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1- INTRODUCCIÓ 

 

Segons les últimes instruccions del Departament d’Educació pel Pla 

d’obertura dels centres educatius pel mes de setembre del 2020, es 

concreten diferents propostes per a l’acció educativa amb els següents 

objectius: 

 Malgrat la pandèmia tots els infants i adolescents han de tenir 

accés a l’educació en condicions d’equitat. 

 L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb 

la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i 

garantint la funció social de l’educació. 

 L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 A través de les mesures proposades, els centres educatius han 

d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la 

ràpida identificació de casos i de contactes. 

L’escola Torreguitart de Sabadell, per respondre a aquesta situació 
estableix aquest Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius 
en el marc de la pandèmia pel COVID19.  
El pla contempla set àmbits d’actuació: organització de centre, alumnat, 
professorat i PAS, espais i grups, serveis complementaris, material escolar, 
organització pedagògica, mesures de protecció i prevenció i el pla 
d’aplicació.  

               Aquesta planificació no serà rígida però s’estableix com una base per 

afrontar la situació i unificar criteris organitzatius, de funcionament i 

sobretot sanitaris. 
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2- CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 

El Pla d’actuació està subjecte a les indicacions que es rebin des del 

Departament d’Educació pels seus diversos canals. 

 Valors en què es basa la proposta: seguretat, salut, equitat i 

vigència. 

 Principis bàsics de prevenció, higiene i prevenció de la salut: grups 

de convivència, mesures de prevenció personal (distanciament 

físic, higiene de mans i ús de mascareta; requisits d’accés als 

centres educatius i control de símptomes), neteja, desinfecció i 

ventilació (gestió de residus), promoció de la salut i suport 

emocional i gestió de casos. 

2.1 Diagnosi 

En un primer moment els alumnes de l’escola van sortir del centre 

pensant que seria una situació momentània i portaven deures. 

En tot moment es van seguir les instruccions que dictava el 

Departament d’educació adaptades a la nostra realitat i hem 

tingut en compte els nostre Projecte Educatiu. 

Es van anul·lar les sortides, colònies i activitats previstes per 

aquest curs. 

S’han portat a terme les reunions i coordinacions docents de 

manera virtual. 

S’ha fet un seguiment exhaustiu de l’alumnat que no disposava de 

connectivitat o de dispositius. L’Ajuntament de Sabadell va 

proporcionar tauletes pels alumnes de 3r, 4t i 5è. I pels alumnes 

de 6è una empresa de telefonia els hi va deixar ordinadors. 

Cada tutor/especialista programava les activitats relacionades 

amb la matèria i les feia arribar a les famílies setmanalment, a 

través del correu electrònic. 

Es feia  acompanyament emocional telefònicament. 

2.2 Organització dels grups estables: 

           2.2.1  Alumnat  

L’ensenyament serà presencial per a tot l’alumnat des d’educació 

infantil fins a 6è de primària. 

2.2.2 Personal del centre 

El Departament d’Educació determinarà i comunicarà la plantilla de 

professorat, així com el personal PAS i haurà d’avaluar si els 

treballadors són sensibles a la COVID19 en el marc de referència 

vigent a cada moment. 

2.2.3 Grups estables 

Donat que l’escola compta amb grups classe  que oscil·len entre 24 i 

26 alumnes, s’organitzaran tenint en compte el nivell educatiu, tant 
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a primària com a infantil. Es respectarà l’espai de referència per a 

cada un dels grups, així com també un tutor/a.  

S’ha procurat, com que és una escola d’una línia, tenir un tutor 

referent amb una segona persona dins l’aula, que pot ser un 

especialista o un membre de l’equip directiu. 

 

 

 

GRUP
S 

ALUMNE
S 

DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE ALTRES 
DOCENTS 

ESTABLE ALTRES 
DOCENT
S 

ESTABLE TEMPORAL 

P3 16 1 
Mestra 

EE2 
  1 - 

P4 20 1 Sílvia C.   1 - 

P5 18 
Natzaret 

A. 
Margarita 

B. 
  1 - 

1r 25 Marta C. 

M.José 
M./ 

Mestra 
Anglès 

1  1 - 

2n 27 Míriam P. Puri G. 1  1 - 

3r 26 Maria A. 
Mestre 

E.F. 
  1 - 

4t 24 Montse H. Mestre EF 1  1 - 

5è 25 Paco J.  1  1 - 

6è 26 1  1  1 - 

 

 A 5è i 6è hi ha alumnat que fa religió. 

 Aquest curs les especialitat previstes pels alumnes de 

primària queden anul·lades excepte d’anglès, donat que no 

tenim cap mestre/a amb prou coneixement de la llengua 

estrangera. 

 La mestra d’educació especial entrarà a les aules de 

l’alumnat amb necessitats educatives especials. 

2.2.4. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat 

amb necessitat específica de suport educatiu 

Valorant l’alumnat amb NEE, exposem els següents criteris: 

 En la mida del que sigui possible, la diversitat estarà atesa dins 

l’aula, evitant que l’alumnat surti de la classe. 

 L’Educació Especial queda inclosa dins les mesures universals, 

addicionals i intensives del centre docent. Hem considerat aquells 

casos més rellevants o amb més necessitats i hem adequat 

l’horari de l’especialista als horaris dels grups-classes, prioritzant 

el Cicle Mitjà i Cicle Superior. 
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 La professional de l’EAP atendrà a l’alumnat de NEE i farà les 

observacions pertinents un cop a la setmana. 

 La vetlladora ha sigut considerada de la mateixa manera que la 

mestra d’Educació Especial. Entrarà en aquelles aules que 

presentin més necessitat  ja que tenen alumnat amb dictamen.  

 Un alumne de 6è comparteix l’acció educativa (AIS) dos cops per 

setmana amb un altre centre. I rep orientacions dins el centre dos 

cops al mes, per part dels professionals externs. 

2.2.5- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

ACCÉS GRUPS HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

Carrer de l’alcalde 
Crespí 
Cicle superior 

6è 9:00 - 9:10 h 
 

16:30 – 16:35 h 
 5è 

Carrer Vallirana 
Cicle Mitja 

4t 9:10 - 9:20 h 
 

16:25 – 16:35 h 
 3r 

Carrer Vallirana 
Cicle Inicial 

2n          9:00 - 9:10 h 
 

       16:30 - 16:35 h 
1r 

Carrer Vallmanya 
Educació Infantil 

P5 9:00 - 9:10 h  16:15 – 16:20 h 

P4 9:10 – 9:15 h   16:20 – 16: 25 h 

P3 9:15 – 9:25 h  16:25 – 16:35 h 

 

L’escola disposa de quatre portes d’accés: 

 Pel carrer Alcalde Crespí entrarà Cicle Superior. El tutor/a de referència 

esperarà a l’alumnat i el guiarà  des de la porta d’accés al centre fins a la 

porta de l’aula. Pujaran per una rampa fins el terrat; allà s’esperaran a 

que hagin passat pel passadís els de 3r i 4t. En un cantó 5è i a l’altre banda 

6è. Un cop el passadís estigui lliure entraran 5è i 6è per proximitat a la 

seves aules.  

 Pel Rentat de mans. Els tutors tindran a la seva disposició una ampolla de 

gel hidroalcohòlic i abans d’entrar a l’aula el repartirà entre l’alumnat.  

 Al carrer Vallirana hi ha tres portes d’accés a l’edifici. Farem servir les dues 

portes dels extrems. Per una entrarà Cicle Mitjà i per l’altre Cicle Inicial. Els 

tutors/es estaran pendents dels seus grups, entraran a l’edifici i pujaran 

l’escala d’accés a les seves aules. En primer lloc pujarà 4t seguit de 3r.   

Cicle Inicial, i segons el seu horari, anirà entrant a les aules respectives. 

 Pel Carrer Vallmanya, es situa l’entrada a Educació Infantil. Entrarà primer 

P5 ja que són més autònoms, continuarà P4 i P3 i segons l’horari establert.  

 En els passadissos i als lavabos es procurarà que no coincideixin més d’un 

grup estable. Si no es pot evitar, els nens i nenes portaran mascareta i es 

mantindrà la distància d’un metre i mig. 

 L’esmorzar, de tots els alumnes de l’escola, es farà dins les aules, entre 15 i 

20’ abans de baixar al pati. Per això abans i després hauran de rentar-se les 

mans. 
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 Si després de l’anàlisi de la situació, observem que no es pot garantir la 

seguretat en els passadissos, s’obligarà ús de mascareta per tot l’alumnat. 

Per això es recomana que la portin dins una bosseta de roba o paper, 

degudament marcat amb el nom i cognom. 

A cada una de les portes, a més dels tutors, hi haurà un membre de 

l’equip directiu més el conserge. 

Es farà la retolació adient per a que les famílies i els infants sàpiguen el 

seu lloc de col·locació i mobilitat per l’escola. 

 

 Organització del migdia 

L’alumnat que faci ús del servei de menjador es quedaran a les aules 

esperant als seus monitors/es. D’aquesta manera evitem moviments i 

fluxos d’alumnat innecessari. Igualment, quan s’acabi el servei, seran els 

mateixos monitors/es que els portin a les aules respectives. 

A les 15h, se seguirà el mateix protocol que a les 9h.  

 

2.2.6 Organització del temps d’esbarjo 

ESPAI GRUP HORARI SORTIDA HORARI DE RECOLLIDA 

PATI D’ED. INFANTIL EDUCACIÓ INFANTIL   

Sorral  P3 10:55 h 11:35 h 

Zona de sorra davant 
classe 

P4 
11:00 h 11:30 h 

Pati de rajoles P5 

    

PATIS PRIMÀRIA PRIMÀRIA   

Zona de 
ciment/lavabos 

1r 10:55 h 11:25 h 

Zona ciment/banc 2n 11:00 h 11:30 h 

Meitat de la pista 3r 10.50 h 11:20 h 

Meitat de la pista 4t 10:55 h 11:25 h 

Meitat del jardí 5è 11:00 h 11:30 h 

Meitat del jardí 6è 11:05 h 11:35 h 

 

 El pati d Educació Infantil es partirà en tres espais diferenciats: Un espai 

enrajolat que des de la classe de P5 es pot accedir sense interferir amb els 

altres dos grups 

 Els tutors/es baixaran al pati amb el seu grup i vigilaran el temps d’esbarjo 

juntament amb els especialistes i altres docents.  
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DISTRIBUCIÓ ALUMNAT-PATIS 

 

2.2.7 Gimnàs 

L’Educació física es realitzarà a l’aire lliure. Serà el tutor d’un grup estable 

l’encarregat de dur a terme l’activitat. L’especialista realitzarà propostes 

d’activitats a la resta de professorat. 

 (L’ús del gimnàs a l’hora del menjador està explicat en el punt 2.2.10) 

 

2.2.8 Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

 Mesures: 

- Desinfecció d’objectes i espais, amb productes adients i neteja prèvia 

a la desinfecció, dels espais, més d’una vegada al dia. 

- Ventilació continua 

- L’ajuntament de Sabadell oferirà un Pla de Neteja per a les escoles 
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  Abans 
de 
cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriament ≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació 
d’espais 

   +  Mínim 10’ 3 
vegades al dia 

Manetes i  
poms  

de portes i 
finestres 

   x   

Baranes i 
passamans 
d’escales i 
ascensors 

   x   

Superfícies de 
taulells i 

mostradors 

   x   

Cadires i bancs    x  Especialment 
amb les zones en 
contacte amb les 

mans 

Utensilis 
d’oficina 

   X   

Aixetes     x   

Botons 
d’ascensor 

   x   

Ordinadors, 
teclats i 
ratolins 

   x   

Telèfons i 
comandaments 

   x   

Interruptors    x   

Fotocopiadores    x   

       

AULES I ESPAIS DE LLOCS INTERIORS 

Ventilació 
d’espais 

   +  Mínim 10’ 3 
vegades al dia 

Superfícies de 
contacte amb 

les mans 

   x   

Terra    x   

Materials de 
jocs 

 n x    

Joguines   n x    

MENJADOR 

Ventilació 
d’espais 

   +  Mínim 10’ 3 
vegades al dia 

Superfícies on 
es prepara el 

menjar 

x x     
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Plats, gots i 
coberts 

 x     

Taules i safates x x     

Taulells  x     

Utensilis de 
cuina 

 x     

Terra    x   

LAVABOS 

Ventilació 
d’espais 

   +  Mínim 10’ 3 
vegades al dia 

Aixetes    x    

Aigüera   x    

Tassa wàter  x     

 

 

2.2.9 Relació amb la Comunitat Educativa 

 Consell Escolar. Degut a que l’Equip Directiu és 

nou a l’escola, el primer Consell, si es pot, es farà de 

manera presencial. Més endavant, valorarem si 

continuem així o telemàticament. 

 Reunió de pares/mares nous/ve. La dificultat del 

moment ens porta a plantejar-nos una reunió presencial, 

a l’exterior (porxo de l’escola) mantenint les mesures de 

seguretat (mascaretes, gel, distància de seguretat). 

 Donat el tipus d’alumnat i la poca disponibilitat en 

l’ús de les noves tecnologies i manca de connectivitat, les 

reunions de famílies es faran presencials al porxo de 

l’escola. Es valorarà si es convoca tot el grup-classe o 

només la meitat. 

 Comunicació amb les famílies. Ens comunicarem 

via correu i telefònicament. 

 

2.2.10 Servei de menjador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURS -NIVELL -GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

P3 12:30-12:45 h GIMNÀS 

P4 12:30-12:45 h GIMNÀS 

P5 12:30-12:45 h GIMNÀS 

1r 12:30-12:45 h GIMNÀS 

2n 12:30-12:45 h MENJADOR 

3r 12:30-12:45 h MENJADOR 

4t 13:45- 14:45 h MENJADOR 

5è 13:45- 14:45 h MENJADOR 

6è 13:45- 14:45 h MENJADOR 
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Per garantir la seguretat dels grups estables, es disposarà del gimnàs, 

per ser un espai prou ampli que ens permet les distàncies i mesures 

sanitàries. 

S’augmentarà el nombre de monitors/es, així com també el nombre de 

carros per transportar el menjar. L’empresa garanteix la roba, i els 

estris necessaris pel seu personal. 

Quan un alumne es posi malalt a l’hora de menjador, la coordinadora 

aïllarà a l’alumne en qüestió a consergeria i seguirà el mateix protocol 

que en la resta d’hores (apartat 2.2.11). 

2.2.11 Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID19 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. En cas 

de detectar algun d’ells en el àmbit familiar hauran d’evitar portar a 

l’alumne a l’escola.  Sempre ho hauran de comunicar al centre docent i 

portar-lo obligatòriament al pediatre.  

 

Quan es detecti algun símptoma dins el recinte escolar entre els adults o 

els infants: 

 S’aïllarà l’infant/adult de la resta del grup i es portarà a un espai 

d’us individual.  

 S’haurà de posar la mascareta quirúrgica i la persona  que resti 

amb ell fins que arribi la família haurà de portar una mascareta 

FFP2, guants i pantalla de protecció per evitar qualsevol contagi. 

 Es trucarà a la família per a que vingui a buscar l’infant. i en cas 

de no obtenir resposta es trucarà al CAP. 

 Si hi ha símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061 

 El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per 

informar de la situació. 

 

        Es durà a terme el seguiment de l’alumnat a través d’una graella on 

s’especificarà aspectes com: el dia i l’hora de la detecció, explicació del 

protocol seguit i observacions, persona de salut amb qui es manté el 

contacte i centre d’atenció primària i el referent de centre pels contactes 

amb salut.  

 

Es realitzarà un seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre, tot 

indicant responsables, possibles indicadors, propostes de millora 

trimestrals. 

 

2.2..12 Organització pedagògica en cas de confinament parcial o 

tancament del centre. 

En cas de confinament, caldrà organitzar el sistema informàtic del centre: 

establir un correu per cada un dels alumnes que els mes grans podran 

gestionar tots sols, i els més petits amb ajut dels seus familiars. D’aquesta 



11 
 

Pla obertura_Setembre 2020_Escola Torreguitart, Sabadell 

manera el tutor/a setmanalment podrà enviar les diferents tasques i 

podrà garantir que hi hagi el retorn. En cas positiu en un grup estable o 

més, tot el grup/s de convivència hauran  d’estar en quarantena durant 14 

dies després del darrer contacte amb el cas. En aquest grup s’interromprà 

l’activat lectiva presencial.  

 

Disposarem d’una plataforma educativa que complementarà els àmbits i 

les dimensions de les àrees a treballar. Les eines i materials que ens 

ofereix el Departament d’Educació (Ateneu, Odissea...) es tindran en 

compte. 

 

També haurem de vetllar per a que totes les famílies puguin disposar de 

connectivitat i dispositius per desenvolupar la tasca. Les tabletes que va 

oferir l’Ajuntament de Sabadell, romandran en el centre i es distribuiran 

entre aquells que ho necessitin. 

 

 

 

D’igual manera, tots aquells llibres que tenim a l’aula per a treballar, es 

deixaran a l’alumnat per a que puguin fer feina durant el confinament. 
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2.2.13 Activitats complementàries 

Si la situació sanitària ho permet, el centre realitzarà les sortides i colònies 

programades al Pla Anual.  

 

 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT 
PER A 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO FINS 
QUE EL VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL 
CAS ALS SERVEIS 
TERRITORIALS 

P3 consergeria La primera persona 
del quadre de 
substitucions 

La primera 
persona del 
quadre de 
substitucions 

Directora 
 

P4 consergeria La primera persona 
del quadre de 
substitucions 

La primera 
persona del 
quadre de 
substitucions 

Directora 

P4 consergeria La primera persona 
del quadre de 
substitucions 

La primera 
persona del 
quadre de 
substitucions 

Directora 

1r consergeria La primera persona 
del quadre de 
substitucions 

La primera 
persona del 
quadre de 
substitucions 

Directora 

2n consergeria La primera persona 
del quadre de 
substitucions 

La primera 
persona del 
quadre de 
substitucions 

Directora 

3r consergeria La primera persona 
del quadre de 
substitucions 

La primera 
persona del 
quadre de 
substitucions 

Directora 

4t consergeria La primera persona 
del quadre de 
substitucions 

La primera 
persona del 
quadre de 
substitucions 

Directora 

5è consergeria La primera persona 
del quadre de 
substitucions 

La primera 
persona del 
quadre de 
substitucions 

Directora 

6è consergeria La primera persona 
del quadre de 
substitucions 

La primera 
persona del 
quadre de 
substitucions 

Directora 
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2.2.14  Reunions Òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

L’Escola Torreguitart disposa d’espais molt amplis; per això hem decidit fer 

les reunions d’equips docents de manera presencial, respectant les mesures 

de seguretat recomanades, almenys la primera trobada. La resta de 

reunions es faran de manera virtual, si els mitjans tecnològics ho permeten; 

ja que no disposem de portàtils amb càmera per a tot el claustre. 

 

 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT / 
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial/virtual Un cop per setmana 

Coordinació pedagògica Planificació Presencial/virtual Un cop per setmana 

CAD Planificació Presencial/virtual Un cop per setmana 

Cicles Planificació Presencial/virtual Un cop per setmana 

Claustres Planificació i formació 
pedagògica 

Presencial/virtual Un cop per setmana 

Comissions Planificació Presencial/virtual dos cops per setmana 

Consell Escolar Informació i aprovació 
d’acords 

Presencial/virtual Entre quatre i cinc 
aproximadament 

 

 

 

3- CONCRECIÓ PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

Pla d’acollida de l’alumnat de P3 i P4 

Donada la situació actual, creiem necessari l’ampliació de dies 

d’adaptació, de 3 a 5 dies. A més es convocaran a les famílies el dia 10 de 

setembre, amb cita prèvia, per a que l’alumne/a conegui  a la tutora i es 

familiaritzi amb la classe. 

L’infant només podrà venir acompanyat per una sola persona i aquesta 

només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la 

distància de seguretat. En cas de ser persona de risc  o presenti algun 

símptoma compatible amb el COVID19 o els hagi presentat en els darrers 

14 dies, no podrà participar en el període d’acollida/adaptació P3. De la 

mateixa manera, aquelles persones acompanyants que pateixin una 

malaltia de risc davant de la COVID19, així com dones embarassades, 

hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida 

amb el seu equip mèdic de referència. 

El període d’adaptació es desenvoluparà de la següent manera: el grup es 

partirà en dos, per ordre alfabètic, i restaran a l’aula o al pati depenent de 

les indicacions de sanitat, durant una hora i mitja. Entre grup i grup hi 

haurà un temps per poder netejar, desinfectar i ventilar adequadament 

l’aula. El primer torn anirà de 9:30- 10’30 h i el segon torn de 11:00-12:00 

La tutora de P3 estarà acompanyada en tot moment per un altre docent.  
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Creiem oportú ampliar l’aplicació d’un període d’adaptació als nens de 

P4, durant tres dies, donades les condicions de confinament del curs 

anterior. Els torns serien de 9:15 a 10:15 i l’altre de 10:45 a 11’45 h. 

 

4- MESURES ESPECÍFIQUES 

 Els pares i mares només accediran a l’interior del recinte escolar quan el 

personal del centre ho cregui convenient, i amb les mesures pertinents: ús 

de mascaretes i mantenir la distància de seguretat. En el cas d’alumnat de 

P3, els nens i  nenes només podran ser acompanyats per una sola 

persona. A l’entrada de l’escola es proporcionarà gel hidroalcohòlic. La 

persona acompanyant haurà de portar mascareta higiènica. 

 Joguines. Es faran servir joguines que es puguin rentar i desinfectar, d’ús 

exclusiu per al grup estable compartint amb un nombre de 5 alumnes com 

a màxim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


