
 

 

 

 

PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA PIAGET 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El Departament d’Educació estableix les Instruccions  per a l’organització de l’obertura 

dels centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i 

per a l’organització i funcionament dels centres i estudis dels curs 2020-2021, aprovat 

pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.  

El  Pla d’Obertura de Centres Educatius 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  a adequació d’espais,  

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

Segons aquestes instruccions l’Escola Piaget ha elaborat el seu pla d’Obertura on es 

detallen els serveis a la comunitat educativa. 

 

2. OBJECTIU 

El curs acabarà en format telemàtic el dia 19 de juny. Aquest pla assegura que l’Escola 

Piaget  disposarà del professorat suficient per acabar el curs en format telemàtic  i que  

permetrà la realització presencial voluntària de: 

▪ El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa 

que suposa un canvi  (6è de primària i 4t d’ESO). 

▪ L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat de les tres etapes 

educatives. 

▪ Cloenda telemàtica per nivells el dia 19 de juny  

 

3. ALUMNAT   

▪ El retorn als centres per part del alumnes és voluntari.  

▪ Per accedir-hi caldrà entregar completat el document de la declaració 

responsable que s’annexa a aquest Pla d’Obertura i certificat d’empresa dels 

dos progenitors. 

  



Aquells que vulguin assistir-hi  de manera presencial hauran d’informar prèviament el 

tutor.  L’entrada al centre ha de ser esglaonada i els grups seran d’un màxim  de 15 

alumnes. Pocs alumnes han manifestat venir presencialment al centre. 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:   

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós.   

● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

anteriors.   

● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.   

● Malalties respiratòries greus que precisen medicació  o dispositius de suport 

ventilatori.   

 

4. PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.  

 Per tal de preservar la salut del personal de l’Escola Piaget, el seu entorn i per tant la 

societat en general continuarà les seves tasques  majoritàriament de manera 

telemàtica.  En  casos concrets, en els que es requereixi la presencialitat del 

professorat  es requerirà cita prèvia i respectar les mesures detallades 

 La direcció del centre ha informat a tot el personal del centre de la necessitat de 

declarar les condicions de vulnerabilitat emplenant la declaració responsable 

mitjançant el següent enllaç  

https://agora.xtec.cat/iesgerbert/wp-content/uploads/usu668/2020/05/A820-decla-

responsable-alumnes-adults.pdf 

  

Disponibilitat de professionals  

El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al 

centre és  en base la declaració responsable de:    

 

Docents:  Rotatori amb atenció a les famílies amb cita prèvia (final de curs 2019-20). El 

curs 2020-21 per determinar en funció de les indicacions del Departament d’Educació. 

PAS: Hi haurà dues persones. (Una persona de secretaria i una de neteja) 

 

Per tant només hi haurà activitat presencial del professorat puntualment el mes de 

juny a l’ESO i la resta seguiran les seves tasques telemàticament al 100%.  

Les  reunions i juntes d’avaluació seran en format telemàtic fins al final del curs 

escolar. 

 

https://agora.xtec.cat/iesgerbert/wp-content/uploads/usu668/2020/05/A820-decla-responsable-alumnes-adults.pdf
https://agora.xtec.cat/iesgerbert/wp-content/uploads/usu668/2020/05/A820-decla-responsable-alumnes-adults.pdf


 

 

5. RECOLLIDA DE MATERIAL 

Recollida de material. Les famílies i/o alumnes que ho desitgin podran venir a recollir 

aquell material de propietat que tinguin al centre en els horaris determinats. Caldrà 

sempre demanar cita prèvia amb el tutor/a per e-mail o Alexia. 

Detallem el calendari:  

 DILLUNS  8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 

DE 9 A 11H  Infantil P3 Infantil P4 Infantil P5 
11H A 13H  Primària 5è Primària 4t Primària 3r 

 

 DILLUNS  15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 

DE 9 A 11H Primària 6è Primària 6è ESO Primària 1r 
11H A 13H Primària 6è Primària 6è ESO Primària 2n 

   

 

6. HORARI D’OBERTURA DEL CENTRE 

 El centre restarà obert de 9 a 13 h de dilluns a divendres. 

 

7. LLIURAMENT BUTLLETINS AVALUACIÓ FINAL: 

 

Ed. Infantil i primària: 

Els alumnes d’aquestes etapes rebran les notes del tercer trimestre i les notes finals via 

l’aplicació Alexia del centre. 

Educació Secundària Obligatòria: 

Els alumnes d’aquestes etapes rebran les notes del tercer trimestre i les notes finals via 

l’aplicació Alexia del centre. En els cas de l’avaluació extraordinària els alumnes també 

rebran les notes via l’aplicació Alexia excepte els alumnes de quart d’ESO que 

mitjançant cita prèvia hauran de venir al centre a recollir-les el dia 29 de juny al matí.  

 
8. COMISSIÓ TÈCNICA PANDÈMIA 
Durant les  diferents fases de Pandèmia amb l'obertura  del centre es constitueix una 
comissió tècnica per solucionar problemes de convivència en el cas que sorgeixin en el 
centre . Aquesta té per finalitat solucionar problemes de convivència i conflictes 
generats durant l'estada voluntària a l'escola, i prendre les decisions oportunes i 
immediates que es cregui pertinents per salvaguardar la salut dels tots els membres. 
Aquesta estarà constituïda per l'equip directiu i/o referent del pla de convivència i si 
s'escau un membre de representant de famílies o AFA.  
 

 



 

 

9. AVALUACIÓ DEL PLA D’OBERTURA 

Setmanalment l’equip directiu valorarà el grau de desplegament del pla en base a 

l’índex d’incidències que es puguin recollir. Si cal se’n faran els ajustaments 

corresponents. Tota la informació recollida d’aquesta avaluació, si escau, 

retroalimentarà l’organització i el funcionament de l’Escola Piaget per al curs 2020-

2021. 

 

Annex 1. Mesures de protecció  i prevenció  

   

És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous 

procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.  Aquest protocol 

s’ha entregat al personal no docent que treballa presencialment, es farà extens a tot el 

personal del Centre. 

Es tracta de les mesures més  efectives per a preservar la salut dels estudiants així com 

del personal docent i no docent. Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. 

Tossir i esternudar al colze i les mesures que exposem a continuació:    

● Estores per desinfectar calçat a l’entrada del Centre 

● Mampara de metacrilat al mostrador de secretaria 

● Mascareta obligatòria 

● Rentar-se les mans  

● Hidrogel a l’abast a cada planta 

● Neteja i desinfecció a cada canvi de torn 

● Ús de guants només en espais comuns com tallers, aula informàtica 

● Producte de desinfecció espais comuns com tallers, biblioteca, Sala Professors… 

 

- Pautes generals de neteja i desinfecció   

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzar  amb una periodicitat almenys 

diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals 

de concurrència humana. En el nostre cas hi ha neteja/desinfecció al matí i a la tarda. 

Dos cops al dia. Al curs 2020/21 s’haurà de reforçar la neteja/desinfecció. 

 

 

 

 

 



 

Annex 2. Entrades, sortides i espais a utilitzar 

 

S’entrarà i es sortirà per la porta principal esquerra que romandrà oberta. Disposarem 

de les mesures sanitàries de desinfecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes de l’ESO circularan pel passadís de la primera planta fins a l’aula de quart 

d’ESO que estarà preparada amb les distàncies de seguretat garantides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la sortida seguiran el mateix recorregut a la inversa. 



 

Els alumnes d’infantil i primària seguiran el recorregut de les escales i el passadís 

d’educació infantil, que estarà dividit, fins a l’aula de primer els de primària i l’aula de 

p4 els d’infantil, garantint així un bon espai de circulació i l’accés als lavabos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la sortida seguiran el mateix recorregut a la inversa. 

 


