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PLA D‘OBERTURA DEL CENTRE EN FASE 2
L’Escola Ca n’Alzamora proposa el següent Pla d’obertura de centre en fase 2 d’acord a les
instruccions rebudes pel Departament d’educació per a l’organització de l’obertura dels centres
educatius. Aquestes instruccions es basen en el 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. Alumnat
El retorn al centre per part dels alumnes serà voluntari.
Prioritzarem el retorn presencial al centre de l’alumnat en situació
socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat d’Educació Infantil els pares o
mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la
vida laboral i/o familiar. Les famílies que portin els infants a l’escola, hauran de
presentar una declaració responsable d’acord amb el model facilitat pel Departament
d’Educació.
El centre farà una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre
durant el mes de juny. Aquesta previsió es durà a terme mitjançant una enquesta que
s’enviarà a les famílies.
2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup
reduït, que preveu el centre educatiu
Les activitats planificades que es duran a terme són les següents:
2.1- Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 13
com a màxim per als que acaben els seus estudis primaris (6è de primària) per tal
de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del
seu pas a secundària, establerta de manera gradual i no necessàriament
permanent. Es garantirà la continuïtat de la docència telemàtica sense que això
comporti una doble jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup
d’alumnes.
En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides dels
centre es faran per la porta del pati d’Educació Primària en diferents horaris i de
forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de
seguretat. Concretament els horaris seran els següents:
 6è A (1r grup) de 9:00 a 10:00
 6è B (1r grup) de 9:15 a 10:15
 6è A (2n grup) de 10:30 a 11:30

 6è B (2n grup) de 10:45 a 11:45
Pel que fa als espais, l’acollida d’aquests alumnes es farà a les aules de 6è A i 6è B
tenint en compte la mesura bàsica de referència de 4 m quadrats per alumne.
Aquesta trobada es farà amb la mestra tutora de cada grup, sempre que sigui
possible. Si algú s’ha de moure serà el docent, en cap cas l’ alumne. El nombre
d’alumnes per grup seran:
 6è A, 15 alumnes
 6è B, 15 alumnes
Aquests alumnes, si tenen necessitat d’anar al lavabo podran fer-ho als que hi ha a
la planta del segon pis.
2.2- Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura
excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora
de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a
l’aula. Les finalitats d’aquesta atenció són:






L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al
d’aquells sectors de la població escolar més fràgils socialment, no només en
centres amb un índex de complexitat alt, sinó en qualsevol centre del país, tant
públic com concertat.
L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis
educatius específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir
el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives
especials.
La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho
requereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats
d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.

2.3- Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació
infantil (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i
professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzarlo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9
a 13 hores.
En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides dels
centre es faran per la porta del pati d’Educació Infantil en diferents horaris i de forma
esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat.
Concretament els horaris seran els següents:
 P5 de 9:00 a 12:30
 P4 de 9:15 a 12:45
 P3 de 9:30 a 13:00
Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants en aquesta entrada i sortida
el farà una única persona fins la porta de l’aula corresponent de P3, P4 o P5.
Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les
distàncies dins i fora de les instal·lacions.
Pel que fa als espais, l’acollida d’aquests alumnes es farà a les aules de P3B, P4A i
P5A. Els tres grups seran estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes
en cas de contagi. Hi haurà dues mestres (sempre les mateixes) per a cada grup
per garantir que sempre hi hagi com a mínim una persona en cas que es produeixi

qualsevol incidència. Si algú s’ha de moure serà el docent, en cap cas l’ alumne. El
nombre d’alumnes per grup seran:
 P3, 4 alumnes
 P4, 4 alumnes
 P5, 9 alumnes
Els alumnes d’Educació Infantil no caldrà que circulin pels passadissos ja que els
lavabos tenen accés directe a dins de les aules.
La sortida al pati dels alumnes de P3 podrà ser en qualsevol moment donat que
tenen un per a ells sols. Pel que fa als alumnes de P4 i P5, que compateixen pati,
sortiran de forma seqüenciada. Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de
manera individual o en grups reduïts per tal de garantir les mesures de
distanciament físic.
Pel que fa al material escolar i les joguines tindran un ús grupal diari i es
desinfectarà en finalitzar la jornada.
No hi haurà menjador escolar.
3. Requisits per a la reincorporació dels alumnes
Per a 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.
Calendari vacunal al dia.
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2,
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 al sistema immunitari (per exemple aquells infants
que precisen tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

També han d'informar al centre educatiu 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.
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 el fill o
filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no
podrà assistir al centre.

4. Mesures de protecció i prevenció
És retolarà l’escola amb cartells i infografies recordant la importància de seguir
les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la
utilització correcta de la mascareta.
4.1.

Accés al recinte escolar

Les famílies es comprometen a prendre la temperatura als infants abans de
portar-los a l’escola i han de signar una declaració responsable a la qual es
comprometen a portar als seus fills/es a l’escola en un bon estat de salut i sense
patologies que els situïn dins dels grups de risc. Les famílies també mantindran les
distàncies de seguretat mínimes entre persones mentre esperen a la porta per accedir
al recinte escolar.
No es permetrà l’entrada al recinte escolar de les famílies a excepció de les dels
infants d’ Educació Infantil, ja que accedeixen pel pati fins a la porta de cada una de
les classes del parvulari per entregar els seus fills/es a la tutora.
Tot i no estar recomanat l’accés de les famílies, de manera general, a l’interior del
recinte escolar, entenem que, en el cas dels nens i nenes d’Infantil, cal aquest
acompanyament, ja que ens trobarem en situacions de rebequeries i plors que farien
molt complicat el desplaçament del grup d’infants des de la porta del recinte fins a la
seva aula.
A les entrades al centre es disposarà de punts de rentat de mans amb gel
hidroalcohòlic (sempre que es disposi d’aquest material) amb un cartell informatiu
demanant el rentat de mans a l’entrada i la sortida de l’edifici.
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals
de 15 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions (Veure els horaris a
l’apartat d’Educació Infantil i Educació Primària).
4.2.

Material escolar

A l’aula:
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual.
En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de
música o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot
generar risc de contagi.
Al pati:
Les estructures de pati estaran senyalitzades per impedir la seva utilització.
Durant el mes de juny només es farà servir el pati d’Infantil, la resta de cursos no
tindran temps d’esbarjo perquè l’assistència a l’escola serà en períodes d’una hora.
4.3.

Distanciament físic i espai

Aquest serà un factor a tenir en compte si, al començament del proper curs
escolar, continuen les mateixes ràtios d’alumnat. Les aules de Primària són de de 45
metres quadrats construïts, la qual cosa ja no permet arribar als 12 ó 13 alumnes per
aula.

Caldrà que, en finalitzar el dia, el servei de neteja procedeixi a la neteja i
desinfecció dels diferents espais.
S’ha fet petició a l’Ajuntament de dispensadors de sabó, dispensadors de paper i
papereres amb tapa a cada un dels lavabos per garantir les mesures higièniques.
Durant el mes de juny, els grups assistents a l’escola només tindran contacte amb
un o dos mestres de l’escola, sempre els mateixos per ajudar a la traçabilitat.
L’alumnat d’Educació Infantil no poden mantenir-se, dins de l’espai classe, ni
asseguts ni mantenint, en tot moment, la distància de seguretat al llarg de tota la
jornada escolar, ni tampoc es pot evitar que puguin compartir material en un moment
donat. A Primària, poden ser més capaços de mantenir-se asseguts durant estones
més continuades i d’aplicar les mesures de distanciament i higièniques que la societat,
la família i, per descomptat, l’equip docent, els hi transmeti.
És en aquest sentit que l’equip de mestres treballarà amb els infants totes les
mesures que es detallen en aquest pla intentant fer-los conscients de la seva
importància per a la salut. Tossir al colze, rentar-se les mans sovint i adequadament,
mantenir les distàncies, utilitzar les mascaretes...totes aquestes mesures seran
treballades especialment a la tornada al centre.
Tot i així, com ja hem dit abans, als primers anys d’escolarització no podrem evitar
que hi hagi contacte entre infants. Malgrat això, si que hem de treballar, a nivell
d’organització d’espais, temps i recursos humans, per tal que els diferents grups tinguin
el mínim contacte entre ells un cop accedeixin al recinte escolar. És per aquest motiu
que a cada grup li assignarem, en la mida del possible:


una aula per fer totes les activitats al llarg del dia, sense canvis d’espai.



un horari gradual d’entrades i sortides dels grups a l’escola.



un o dos mestres per a la seva atenció.



un lavabo per a cada grup.



Una zona d’esbarjo delimitada i torns diferenciats de pati

S’evitarà, sempre en la mida del possible, la circulació d’alumnat pels passadissos
del centre.
4.4.

Rentat de mans

Es requerirà rentat de mans:





A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
Abans i després dels àpats (per Infantil, ja que esmorzaran a l’escola)
Abans i després d’anar al WC
Abans i després del pati (alumnat d’Infantil. Primària no farà pati)

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:



A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats
dels infants i dels propis






Abans i després d’acompanyar un infant al WC
Abans i després d’anar al WC
Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Hi haurà diferents punts de rentats de mans amb solució hidroalcohòlica, sempre
que l’escola disposi del material, i tovalloles d’un sol ús. Aquests punts es situaran a les
entrades de l’escola i a les aules per a ús del personal i l’alumnat sempre que es
requereixi.
4.5.

Mascaretes

A Educació Infantil no és obligatòria.
A Educació Primària l’hauran de dur a les entrades i sortides al centre i
desplaçaments per l’interior. No serà necessari que les portin a l’aula mentre es
mantingui la distància de seguretat.
Els infants de Primària han de portar la mascareta de casa.
S’explicarà a l’alumnat la manera correcta de col·locar i enretirar-se la mascareta.
5. Ventilació, neteja i desinfecció
5.1.

Pautes de ventilació

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser, es deixaran
les finestres obertes.
Sempre que la temperatura ho faci possible, es prescindirà dels aires condicionats.
Tot i així, la construcció i orientació de la nostra escola fa que les aules arribin a
temperatures superiors a les recomanables per a la realització de les classes en el
recinte, per tant es fa imprescindible l’ús dels aires en aquestes circumstàncies.
A començament del present curs escolar, l’AFA de l’escola va procedir a encarregar
a una empresa especialitzada la neteja i manteniment dels aires condicionats del
centre. L’empresa que va realitzar el servei va ser Soluciones Frigoríficas e Industriales
SL amb CIF B66558719. Aquest treball està facturat en data 18/11/2019.
Per tant, els aires es troben en disposició de ser utilitzats quan les condicions de
temperatura dins del recinte escolar ho requereixin.
5.2.

Pautes generals de neteja i ventilació

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i
garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin,
especialment en aquells de màxima concurrència com son els lavabos.
Aquestes pautes de neteja i desinfecció seran responsabilitat del servei de neteja de
l’Ajuntament.

Entenem que caldrà la presència de personal de neteja durant l’horari lectiu del
centre. Aquesta és una demanda recurrent a l’Ajuntament per part de l’AFA i el Consell
Escolar de centre.
6. Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia
compatible amb COVID
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries
vigents en aquell moment.
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència
al centre:
 Quan la mestra alerti de la possibilitat de febre, l’infant no es desplaçarà a secretaria per
a la seva valoració, com es venia fent habitualment. Es prendrà la temperatura dins de
l’aula i, posteriorment, si es considera necessari, es procedirà a l’aïllament de l’alumne o
alumna en un espai específic que, en el cas de la nostra escola, i ja que no comptem
amb espais alternatius on l’infant pugui estar aïllat i supervisat al mateix temps, serà el
despatx de la Cap d’Estudis.
 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
 Avisar al servei de neteja per tal que procedeixi 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
En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:



Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la
direcció del centre
Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu
seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels
seus possibles contactes.
 Proteccions per als mestres
Es fa imprescindible comptar, per a la reobertura del centre, amb els equips
de protecció necessaris per al professorat del centre. L’ús de la
mascareta és obligatòria dins dels espais tancats i sempre que no es
pugui mantenir la distància mínima de seguretat.
Caldrà disposar de guants per a realitzar tasques específiques, neteja,
canvi de bolquers...però mantenint sempre una bona higiene de mans i
és necessari també disposar de gel hidroalcohòlic a totes les aules.

7. Recollida del material dels alumnes
Durant el mes de juny també es preveu l’organització de uns dies i horaris
determinats per tal que les famílies puguin acostar-se al centre a recollir els materials
dels infants.

Aquesta recollida de materials es farà de la següent manera:
A infantil:
El dia 25 de juny en tres franges horàries diferents: P3 de 9h a 10h, P4 de 10 a
11h i P5 de 11:30 a 12:30h. Les famílies accediran al recinte escolar pel pati d’Infantil i
s’acostaran a les aules mantenint les distàncies de seguretat. Les tutores entregaran
els materials des de la finestra de l’aula. En cap cas les famílies entraran a les aules.
A Primària:
S’establiran dos dies per a la recollida, que seran el 26 i 30 de juny. Les franges
horàries seran les següents: Dia 26 de juny, 1r de 9 a 10h, 2n de 10 a 11h, 3r d’11:30
a 12:30h. Dia 30 de juny, 4rt de 9 a 10h, 5è de 10 a 11h i 6è d’11:30 a 12:30h.
Les famílies de Primària recolliran els materials des de fora del recinte escolar, a
través d’una de les finestres exteriors de la biblioteca escolar i mantenint entre ells la
distància de seguretat.
8. Personal del centre: professorat, personal d’atenció educativa i personal
d’administració i serveis
La direcció del centre hauran d’informar a tots els treballadors i treballadores de la
necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i
simptomatologia de COVID19. Això permetrà identificar al personal que podrà
participar en les activitats presencials.
Prèviament, haurà de:
Donar d’alta a tots els treballadors del centre al GUAC fent servir l’enllaç següent: https://
aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GUAC
Al GUAC caldrà seleccionar totes els professionals del centre, entrar a la
pestanya autoritzacions i marcar la casella de verificació que apareix al costat de
PRESÈNCIA COVID-19.
Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la
declaració responsable mitjançant l’enllaç següent:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
L’accés a aquesta web es farà mitjançant usuari GICAR.
La direcció dels centres podran respondre la Declaració Responsable accedint
directament a https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària
són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia
hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència,
càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys.
Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del
centre del mes de juny.

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel
personal sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.
9. Mesures específiques per a l’Educació Infantil
Procediment pel canvi de bolquer:
Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de
bolquer, renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador
(tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un
parell de guants nets). Poseu un paper cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos
els guants.
Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap
moment. Si cal, traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la
zona bruta.
Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu.
bolquer, però deixeu el bolquer mullat sota el nen. Aixequeu les cames de l’infant metre
passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar que
es tornin a embrutar amb els bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a
l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper
humida cada cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut.
Els draps reutilitzables s’han de guardar en un una bossa de plàstic o receptacle tancat
(a l’abast del braç de les taules de canvi de bolquers) fins que es puguin rentar.
Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el
bolquer i doblegueu-ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús
en una bossa tancada o un receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela
reutilitzables, poseu-los en una bossa de plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la
bossa de plàstic. Comproveu que no s’hagi mullat la superfície sota de l’infant. Si està
molla, eixugueu-la amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo
sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui sec.
Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada i llanceu-los. Passeu-vos
una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceules.
Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants
nets d’un sol ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los.
Tanqueu el bolquer.
Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona
supervisada.
Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador.
Lligueu la bossa de plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del
canviador amb aigua i sabó o amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una
solució desinfectant.
Pas 8: Renteu-vos les mans.

