
PLA DE REOBERTURA DEL RUBÉN DARÍO 

En base a les Instruccions dictades pel Departament d’Educació de Catalunya el dia 20 de maig de 2020 sobre 
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, 
l’escola Rubén Darío de Barcelona concreta el seu pla de reobertura de la següent manera: 

1. ATENCIÓ ALS ALUMNES 

L’atenció educativa als alumnes serà del dilluns 8 de juny al divendres 19 de juny en horari de 9 a 13 hores. 
Aquesta atenció educativa és totalment voluntària.  

L’atenció dels alumnes preveu 3 actuacions: 

1) De P3 a P5: conciliació laboral per aquelles famílies que ho sol·licitin i ho acreditin.  
2) De P3 a 6è: tutories individuals presencials amb un progenitor i amb l’alumne. 
3) 6è: comiat en grups reduïts. 

De P3 a P5: conciliació laboral per aquelles famílies que ho sol·licitin i ho acreditin 

Els tutors/es dels grups classe de P3 a P5 trucaran individualment a les famílies per preguntar-los si precisen 
d’aquest servei.  

El servei de guàrdia i custòdia d’aquests alumnes es farà en grups de 5 alumnes màxim, concretat de la següent 
manera: 

De 0 a 5 alumnes: professor nº1 a l’aula global. 
De 6 a 10 alumnes: professor nº2 al gimnàs. 
D’11 a 15 alumnes: professor nº3 a informàtica. 

A les 9:00 del matí l’escola obrirà les portes i els alumnes accediran per la porta principal de l’edifici. Allà els 
esperaran els professors responsables que els acompanyaran als espais designats. En cap cas, les famílies 
podran accedir a l’escola.  
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De P3 a 6è: tutories individuals presencials amb un progenitor i amb l’alumne 

Els tutors/es dels grups classe de P3 a 6è trucaran individualment a les famílies per concertar una tutoria 
individual amb 1 dels 2 progenitors i l’alumne a l’escola.  

Les convocatòries es realitzaran amb una freqüència de 30 minuts i s’organitzaran de manera esgraonada per 
evitar les aglomeracions en les entrades i sortides, tal i com es detalla a la següent graella. 

• Dimecres 10, dijous 11 i divendres 12 està reservat per educació infantil.  
• Dimarts 16, dimecres 17 i dijous 18 està reservat per educació primària. 

El contingut d’aquestes tutories serà el següent: 

- Valoració socioemocional i educativa del 3r trimestre. 
- Lliurament informes. 
- Lliurament de material divers (quadernets, llibretes, carpetes…). 
- Devolució dels dispositius electrònics* (tablets i ordinadors). 
- Entrega del full de material del curs 2020-2021. 
- Kit Lector Fundació Bofill.  
- Informacions quotes  (colònies, quota material, beca…). 

L’accés i sortida de les famílies i dels alumnes es realitzarà sempre per la porta principal de l’escola ja que en cap 
cas s’acumularan mai més de 3 famílies.  
 
A l’entrada, un mestre acompanyarà a la família i a l’alumne a la classe on durà a terme la reunió amb el tutor/a.  
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P3 9:00 9:30 10:00 ...

P4 9:15 9:45 10:15 ...

P5 9:00 9:30 10:00 ...

1r 9:00 9:30 10:00 ...
2n 9:15 9:45 10:15 ...

3r 9:00 9:30 10:00 ...

4t 9:15 9:45 10:15 ...

5è 9:00 9:30 10:00 ...

6è 9:15 9:45 10:15 ...



6è: comiat en grups reduïts 

Divendres 19 es convocarà els alumnes de 6è en dos torns:  

De 9:30 a 11 vindrà el grup 1 
De 11 a 12:30 vindrà el grup 2 

El comiat estarà format per: 

1) Dinàmica de grup. 
2) Pica-Pica. 
3) Vídeo de comiat. 
4) Parlament de la direcció i de la tutora. 

Per evitar aglomeracions a les 11 del matí, l’entrada a l’escola es realitzarà per la porta principal de l’edifici i la 
sortida es realitzarà per la porta on habitualment els nens i nenes de P3, P4 i P5 fan la sortida a les 13:00 i a les 
17:00 hores.   
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2. GESTIÓ DE LA PLANTILLA DOCENT 

Per a la reobertura del centre, descomptant els professionals que es troben en situació de vulnerabilitat i els que 
han de conciliar, l’escola comptarà amb 15 mestres que s’organitzaran per anar al centre de la següent manera:  
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DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12

Ana 
Mònica

David  Mònica Ana David

Mireia 
Pilar 
Carlota

Mireia 
Pilar 
Carlota

Mireia 
Pilar 
Carlota

Mireia 
Pilar 
Carlota

Rocio *  Rocio *  Eduard * 
Anna B.

Eduard * 
Anna B.

Rocio * 
Eduard

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19

David Ana Mònica Ana David 
Ana 
Mònica

Miguel 
Verònica 
Àngels 
Maria 
Eva 
Sheila

Miguel 
Verònica 
Àngels 
Maria 
Eva 
Sheila

Miguel 
Verònica 
Àngels 
Maria 
Eva 
Sheila

Miguel 
Verònica 
Àngels 
Maria 
Eva 
Sheila

Carlota 
Miguel 
Verònica 
Eva 
Sheila

Rocio *  Eduard* 
Anna B.

Rocio * 
Anna B.

Eduard* 
Anna B.

Rocio* 
Eduard 
Anna B. 
Víctor



3. MESURES SANITÀRIES I HIGIÈNIQUES 

3.1. 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 d’1,5-2 metres entre les persones als centres educatius, superior al recomanat.  

3.2. 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. En infants, es requerirà rentat de mans: 

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 
- 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 al centre educatiu, 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. 

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i 
tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al centre i als patis, passadissos...) es col·locaran 
dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

3.3. MASCARETES 

Les famílies i els alumnes hauran de venir al centre amb mascareta sanitària. En cas de no fer-ho, el centre els hi 
posarà una a disposició que no hauran de retornar.  

Per altra banda, els tutors/es també portaran una durant les tutores individuals amb les famílies i els alumnes, 
així com també els mestres responsables de dur a terme la guàrdia i custòdia dels alumnes de P3, P4 i P5.  
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3.4 TERMÒMETRE 

Cada dia es prendrà la temperatura a totes aquelles persones que accedeixin a l’escola (famílies, alumnes i 
professionals).  

Si a alguna persona li dóna unes dècimes de febre no podrà accedir a l’escola i haurà de tornar a casa.  

3.5 VENTILACIÓ I NETEJA DELS ESPAIS 

D’una banda, cada dia 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 estaran adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.  

D’altra banda, 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. 

4. ALTRES CONSIDERACIONS 

- Les famílies hauran d’emplenar una declaració responsable (d’acord amb el model facilitat pel Departament 
d’Educació) a l’entrada de l’escola.  

- L’escola també està oberta per fer qualsevol gestió administrativa necessària, sempre sota demanda / cita 
prèvia per part de les famílies.  
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