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1. INTRODUCCIÓ 
 

El dimecres 20 de maig, el Conseller d’Educació va anunciar que el Departament 

d’Educació havia presentat al PROCICAT, el Pla de Reobertura de Centres Educatius en 

Fase 2 de Desescalada, que és la primera que permet l’obertura de centres i que conté 

les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han 

establert. 

El pla efectua propostes per a l’acció educativa amb un triple objectiu: 

• El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa. 

 
• L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. 

 
• Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada 

centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

 

L’Escola Ramon Berenguer III, per respondre a aquesta situació estableix aquest Pla 

específic de reobertura atenent al “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”. 

El pla contempla set àmbits d’actuació: organització de centre, alumnat, professorat i 

PAS, espais i grups, serveis complementaris, material escolar, organització pedagògica, 

mesures de protecció i prevenció i el pla d’aplicació. 

Aquesta planificació no serà rígida però s’estableix com una base per afrontar la situació 

i unificar criteris organitzatius, de funcionament i sobretot sanitaris. 

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive


 

 

 

2. CONSIDERACIONS GENERALS 
 

El pla específic de reobertura està subjecte a les indicacions que es rebin des del 

Departament d’Educació pels seus diversos canals. 

Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats, 

instruccions, decrets, recomanacions i orientacions pot ésser ampliada. 

•  “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”. 

•  Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (Juny 2020) 

• Reials decrets i les ordres del Govern de l ’Estat referents a l’estat d’alarma 

(incloent-hi el Plan para la transición hacia una nueva normalidad). 

• Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles, de la Secretaria de 

Salut Pública del Departament , la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de 

Salut de Global de Barcelona. 

• Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para l a reapertura parcial de 

centros educativos en el curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad y el 

Ministerio de Educación y Formación profesional. 

• Guia de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros educativos 

( Covid-19), de l ’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar y la Asociación 

Científica Española de Enfermería y Salud Escolar. 

• Propuesta de la AEP en relación a la apertura gradual de las áreas de educación 

infanto-juvenil, de la Asociación Española de Pediatría. 

 

Aquest Pla d'Obertura atén a la consideració del Consorci d'Educació que estableix que Tots els 

centres, elaboraran el Pla d’obertura amb la clara voluntat d’atendre i prestar el millor servei a 

l’alumnat i, partint del coneixement de la realitat de cada entorn, adoptaran les mesures 

organitzatives que millor s’ajustin a cada situació́ en cada una de les etapes educatives. Aquests 

plans, s’elaboraran amb l’assessorament i acompanyament de la Inspecció́ Educativa.  

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
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3. ORGANITZACIÓ DE CENTRE 
 
3.1 Calendari 

 
L’obertura del centre es farà el primer dia lectiu després de que la regió sanitària on 

pertany l’escola, “Regió sanitària de Barcelona”, entri en Fase 2 de desescalada. El curs 

2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. L’escola romandrà 

oberta per tasques de caràcter administratiu durant la primera quinzena de juliol. 

3.2 Horari 

 
Es comunicarà a les famílies, amb antelació suficient, un dia i franja horària concret on 

podran venir al centre a recollir els informes del curs i els efectes personals i escolars 

que els han de ser retornats. Així mateix si el/la tutor/a considera necessari fer una 

entrevista personal amb alguna família també tindrà un horari i espai habilitat per a tal 

efecte. 

Per temes administratius, les famílies que necessitin venir al centre, hauran de demanar 

cita prèvia per correu electrònic a8013305@xtec.cat. Sempre que sigui possible es farà 

l’atenció telefònica. 

 

4. ALUMNAT 

 
Les direccions de les escoles públiques hem fet explícita la impossibilitat de mantenir les 

distàncies de seguretat i el no contacte físic quan parlem de nenes i de nens de 3, 4 i 5 

anys; també veiem inviable que les nenes i els nenes, a més de no tocar-se, no puguin 

compartir jocs ni materials. Al mateix temps, la distància i la impossibilitat del contacte 

entre l'infant i l'adult no fa possible garantir l'acompanyament emocional que les nenes 

i els nens reben a l'escola en circumstàncies normals, de manera que no podem 

acompanyar des del vincle i la seguretat que necessiten. 

Atenent a aquests criteris, als recursos i a l'autonomia de centre de la què disposem, i 

sempre amb la voluntat de garantir la seguretat de totes les persones d'una manera que 

estigui a les nostres mans a causa de la responsabilitat que s'atorga a les direccions en el 

compliment i la garantia d'aquestes mesures de seguretat, el Pla de Reobertura per 

l'etapa d'infantil i primària de l'escola es desplega de la següent manera: 

mailto:a8013305@xtec.cat


 

 

 

4.1 Previsió d’alumnat a atendre 
 

 Es preveuen dos dies per a l’atenció grupal dels alumnes de 6è per poder fer una cloenda 

del curs per aquests alumnes que canvien d’etapa. 

4.2 Tipus d’activitats 

 
Atenent a Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius durem 

a terme aquests tipus d’accions educatives:  

• Acció educativa presencial: Pels alumnes que acaben els seus estudis primaris, 

(6è de primària), per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar 

l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària, establerta de manera 

gradual i no necessàriament permanent. 

• Atenció personalitzada i atenció tutorial en grups reduïts: En qualsevol curs i 

nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que implicarà la 

planificació i programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, 

d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Per raons de disponibilitat 

d’espais i de docents sense situacions de risc, i per la impossibilitat de garantir 

les mesures higièniques i sanitàries bàsiques, la direcció del centre, exercint 

l’autonomia de centre, no contempla aquesta atenció de forma presencial 

excepte en casos molt concrets. Per tant es seguirà desenvolupant de forma 

telemàtica com està exposat al Pla de Contingència COVID-19 que es va aprovar 

el passat 14 d’abril. 

  

5. PROFESSORAT I PAS 
 
Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat, 

casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Els grups d’especial 

vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, 

malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia 

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones 

embarassades i més grans de 60 anys. Aquestes persones no podran tenir activitat 

presencial a les activitats del centre del mes de juny. Els mestres sense cap situació de 

risc hauran de gestionar l’activitat presencial segons les necessitats del centre. 

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive


 

 

 

Es prioritzarà la continuïtat de la formació telemàtica dels alumnes com s’ha vingut fent 

al llarg del tercer trimestre i és per això que es deixarà a criteri del personal docent la 

seva presència al centre excepte el dia concretat per atendre les famílies del grup del 

qual s’és tutor/a. 

Un cop establerts el personal docent i PAS que faran l’atenció presencial, l’equip directiu 

procedirà a efectuar el tràmit telemàtic amb el Departament d’Educació i Salut perquè 

tots el personal pugui emplenar la declaració de responsable per poder exercir l ’activitat 

presencial. 

 

6. ESPAIS 
 
Per a l’atenció de les famílies d’aquests dies de final de curs s’establiran unes zones 

acotades al pati o a l’entrada del centre per evitar, el màxim possible, la circulació 

d’alumnes i famílies per l’interior del centre. 

Així doncs les entregues de material de les famílies d’infantil es farà per l’entrada gran 

del pati, a les escales de l’aulari. Per les famílies de primària s’habilitarà l’entrada de Via 

Bàrcino. 

A més a més s’habilitaran dues aules, la de P3 i l’Aula d’Acollida, per dur a terme aquelles 

entrevistes que siguin necessàries. Els dos espais estaran proveïts de material sanitari i 

de seguretat necessari. 

 

7. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 

El personal treballador ha de conèixer els protocols i els nous procediments i mesures 

a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Es tracta de les mesures més efectives per a 

preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. 

Ventilació, neteja i desinfecció d’espais: 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. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. 



 

 

 

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

COVID 19: Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions 

sanitàries vigents en aquell moment. 

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. 

 

8. ÚLTIMES CONSIDERACIONS 
 
Aquest protocol acabarà el dia 19 de juny, quan finalitzen les activitats lectives de 

l’alumnat. 

Els protocols i organització per a l’última setmana de juny i pel curs vinent es prepararan 

més endavant, sempre seguint les directrius de les autoritats competents i acotant-se al 

màxim a la situació real en què es desenvolupin. 



 

 

 

 
 

Resolució de la Directora del centre Escola Ramon Berenguer III de Barcelona per la 

qual aprova el Pla de específic de reobertura del juny del curs 2019-20. 

Com a directora del centre Escola Ramon Berenguer III, de Barcelona, i en aplicació de 

les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de 

la qualitat educativa d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual 

s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres per al curs 2019-20, 

RESOLC: 

 
1. Aprovar el Pla de específic de reobertura curs 2019-20. 

 
2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota 

la comunitat educativa. Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració 

Educativa. 

Barcelona, 5 de juny de 2020 
 
 
 
 
 
 

 
Yolanda Líria Rodríguez 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEX 

Calendari d’obertura del centre 

Del 12 al 17 de juny: Entregues de material  

Les entregues de material es faran en espais oberts per evitar el trànsit de persones a dins el 

centre. Infantil ho farà davant l’aulari i primària a la porta de Va Bàrcino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 de juny: Tutories de 6è 
 
Els alumnes vindran per grups a fer la cloenda de curs amb el/la tutor/a. 

• Han de dur la declaració responsable  

• Han de mantenir les distancies 

• Han de respectar els torns horaris 

• Si és possible, dur mascareta 

 
Aquests grups serviran per fer tancament del curs i d’etapa  recollir tots els efectes personals. 
 

18 de juny: Cloenda grupal de 6è 
 
Es citarà als alumnes a les 11h, al pati, i es farà un petit acte de cloenda del curs i d’etapa. 
 
 

Del 8 al 19 de juny: Secretaria 
Us atendrem amb cita prèvia que podeu demanar per telèfon (932655525) o mail 

(a8013305@xtec.cat). Horari: de 9’30 a 12’50h  

 

IMPORTANT:  

La declaració responsable del Departament d’Educació l’hauran de portar els alumnes de 6è que 

vinguin al centre, degudament emplenada.  

CURS DIA MATERIAL 

1r 12 de juny 9’30 - 11 

2n 12 de juny 11’30 - 13 

P3 15 de juny 9’30 - 11 

P4 16 de juny 9’30 - 11 

3r 16 de juny 9’30 - 11 

4t 16 de juny 11’30 - 13 

P5 17 de juny 9’30 - 11 

5è 17 de juny 9’30 - 11 

6èA (1) 10 – 11h 

6èB (1) 10’15 – 11’15h 

6èA (2) 11’30 – 12’30h 

6èB (2) 11’45 – 12’45h 

mailto:a8013305@xtec.cat

