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INTRODUCCIÓ 
 

Seguint les instruccions del Pla de Reobertura de Centres Educatius en Fase 2 

de Desescalada, presentada pel Departament d’Educació el passat 20 de maig, 

l’Escola Can Serra ha elaborat el seu propi Pla de reobertura, on queda 

reflectida la reobertura de l’escola amb activitats reduïdes, i que conté les 

mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han 

establert tant pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i 

higiene i vulnerabilitat d’alumnat, professorat i personal. L’escola efectuarà 

propostes per a l’acció educativa amb un doble objectiu:  

 

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

2. Acollida per l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies 
que per motius laborals necessitin aquest servei. 

 

Aquest pla de reobertura s’aplicarà a partir de què entrem en la Fase 2 de 

desescalada. 

Estem vivint un situació d’excepcionalitat en la qual es prioritza la salut de tota 

la comunitat educativa.  

Partim dels següents punts base:  

  

 

 

 

 

Així doncs,  els infants que acaben etapa (6è de primària) tindran un dia on 

s’oferirà acció presencial per tal de donar suport a la finalització d’etapa i 

tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. S’enviarà un 

qüestionari a les famílies per saber l’assistència de l’alumnat i si compleixen els 

requisits.  

Les famílies d’educació infantil (P3, P4 i P5) tenen la possibilitat que els seus 

fills/es tinguin acollida tots els dies de 9 a 13h. Només podran assistir a 

El retorn al centre és voluntari. 

El curs continuarà i finalitzarà de forma telemàtica.  
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l'escola l’alumnat de les famílies que per motius de conciliació laboral i 

professional hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de 

flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres mesures. (Caldrà declaració responsable, la 

facilitarà el centre). S’enviarà una enquesta a les famílies per saber 

l’assistència de l’alumnat i si compleixen els requisits.  

Finalment, les famílies d’alumnes de 1r a 5è de primària se’ls oferirà un dia per 

donar atenció amb grups reduïts per tal que el tutor/a pugui fer un 

acompanyament educatiu, emocional i poder tancar el curs. 

 

PREVISIÓ ALUMNAT, PERSONAL DOCENT I NO DOCENT 
 

PERSONAL DOCENT I PAS 

El claustre de l’escola Can Serra està format per 33 docents i 2 personal PAS. 

En aquest Pla contemplem: 

● GV NO (grup no vulnerable): 28 docents i 2 personal PAS. 

● GV SI (grup vulnerable): 5 docents. 

● Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents a 

càrrec que s’acullen al dret a prestar el servei de forma no presencials: 2 

docents 

 

ALUMNAT 

● P3: 2 infants 

● P4:  3 infants 

● P5: 4 infants  

● Alumnat de 6è: 27 infants. 

● Alumnat de 1r a 5è: per determinar (en grups reduïts de 13). 
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REQUISITS INDISPENSABLES 
 

Per poder reincorporar-se les nenes i nens 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. I en el cas de tenir-ne caldrà notificar-ho al centre. 

 

✔ 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.  

 

✔ Portar el primer dia el Calendari vacunal al dia. 

✔ Presentar la declaració responsable, d’alumnes 

d’infantil o primària, emplenada i signada (La trobareu a la darrera pàgina 

d’aquest document). 

✔ Prendre la temperatura cada matí al seu/a fill/a 

 

✔ Mantenir la distància de seguretat mentre s’espera l’accés al 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).  
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• Diabetis  

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al 

centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà 

facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al 

centre educatiu. 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. 

 

PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

Dies anteriors a l’inici de la Fase 2 per fer tasques d’organització i senyalització 

del centre: 

  

 

● Organització del material sanitari de protecció. 

● Organitzar punts d’entrada i sortida. 

● Fluxos de circulació. 

● Cartelleria i infografies. 

● Preparació del material individualitzat d’ús de l’alumnat. 
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ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 
S’ha planificat l’organització de cada curs de la següent manera: 

 

CURS Nº 
ALUMNES 

DIES HORARI 
ENTRADA 

HORARI 
SORTIDA 

PORTA 
D’ENTRADA  
I SORTIDA 

ACCIONS ESBARJO MESTRES 
DE GRUP 

ESPAI 

P3 
 

2 
 

 
Del 
8 al 
19 
de 

juny 

 
 
9h 
 

 
 
13h 
 

 
Porta 
Infantil 

 

● Tasques 

telemàtiques 

● Acollida 

 

 
Pati 
infantil 

 
1 mestra 
+mestra 

(es farà un 
grup amb 

P3-P4)   

 
Aula 
P3 P4 

 
3 

P5 4 Porta 
primària 

Pati 
primària 

1 mestra+ 
mestra 

ref. 

Aula 
P5 

 

6èA 13  10h 11h Porta 
primària 

•Tasques 
telemàtiques 
•trobada 
presencial de 
suport a la 
finalització de 
l’etapa: 
•Acompanya-
ment emocional 
• Posar en valor 
els 
aprenentatges 
fets 
• 3a avaluació 
•Propostes 
d’estiu 
•Recollida de 
Material. 

 1mestra  
 
 
 
 
 
 
 

Aules 
de 

curs. 

6èB 13  10h 11h Porta 
primària 

 1mestra 

6èC 13  10h 11h Porta 
primària 

 1mestra 

 Nº 
ALUMNES 

DIES HORARI 
ENTRADA 

HORARI 
SORTIDA 

PORTA 
D’ENTRADA  
I SORTIDA 

ACCIONS ESBARJO MESTRES 
DE GRUP 

ESPAI 

 
 
 
Aules 
de   
1r-5è 
 

 
 

Grups de 
13 

alumnes 

 
1 dia  
per 

grup 

 
9:30h 
 
 
11h 

 
10:30h 
 
 
12h 

 
 
Porta 
primària. 
 
Porta 
cotxes. 

•trobada 
presencial de 
suport 
a la finalització de 
curs. 
•Acompanya-
ment 
emocional 
•Recollida de 
material 

 
 
- 

 
 

1 mestra 

 
 

Aules 
de 

curs. 
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SERVEI DE MENJADOR 
 

En tota actuació s’hauran de garantir, d’una manera extremadament estricta, 

les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord 

amb les exigències de l’autoritat sanitària i de l’atenció a la vulnerabilitat 

d’alumnat, professorat i altre personal. Per això, des del Departament 

d’Educació, es descarta, en qualsevol cas, la reobertura del servei de 

menjador. 

 

MESURES DE SEGURETAT 
 

Només un acompanyant per infant, les famílies no podran entrar al recinte 
escolar.  

 

● Hi haurà 3 punts d’entrada. A cada punt d’entrada hi haurà una taula 

amb gel hidroalcohòlic, i es disposarà de 2 termòmetres per prendre la 

temperatura a l'alumnat que accedeixi al centre. 

 

● La circulació per dins del recinte escolar es farà per la dreta. 

 

● Els dos grups que coincideixen en hores d’entrada i sortida pujaran i 

baixaran a les aules per diferents escales. (escala grans i escala petits) 

 

● Per garantir el rentat de mans hi haurà dosificadors amb sabó i tovalloles 

d’un sol ús als lavabos. 

● L’accés al lavabo serà de 1 en 1, amb rentat previ de mans i rentat 

posterior de mans. 

● Cada grup tindrà assignat un/a mestre/a referent i no podrà ser canviat, 

excepte per causes de força major. 

● Els nens i nenes hauran de mantenir una distància entre ells de 2 

metres.  
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● Les aules comptaran amb les mesures de seguretat de 4 m2 per 

alumne/a, taules separades 2 metres i els accessos estaran senyalitzats 

al terra amb les mesures de 2 m. 

● Un espai per grup (assignat a la planificació).  

● Les activitats i el material seran individuals.  

● Rentat de mans a l’entrar, al sortir i al canviar d’activitat. Abans i després 

dels àpats, abans i després d’anar/acompanyar al WC, també de la 

sortida i entrada del pati, abans i després de mocar un infant (amb 

mocadors d’un sol ús) i com a mínim una vegada cada 2 hores. 

● Esmorzar a la classe.  

● Al pati hauran de mantenir la distància de seguretat entre elles i ells. 

● L’hora d’esbarjo al pati serà esgraonada i pautada. No es traurà material 

de joc i només es podrà realitzar joc individual. 

● Entrades i sortides esglaonades.  

● Cada infant portarà la seva cantimplora d’aigua. 

● Per part del professorat i personal del centre es farà ús de les 

mascaretes de seguretat. 

● L’alumnat de primària ha de portar mascareta.  

● L’alumnat d’infantil portarà una mascareta  a la bosseta 

per si hi ha moments en els quals no es pot garantir el distanciament. 

(marcada amb el nom) 

● La desinfecció de tot el centre educatiu es farà diàriament per l’empresa 

de neteja i durant l’estància dels alumnes en el centre, es procedirà a 

l’acompliment de les mesures preventives i d’higiene dictades per Salut i 

Educació. 
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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 el moment d’elaboració d’aquest 

document pot ser necessari l’aïllament preventiu).  

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva 

presència al centre:  

 

● Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic. 

● 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  

 

 

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  

 

● 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.  
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ANNEXOS 
 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes 

d’educació primària 

Infografia 

Cliqueu damunt per obrir els 

documents 

https://agora.xtec.cat/escolacanserra/wp-content/uploads/usu244/2020/06/A819-1.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacanserra/wp-content/uploads/usu244/2020/06/A818-2.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacanserra/wp-content/uploads/usu244/2020/06/A818-2.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacanserra/wp-content/uploads/usu244/2020/06/my-visual_47000040.png

