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RESOLUCIÓ de 2de juny  de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura de 
l’escola Feliu i Vegués de Badalona 

 
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 estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. 
 
Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que 
cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats 
presencials amb els alumnes. 
 
En data 2 de juny de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del contingut Pla 
d’Obertura. 
 
D’acord amb el que s’ha esmentat, 
 
RESOLC: 
 

 
1.-Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola Feliu i Vegués de Badalona, que s’adjunta a 
l’annex d’aquesta resolució. 
 
2.-Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre. 
 
 
Badalona ,  3 de juny  de 2020 
 
 
 
 
 
La directora  
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ANNEX 
 
 

1. MARC NORMATIU 

 
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. 
 
Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius. 
 

 
2. DIAGNOSI I PREVISIONS 

 
 

2.1-Accions que es faran abans de l’obertura del centre: 
 

1. Tot el professorat omplirà la Declaració responsable i la unitat de PRL determinarà el 
professorat no vulnerable que pot participar en les activitats de reobertura del centre. 
 

2. Enviar informació a les famílies sobre la reobertura del centre per correu electrònic i 
whatsapp.. 

 

3. Penjar a la web del centre tota la información. 
 

4. Adreçar-se a les famílies dels alumnes de P3,P4,P5, preguntant si vindran al centre,i 
explicant els requisits:  

 Declaració responsable sobre l’alumne. compleix els requisits per assistir 
al centre. 

 

5. Adreçar-se a les famílies dels alumnes que acaben etapa (6è) per saber qui vindrà a 
l’acció educativa presencial proposada,acció tutorial o atenció personalitzada. 
 

 Declaració responsable per la qual l’alumne compleixels requisits per 
assistir al centre educatiu 

 

6. Adreçar-se a les famílies de la resta de nivells  educatius del centre convocant-les en 
l’atenció  personalitzada  o de grups reduïts. 
 

 Declaració responsable per la qual l’alumne compleix els requisits per 
assistir al centre. 

 

 
 

2.2-Alumnat 
 
L’alumnat de tots els nivells del  centre reben les propostes lectives telemàtiques a través 
de la web del centre o el correu electrònic o el telèfon , en funció del mitjà que millor 
s’adequa a la seva realitat. No tot l’alumnat té possibilitat de fer les propostes on-line ,és 
per aquest motiu que fem una proposta mixta. 
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La gran majoria dels nostres alumnes estan en contacte amb les seves tutores a través del 
correu electrònic, trucades de telèfon,whatsapp i algunes videoconferències.  
 

L’alumnat rep el retorn de les seves produccions, tant per part de les tutores com dels 
mestres especialistes,  a través dels mitjans abans anomenats. 
 
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
 

L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 

 
El pla d’obertura de centre en fase 2 que presentem  és complementari de l’acció 
educativa telemàtica tal i com s’està portant a terme fins al final del curs. 
 
Fem referència a les diferents modalitats d’activitats i els aspectes més rellevants que 
estableixen les instruccions del Departament quant  la reobertura del centre: 
 

 L’assistència a l’escola per part dels infants tindrà caràcter voluntari (No obligatòria). 
 

 En el cas de l’Educació Infantil, podran venir a l’escola els infants que tinguin tant el 
pare com la mare (o tutors legals) que hagin de treballar fora de casa (Acollida).  

            Podran venir en grups d’un màxim de 8 infants per a P3 i d’un màxim de 10 infants per a  
            P4 i P5, en horari de 9 a 13h.  
            Passarem una enquesta a les famílies d’Ed. Infantil per saber quants infants vindran.    
            Sense la resposta d’aquesta enquesta, l’alumne/a no podrà assistir  per temes  
            organitzatius.  
            D’altra banda, caldrà que els pares justifiquin que  treballen presencialment amb  
           declaració autoresponsable, que hauran d’enviar al correu de l’escola prèviament. 
 

 A l’Educació Primària es prioritzen els alumnes que finalitzen l’etapa (6è), sempre 
garantint grups d’un màxim de 13 alumnes, en moments concrets i no continuats. 
Caldrà cita prèvia (programades pels docents). 

 

 Per la resta d’alumnes es farà una atenció personalitzada del tutor/a amb l’alumne-a/ 
progenitor-a, sempre com a mesura excepcional, i sempre que no es pugui fer de 
manera virtual. Caldrà cita prèvia (programades pels docents). 
 

 En tots els casos, s’haurà de garantir el distanciament físic i higiènic i la no coincidència 
amb l’entrada i sortida del centre amb altres grups. Tot el material que s’utilitzarà serà 
individual i portat de casa pels alumnes. 

 

 Seguint les indicacions del Departament d’Educació NO PODRAN ASSISTIR AL 
CENTRE els infants que: 

 
1. Presentin simptomalogia compatible amb la COVID-19. 
2. Que convisquin o hagin tingut contacte estret amb una persona que hagi donat positiu o 

amb simptomatologia compatible amb la malaltia en els 14 dies anteriors. 
3. Que no tinguin el calendari de vacunació al dia. 
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4. Que pateixin una patologia prèvia que els fa vulnerables a la COVID-19. 
5. Que formin part d’un col·lectiu de risc. 

 
 

 

          Nombre d’alumnes dels nivells previstos que assistirà presencialment al centre 

 

 P-3 P-4 P-5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Acció educativa 
presencial/atenció 
tutorial en grups 
reduïts 

0 0 0 0 0 0 0 0 48 

Atenció 
personalitzada 

21 42 48 25 51 51 50 51  

Acollida (3-6 anys)  0 0       

TOTAL  0 0 25 51 51 50 51 48 

 
 

2.3- Disponibilitat de professionals 
 
En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament 
d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats 
presencials. 
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot o no fer atenció presencial al centre 
és el següent:   

 
 
 
PROFESSORAT VULNERABLE QUE NO POT 
TREBALLAR EN LA REOBERTURA DEL CENTRE EN 
JUNY 

PROFESSORAT NO VULNERABLE QUE POT 
PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS DE 
REOBERTURA DEL CENTRE EN JUNY 

 
Total : 6 

 

 
Total: 30 

 
El professorat disponible vindrà al centre sempre que s’hagi programat una activitat 
concreta.Cal no fer desplaçaments innecessaris per tal d’evitar contagis.Les reunions es faran 
de forma telemática preferentment on tothom pot participar. 
 
2.4-Disponibilitat d’espais 
 
 

El centre analitzarà els espais disponibles per organitzar i fer la rebuda dels alumnes,amb 
la mesura bàsica de referència 4 metres quadrats per alumne.  
Tots els espais del centre seran susceptibles per ser utilitzats com a aula/grup. (aules 
ordinàries,gimnàs, biblioteca, porxo, menjador de l’escola,pati,….).No es permetran 
desplaçaments lliures per l’escola. 
Hem decidit utilizar espais grans on es puguin mantener les distàncies de seguretat per evitar 
contagis i perquè es puguin netejar i desinfectar cada dia. 
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 Acollida del segon cicle d’Educació Infantil: 

 
- Aules de P3:  S’intentarà garantir al màxim la distància de seguretat de dos metres entre 
els infants i l’ús dels lavabos comuns del nivell pel mínim grup d’alumnes possible.  
- Pati d’infantil : No es deixarà jugar amb els gronxadors ni material del pati. 

- Entrades i sortides: Per la porta del carrer Sírius acompanyats  per un progenitor. 
Els adults hauran de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat de 2 metres. 
Seran rebuts pel professorat i acompanyats a la sortida controlant el distanciament social 
entre ells.El professorat també controlarà el rentat de mans dels nens. 
Seguir senalització escola. 

 
 Acció educativa presencial o grup reduït:  

 
- Gimnàs/Menjador/aula psicomotricitat : Prepara cadires i taules amb separació 2 
metres. 

- No hi haurà pati 

- Entrades i sortides: Per la porta del carrer Sírius acompanyats per mestres que 
controlaran el distanciament físic,les mascaretes i el rentat de mans. 
Només podran ser acompanyats per un dels progenitors, que en cap cas podrà entrar dins 
el centre.  
Els adults hauran de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat de 2 metres. 
Les Mestres són les que donen les cites a l’alumnat. 
Seguir senalització escola. 
 

 
 Atenció personalitzada: 

 
- Als halls d’entrada/Aula de música o Aula audiovisuals de 1r fins a 5è de Primària 

- Cada alumne podrà assistir acompanyat d’un dels progenitors, o persona autoritzada, que 
sí podrà accedir a l’interior del centre. 

- Entrades i sortides: Per la porta del carrer Sírus respectant la cita prèvia.  
Seguir senalització escola. 
 

                      
                   Espais a utilizar en l’atenció a l’alumnat en el mes de juny 
 

Espai M2 Observacions 

Aules de P-3 45/49 Per fer l’acollida 

Gimnàs 317’27 Per fer l’atenció presencial o grup reduïts 

Menjador 104 Per fer l’atenció presencial o grup reduïts 

Hall d’entrada 16 Per fer l’atenció personalitzada 

Aula psicomotricitat 61’18 Per fer l’atenció presencial o grup reduïts 

Aula audiovisuals 51’32 Per fer l’atenció personalitzada 

Aula de música 52 Per fer l’atenció personalitzada 
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           3.ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 
 
3.1-Calendari d’atenció,activitats,espais i horaris 
 

Juny Acollida Atenció personalitzada/Atenció en 
grup reduït 

6è Acció educativa presencial o 
Atenció personalitzada 

8  Preparació espais Preparació espais 

9  Preparació espais Preparació espais 

10  Activitat: 1r,2 grups de 8 alumnes i 
un de 9  
Horari:10h - 11h-12h 
Espai: Aula psicomotricitat 

Activitat:Acció educativa presencial: 
4  grups de 6 alumnes  
Horari: 9h-10h 30’/11h-12h 30’ 
Espai : Menjador /Gimnàs 

11  Activitat: 2n,2 grups de 12 alumnes 
i 2 grups de 13  
Horari: (45’) 9h -10h - 11h-12h 
Espai: Aula psicomotricitat 

Activitat: Acció educativa presencial: 
4  grups de 6 alumnes  
Horari:9h-10h 30’/11h-12h 30’ 
Espai : Menjador /Gimnàs 

12  Activitat: 4t,2 grups de 12 alumnes i 
2 grups de 13  
Horari: (45’) 10h -11h - 11h-12h 
Espai: Menjador/ Gimnàs 

 

    

15  Activitat: 3r ,2  grups de 12 
alumnes i 2 grups de 13  
Horari: (45’) 10h -11h - 11h-12h 
Espai: Menjador /Gimnàs 

Activitat:48 reunions Atenció 
personalitzada : Alumne/a +un/a 
progenitor/a 
Horari: 9h a 13h 
Espai : Aula música/ Aula audiovisuals 16  Activitat: P-3 ,2 grups 9 alumnes  

Horari:10h 30’/ 11h 30’ 
Espai : Gimnàs 

Activitat: 5è,Atenció personalitzada 
meitat de nivells 
Horari: 9h a 13h 
Espai: Menjador 

17  Activitat: P-4,4 grups de 10 
alumnes 
Horari:cada 45’ a partir de les 10h 
Espai : Gimnàs 

Activitat: 5è,Atenció personalitzada 
meitat de nivells 
Horari: 9h a 13h 
Espai: Menjador 

18  Activitat: P-5,4 grups de 10 
alumnes 
Horari:cada 45’ a partir de les 10h  
Espai : Gimnàs 

 

19    
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3.2-Organització de l’atenció a alumnat  

 

 
Ed. INFANTIL (P3, P4,P5) 

 Continuem amb les propostes telemàtiques,trucades del professorat i correus 
electrònics. 

 Acollida voluntària de 9 a 13 hores:  

- Només per a famílies amb treball presencial no flexible per part d’ambdós progenitors 
(s’ha de signar la declaració autoresponsable). 

- 8 alumnes de P3 i, 10 de P4 i P5 per espai i mestre. 

- Cada grup comptarà únicament amb dos mestres al llarg de la setmana per tal de garantir 
la traçabilitat en cas de ser necessari.  
 

 
6è DE PRIMÀRIA 

 Continuem amb les tasques telemàtiques i trucades del professorat. 

 Suport a la finalització d’etapa (atenció presencial en grup reduït) o Atenció 
personalitzada amb cita del professorat. 

 No hi haurà pati 
 

 
CURSOS DE PRIMÀRIA DE 1r A 5è 

 Continuem amb les tasques telemàtiques i trucades del professorat. 

 Atenció personalitzada: 

- Un infant / un progenitor / un mestre/a (a poder ser tutor/tutora) 

- Amb cita prèvia donada pe les tutories i consensuant amb les famílies. 

 Atenció en grup reduït: 
-Petit grup d’alumnes citat pel professorat amb el consentiment de les famílies. 
 
Sempre hi haurà professorat de suport a les tutotries pel control de les mesures de protecció al 
centre i també donant suport en la preparació de tasques i atenció telefónica a l’alumnat. 
 
Es farà un seguiment al final de cada dia en la reobertura per tal de introduir les millores que 
calguin en funció de les activitats presencials programades pel dia següent. 
 
 
3.3-Serveis 
 
No s’oferirà el servei de menjador. 

 

 
4. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

 
L’escola seguirà les instruccions del pla d’obertura aprovat pel PROCICAT. 
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El personal treballador és coneixedor dels protocols i els nous procediments i mesures a 
aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 
 

 
4.1- Distanciament físic 
 
Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus.  

 Els infants disposaran d’un espai d’uns 4 m2. Això implica mantenir una distància 
aproximada de 2 metres entre les persones.  

 Nombre d’infants per aula:  13 alumnes en el cas de 6è, 10 a P4 i P5 i 8 a P3. 

 Grups estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. El professorat i el 
resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes serà sempre el mateix. Així 
si apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret serà limitat. 

 No es compartiran espais ni es realitzaran canvis d’aula. 

 Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15 
minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions.  

 Els pares i mares no podran accedira l’interior del recinte escolar si no és necessari. 
 
 

 
4.2- 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.  
Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una falsa sensació de 
protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot 
incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la 
higiene de mans. 
En infants, es requerirà rentat de mans: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

 Abans i després d’anar al WC  
 
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’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. 
 
A cada aula es garanteixi l’existència de sabó per al rentat de mans, amb disponibilitat de si 
tovalloles d’un sol ús. 
Hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 
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4.3-Mascaretes 
 

 Tal i com marca la normativa actual, és d’ús obligatori a partir dels 6 anys si hi ha 
dificultat per fer complir les mesures de distanciament. 

 S’han de fer servir mascareta higiènica amb compliment norma UNE 

 Cada infant haurà de portar la mascareta de casa, el centre no les proveirà.  

 
 
4.4-Ventilació, neteja i desinfecció d’espais  
 

 Es ventilarà les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 
dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  

 Si pot ser es deixaran les finestres obertes.  

 
 
4.5-Pautes generals de neteja i desinfecció  
 

 La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 
almenys diària.  

 L’empresa de neteja ha de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en 
establiments i locals de concurrència humana.  

 
 
4.6-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. Es prioritzarà que cada infant utilitzi el seu propi material.  

 Tant com sigui possible, es mantindran les portes obertes. 
 
4.7- Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparicióde simptomatologia compatible 
amb Covid 
 
Davant l’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centrees 
procedirà a : 

 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 
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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. 
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