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Pla de reobertura centres (Covid19_Juny 2020- Fase II) 

Aquest Pla tracta de donar resposta a les instruccions del Departament d’Educació per a la reobertura de centres del mes de juny de 2020,  fent 

una acollida a l’alumnat d’Educació Infantil que la seva família justifiqui la situació laboral, un acompanyament personalitzat a tot l’alumnat del 

centre i un comiat en petit grup a l’alumnat que acaba l’etapa a l’escola. No obstant això, el curs acabarà telemàticament el 19 de juny. 

1- PRÈVIAMENT A L’OBERTURA 

Prèviament a l’obertura 

Tasques Inicials Objectiu Resultat 

Professorat del centre. Vulnerabilitat: 
- Declaració Responsable 

Determinar el nombre docents que 
vindran a l’escola presencialment 

33 membres del personal han realitzat l’enquesta (declaració 
responsable) per determinar la vulnerabilitat al Covid-19. 

27 mestres formen part del grup no vulnerable i 6 del grup 
vulnerable (els quals no podran accedir al centre) 

Adreçar-se a les famílies dels alumnes de 
P3,P4,P5; preguntant si vindran al centre i 
explicant els requisits: 
- Declaració responsable sobre conciliació 

Fer el mateix amb les famílies dels alumnes 
que acaben etapa (6è.) Declaració 
responsable de compliment dels requisits 
per assistir al centre educatiu 

Determinar el nombre d’alumnes que 
vindran a l’escola amb la finalitat 
d’adequar els espais i disposar dels 
recursos necessaris. 

El dilluns 25 s’ha fet un comunicat a les totes les famílies i una 
enquesta a les famílies d’EI. El dimecres 27 al matí les tutores 
han trucat a les famílies que no han contestat l’enquesta. 
La previsió és la següent:  3 alumnes de P3, 2 alumnes de P4 i 7 
alumnes de P5. 
 
  Alumnat de 6è: (pendent de realitzar enquestes) 

Adreçar-se a les famílies de la resta de nivells 
educatius del centre explicant que més 
endavant rebran convocatòries per si volen 
participar en les tutories individuals i de grup 
(Atenció personalitzada) 
Declaració responsable de compliment dels 
requisits per assistir al centre educatiu 

Determinar el nombre d’alumnes que 
vindran a l’escola a fer tutoria. 

El centre s’adreçarà mitjançant la infografia que trobaran a la 
pàgina web i que pretén ser aclaridora per a totes les famílies. 
Més endavant, des de la tutoria es facilitarà una graella perquè 
tothom pugui tenir més clar l’horari de l’atenció 
personalitzada. 
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Les entrades i sortides al centre seran les següents: 

EDUCACIÓ INFANTIL Porta de cada aula exterior. 

CICLE INICIAL Porta principal 

CICLE MITJÀ Porta sorral 3r 
Porta principal 4t 

CICLE SUPERIOR Porta biblioteca 

Es comunicarà a les famílies i s’empraran els cartells que s’utilitzen els primers dies de curs per senyalitzar. 

Prèviament, per anar a preparar el material, aules, deures d’estiu... el professorat podrà assistir al centre una vegada l’escola estigui desinfectada i hagin fet 

la declaració responsable de salut. Això serà a partir del dijous 28 de maig. 

 

2- MESURES DE PROTECCIÓ 
 
Les mesures de protecció seran les que estan indicades a les INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS del 

Departament d’Educació: 
 

- Distanciament físic. 2 metres entre alumnes i  es procurarà que cada alumne pugui disposar de 4m2. 
- Rentat de mans amb sabó seguint la infografia explicativa (en el cas dels infants): 

o A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
o Abans i després dels àpats 
o Abans i després d’anar al WC (infants continents) 
o 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: 

o A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 
o Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis 
o Abans i després d’acompanyar un infant al WC 
o Abans i després d’anar al WC 
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o Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 
o Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 
- Ús de mascaretes (en el cas dels infants): 

o Es recomana el seu ús a P3 i P4. És obligatori a la resta de cursos. 
o En el cas del professorat: 

Es facilitarà una mascareta higiènica amb compliment norma UNE per a cada dia i una mascareta FFP2. S’ha de portar posada en 
tot moment una mascareta. Es recomana l’ús d’ambdues a la vegada. 

- Roba 
o L’alumnat d’educació infantil que faci ús del servei de guarda cada dia s’haurà de dur la bata per rentar a casa a poder ser en una 

bossa de roba per rentar també. Es posaran la bata a l’arribar i se la trauran al marxar. 
o S’oferirà la possibilitat de rentar les bates del personal del centre cada dia a l’escola. 
 

- Mocadors d’un sol ús i gel hidroalcohòlic a totes les aules.  
 

- Es seguiran les pautes de ventilació recomanades per la INSTRUCCIÓ. A poder ser es mantindrà sempre portes i finestres obertes. 
 

- Neteja i desinfecció. Es vetllarà per disposar de personal de neteja al llarg de l’horari lectiu. Si l’Ajuntament no ho facilita es contactarà 
setmanalment amb el personal de neteja i es delimitaran bé els espais a netejar i desinfectar. 

 
- En el cas de detectar algun alumne o treballador amb símptomes es seguirà estrictament el PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ 

DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID facilitat pel DE a les Instruccions. 
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3- ORGANITZACIÓ DIÀRIA 

3.1 ORGANITZACIÓ DIÀRIA ACOLLIDA ALUMNAT E.I 

L’acollida començarà amb l’entrada de la REGIÓ SANITÀRIA EN ZONA 2,  en principi pot ser l’1 o el 8 de juny. 

Cal recordar que l’assistència al centre és voluntària, però el servei d’acollida no és per a dies puntuals, és diari. Cal presentar la declaració voluntària. 

GRUPS 2 grups sempre amb la mateixa docent.  
Grup A: 3 infants P3 i 2 infants de P4.  
Grup B: 7 infants de P5 
TOTAL: 12 alumnes 

ESPAIS 2 aules d’educació infantil. 

ENTRADES I SORTIDES 
(9h a 13h) 

Grup P3 i P4 porta petita EI  
Grup P5 porta gran EI 

 
ACTIVITATS I 
ORGANITZACIÓ D’AULA  

Cada infant ocuparà sempre el mateix espai a l’aula. Tindrà el seu 
material amb una gaveta pròpia on desaran les seves pertinences. 
Aquest material es desinfectarà cada dia per part del personal de 
neteja del centre. 

ESBARJO Es delimitaran dos espais diferents.  
No es podrà fer ús del material. 

Les famílies han de prendre la temperatura abans de venir al centre i comunicar-ho a la docent. 

 

3.2 ORGANITZACIÓ TUTORIES PERSONALITZADES 

Per tal de de fer una trobada amb la tutora per poder fer la recollida de material, les orientacions i tasques d’estiu, el comiat tutor/a de l’alumnat es proposa 

la següent distribució horària. L’entrega de l’informe d’avaluació de final de curs es farà per correu electrònic, en el cas d’Educació Infantil es lliurarà en mà.  
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Cada grup apareix dos matins perquè es dividirà el grup en dos amb l’objectiu d’espaiar l’atenció a les famílies i evitar aglomeracions. Mitjançant correu 

electrònic es farà proposta de dia i hora per poder dur a terme la tutoria personalitzada de tancament de curs.  

Cal recordar que l’assistència al centre és voluntària i cal presentar la declaració voluntària.  

Es durà a terme les dues darreres setmanes del curs. 

DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

1r A 
4t A 
6è B 
6è C 
 
 

P4 A 
2n A 
3r A 
5è A 
 

P4 B 
2n B 
3r B 
5è B 
 

P3 B 
1r B 
6è A 
6è B 

P3 A 
4t B 
6è C 
6è A 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

P5 B 
1r A 
4t A 
6è B amb grup d’alumnes  

P4 A 
2n A 
3r A 
5è A  

P4 B 
3r B 
2n B 
5è B 

P3 B 
P5 A 
1r B 
6è A amb grup d’alumnes  

P3 A 
4t B 
6è C amb grup d’alumnes  

Només pot acompanyar un adult a l’alumne seguint estrictament els horaris, les portes d’entrada programades i, en definitiva, totes les mesures de seguretat 

indicades pel centre. 

En els casos que el tutor/a sigui personal vulnerable front el COVID i no pugui accedir al centre, l’atenció personalitzada es durà a terme de forma telefònica o 

telemàtica. El lliurament de material i/o l’informe (ed. Infantil) ho farà un altre docent del centre. 

3.3 ORGANITZACIÓ COMIAT GRUPS 6È 

A més a més, l’alumnat de sisè disposarà d’un espai per fer trobada i comiat en grup reduït de companys i companyes amb el/la tutor/a en un grup de com a 

màxim 13 alumnes. La planificació d’aquest tancament d’etapa s’ha fet en col·laboració amb l’equip psicopedagògic del centre. Es realitzarà en dos torns el 

mateix dia segons el calendari anterior. 
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En els casos que el tutor/a sigui personal vulnerable front el COVID i no pugui accedir al centre, l’atenció personalitzada es durà a terme de forma telefònica o 

telemàtica. El lliurament de material i/o l’informe (ed. Infantil) ho farà un altre docent del centre. Cal recordar que l’assistència al centre és voluntària i cal 

presentar la declaració voluntària.  

 

 

Per qüestions de traçabilitat i control, es farà un seguiment de tot l’alumnat, famílies i personal del centre que cada dia assisteixin a l’escola.  

 

Aquest pla es pot adaptar a situacions imprevistes en un inici. 

 

 

 

 

 

 

 

 


