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1. JUSTIFICACIÓ
El present Pla sorgeix del desplegament de les instruccions per a l’organització
de l’obertura dels centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització
del curs 2019/20 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis
del curs 2020/21, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.
En el present Pla especifica les casuístiques que s’esdevindran en l’àmbit
pedagògic i d’acompanyament, en l’àmbit de gestió i organització i en l’àmbit de
salut (protecció i prevenció) per a les primeres setmanes de juny que es farà una
obertura parcial dels centres educatius que entrem en la fase 2 de desescalada.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

2. OBJECTIUS
El present Pla d’obertura vol donar resposta als objectius que el Departament
d’Educació ha plantejat:
1. Oferir un suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals
d’etapa educativa, en el nostre cas a l’alumnat de sisè.
2. Desenvolupar un acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat i les
seves famílies.
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en
cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.
4. Garantir les mesures de seguretat i higiene establertes en les instruccions
per a l’organització de l’obertura dels centres educatius.

Paral·lelament la possibilitat de

tornar al

centre educatiu ha de

facilitar l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació en
aquells casos on el pare i mare hagin de realitzar treball presencial sense
possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació
de la vida laboral i familiar.
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3. ALUMNAT
El retorn al centre per part de l’alumnat serà voluntari. Es prioritzarà 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 familiar, entenent que els dos
progenitors treballen de manera presencial.
Les famílies hauran de presentar una declaració responsable d’acord amb el model
que els facilitarem.
El centre ha enviat una carta a les famílies per whatsapp informant de les
instruccions del Departament, una infografia i ha fet un formulari per tenir una
previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre durant el mes de juny.
3.1 - Previsió d’alumnat
La previsió d’alumnat al centre d’acord a les respostes del formulari i les peticions a
la direcció del centre ha estat el següent:

Educació infantil: Acollida

Sisè de primària

0

Atenció personalitzada:

1





P5: 1 
2n: 1 
4t: 1 

3.2 - Requisits
Per poder reincorporar-se, els i les 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.
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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.

Com ja hem esmentat, 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. A l’arribada a
l’escola se’ls podrà prendre la temperatura si es detecten símptomes. 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.
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4. PROFESSORAT
Tots els docents hem emplenat la declaració responsable mitjançant un formulari per

detectar la vulnerabilitat i saber qui pot fer atenció presencial al centre durant el mes de
juny i qui haurà de treballar telemàticament des de casa.
El resultat ha estat que dels 3 mestres en plantilla (2.125), els 3 pertanyem al grup no
vulnerable. Tenint en compte la demanda i prioritzant l’atenció de l’alumnat per part
dels tutors, 2 serem els docents que anirem de manera presencial al centre. Els 4
especialistes de la ZER, amb resultat no vulnerable, continuaran amb les activitats
telemàtiques, igual que els tutors, sense que això implique augmentar la jornada
laboral.

5. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL
5.1 Organització de grups d’alumnes, del professorat i l’espai que ocuparan.
Tutories personalitzades

MESTRE/A

ESPAIS

Infantil P5 / Cicle inicial 2n

Tutora

Pati
Lavabo del pati

Alumnat de primària (4t – 6è)

Tutor

Pati
Lavabo aula de primària accés
des del pati

Tutoritzacions amb 1 membre

Tutor/a

Espai porxo del pati

de la família



Des del centre i de manera totalment voluntària hem proposat a les famílies poder
realitzar una trobada de tancament de curs amb tot l’alumnat de l’escola, donat que
som un total de 13 alumnes i és el nombre màxim d’alumnes que es poden tenir en un
grup, segons les instruccions donades. Pensem que és una mesura excepcional, però
necessària per poder fer un tancament grupal, donat que el nombre tant reduït
d’infants crea vincles molt estrets i en moltes ocasions, al llarg del curs, compartim
activitats i esdevenim un únic grup.
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També serà un bon moment per acomiadar a les 2 alumnes de sisè de primària,
realitzant activitats tenint en compte totes les mesures de seguretat, com per
exemple, visualització d’un vídeo del seu past per l’escola i jocs d’aigua i sabó al pati.



L’hem proposada per al divendres 19 de juny i d’un total de 13 alumnes 11 alumnes
han manifestat la voluntat de venir a l’escola aquest dia. Per tant el considerarem una
trobada de grup reduït.

GRUP REDUÏT (19 de juny)

MESTRE/A

ESPAIS

Infantil – Primària

Tutor i tutora

Pati

2 mestres

11 alumnes

Lavabo del pati
Lavabo aula de primària accés
des del pati

5.2 Horaris:
Acció educativa presencial alumnat de 6è
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Suport lectiu i
acompanyament
emocional 6è *

9:00 a 10:30

* El temps programat podrà ser modificat segons les necessitats de l’alumnat i , si cal,
augmentarem els dies de trobada, respectant les connexions telemàtiques dels tutors.
Continuarem amb el suport individualitzat online a l’alumnat de 6è.

Atenció personalitzada alumnat
L’atenció personalitzada s’atendrà sempre amb cita prèvia que caldrà demanar al
tutor/a mitjançant l'ús del whatsapp del docent.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

9:00 a 10:30

Suport lectiu i
acompanyament
emocional 6è

11:00 a
13:00

Acompanyament
emocional
infantil i primària

DIJOUS
Atenció
personalitzada.
Entrevistes
Atenció
personalitzada.
Entrevistes.

DIVENDRES
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Atenció grup reduït infantil – primària (mesura excepcional)

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

10:00 a 13:00

DIJOUS

DIVENDRES 19
Acompanyament
emocional infantil primària

* Cada alumne/a haurà de portar una bossa d’un sol ús amb una ampolla d’aigua i també
una gorra. No caldrà esmorzar perquè l’horari és abans o després d’esmorzar, per tant,
vindran esmorzats o esmorzaran a casa en acabar.
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6. ÀMBITS D’ACTUACIÓ

ÀMBIT PEDAGÒGIC I D’ACOMPANYAMENT
OBJECTIU 1. Oferir un suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els
finals d’etapa educativa, en el nostre cas a l’alumnat de sisè.
ACTUACIONS
Realització de tutories individualitzades amb
l’alumnat de 6è que ho requereixi prèviament

RESPONSABLES
Tutor

RECURSOS
Pla Individual de treball
(continuïtat amb les tutories
individuals telemàtiques)
Orientació al canvi d’etapa a
l’Institut: escoltar,
acompanyar i recollir les
inquietuds i silencis de
l’alumne/a.

Realització de tutories amb grups reduïts de 6è per
donar resposta a les necessitats de grup detectades
en confinament i possibles necessitats
d’acompanyament per al canvi d’etapa.

Tutor

Dinàmiques de grup.
Activitats d’orientació al
canvi d’etapa a
l’Institut: escoltar,
acompanyar i recollir
les inquietuds i silencis
dels infants.

Entrevista d’avaluació del tercer trimestre
personalitzada amb l’alumne de sisè i la família (un
membre).

Tutor (si és
presencial i es
demana en tutoria
individualitzada a
través de cita
prèvia)

Model d’entrevista
d’avaluació.

Tutor (si és via
meet)

Recollida de
dades/evidències dels
feedback amb l’alumnat i les
famílies.

Informe
d’avaluació.

OBJECTIU 2: Desenvolupar un acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat
i/o les seues famílies, per part del professorat.
ACTUACIONS

RESPONSABLES

RECURSOS

Acompanyament emocional amb entrevistes
personalitzades (amb cita prèvia) i no continues
amb qualsevol alumne/a del centre

Tutor/a

Dinàmiques
d’acompanyament (recursos
de pedagogia sistèmica i de
treball de les emocions).
Escoltar, acompanyar i
recollir les inquietuds i
silencis dels infants.

Acompanyament emocional a l’alumnat en situació de
vulnerabilitat especialment a aquell que tot i tenir un Pla
d’Acció individual durant el confinament no ha
mantingut el vincle (no s’ha connectat a les trobades
meet, ni s’ha comunicat amb el tutor/a ni ha fet el retorn
de les tasques o en un percentatge molt baix)

Tutor/a

Coordinació amb l’EAP i/o
SS

CAD

Correu electrònic
Trucades telefòniques
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Entrevista d’avaluació del tercer trimestre en tutoria
individualitzada amb l’alumne/a i la família amb cita
prèvia.

Tutor/a (si és
presencial i es
demana en
tutoria
individualitzada a
través de cita
prèvia)
Tutor/a (meet)

Model d’entrevista
d’avaluació
Informe d’avaluació.
Recollida de
dades/evidències dels
feedback amb l’alumnat i les
famílies.

Tancament de curs a través de trobades de grup i
informals amb l’alumnat.

Tutors

La mateixa actuació és el
recurs

Tancament de curs del professorat a través de trobades
grupals i informals, presencials o telemàtiques.

Claustre

La mateixa actuació és el
recurs

ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ
OBJECTIU 3: Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021
en els centres que conformen la ZER, tot incidint en el treball organitzatiu del
retorn.
ACTUACIONS

RESPONSABLES

RECURSOS

Donar continuïtat al treball on-line a través del
Classroom i de les eines GSUITE, donant resposta a
un possible entorn d’aprenentatge en presencialitat
combinat amb el no presencial.

Equip docent

Eines
GSUITE
Tutorials

Donar continuïtat al treball de coordinació entre els
diferents, setmanalment via telemàtica.

Equip
docent
Equip
directiu

Horaris

Recollir el treball presencial al diari curricular.

Equip
docent

Horaris
Programacions
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ÀMBIT DE SALUT: PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
OBJECTIU 4: Garantir les mesures de seguretat i higiene establertes en les
instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius.
ACTUACIONS
Espais i grups:
-Sempre mateix espai i grup.
- Mantenir grups reduïts i
estables.
-Disposar d’un espai d’uns 4 m2
per
alumne
en
disposició
perimetral.
-Establir la distància de seguretat
de 2 metres entre les persones.
-Evitar els espais compartits, els
canvis d’aula i desplaçaments
per l’interior del centre.
-Disposar cartells informatius
sobre la neteja de mans, l'ús de
mascaretes i la distància de
seguretat.
*Es recomana que pares i mares
no accedeixin a l’interior del
recinte escolar.

Hores d’inici i final de les
activitats educatives, les
entrades i sortides:
- Diferents horaris i de forma
esglaonada en intervals de 10
minuts per a les entrades i 5
minuts per a les sortides.
-Disposar cartells informatius
sobre la neteja de mans, l'ús de
mascaretes i la distància de
seguretat.

RESPONSABLES

- Responsable grup
d’infantil.
- Responsable grup
de primària.

ESPAI

- Pati zona infantil.

RECURSOS

- Senyal que delimiti l’espai.

- Pati zona cicle
inicial
- Pati zona CM i CS.

- Responsable grup
de 6è.
- Cartells informatius sobre
la neteja de mans, l’ús de
mascaretes i la distància
de seguretat.

- Famílies que
entren.

- Tutora d’infantil i
cicle inicial.

- Pati zona infantil.

- Tutor de CM i CS.

- Pati zona cicle inicial
- Pati zona CM i CS.
- Accés als WC.
- Entrada principal.

-Taula a l’entrada amb
solució
hidroalcohòlica
(es
rentaran les mans tant a l’entrada
com a la sortida).
- Taula a la sortida i entrada del
pati, amb solució hidroalcohòlica
i mocadors de paper.
- Als WC sabó de rentar mans i
paper per eixugar.

-Cartells informatius sobre la
neteja de mans, l’ús de
mascaretes i la distància de
seguretat
*Es recomana que les famílies no
accedeixin a l’interior del recinte
escolar.
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No utilitzarem les aules.
Evitarem la circulació pel
rebedor. L’accés al patí per a
cada grup d’infants serà per
sortides i entrades diferents.
Evitarem les aglomeracions i
mantindrem la distància física.

- Responsable grup
d’infantil i cicle
inicial.
- Responsable grup
de CM i CS.

- Entrada i sortida
del pati infantil i
cicle inicial.
- Entrada i sortida
del pati CM i CS.

La sortida al pati donat el poc
nombre d’infants i tenint en
compte que tenim dues sortides,
cada grup d’alumnes ho farà per
un lloc diferent. Cada grup estarà
ubicat en un espai marcat i
diferenciat.

- Responsable grup
d’infantil i cicle
inicial.

- Pati zona
infantil i
cicle incial.

- Responsable grup
de CM i CS.

- Pati zona
Cm i CS.

Les activitats físiques es
realitzaran de manera individual
o en grups reduïts, garantint les
mesures de distanciament físic.

- Responsable grup
d’infantil i cicle
inicial.

- Pati

Evitarem el paper com a recurs
educatiu sempre que es pugui.

- Responsable grup
d’infantil i cicle
inicial.

- Espai assignat
per a cada
alumne/a.

- Responsable grup
de CM i CS.

- Espai per al
material de cada
alumne/a. Safata o
caixa amb el nom
de l’alumne amb el
material d’ús
individual.

Les joguines i el material comú
s’intentarà evitar. Si se’n fa ús
serà individual diari i classificat.
Es posarà en quarantena fins
que sigui netejat.
No es podran portar joguines de
casa.

Realitzar activitats per mesurar
visualment la distància de
seguretat; 2m

- Taula per al pati amb solució
hidroalcohòlica i mocadors de
paper.

-Senyal que delimiti l’espai.
- Taula per al pati amb solució
hidroalcohòlica i mocadors de
paper.

- Responsable grup
de CM i CS.
Material escolar. Es vetllarà per
a que cada alumne/a tingui el
seu material individual. No es
podrà portar material de casa
cap a l’escola.

-Taula a la sortida/entrada del pati,
amb solució hidroalcohòlica i
mocadors de paper.

- Safates, penjadors
individuals,
bosses d’un sol ús, got personal...
- Material i/o jocs de fàcil neteja.
- Productes de neteja adequats per
a la desinfecció (lleixiu, sabó).
- Solució hidroalcohòlica.
Evitarem el paper com a recurs
educatiu sempre que es pugui.

- Prestatge d’accés
sols per l’adult
responsable del
grup.
- Responsable grup
d’infantil i cicle
inicial.

- Pati

- Els propis braços o passes dels
infants.

- Pati

- L’actuació és el propi recurs.

Responsable grup
de CM i CS.
Promoure hàbits saludables pel
que fa als estornuts i tos.
Ensenyar a fer-ho amb el colze i
després desinfectar-lo.

- Responsable grup
d’infantil i cicle
inicial.
- Responsable grup
de CM i CS.

Ús de mascaretes en els casos
que no es pugui garantir la
distància de seguretat de 2m.
2n. Cicle d’educació infantil
No indicada en general.
Higiènica amb (3-6 anys).

Totes les persones
que entrin al recinte
(docents, no
docents i famílies).

- Dins del centre
sempre que no es
pugui mantenir la
distància de
seguretat.

- Mascaretes pròpies o les que hi ha
al centre.
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A partir de 5 anys i si hi ha
dificultat per fer complir les
mesures de distanciament,
caldria indicar-la.
Educació primària (6-12)
Indicada. Higiènica. Quan es
compleixin mesures òptimes
de distanciament i ventilació
d’espais, se’n podrà
prescindir.
Formació sobre l’ús correcte
de la mascareta.
Rentat de mans
- A l’arribada i a la sortida
del centre educatiu
- Abans i després dels àpats.
- Abans i després d’anar al
WC.
- Abans i després de les diferents
activitats (també de la sortida al
pati).
- Abans i després de mocar un
infant.
- Abans i després de tocar un
material i/o joguina.

Tutors

Docnts i alumnat.

- A l’entrada
principal.
- A pati.
- Al WC

- Sabó i solució hidroalcohòlica.
- Paper d’eixugar mans.
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- Ventilació, neteja i
- Responsable grup
desinfecció d’espais i materials. d’infantil.

- A tots els espais
d’ús interior:

-És necessari ventilar les
instal·lacions interiors com a
mínim abans de l’entrada i la
sortida 3 vegades al dia durant
un mínim de deu minuts.
-Totes les aules han d’estar
adequadament ventilades, si
potser es deixaran les finestres
obertes.

- Responsable grup
de primària.

- Despatx de
direcció.

- Equip directiu

- Aula infantil i CI.
- Aula CM i CS.
- WC

Tot i que estarem amb l’alumnat
als porxo del pati on tenim un
espai adequat per fer l’atenció,
deixarem obertes les finestres
de les aules, mentre estiguem al
centre.
- La neteja i la posterior
desinfecció dels espais, es
realitzarà amb la periodicitat
almenys diària.
- Personal de neteja
Deixar en un únic espai el
material i/o joguines
utilitzades per indicar a la
persona de la neteja el que
s’ha de desinfectar.
La neteja dels espais és
fonamental i sempre s’ha de fer
de forma prèvia a les
actuacions de desinfecció.
Permet eliminar la brutícia i la
matèria orgànica de les
superfícies i, si no és eliminada,
pot interferir amb els
desinfectants i minimitzar-ne la
seva eficàcia. Els desinfectants,
en canvi, destrueixen o
inactiven els microorganismes.

- Recomanacions del Departament
de Salut recollides al document
Ventilació i sistemes de
climatització en establiments i
locals de concurrència humana.

Se seguiran les recomanacions
de Neteja i desinfecció en
establiments
i
locals
de
concurrència humana i en el cas
de que sigui necessari les de
Neteja i desinfecció en espais
exteriors
de
concurrència
humana.

-Productes i materials per a la
neteja: com lleixiu i sabó.
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Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells
elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les
mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre
diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que
cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material.
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
- Interruptors i timbres (aparell electrònic)
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors
- Taules
- Cadires
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
- Aixetes
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada

higiene de mans en tot moment.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent.

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes.
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7. 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

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:
o Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la

direcció del centre
o 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.
En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats, han de posar-ho
en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció.
8. DIFUSIÓ
En data 27-05-20, pengem la infografia del Pla de d’obertura a la Web del centre i
l’enviem als representants del Consell Escolar.
En data 29-5-20, presentem el Pla d’obertura al Consell Escolar i el pengem a la web.

