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PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 

Aquest pla propi de reobertura està basat 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, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020. 

 INFORMACIONS RELLEVANTS: 
 
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.  
El retorn a les aules és de caràcter VOLUNTARI. 
Durant el període del 8 al 19 de juny. NO HI HAURÀ SERVEI DE MENJADOR. 
 
El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu:  
 
1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa 
que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius 
professionals i artístics, adults i idiomes).  

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada 
centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.  
 

 ALUMNAT 

El centre atendrà el següent alumnat: 

Infantil (P3, P4 i P5): En horari de 9 a 13 hores. En grups de 8 infants. Només podran 
assistir els alumnes que per motius de conciliació laboral i professional hagin de fer 
treball presencial sense possibilitat de flexibilització. En aquest cas les famílies 
d’aquests alumnes hauran de lliurar al centre una declaració responsable. 
 
Primària (de 1r a 5è): S’oferirà la possibilitat de donar atenció amb grups reduïts per 
poder tancar el curs, recollir el material i pertinences de l’aula. La tutora concertarà 
cita prèvia amb les famílies  a través del correu electrònic. 
 
Primària (6è): 2 dies d’acció presencial d’acompanyament emocional i tancament 
d’etapa en grups de 8-10 en les franges horàries que es proposaran a les famílies via 
correu electrònic. Dedicarem una altre dia a la recollida del material. 
 
Secundària (1r ESO): S’oferirà la possibilitat de donar atenció amb grups reduïts per 
poder tancar el curs, recollir el material i pertinences de l’aula. La tutora concertarà 
cita prèvia amb l’alumnat  a través del correu electrònic. 
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L’horari d’atenció presencial de l’alumnat de 1r de Primària a 1r d’ESO es farà a  les 
següents franges horàries: 
 
 

DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

2n Primària: 
Repartiment de 
material i retorn de 
llibres socialitzats 
(cita prèvia) 

3r Primària: 
Repartiment de 
material i retorn de 
llibres socialitzats 
(cita prèvia) 

6è Primària: 
Tutoria i tancament 
d’etapa (cita prèvia) 
 

1r Primària: 
Repartiment de 
material i retorn de 
llibres socialitzats 
(cita prèvia) 

 
DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 

4t Primària: 
Repartiment de 
material i retorn de 
llibres socialitzats 
(cita prèvia) 

6è Primària: 
Tutoria i tancament 
d’etapa(cita prèvia) 
 

5è Primària: 
Repartiment de 
material i retorn de 
llibres socialitzats 
(cita prèvia) 

6è primària i 1r ESO: 
Repartiment de 
material i retorn de 
llibres socialitzats 
(cita prèvia) 

 

Del 15 al 19 de juny es realitzaran tutories telemàtiques per tots els nivells a través 
de la plataforma MEET per tal de fer un acomiadament dels infants. S’informarà 
de la manera de connectar-se  a través de la web del centre. 
 
 
PREVISIÓ ALUMNAT A CAN LLOBET (SEGONS ENQUESTA PROPORCIONADA) 
 
Infantil: 12 alumnes 
6è: 40 alumnes 
Primària (1r a 5è i 1r ESO): a determinar 
 
 

 PERSONAL DOCENT I NO DOCENT 
 
Grup vulnerable o permís per conciliació familiar: 15 docents 
Grup No vulnerable: 31 docents 
 

 REQUISITS 
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.  
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- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
 

- Calendari vacunal al dia. 
 

- Presentar la declaració responsable (facilitada pel centre). 
 

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.  

 
 ORGANITZACIÓ DE L’ACCIO EDUCATIVA PRESENCIAL (del 8 al 19 de juny) 

 

Infantil Entrada i sortida per la porta de les 
Brigades Internacionals. Les docents 
recolliran els infants a les 9 i els 
acomiadaran a les 13h  a la porta. 

De 9 a 13h 

Primària i 
1r ESO 

Entrada i sortida per la porta principal 
(Avinguda Dr. Moragas) 

Dies i hores determinades 

 
 

 MESURES DE SEGURETAT 
 

- El centre té dos punts d’entrada. A cada punt trobareu gel hidroalcohòlic i es 
prendrà la temperatura dels infants. 
 

- La circulació pel recinte es farà mantenint les distàncies socials. 
 

- Per garantir el rentat de mans hi haurà dosificadors de sabó i tovalloletes de 
paper d’un sol ús als lavabos. 
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- L’accés al lavabo es farà d’1 a 1 i amb rentat previ i posterior de mans. 
 

- Les aules comptaran amb les mesures de seguretat establertes: 4 metres 
quadrats per alumne. 
 

- Un espai per grup. 
 

- El pati haurà de ser esglaonat i mantenint la distància social. 
 

- El personal de centre utilitzarà en tot moment mascaretes de seguretat. 
 

- La desinfecció del centre es farà diàriament per l’empresa de neteja. 
 

 
 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATBLE AMB EL COVID-19 
 
En cas que un alumne presenti la simptomatologia, el protocol a seguir serà el 
següent: 
- Aïllar l’alumne. 
- Comunicar la situació a la família. 
- Informar al CAP per tal que es puguin activar els protocols corresponents. 
- Desinfectar i netejar els espais del centre.   


