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PLA D’OBERTURA DEL CENTRE EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA 
FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-20.  ESCOLA PAU CASALS RUBÍ 

 
 
Seguint les instruccions del Departament d’Educació del la Generalitat de 
Catalunya el curs finalitza telemàticament el 19 de juny. 
No obstant, quan entrem en la FASE 2 de desconfinament, hi haurà algunes 
excepcions que detallem seguidament. Si tot va bé serà a partir del 8 de juny. 

A-ETAPES EDUCATIVES 
 

 ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL (P-3, P-4 i P-5): 
Pot assistir al centre si els progenitors, per motius laborals, han de realitzar un 
treball presencial sense cap possibilitat de flexibilitzar-lo. 
 
 Per a poder tornar al centre cal omplir obligatòriament una declaració 
responsable i entregar-la el primer dia a l’escola. La tornada a l’escola és 
voluntària 
 
L’horari d’obertura serà de 9h a 13h amb entrades i sortides esgraonades per 
evitar aglomeracions de persones. Els grups es faran de màxim 8 alumnes a P-3 
i 10 alumnes a P-4 i P-5 per espai i mestra. No hi haurà servei de menjador.  
El curs seguirà telemàticament per a tothom fins el 19 de juny. 
 
 

 ALUMNAT DE 6è de PRIMÀRIA: 
Pot venir a fer un comiat de l’escola en grups reduïts (màxim 13 infants per espai 
i mestre) seguint instruccions dels seus tutors. Aquesta trobada té caràcter 
voluntari. El curs seguirà telemàticament per a tothom fins el 19 de juny. 
Per a poder tornar al centre cal omplir obligatòriament una declaració 
responsable i entregar-la a l’escola el dia de la trobada. 
Cal portar mascareta aquest dia. 
 
 

 ALUMNAT DE 1r a 5è de PRIMÀRIA: 
Els infants de 1r, 2n, 3r, 4t i 5è de primària NO han d’assistir a l’escola. 
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El curs seguirà telemàticament per a tothom fins el 19 de juny. 
 
Es poden fer tutories amb cita prèvia si no es poden concertar a distància. 
Seran programades i pactades des de l’escola. 

B-REQUISITS PER A LA TORNADA AL CENTRE 
 
-Per a poder reincorporar-se els alumnes, docents i no docents 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.  

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.  
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Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb 
ells o les seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera 
presencial.  

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.  
 
-Per a poder reincorporar-se els docents i no docents compliran els següents 
requisits: 

Els i les docents que acudiran el centre seran només els assignats per la 
direcció i prèvia consulta als equips mèdics del Departament, per preservar 
les persones vulnerables o amb càrregues familiars regulades.  

Per garantir qualsevol emergència, al centre hi haurà personal a direcció 
realitzant tasques administratives internes. Aquest personal serà el mínim i 
imprescindible per garantir el recolzament del personal amb càrrec 
d’alumnat en cas de necessitat. En cap cas es podran realitzar gestions que 
no s’hagin acordat mitjançant cita prèvia.  

En cas d’alguna demanda fonamentada que requereixi la presència d’un 
docent al centre en un dia i una hora, es demanarà a aquest docent la seva 
presència per aquella tasca concreta, alliberant-lo del treball telemàtic, i 
després de comprovar que la seva situació, avaluada pels responsables 
mèdics del departament, ho permet.  



  

 

 

 

 

                          
 

Carrer de Sant Pere, 40A. Rubí  - 08191 – Tel.  93 699 29 69 
                   Espai WEB: agora.xtec.cat/escolapaucasalsrubi / Correu electrònic: escolapaucasalsrubi@xtec.cat 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Pau Casals 
Rubí 

 

Mesures de seguretat que es garantiran pel personal docent i no docent: 

● Les mesures d’higiene i el distanciament físic de dos metres.  

● És obligatori l’ús de la mascareta.  

● La higiene de mans preval sobre l'ús de guants.  

● Comprovació diària de símptomes.  

● Els materials que s’usaran seran de caràcter individual i mai compartits.  

● Es portarà un registre de les persones que han accedit al centre, amb 
detall de dia hora i persones amb les que han pogut compartir espai i 
activitat.  

 
 
1-ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 
 
L’escola preveu la següent organització: 
 

o Nombre de professionals (docents i no docents) que farà atenció 
presencial al centre: 6 
 

o Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació 
que assistirà presencialment al centre: 
P-3: 0   6è A: 21 
P-4: 0   6è B: 22 
P-5 :0 
 

o Nombre de mestres que assistiran presencialment al centre: 
6è A: 1 mestra 
6è B: 1 mestre 
 
Equip directiu 
1 mestre  de Primària 
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o Horaris dels grups: 

 
L’escola ha informat telefònicament a totes les famílies d’Educació Infantil del 
pla de reobertura del centre.  
 
Cap infant d’Educació Infantil assistirà a l’escola a partir del 8 de juny. 
 

ED. INFANTIL 

8 de juny 

TORN HORARI NOMBRE 
ALUMNES 

NOMBRE DE 
MESTRES 

ESPAIS 

P-3 9h a 13h 0 0 --- 

P-4 9h a 13h 0 0 --- 

P-5 9h a 13h 0 0 --- 

 
 
 
 
L’escola ha consultat a les famílies des de la tutoria i assistiran 21 infants de 
6è A: 

 

6è A +TUTORA 
DIMARTS  16 de juny 

TORN HORARI NOMBRE 
ALUMNES 

NOMBRE DE 
MESTRES 

ESPAI 

Primer torn     9h a 10h 8 1 Aula 6è A 

Segon torn    10.30h a 11.30h 5 1 Aula 6è A 

Tercer torn         12 h a 13h 8 1 Aula 6è A 
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L’escola ha consultat a les famílies de de la tutoria i assistiran 22 infants de 6è 
B: 
 

6è B +TUTOR 
DIMECRES  17 de juny 

TORN HORARI NOMBRE 
ALUMNES 

NOMBRE DE 
MESTRES 

ESPAI 

Primer torn    9h a 10h 8 1 Aula 6è B 

Segon torn     10.30h a 11.30h 6 1 Aula 6è B 

Tercer torn        12h a 13h 8 1 Aula 6è B 

 
 

 
o Espais que ocuparan els grups. 

 
L’entrada de l’alumnat de 6è es realitzarà en tres torns per la porta principal de 
l’escola. Cada grup d’alumnes entrarà tot mantenint les distàncies de seguretat 
indicades. 
Amb un termòmetre digital làser mesurarem la temperatura i facilitarem gel 
hidroalcohòlic als infants. Si algú no porta mascareta, en facilitarem una.  
Aniran a la seva aula acompanyats pel tutor o per la tutora accedint pel porxo B.  
A l’aula rebran l’atenció dels tutors en grup reduït de 8 o de 5-6 alumnes segons 
el torn. 
Hi haurà disponible el lavabo del cicle superior. La resta de lavabos estaran 
tancats.  
La sortida es farà seguint el circuït indicat, és a dir, sortiran pel porxo A. 
 
Hi ha un marge de trenta minuts entre cada torn per garantir la neteja de l’aula 
de sisè, el lavabo i les baranes i també per evitar que coincideixin alumnes de 
dos torns. 
Cada sisè serà convocat en tres torns i en dos dies diferents: 16 de juny i 17 de 
juny. 
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2-PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O ACCIÓ 
TUTORIAL EN GRUP REDUÏT QUE PREVEU EL CENTRE EDUCATIU. 
 
L’Escola ha dissenyat des de l’inici del confinament diferents actuacions per 
garantir una bona atenció personalitzada.  
Acompanyament educatiu i emocional personalitzat:  

 

 Acompanyament emocional dels infants que presenten situacions 
més vulnerables. Donar suport al dol amb converses i recursos 
(contes...). 

 Detecció de necessitats: bàsiques, tecnològiques, 
d’acompanyament educatiu. 

 Videoconferències amb mig grup setmanal: tutoria. 

 Videoconferències amb tot el grup setmanal. 

 Videoconferències del alumnes SIEI amb les seves referents cada 
setmana. 

 
 

 Seguiment tutorial setmanal de les tasques proposades cada 
divendres. Detecció d’absentisme en les tasques. 

 

 Disseny de les propostes voluntàries facilitades cada dimecres. 

 Disseny dels reptes proposats cada dilluns. 

 Adaptació de les tasques proposades a càrrec de la SIEI i les mestres 
d’EE i d’AA. 

 Coordinació amb els  serveis externs a on van els infants del centre. 

 Coordinació amb l’EAP per fer el seguiment dels casos que ho 
precisen. 

 Tutories amb les famílies: sempre que es pugui de manera 
telemàtica. Atenció de casos concrets convocant des de les tutories 
a algunes famílies.  
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3- SERVEI DE TRANSPORT. 
L’escola no oferirà servei de transport doncs no té aquesta opció contemplada 
pels nostres alumnes doncs la majoria venen caminant al centre. 
 
 
 
 

 
Rubí, 3 de juny de 2020 


