a 11h. 
- P5 entraran a les 10h i marxaran a les 12.30h. Tenint una estona d’esbarjo de 11 a 

11.30h. 
 
Tenim un total de 5 alumnes de P5 que estaran a càrrec d’una mestra d’educació infantil que els 
acompanyarà al llarg d’aquestes dues setmanes.  
 
Les activitats que s’oferiran al nostre alumnat seran el més obertes, globalitzades i lúdiques 
possibles, amb ús del mínim material possible i que eviti al màxim el contacte físic. 
 
Activitats com: 

- Jocs al pati sense material. 
- Explicar contes. 
- Visualitzar vídeos de curta durada. 
- Escoltar i cantar cançons. 
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- Dibuix al natural amb diferents materials plàstics. 
- Estones d’esbarjo. 

 
 

4.2. Alumnes 6è E.PRI. Espais. Calendari. Horaris. Equips docents. Criteris de tipus 
d’activitats. 

Entre les dates establertes de reobertura del centres, les i els alumnes de 6è de primària 
assistiran 1 dia de la darrera setmana, concretament dimecres 17 de juny, en franges d’1h i 30 
min. 
 
La quantitat d’alumnes de 6è que assistiran al centre serà de 35 entre els dos grups. Aquestes 
alumnes estaran dividits en 4 grups, 2 per aula, que assistiran a l’escola en dues franges horàries 
diferents: el primer grup assistirà al centre dimecres 17 de 9.30 a 11h i el segon grup de cada 
aula assistirà d’11.30 a 13h. 
 
El personal del centre que atendrà als i les alumnes de 6è seran les pròpies tutores i es plantejarà 
la sessió com un comiat, suport al traspàs d’etapa educativa i recollida de material propi. 
 
 

4.3. Altres grups amb atenció. 
Les i els alumnes de 1r a 5è de primària no assistiran de manera presencial al centre durant els 
darrers quinze dies de curs, continuaran amb l’atenció i acompanyament a distància per part 
dels seus tutors/es i mestres especialistes. 
 
 

5. Visites de famílies. Atenció docents. Professionals de Serveis Educatius 
i/o altres.  
 

No es contempla la presència de famílies ni professionals dels Serveis Educatius, i/o aliens 
(l’accés al centre haurà de ser sempre sota demanda expressa a la direcció del centre. Un cop 
accedeixin, se’ls requerirà la documentació i les mesures de protecció necessàries) a l’escola 
durant el període destinat a la reobertura del centre al juny. 
 

6. Atenció educativa presencial individual. 
 
6.1. Organització d’espais. Personal. Modalitats. Criteris. Calendari. Horaris. 

No es contempla aquesta modalitat durant el període destinat a la reobertura del centre al juny. 
Els grups de 1r a 5è continuaran amb l’atenció i acompanyament a distància. 
 

7. Continuació de l’atenció educativa telemàtica. Criteris. Calendari. 
Horaris.  

 
Continua l’acció educativa telemàtica fins el darrer dia de curs, el 19 de juny, per tots els nivells 
educatius, tot i que, en general, es reduirà en nombre d’activitats i periodicitat. 
 
Les i els alumnes que assisteixin presencialment al centre durant el període que es permet la 
reobertura rebran un suport més individualitzat i una assistència més personalitzada. 
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8. Planificació de l’avaluació: tercer trimestre i curs. Calendari. Criteris. 
Documentació. 

 
Cada aula ha dut a terme les seva junta d’avaluació de manera telemàtica durant el calendari 
establert com escola: entre dimarts 26 de maig i dijous 4 de juny. 
 
L’entrada de les notes a Esfera per part de tutors i especialistes d’educació primària es realitzarà 
a posteriori a la realització de la junta d’avaluació de la cada aula. El calendari establert com 
escola per realitzar aquesta entrada és entre l’1 i el 7 de juny. 
 
Els informes, tant d’educació infantil com d’educació primària s’enviaran a les famílies, a través 
del correu electrònic, el darrer dia de curs, divendres 19 de juny. 
 

9. Accions informatives amb les famílies. 
 
Les famílies van ser informades de com ens organitzaríem davant la reobertura del centre el 
passat divendres 29 de maig. Aquesta informació es va realitzar a través del correu electrònic 
de l’escola i es va incloure un formulari de Google que ens va permetre saber quina era la 
intenció de cada família d’educació infantil i 6è envers la tornada a l’escola de manera 
presencial. 
 
Aquesta nota informativa incloïa: 

- Organització interna per tots els nivells educatius: atenció, espais, horaris i grups. 
- Mesures de seguretat en el cas de presència al centre per part dels seus fills/es. 
- Necessitat de justificar la tornada a l’escola dels nens/es d’educació infantil i 6è: 

declaracions de responsabilitat corresponents a cada etapa. 
 
S’ha realitzat, també, una entrada al web del centre amb el resum de tota la informació que hi 
havia a la nota informativa, amb els links necessaris a diferents documents oficials: declaració 
de responsabilitat, mesures de prevenció, etc. 
 

10. Planificació de la matriculació del curs 2020-2021. 
 
Durant la setmana de matriculació hi haurà dues persones del centre per atendre a aquelles 
famílies que ho requereixin, possiblement una de l’equip directiu i l’administrativa del PAS. 
 
Aquesta atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia que es demanarà a través del correu 
electrònic, el telèfon de l’escola i l’eina corporativa de cita prèvia, si s’escau. 
 
Si la fase ens ho permet, facilitaríem la informació i documentació necessàries a les famílies que 
s’han de matricular de manera presencial a través d’una trobada mantenint les mesures de 
seguretat i salut. En cas contrari, es farà de manera telemàtica. 
 
 

11. Planificació del tancament del curs. Elaboració de la Memòria Anual 
2019-2020. 

 
- Primerament caldrà fer una revisió dels objectius previstos a la PGA. 

- Hi ha objectius de la PGA que no s’han pogut dur a terme per la situació actual, i que es 

valorarà si cal incloure en la propera PGA. 
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- Durant el mes de juliol es realitzarà la memòria amb la informació obtinguda per part 

del claustre i del consell de direcció. 

 


