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1. Introducció 

 

D’acord a les instruccions del “Pla d’obertura dels centres educatius en fase 2 de 

desescalada en la finalització del curs 2019-20 i per a l’organització i funcionament dels 

centres i els estudis del curs 2020-21”, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 

2020 es realitza el següent document “Pla d’obertura de centre de l’escola Xerta”. 

El curs acabarà el 19 de juny de forma telemàtica. Totes les reunions entre docents, 

claustre, consell escolar, entrevistes es realitzaran sempre que sigui possible de forma 

telemàtica. Tot i així el centre s’obrirà per a les diferents situacions que s’especificaran 

en aquest pla i prenent les mesures que les autoritats sanitàries han establert. 

 

2. Objectius del pla 

 

1- Donar suport a l’alumnat que acaba l’etapa (sisè). 

2- Acompanyament tutorial i emocional a l’alumnat de primària. 

3- Acollida a l’alumnat d’educació infantil els progenitors dels quals han de realitzar 

treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

4- Valorar l’obertura del centre per tal de facilitar la planificació dels diferents 

escenaris del curs 2020-2021, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 
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3. Alumnat 

 

S’ha preguntat a les famílies sobre l’assistència de l’alumnat a través de les tutories 

individuals telemàtiques i a partir de l’aplicació ClassDojo. D’acord amb la confirmació 

d’alumnat assistent s’ha organitzat el següent pla. 

 

Per poder assistir al centre l’alumnat, les famílies hauran de presentar la declaració 

responsable d’acord amb el model que serà facilitat, per la qual els seus fills i filles 

compleixen els requisits per assistir al centre. Annex 1 i Annex 2 per a l’alumnat 

d’educació infantil i primària respectivament. 

 

4. Equip docent 

 

El professorat emplenarà la declaració responsable per tal d’informar de les condicions 

de vulnerabilitat i així poder identificar el personal que podrà treballar de forma 

presencial.  Aquestes dades seran tractades pel personal sanitari de les unitats de PRL, 

encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.  

 

Els docents no vulnerables assistiran al centre en funció de les necessitats i dedicació 

horària de la seva jornada laboral. Hi haurà, tots els dies, algun membre de l’equip 

directiu de 9 a 13h.  
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5. Espais, grups i horaris 

 

El centre disposa de sis aules, biblioteca, espais de desdoblaments, despatxos, sala de 

mestres, sala de reunions, menjador i cuina. D’acord amb la previsió de l’alumnat 

s’utilitzaran 4 aules. Per a l’atenció individualitzada, l’aula de l’alumne si aquell dia no 

ha estat utilitzada o els despatxos de reunions. 

 

Aula 1  CS 

2 de juny  9:15 a 10: 45  5è i 6è 

9 de juny: 9:15 a 10:45   5è i 6è 

19 de juny: 9:15 a 10:45  6è 

Aula 3 CM 

3 de juny 9:15 a 10:45 

17 de juny 9:15 a 10:45 

Aula 4  CI 

4 de juny 9:15 a 10:45 

18 de juny  9:15 a 10:45 

Aula 5 EI  

Tots els dies  9:00 a 13:00 

  

6. Entrades i sortides 

 

La distribució horària permet entrades i sortides diferents per a cada grup. 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

entrada 

9:00 EI 

 

9:00    EI 

9:15    CS 

 

9:00   EI 

9:15   CM 

9:00  EI 

9:15  CI 

9:00  EI 

9:15 6è(19/6) 

sortida 
 

13.00 EI 

10:45  CS 

13:00   EI 

10:45  CM 

13:00   EI 

10.45    CI 

13:00    EI 

10.45 6è 

13:00   EI 
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7. Patis 

 

L’alumnat de primària no farà ús del pati. Els diferents espais del pati es distribuiran 

per a l’alumnat d’educació infantil assistent. 

 

8. Organització de l’acció educativa 

 

Es duran a terme les següents actuacions: 

PRESENCIALS 

- Acollida a l’alumnat d’educació infantil (mestres d’educació infantil). Es 

tractaran rutines d’higiene, acompanyament emocional, activitats individuals, 

jocs individuals, activitats grupals (PDI, contes, cançons...). 

- Atenció a l’alumnat de primària (tutores) en grup reduït per fer 

acompanyament emocional, compartir vivències, verbalitzar el diari de 

confinament, posar en comú treball al Moodle i tasques realitzades... en dies i 

hores d’acord a la planificació. 

-  Acompanyament emocional a l’alumnat de sisè que acaba etapa. 

-  Acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat en els casos que la tutora 

ho requereixi en dia i hora acordats. 

- Entrevistes família-tutora que no tenen possibilitat de fer-ho telemàticament 

amb la presència d’un únic progenitor. Caldrà tenir cita prèvia. 

 

DE FORMA TELEMÀTICA 

- Classes telemàtiques fins 19 de juny 
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- Entrevista tutores-família 

- Reunions d’equip docent , claustres 

- Consell escolar 

 

9. Mesures de seguretat i higiene 

 

- Per assistir al centre els progenitors de l’alumnat  hauran d’emplenar la declaració 

responsable: educació infantil (annex 1) i primària (annex2). 

- Cada grup estarà a una aula diferent, sempre la mateixa, tenint en compte el 

número màxim d’alumnes recomanat.  

- 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 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. 

- En infants, 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 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 
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després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús); com a mínim una vegada 

cada 2 hores. 

- L’ús de la mascareta està indicada per a l’alumnat de primària i per al personal 

docent. 

- Es ventilaran les aules, com a mínim, abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 

vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  

- 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  utilitzi  material individual. 

- Les recomanacions per fer la neteja i desinfecció de les aules s’han tramès a 

l’empresa de neteja mitjançant l’Ajuntament. 

  

10. Valoració del pla per a planificar possibles escenaris per al curs 2020-2021 

 

Un cop finalitzat el període de l’1 a 19 de juny es farà una valoració del pla (horaris, 

espais, actuacions...) i es recollirà a la memòria anual per tal de tenir-la en compte en 

el moment de planificar els possibles escenaris del curs 2020-2021. 

  

11. Comunicació del pla 

 

Aquest pla s’ha elaborat amb la prèvia consulta al claustre de mestres i s’ha presentat 

al consell escolar.  A partir de l’aplicació que comparteix l’escola a les famílies i la web 

del centre  s’ha enviat una infografia amb les dades més rellevants i a cada família de 

l’alumnat assistent se li han fet arribar els horaris pertinents a través del correu. 
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12. Annexos 
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil 
 
Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport  
 
Nom de l’alumne/a Curs 
 

Declaro, responsablement:  

1. Que a causa de la situació laboral de la família i de la impossibilitat de tenir un recurs de custòdia per al meu fill/a que em 

permeti la conciliació familiar i laboral, necessito que el meu fill/a s’incorpori al centre a partir del dia _________________ en 

l’horari de ___________ a ___________ (aquest horari ha d’estar entre les 9 i les 13h). 
2. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

 No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 
amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.  

 No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

 Té el calendari vacunal al dia.  

3. (Seleccioneu una de les dues opcions) 

 Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:  
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 
 

5. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data  
 
Signatura  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària 

Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport 

Nom de l’alumne/a Curs 

Declaro, responsablement: 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

 No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.

 No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

 No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

 Té el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)

Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments

immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments

immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 

Lloc i data 

Signatura 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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