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A.TASQUES PRÈVIES REALITZADES 

 

DIAGNÒSTIC  DE NECESSITATS 

 

Objectius a assolir per poder elaborar el Pla d’obertura: 

1.    Determinar el nombre de professionals no vulnerables per poder ser 

al centre 

2.    Determinar el nombre d’infants d'Educació Infantil que vindrà a 

l’escola, en l’acció educativa presencial. 

3.    Determinar el nombre d’alumnat de 1r a 6è que vindran al centre en 

sessions puntuals.  

4.    Determinar espais disponibles 

5.    Determinar el que es necessita per a l’aplicació de les mesures de 

protecció i prevenció 

 

ACTUACIONS: 

 

 Informació  a l’equip docent per part de la direcció del centre de la 

necessitat de complimentar la declaració responsable sobre les 

condicions personals de vulnerabilitat. 

 

 Elaboració d’una carta  adreçada a les famílies dels infants de 

P3,P4,P5, indicant les condicions d’acollida i els requisits necessaris. 

 

 Elaboració d’una carta adreçada a les famílies de l’alumnat 1r a 6è 

indicant l’atenció puntual al centre educatiu i els requisits necessaris. 

 

 Elaboració d’una enquesta per detectar la necessitat d’acollida de 

9 a 13 per part dels grups d’Educació Infantil . 



 

 Elaboració d’una enquesta per detectar l’alumnat de Primària que 

vindrà de forma puntual al centre. 

 

 Enviament, via mail, dels documents de Declaració Responsable 

adreçats a:  

 

 Educació Infantil i a Educació Primària respectivament. 

 

 Revisió de la disponibilitat d’espais de l’escola. Com que tota la 

planta baixa disposa de 4 aules molt espaioses i un teatre, es 

considera que amb aquesta zona hi haurà suficient per acollir als 

infants d’educació Infantil. L’alumnat de primària pot fer ús de les 

seves aules, l’horari d’atenció als quals es farà mitjançant el que 

s’hagi pactat amb els seus mestres tutors/res. Donat que es 

prioritzen els espais oberts, a l’escola hi ha una pista molt gran a la 

part de davant de l’edifici  i una pineda a la zona del darrera on es 

poden fer activitats diferenciades amb un nombre petit d’infants. Es 

retirarà el mobiliari cap les parets per a poder disposar dels 4m. 

quadrats necessaris per a cada infant. Es farà servir material que es 

pugui desinfectar fàcilment (joguines, construccions, de material 

plàstic). 

CONCRECIÓ DEL PLA D’OBERTURA DEL CENTRE 

 

1. Alumnat que farà ús dels serveis que s’ofereixen 

Després de les enquestes efectuades a totes les famílies del centre, s’han 

obtingut les següents dades. 

Etapa d’educació infantil: 

P3.  Ha sol·licitat acollida diària  en horari de 9 a 13 hores una família que ha 

justificat amb la Declaració Responsable el no poder fer-se càrrec de l’infant. 



 

P4. Hi ha una família que ha sol·licitat aquest acolliment però que no ha deixat 

clar si es pot fer càrrec de l’infant. Restem a l’espera de la Declaració 

Responsable. 

P5. Ha sol·licitat acollida diària en horari de 9 a 13 hores una família que ha 

justificat amb la Declaració Responsable el no poder fer-se càrrec de l’infant. 

Una altra família ha sol·licitat l'acollida només per dies en els que la seva feina 

ha de ser presencial (pendent de la Declaració Responsable). Possibilitat d’un 

altre infant depenent de l’evolució de la situació laboral de la família.  

 

EDUCACIÓ 

INFANTIL 

NOMBRE 

D’ALUMNES 

FREQÜÈNCIA DECLARACIÓ 

RESPONSABLE 

P3 1 Diària SÍ 

P4 1 ? ? NO 

P5 3 diari, ocasional, 

possible 

SÍ, NO, NO 

 

Etapa d’educació primària: 

Després de les enquestes efectuades a totes les famílies del centre, s’han 

obtingut les següents dades. 

L’alumnat d’educació primària ha sol·licitat tutoria individualitzada presencial en 

la majoria dels cursos. 

L’alumnat de 6è ( són només 5)  ha optat per fer les activitats que queden fins a 

finalitzar el curs de manera telemàtica. Seguiran amb les dues sessions 

setmanals de seguiment i tutoria, amb el treball en línia, es farà  arribar l’orla 

als seus domicilis, es farà un acomiadament per videoconferència. 

És com ho han pactat les famílies amb la tutora del grup    

 



 

 

CURS 

 

NOMBRE 

D’ALUMNES 

 

MODALITAT 

 

TUTOR/A  

1r 3 Tutoria individualitzada 

presencial 

CONCERTARÀ 

HORARI 

2n 7 Tutoria individualitzada 

presencial 

CONCERTARÀ 

HORARI 

3r 2 Tutoria individualitzada 

presencial 

CONCERTARÀ 

HORARI 

4t 4 Tutoria individualitzada 

presencial 

CONCERTARÀ 

HORARI 

5è 2 Tutoria individualitzada 

presencial 

CONCERTARÀ 

HORARI 

6è 5 Tutories individuals i/o grupals 

Videoconferència 

CONCERTARÀ 

HORARI 

 

2. Personal del centre. Professorat, personal d’atenció educativa i personal 

d’administració i serveis. Només hi ha un resultat de vulnerabilitat del total de la 

plantilla docent i d’administració. Per tant s’organitzarà de la següent manera: 

ADMINISTRATIVA: Tots els dies 

EQUIP DIRECTIU: Tots el dies ( s’ho combinaran entre ells). 

DOCENTS D’EDUCACIÓ INFANTIL: 2 mestres tots els dies. 

DOCENTS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Tutors de 1r a 5è en els dies que hagin 

acordat les entrevistes 



 

3. Espais i grups: 

 

Educació Infantil 

Com que tota la planta baixa disposa de 4 aules molt espaioses i un teatre, les 

dues tutores triaran l'espai més adient  que combinaran amb les sortides al pati. 

Educació Primària 

Cada tutor disposarà de la seva aula per realitzar les entrevistes en els horaris i 

dies convinguts. S’ha elaborat una taula per tal que aquestes entrevistes no es 

solapin unes amb altres. 

 4. Fluxos de circulació 

Amb la quantitat d’alumnat prevista es considera que el criteri de la tutora per a 

efectuar els desplaçaments serà suficient. 

5. Entrades i sortides: 

Educació Infantil 

Al tractar-se de 3 a 5 infants, les tutores els rebran a la porta principal del 

centre i els acompanyaran a la sortida en finalitzar l’horari acordat amb la 

família que no ha de sobrepassar a les 13 hores. 

Educació Primària 

Entraran, en l’horari pactat, per la porta principal del centre i abandonaran el 

centre per la mateixa una vegada finalitzi la tutoria. 

 6. Circulació dins del centre 

Els passadissos del centre són molt amplis i tot i que no es preveu la circulació 

de cap grup nombrós, es farà respectant les distàncies de seguretat. 

7. El pati 

El pati disposa d’una pista asfaltada molt amplia, un pati de pins i un sorral que 

es clausurarà el seu ús. Al tractar se de pocs infants es combinaran entre les 

dues tutores les sortides d’esbarjo que han de ser més llargues i freqüents que 

el habitual.  



 

8. El menjador 

Ha quedat suspès el servei de menjador en tots els centres de primària. 

9. El material 

Tal com indiquen les instruccions, s’evitarà en la mesura del possible la 

utilització de paper. Es faran servir joguines fàcils de netejar i altres activitats 

que no impliquin utilització de materials: converses, jocs de pati, etc. 

10. Horaris 

L’horari d’acollida serà de 9 a 13 hores a Educació Infantil. La resta, segons 

s’hagi establert entre establert entre tutor/a  i família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXOS 

 

1. Mesures de protecció i prevenció 

 

(1) Distanciament físic 

(2) Rentat de mans 

(3) Mascaretes 

 

2. Neteja, desinfecció i ventilació 

 

3. Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia 

compatible amb COVID 

 

 

1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

 

Els docents incorporaran alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la 

salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant 

(OMS, 2020).  

Es reforçaran conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al 

colze. Fent servir cartells, ninots o la imitació per exemplificar-ho. 

Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 

segons de durada. 

El distanciament físic es treballarà amb els infants amb exemples senzills 

(“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 

Utilització correcta de les mascaretes. 



 

S’elaboraran 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. 

a. Distanciament físic 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del 

virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que 

els infants disposin d’un espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància 

aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius, superior al 

recomanat. Es mantindran grups reduïts i estables. Aquesta mesura també 

ajudarà a la traçabilitat. Es procurarà que el professorat i la resta de personal 

en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si apareix un 

cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat. 

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i 

desplaçaments per l’interior del centre. El personal docent supervisarà el 

compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no 

accedeixin a l’interior del recinte escolar. 

b. 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 pública 

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 i adolescents, es requerirà 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 (infants continents) 

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al 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 els 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. 

A cada aula hi ha punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i tovalloles de paper d’un sol ús. A l’entrada al recinte del centre, a 

l’accés al pati i al vestíbul  es situaran recipients dosificadors de solució 

hidroalcohòlica. 

c. Mascaretes 

Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes 

establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les 

recomanacions serien les següents: 

 

  

COL·LECTIU 

  

INDICACIÓ 

  

TIPUS DE 

MASCARETA 

2n. Cicle 

d’educació 

infantil (3-6 anys) 

No indicada en general. A partir de 5 

anys i si hi ha dificultat per fer 

complir les mesures de 

distanciament caldrà indicar-la 

Higiènica amb 

compliment norma 

UNE 



 

  

Educació primària 

(6-12 anys) 

  

  

Indicada. 

Quan es compleixin mesures 

òptimes de distanciament i ventilació 

d’espais, se’n podrà prescindir. 

  

Higiènica amb 

compliment norma 

UNE 

  

Personal docent i 

no docent 

  

  

Indicada 

  

Higiènica amb 

compliment 

norma UNE 

  

Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de 

distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta 

higiènica. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 

El centre ha adoptat i aplicarà totes les mesures de seguretat establertes. 

 

2. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

2.1. Pautes de ventilació 

Es  ventilaran  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. 

Totes les aules estan adequades per poder ser ventilades. Es deixaran les 

finestres obertes si la climatologia ho permet. 

2.2. Pautes generals de neteja i desinfecció. 

( La neteja i desinfecció del centre pertany a l’Ajuntament del municipi, a 

qui se li han lliurat aquestes instruccions). 



 

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

almenys diària. 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. 

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. Per a la neteja es poden usar els detergents 

tensioactius que s’utilitzen habitualment, 

que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta 

de cada producte. 

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. 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús 

habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i 

condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb 

diferents tipus de desinfectants, com poden ser: 

Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una 

concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé 

posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels 

lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de 

lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i 

s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

Alcohol etílic: entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de 

l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml 

aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º 

amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %) 



 

Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual 

que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua 

oxigenada i 5 parts d'aigua. 

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida 

autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental. 

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden 

utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap 

net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la 

desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia. 

 

2.3. 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 i cadires  

 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

 Aixetes i 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. 

 

 



 

 

3. 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). 

a. 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 

b. 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 

c. 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. 


