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1. INTRODUCCIÓ  

Aquest pla de reobertura per al mes de juny de l’Escola Riumar ha estat elaborat a partir 
dels següents documents de referència: 

-Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 
2019-20 i per a l’organització i funcionament dels centres i estudis del curs 2020-21 
elaborat pel Departament d’Educació i aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 
2020. 

-Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (juny 2020) que 
realitza el desplegament del pla anterior. 

En aquest document queden reflectides les decisions i actuacions realitzades en el nostre 
centre tenint en compte tots els membres de la comunitat educativa, espais, horaris,fluxos 
de circulació… També es concreten les mesures de protecció i prevenció per garantir la 
seguretat dels alumnes i personal del centre. 

 

2. ALUMNAT 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

En l’obertura del centre contemplem les activitats següents: 

      -Retorn presencial als centres 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.  Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys a l’escola per motius de 

conciliació hauran de presentar una declaració responsable d’acord al model que es 

facilitarà. Els grups seran d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en 

horari de 9 a 13 hores. Aquesta activitat presencial s’iniciarà l’1 de juny i finalitzarà el 19 de 

juny. Les dades previstes d’assistència dels alumnes d’Infantil durant el mes de juny són: 

- Infantil: 1 alumne de P4. 

Tenint en compte aquestes ràtios farem 1 grup d’un alumnes.  

      - Acció educativa presencial per als alumnes de 6è per tal de donar suport a la finalització 

d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària seguint el 

següent horari: 

Dimarts 16 Dimecres 17 

10h-12h 10h-12h 

Les dades d’assistència dels alumnes de 6è durant el mes de juny és de 9 alumnes, per 

tant es farà 1 grup classe. 

- Tutories personalitzades amb l’alumne/a i un tutor legal a tots els nivells i amb cita 

prèvia. Es proporcionarà un horari presencial per a aquelles famílies i les que no puguin ho 



 

realitzaran per videoconferència. L’objectiu d’aquestes tutories és poder compartir els 

punts forts i febles dels alumnes i transmetre un pla de treball específic que pugui millorar 

el seu retorn a l’inici del curs vinent. També es prioritzarà l’acompanyament a l’alumnat 

amb més dificultats durant el confinament per assegurar un bon funcionament en cas d’un 

nou confinament el proper curs. 

1r,2n,3r i 5è 4t 6è 

Del 3 al 19 de juny Telemàticament Del 3 al 11 de juny 

Per a les famílies de 4t s'habilitarà un dia per vindre a l’escola i recollir material, firmar el 

full de confirmació de plaça i recollir les notes de la segona avaluació. Serà l’especialista 

d’informàtica qui farà aquesta tasca amb cita prèvia. 

            -Atenció presencial de l’alumnat en situació socioeconòmica de major 

vulnerabilitat que les famílies ho requereixin o els tutors vegin la necessitat. 

Seguint les ràtios marcades a les instruccions (P3: 8 alumnes, P4 i P5: 10 alumnes, 

Primària: 13 alumnes).  

-Requisits                  

Per poder reincorporar-se al centre les famílies dels alumnes hauran de signar una 

declaració responsable per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir 

al centre educatiu (annex 4 i 5). 

Aquests documents s’han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu. 

Per a les tutories personalitzades serà necessari firmar la declaració responsable que es 

facilitarà al centre. 

 

3. Personal del centre. Professorat, personal 
d’atenció educativa i personal d’administració i 
serveis. 

En el nostre centre comptem amb un total de 17 mestres, 1 membres de personal 

d’atenció educativa i 1 d’administració i serveis depenents del Departament d’Educació. 

D’aquests treballadors, en data 28 de maig, podem disposar de la seva presencialitat al 

centre de 16 docents i tot el personal d’atenció educativa i administració. Hi ha 1 docent 

que no podrà iniciar la seva tasca presencial durant el mes de juny, ja que és grup 

vulnerable. Aquesta persona podrà continuar realitzant treball telemàtic. 

Pel que fa al conserge, que és personal contractat per l’Ajuntament de Deltebre, es troba 

en situació de risc. Durant el mes de juny, s’enviarà una persona al seu lloc per facilitar la 

gestió d’entrades, sortides i circulació de gent pel recinte i els edificis escolars podent 

garantir les mesures de protecció i prevenció necessàries. 



 

La vetlladora està contractada per la Fundació Pere Tarrés. Aquest personal ha estat en 

servei actiu durant aquests mesos de confinament i estarà a disponibilitat del centre en el 

cas d’atenció a alumnes que aquest curs tenen vetlladora i la família hagi confirmat que 

assistiran al centre a partir del dia 1, concretament seran 2 alumnes. 

L’organització del personal del centre a partir del dia 1 i fins al 19 de juny per atendre les 

activitats proposades serà el següent: 

- Acollida Infantil: tenint en compte el nombre d’alumnes que fins ara han comunicat la 

seva incorporació al centre durant el mes de juny (1 alumne), l’acollida d’Infantil es 

realitzarà en un sol grup amb una mestra d’Infantil. En el cas que augmenti la ràtio 

d’alumnes en aquest grup (≥ 5 alumnes) es posarà el suport d’un mestres especialista. La 

ràtio màxima en un grup combinat d’edats amb suport del personal d’atenció educativa 

serà de 9 alumnes. El personal docent i no docent (si és necessari) que realitzarà l’acollida 

variarà setmanalment. Aquest personal també cobrirà possibles necessitats que puguin 

sorgir. 

 

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Tutora P4 
Esp Anglès 

Tutora P3 
Esp Informàtica 

Tutora P5 
Esp Religió 

Tutora P3 
Esp Informàtica 

Tutora P4 
Esp Anglès 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

Tutora P5 
Esp Informàtica 

Tutora P3 
Esp  Religió 

Tutora P3 
Esp Informàtica 

Tutora P4 
Esp Anglès 

Tutora P5 
Esp Religió 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

Tutora P4 
Esp Anglès 

Tutora P5 
Esp  Religió 

Tutora P4 
Esp Anglès 

Tutora P3 
Esp Informàtica 

Tutora P5 
Esp  Religió 

- Acció educativa presencial per als alumnes de 6è: es preveu una presencialitat per 

part dels alumnes de 6è de 9 alumnes. Per poder atendre’ls en aquest tancament d’etapa 

tant a nivell educatiu com emocional es faran un grup classe que s’atendrà en dies 

diferents pel mateix tutor. Aquestes sessions es realitzaran el 16 i 17 de juny de 10 a 12 h. 

El grup estarà acompanyat pel seu tutor i un especialista. Els mestres especialistes 

cobriran els referents assignats inicialment en cas d’una impossibilitat d’assistència al 

centre. 

 

Dimarts 16 Dimecres 17 

Tutor 6è i especialista d’Anglès  Tutor 6è i especialista de Medi 



 

- Tutories personalitzades presencials: es realitzaran pel tutor/a corresponent. La seva 

assistència dependrà dels casos que s’hagin d’atendre de forma presencial, sempre 

seguint l’horari assignat. En el cas del tutor que es troba en situació de vulnerabilitat i  no 

pot assistir al centre, realitzarà les tutories individualitzades de forma telemàtica i 

s’encomanarà la tasca del retorn de material i confirmació de plaça a l’especialista 

d’informàtica. Si és necessari, aquest especialista s’encarregarà de fer una connexió 

telemàtica amb el tutor des del mateix centre. 

La mestra especialista d’educació especial assistirà a les reunions d’aquells alumnes 

que es consideri necessari a partir de les seves necessitats. 

- Atenció presencial de l’alumnat en més vulnerabilitat: aquesta serà una mesura 

excepcional en situacions molt concretes que poden sorgir d’una demanda de la família, 

tutors/es, EAP o altres serveis externs. Qualsevol mestre no vulnerables i sense tasques 

de presencialitat podrà realitzar aquesta atenció intentant mantenir el principi d’un mestre 

per espai, grup i dia. 

 -Durant aquests dies també assistiran al centre: 

   -Els/les mestres  que per realitzar alguna de les activitats previstes hagin de preparar el 

lloc de treball adequadament. 

  -La coordinadora de riscos laborals serà l’encarregada de gestionar les mesures de 

protecció i prevenció. La seva assistència al centre serà necessària per realitzar aquestes 

tasques. 

    -Com a mínim, un membre de l’equip directiu. 

  -El/la conserge per donar suport a les tasques d’organització d’espais i fluxos de 

circulació. 

    -La vetlladora només assistiran al centre en la situació abans esmentada.  

 

4. Espais i grups 

La distribució als espais del centre és la següent: 

       - Acollida Infantil:  es situarà a les seves respectives tutories. 

       - Acció educativa presencial per als alumnes 6è: es situaran a la seva tutoria.  

       - Tutories personalitzades presencials: a les seves respectives tutories. 

       -Atenció de l’alumnat en més vulnerabilitat: a l’aula de l’especialista assignat. 

L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui possible 
també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el docent.   



 

 Els espais per a grups (fins a 8 alumnes a P3, fins a 10 alumnes a P4 i P5 i fins a 13 a 
primària) s'analitzaran a partir dels principis següents:  

   -La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.  

   - En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests 
hauran d’estar clarament separats entre si.  

  -Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els 4 m2 per 
alumne, caldrà adequar la seva ocupació.  

  -Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup:  

 

5. Fluxos de circulació. 

5.1. Entrades i sortides. 

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del 
centre s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar 
aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els 
possibles diferents accessos a la instal·lació.   

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única 
persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també 
les distàncies fora de les instal·lacions.   

Els alumnes d’infantil entraran per la porta principal a  les 9 hores i sortiran per la 
mateixa porta a les 13:00 hores. 

Els alumnes de primària que realitzin tutories individualitzades entraran i sortiran 
per la porta de consergeria en ordre segons l’horari de cita prèvia. 

Quan es realitzin tutories en grups reduïts a 6è, els alumnes entraran per la porta 
principal en l’horari i dies marcats pel tutor. 

 

5.2. Circulació dins del centre. 

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els 
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.   

 

 

 



 

6. El pati 

El pati serà de 10:45h a 11.15h per als alumnes d’infantil. Els alumnes de 6è no 
faran pati ja que solament assistiran de 10h a 12h. 

Els patis es realitzaran al pati d’infantil. Si finalment solament assisteix un alumne 
podrà utilitzar els gronxadors prèviament desinfectats. Si assisteixen més alumnes, 
els gronxadors s’hauran de precintar.  

Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups 
reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.   

  

7. El material 

L’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà documents en paper, 
excepte en casos imprescindibles.  

Per a les joguines i el material comú de plàstic, es repartirà de forma individual i 
solament aquell alumne la podrà utilitzar. Al final de la sessió es posaran tots els 
materials utilitzats dintre d’un recipient per a poder ser desinfectats i netejats pel 
personal de neteja per a que es pugui utilitzar el dia següent, assegurant que previ 
a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat. 

 

8. Horaris 

 - Acollida Infantil:  De 9h a 13h. 

  - Acció educativa presencial per als alumnes 6è: De 10h a 12h.  

  - Tutories personalitzades presencials: Amb cita prèvia entre les 9h i les 14h. 

  -Atenció de l’alumnat en més vulnerabilitat: De 9h a 13h. 

 

 

 

 

 



 

Annex: 

1. Mesures de protecció i prevenció 

Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible.  

1.1 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. Per a facilitar aquest distanciament 
resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i 
estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el professorat i 
el 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. Les entrades i sortides del centre es faran de 
manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts  i mantenint la distància  per evitar 
aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment 
d’aquestes distàncies.  Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte 
escolar.  

1.2 Rentat de mans 

Es tracta de les mesures mes 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 dels 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.  

 

L’Ajuntament dotarà al centre de sabó de mans i paper d’un sol ús. 

Es situarà gel a les entrades de cada edifici. 

 

 



 

1.3 Mascaretes 

 

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  
caldria indicar-la.  
 

Higiènica amb compliment 
norma UNE 

Educació primària (6-12 
anys)  
 

Indicada. Quan es 
compleixin mesures  

Higiènica amb compliment 
norma UNE 

Personal docent i no docent  Indicada Higiènica amb compliment 
norma UNE 

 

2 Neteja, desinfecció i ventilació 

2.1. Pautes de ventilació  

És necessari ventilar 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 han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les 
finestres obertes.  

2.2. Pautes generals de neteja i desinfecció  

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.  

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 

- 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.  

  

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

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:  

●  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.  

● 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.  

 

 

 

 

 



 

4.Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació 
primària  

 

https://drive.google.com/file/d/1gyysJ4lQiKO-I5-Dg8aJZEju818DMUwM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gyysJ4lQiKO-I5-Dg8aJZEju818DMUwM/view?usp=sharing


 

5.Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació 
infantil  

 

https://drive.google.com/file/d/1bvBgUqEqyBSjkVwetbjaps7cFMR4bsCU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvBgUqEqyBSjkVwetbjaps7cFMR4bsCU/view?usp=sharing


 

6. Infografies de reobertura del centre per a les famílies. 

 

 


