
 

ORGANITZACIÓ DE LA REOBERTURA DE L’ESCOLA PI D’EN XANDRI PEL JUNY DE 2020 
 

A nivell de centre presentem i acordem la concreció d’aquest pla de reobertura sempre seguint les directrius del Departament 
d’Educació  i en el cas que el nostre territori entri en la fase 2 de desescalada. 
 
Documents de referència: 
- 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 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf 
 
- Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius. Juny 2020 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf 
 
Dates d’aplicació 
Es preveu que aquesta situació a Sant Cugat del Vallès es podria donar a partir del 8 de juny.   
L’últim dia de curs serà el dia 19 de juny.   
 

1. ASPECTES BÀSICS I GENERALS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE 
v La dinàmica d’aquest tercer trimestre continuarà amb les pautes que l’alumnat està seguint ara i el curs acabarà 

telemàticament. 
v L’assistència al centre per part de l’alumnat d’infantil i de 6è és voluntària. 
v Haurem de ser molt curosos amb les mesures sanitàries i d’higiene previstes per part del Departament d’Educació: alumnat, 

personal del centre i famílies. 
v Les entrades i sortides seran esglaonades i diferenciades segons les portes d’accés al recinte escolar. 
v Es recomana que les famílies no accedeixin a l’interior del centre si no és estrictament necessari.  
v No hi haurà servei de menjador, ni d’acollida matinal ni extraescolars. 



 

 
Requisits alumnat:  
 
Per poder reincorporar-se l’alumnat al centre presencialment ha de reunir els següents requisits: 

Ø Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea ) o amb 
qualsevol altre quadre infecciós.  

Ø Que no hagin donat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors a la reobertura. 
Ø Calendari vacunal al dia. 
Ø Les famílies o tutors legals han d’informar al centre de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de 

l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 
Ø En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat si contreu 

la infecció per SARS-CoV 2, 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 de tractaments 

immunosupressors). 
§ Diabetis mal controlada. 
§ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Ø Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per 
anar al centre educatiu. En el cas que tingui febre a 37 ºC o presenti algun dels símptomes compatible amb la COVID-19, no 
podrà assistir al centre.  

 
 
 
 
 



 

 
Personal del centre: 
 
Segons la Declaració Responsable del Departament d’Educació el 100 % de la plantilla l’ha feta a data 26 de maig i podem saber 
la previsió de personal que podrà venir presencialment perquè NO és VULNERABLE en aquests moments, i aquelles persones 
que continuaran teletreballant. També s’ha tingut en compte la conciliació familiar de cadascun dels mestres.  
 
Trobada personalitzada mestra-família amb alumne/a: 
 
Si una família o mestra veu la necessitat de fer aquest tipus de tancament més individualitzat s’organitzarà la trobada presencial. 
Caldrà haver-la acordat per correu d’aula amb la família. Només hi podrà assistir un sol progenitor. Aquesta trobada amb la 
tutora, també es pot fer telemàticament.  
 
 

 
 
  



 

 

2. ORGANITZACIÓ I MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIES I HIGIÈNIQUES 
ACOLLIDA INFANTIL 

 
Com hem planificat l’acollida? 
Enviament d’un formulari a les famílies de P3, P4 i P5 el dilluns dia 25 de maig amb les següents especificacions: 

 
Ø Servei d’acollida de l’alumnat d’infantil voluntària. 
Ø S’ofereix per a les famílies en què ambdós progenitors legals facin saber mitjançant un document de declaració 

responsable que no poden flexibilitzar els seus horaris laborals ni treballar des de casa. Aquest model es facilitarà des del 
correu general d’escola.   

Ø No hi haurà classes lectives ni la rutina escolar que han seguit els grups durant el curs escolar fins el 12 de març.    
Ø L'horari serà entre les 9’00 i les 13’00 hores.  
Ø No hi haurà servei de menjador, ni acollida matinal ni extraescolars. 
Ø L’entrada i la sortida serà progressiva i diferenciada. 
Ø L’acollida serà en un espai específic del centre. Pot ser que no sigui la mateixa aula de l’infant ni la mateixa tutora. 
Ø Grup d’alumnes: 8 infants a P3; 10 infants a P4 i P5. 
Ø Els protocols d'entrada, permanència i sortida dels infants que vinguin a l’escola, tindran en compte les mesures de 

seguretat, sanitàries, de protecció i d’higiene que infants, famílies i personal del centre hauran de complir rigorosament 
una vegada tinguem el nombre concret de nens i nenes que s'han d'atendre. 
 

Amb les dades recollides del formulari enviat a les famílies s’estableix el següent: 
 
 
 
 



 

 
Nombre d’alumnes amb assistència presencial al centre:  
 
A Educació infantil, el nombre d’alumnes que faran ús d’aquest servei (segons dades actualitzades a 3 de juny) entre els dies 
8 i 19 de juny són: 

 GRUP A GRUP B TOTAL 
P3 0 0 0 
P4 0 0 0 
P5 0 0 0 

 
Organització de grups, docents i espais: Finalment no caldrà !!! 
Segons les consignes del Departament d’Educació (P3 ràtio 8 infants/mestra; P4 i P5 ràtio 10 infants/mestra)  inicialment havíem 
establert un sol grup, espai i referent de la següent manera: 
 
GRUP DE CONVIVÈNCIA P3/P4 

 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 
 
DOCENT 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 
 
DOCENT 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

ESPAI 
INTERIOR 

Aula de P3 A 
 

ZONA 
ESBARJO 

Pati d’infantil   

 



 

 
MESURES DE PROTECCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT QUE HAVÍEM PREVIST: seguint les indicacions sanitàries i higièniques 
del Departament: 
Espai interior: 
v Es mantindrà ventilada durant tota la jornada: finestres i portes.  
v Disposaran de gel hidroalcohòlic a cada aula 
v Cada infant tindrà una taula i cadira personalitzada amb el seu nom. 
v Se’ls oferirà una proposta de joc/activitat concreta per realitzar individualment. 
v Els infants aniran al lavabo d’un en un.  
v La neteja i desinfecció (Ajuntament) : 

Ø Dels WC interiors es farà de manera continuada durant el matí. 
Ø Dels espais comuns es farà diàriament. 

 
Zona d’esbarjo: 
v Els infants hauran de portar esmorzar i una ampolla d’aigua d’ús personal. No es farà servir got, tovalló de tela ni similars.  
v No podran jugar a les estructures del pati. 
v La zona individual d’esbarjo amb material (cubell, rasclet,...) quedarà delimitada per cada infant amb conus. 
 
Materials fungibles: seguint les indicacions sanitàries i higièniques del Departament:  
v Les mestres prepararan per cada alumne/a el material d’ús a nivell individual.  
v Neteja i desinfecció: En finalitzar la jornada lectiva, la mestra de referència se n’encarregarà de garantir-la.     
 
Entrades al recinte escolar: 
v S’haurà de mantenir una distància de seguretat entre famílies fora del recinte escolar de dos metres entre cada família fent 

una filera segons l’ordre d’arribada a les entrades del carrer Joan Oliver.  
v Personal que reben l’alumnat: 

Ø 1 persona estarà a l’entrada de la porta que dóna accés a P3 i P4A, lloc per on accedirà el grup de P3/P4  



 

v Mesures de seguretat i higiene cap a l’infant:  
Ø Es farà control de temperatura + se li posarà gel hidroalcohòlic a les mans + se’ls farà desinfecció de la sola de les sabates  

sobre una catifa. S’eixugaran deixant la petjada sobre paper d’eixugamans i ja podran passar cap a l’espai assignat per fer 
l’acollida (passaran solets o amb l’acompanyament d’una de les dues persones assignades a la porta d’accés). 

v Es prega puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. 
v La mestra encarregada de fer l’acollida romandrà a l’aula assignada.  

Circulació pel centre: només utilitzaran l’aula i els lavabos propis de l’aula durant tota la jornada presencial. 
v Grup P3/P4: farà l’entrada directa per la porta habitual d’accés de P3 i P4A i fins a l’aula assignada.   

  
 

Sortides del recinte escolar:  

v Les dues mestres encarregades de fer l’acollida dels dos grups d’alumnat tornaran a prendre la temperatura abans de marxar 
cap a casa als infants. S’aproparan a la porta d’accés al recinte escolar situada al carrer Joan Oliver (1 porta de sortida per 
grup) i aniran fent el lliurament d’infants de manera esglaonada de les 12:50 a les 13:00 h. La família s’haurà de mantenir fora 
del recinte escolar i seguir les instruccions sanitàries i de distanciament social que estableix el centre.   

 
Videoconferències de comiat i tancament de curs amb tot el grup-classe: 
 
v Es faran el divendres dia 19 de juny. Les dinamitzarà la tutora per a tot el grup-classe. 
 

 
 
  



 

ORGANITZACIÓ 

6è de PRIMÀRIA 
 
Com hem planificat l’acollida? 
Enviament d’un correu a les famílies de 6è el dijous 27 de maig per saber la predisposició de deixar venir l’alumnat  al centre a 
fer un petit comiat:  

 
Ø Objectiu: tancament d’etapa i acompanyament emocional. 
Ø Trobada voluntària presencial amb una ràtio màxima de 13 alumnes/tutora i espai  
Ø L’horari serà entre les 9:00 I les 10:50 h. 
Ø El dilluns 15 vindrà ½ grup de cada classe i el dimarts 16 vindrà l’altre ½ grup 
Ø Els protocols d'entrada, permanència i sortida dels infants que vinguin a l’escola, tindran en compte les mesures de 

seguretat, sanitàries, de protecció i d’higiene que infants, famílies i personal del centre hauran de complir rigorosament 
una vegada tinguem el nombre concret de nens i nenes que s'han d'atendre. 
 

Amb les dades recollides per part de les famílies s’estableix el següent: 
 
Nombre d’alumnes amb assistència presencial al centre:  
 

 Dia 15 Dia 16 TOTAL 
6A 13 12 25 
6B 12 13 25 
6C 13 13 26 

 
 



 

Organització de grups, docents i espais: 
Segons les consignes del Departament d’Educació (6è ràtio 13 alumnes/mestra) establim els grups, espais i referents de la 
següent manera: 
 
GRUP 6A 
 

 Dia 15 Dia 16 

GRUP De l’1 al 13 Del 14 al 26 
 
DOCENT Tutora Tutora 

ESPAI Aula 5B 

LAVABOS Passadís d’especialitats 
 
GRUP 6B 
 

 Dia 15 Dia 16 

GRUP De l’1 al 13 Del 14 al 26 

DOCENT Tutora Tutora 

ESPAI Aula 4B 

LAVABOS Passadís de 3r i 4t 
 
 
 



 

 
GRUP 6C 
 

 Dia 15 Dia 16 

GRUP De l’1 al 13 Del 14 al 26 

DOCENT Tutora Tutora 

ESPAI Aula 6C 

LAVABOS Passadís de 5è i 6è 
 
 
MESURES DE PROTECCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT: seguint les indicacions sanitàries i higièniques del Departament: 
 
Espai interior: 
v Es mantindrà l’aula ventilada durant tota la jornada: finestres i porta.  
v Disposaran de gel hidroalcohòlic a cada aula. 
v Cada alumne/a tindrà una taula i cadira que garanteixi distanciament social establert.  
v Aniran al lavabo d’un en un.  
v La neteja i desinfecció (Ajuntament) : 

Ø Dels WC es farà de manera continuada durant el matí. 
Ø Dels espais comuns es farà diàriament. 

 
Materials fungibles:   
v Les mestres prepararan per cada alumne/a el material d’ús a nivell individual.  
v Neteja i desinfecció: En finalitzar la jornada lectiva, la mestra de referència se n’encarregarà de garantir-la.     
 



 

Entrades al recinte escolar: 
v És obligatori que la família (almenys un progenitor) acompanyi al seu fill/a a fer l’entrada i la sortida a la porta del recinte 

escolar. 
v Alerta!! S’haurà de portar la declaració de responsabilitat Primària en paper. En cas de no portar-la impresa, us la facilitarem 

a l’entrada de l’escola perquè l’ompliu i signeu (porteu bolígraf si us plau). L’ha d’omplir el pare, mare o tutor legal. En cap cas 
pot signar-la un altre acompanyant del nen/a (avi, tiet, una altra família,....)  

v Farem un cartell que estarà penjat a la porta d’entrada principal indicant la importància de fer l’entrada esglaonada fent que 
primer entrin els ½ grups de 6A, després els de 6B i per últim els de 6C. 

v S’haurà de mantenir una distància de seguretat entre famílies fora del recinte escolar de dos metres entre cada família fent 
una filera a l’entrada del carrer Santa Teresa.  

v Demanem que no vinguin al centre amb patinet o bicicleta. 
v Personal que reben l’alumnat: 

Ø El conserge i un mestre/a estarà a l’entrada de la porta, lloc per on accedirà el 1/2 grup de cada aula de 6è.  
v Mesures de seguretat i higiene cap a l’alumnat:  

Ø Es farà control de temperatura 37ºC + se li posarà gel hidroalcohòlic a les mans + se’ls farà desinfecció de la sola de les 
sabates  sobre una catifa. S’eixugaran deixant la petjada sobre paper d’eixugamans i ja podran passar cap a l’espai assignat 
per fer l’acollida (passaran sols i amb mascareta obligatòria). 

v Es prega puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. 
Ø 6A a les 9:00 
Ø 6B a les 9:10 
Ø 6C a les 9:20  

Circulació pel centre: només utilitzaran l’aula i els lavabos assignats durant la franja que vinguin presencialment. 
v 6A: farà l’entrada directa per la porta principal d’accés al centre i fins a l’aula de 5B.   
v 6B: farà l’entrada per la porta principal i baixarà per la rampa que dóna accés a l’aula de 4B. 
v 6C: farà l’entrada per la porta principal i baixarà per la rampa que dóna accés a l’aula de 6C. 



 

Sortides del recinte escolar:  

v La tutora de 6A s’aproparà a la porta d’accés principal (situada al carrer Santa Teresa) amb el seu ½ grup a les 10:30 h.  
v La tutora de 6B s’aproparà a la porta d’accés principal amb el seu ½ grup a les 10:40 h.  
v La tutora de 6C s’aproparà a la porta d’accés principal amb el seu ½ grup a les 10:50 h.  

 
 

VIDEOCONFERÈNCIES DE COMIAT I TANCAMENT DE CURS AMB TOT EL GRUP-CLASSE: 
 
v Es faran el dijous dia 18 de juny. Les dinamitzarà la tutora via telemàtica.  
 
 
 

  



 

 
 
MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ ALUMNAT, PERSONAL DEL 
CENTRE I FAMÍLIES 
  
 
Les directrius bàsiques per a preservar la salut dels infants són les següents: 
 
-Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. 
-Tossir i esternudar al colze.  
-Rentar-se les mans. 
-L’alumnat de P5 i fins a 6è haurà d’assistir amb mascareta al centre.  En els casos en què no es pugui assegurar el 
distanciament de 2 metres, l’alumnat en farà ús dins del recinte escolar. 
 
Distanciament físic 
 
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. Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius, superior al 
recomanat.  
 
Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables. 
Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat.  
 
En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les 
entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del 
centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. 



 

 
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.  
 
En infants es requerirà rentat de mans:  
-A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  
-Abans i després de l’esmorzar 
-Abans i després d’anar al WC (infants continents) 
-Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 
 
Mascaretes 
 
Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per cada país. 
De 3 a 6 anys no està indicat l’ús de mascareta. 
L’alumnat de P5 i l’alumnat de Primària haurà d’assistir amb mascareta al centre.  En els casos en què no es pugui assegurar el 
distanciament de 2 metres, l’alumnat en farà ús dins del recinte escolar. 
 
Control de la temperatura 
 
Cada matí, la família haurà de prendre la temperatura als infants abans de sortir de casa i la comunicarà al centre en arribar.  
Tanmateix, a l’entrada al recinte escolar es prendrà la temperatura a tot l’alumnat que vingui presencialment. En el cas d’alumnat 
d’infantil  es prendrà a l’entrada i a la sortida. Si la temperatura és superior a 37 ºC, l’alumne/a no podrà entrar a l’escola. 
 
 
 
 



 

 
Personal del centre 
- En el cas que estiguem sense contacte amb ningú del centre podrem portar únicament la màscara protectora facial. Ara bé, en 
el cas que estiguem amb alguna altre persona o infant haurem de portar la mascareta o la mascareta i la màscara protectora facial. 
- Vetllaran per les mesures d’higiene i sanitàries establertes pel Departament per evitar risc de contagi: respecte ells/es mateixos, 
famílies i alumnat. 
- Es prendran la temperatura abans de venir a escola comunicant a la direcció si no poden assistir-hi. 
- La roba que utilitzin mentre estiguin al centre serà diferent d’aquella que porten quan venen de casa per evitar traçabilitat i contagi 
de l’exterior o interior. També utilitzaran gel hidroalcohòlic a l’entrada i faran la desinfecció de la sola de les sabates. 
 
Famílies 
Si alguna família, de manera excepcional entra al centre, se li demanarà que hagi tingut la precaució de prendre’s la temperatura 
abans d’entrar al recinte, se li posarà gel hidroalcohòlic i també farà la desinfecció de la sola de les sabates prevista per alumnat i 
personal del centre.     
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID-19 
 
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre, es prendran les següents mesures: 
 
-Aïllar l’alumne o alumna en el menjador  
-Avisar pares, mares o tutors.  
-Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.  
-Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos  
-Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 
 

 


