
 

PLA D’OBERTURA DE L’IE BARNOLA D’AVINYÓ 

 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que 

permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per 

les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de 

distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 

 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.  

 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.  

 

No hi haurà servei de menjador, tampoc de  transport escolar. 

 

Us informarem pròximament de l’entrega d’informes d’avaluació. 

 

 

Quins objectius es plantegen durant aquest període? 

 

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

suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius professionals i 

artístics, adults i idiomes).  

● L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

● Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot 

incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

 

 

Quan es comença a aplicar aquest pla? 

A partir de la data d’entrada en la Fase 2 del territori. 

 

Qui pot tornar a l’escola i en quin horari? 

 

 

ETAPA EDUCATIVA TIPUS D’ACTIVITAT 

Petits (P3, P4 i P5) ● Continuarem amb els reptes setmanals. 
● Acollida voluntària de l’alumnat (de 9 a 13h): 

- Només per a famílies amb treball presencial no 
flexible (cal adjuntar justificant d’empresa). 

- Presentació el primer dia de retorn al centre la 



 

declaració responsable. 
- De 8 a 10 infants per espai i mestre/a. 
- Es farà una previsió del nombre d’alumnat que es 

reincorporarà. 
- Caldrà seguir les mesures de seguretat dictades 

pel Departament d’Educació. 

Mitjans (1r,2n i 3r), Grans 
(4t i 5è) i ESO (1r d’ESO) 

● Continuarem amb les tasques telemàtiques. 
- Activitats i videotrucades setmanals. 

● Acompanyament personalitzat: 
- S’ofereix la possibilitat d’una trobada(voluntària) 

presencial setmanal entre l’alumne/a, un 
progenitor (obligatori fins a 3r, recomanable en 
altres cursos) i els seus tutorands. L’objectiu és 
valorar el període de confinament i consolidar i/o 
ampliar l’itinerari personal d’aprenentatge. 

- L’horari marc per a les trobades serà de 9h a 13h i 
els cotutors hi aniran en dies alterns 
(dimarts/dijous i dimecres/divendres). 

- La comunicació amb les famílies serà 
responsabilitat dels tutorands. Es pot organitzar 
mitjançant un doodle. 

- S’estimularà la participació en aquestes trobades 
de l’alumnat en situació socioeconòmica de major 
vulnerabilitat. 

- Abans del retorn de l’alumnat al centre educatiu, 
caldrà contactar amb ells o les seves famílies per 
saber l’alumnat interessat en la tutoria presencial. 

-  Presentació el primer dia de retorn al centre la 
declaració responsable. 

- Caldrà seguir les mesures de seguretat dictades 
pel Departament d’Educació. 

6è ● Continuarem amb les tasques telemàtiques. 
- Activitats i videotrucades setmanals. 

● Acompanyament personalitzat: 
- S’ofereix la possibilitat d’una trobada(voluntària) 

presencial setmanal entre l’alumne/a, un 
progenitor (obligatori fins a 3r, recomanable en 
altres cursos) i els seus tutorands. L’objectiu és 
valorar el període de confinament i consolidar i/o 
ampliar l’itinerari personal d’aprenentatge. 

- L’horari marc per a les trobades serà de 9h a 13h i 
els cotutors hi aniran en dies alterns 



 

(dimarts/dijous i dimecres/divendres). 
- La comunicació amb les famílies serà 

responsabilitat dels tutorands. Es pot organitzat 
mitjançant un doodle. 

- S’estimularà la participació en aquestes trobades 
de l’alumnat en situació socioeconòmica de major 
vulnerabilitat. 

- Abans del retorn de l’alumnat al centre educatiu, 
caldrà contactar amb ells o les seves famílies per 
saber l’alumnat interessat en la tutoria presencial. 

- Presentació el primer dia de retorn al centre la 
declaració responsable. 

- Caldrà seguir les mesures de seguretat dictades 
pel Departament d’Educació. 

● Acompanyament en el canvi d’etapa: 
- La darrera setmana de curs, trobada amb un grup 

màxim de 13 persones per explicar i resoldre 
dubtes sobre el canvi d’etapa amb la participació 
dels tutorands i el Coordinador Pedagògic de 
Secundària.  

- En el cas de l’alumnat d’Oló, s’oferirà als 7 
alumnes que han fet la preinscripció al centre 
educatiu, una videoconferència per explicar i 
resoldre dubtes sobre el canvi d’etapa amb la 
participació dels tutorands (voluntària) i el 
Coordinador Pedagògic de Secundària.  

 

 

 

Quins són els requisits per reincorporar-se al centre educatiu? 

 

● 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. 

 

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.  

 

 

Quins són els requisits pel personal del centre? 

 

La direcció del centre haurà d’informar al personal de la necessitat de declarar les condicions 

de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Això permetrà 

identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials. 

 

Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu,  haurà d’emplenar la declaració 

responsable. 

 

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. 

 

Les persones que la seva dedicació horària al centre educatiu no és completa, realitzaran la 

tutorització de menys alumnat que el tutor/a oficial. En els casos de grups - classe més 



 

nombrosos (2n, 5è i 6è), el número de tutories es poden veure reduïdes, doncs pot haver-hi 

molta més demanda (dependrà del número d’alumnat que ho sol·liciti). 

 

 

Quin són els espais i grups? 

 

Els grups seran estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. 

L’alumnat, en el cas de petits (P3, P4 i P5) 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. 

 

Per l’adequació dels espais per a grups (de fins a 10 alumnes a infantil , fins a 13 primària i 

fins a 15 a l’ESO) es tindran en compte els 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. 

● No es farà ús del pavelló ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o esportives. 

 

 

Distribució dels espais: 

Grup Aula Observacions 

Verds Aula 1 - Pati petits En cas de necessitat, aula 
d’anglès de petits. 
Patis sense ús de material.  
Sortida al pati seqüenciada 
en diferents franges 
horàries. 

Vermells Aula 2 - Pati petits 

Blaus Aula 3 - Pati petits 

Grocs Aula 4 - Pati petits 

1r 1r  

2n 2n En cas de necessitat es 
disposa de l’aula d’anglès. 

3r 3r  



 

4t 4t  

5è 5è En cas de necessitat es 
disposa de l’aula taller. 

6è 6è En cas de necessitat es 
disposa de l’aula de 
laboratori. 

1r d’ESO 1r d’ESO En cas de necessitat es 
disposa de l’aula d’EE. 

 

Ús dels espais:  

 

En el cas d’educació infantil es distribuiran espais i materials per permetre la distància física 

de seguretat indicada pel Departament d’Educació. 

 

En el cas de l’educació primària i 1r d’ESO,  les taules i cadires es col·locaran de manera que 

es respecti la distància de seguretat (2 metres). 

 

En finalitzar una tutoria, caldrà desinfectar els espais o materials utilitzats o bé utilitzar altres 

taules i cadires de l’espai indicat. 

 

Els desplaçament per l'interior del centre educatiu, només seran per acollir a l’alumnat 

d’educació infantil i atendre les tutories personalitzades. 

 

 

L’alumnat d’educació primària i 1r d’ESO, no podrà fer ús de l’espai exterior del centre 

educatiu. 

 

El personal del centre serà el responsable de vetllar pel compliment d’aquestes distàncies. 

 

 

Com seran les entrades i sortides? 

 

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.  

 



 

En el cas de l’alumnat d’educació infantil, l’acollida dels infants serà a la pista, a les 9h i 

mantenint la distància de seguretat. La recollida de l’alumnat també serà a la pista a les 13h. 

 

En el cas de les tutories personalitzades de primària i ESO, l’entrada i sortida podrà ser pel 

porxo o la porta del vestíbul. 

 

 

 

Què hem de tenir en compte amb el material? 

 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà documents 

en paper, excepte en casos imprescindibles. 

 

En el cas dels centres d’infantil i primària per a les joguines i el material comú de plàstic se 

cercaran formes perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant que 

previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat. 

 

Per venir a recollir material propi al centre educatiu, la darrera setmana del curs (del 15 al 19 

de juny) s’oferiran uns dies que es concretaran pròximament. La recollida d’aquest material 

es farà seguint les indicacions de seguretat i prevenció indicades pel Departament d’Educació. 

 

 

 

Quines són les mesures de protecció i prevenció dictades pel Departament d’Educació? 

 

L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges relatius a 

l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant 

(OMS, 2020): 

● Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze.  

● Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de 

durada. 

● El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples senzills 

(“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 

● Utilització correcta de les mascaretes. 

 

És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures 

de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la 

mascareta. 

 



 

Distanciament físic. 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. La distància 

recomanada entre persones és de 2 metres. 

 

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 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. 

 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de 

sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 

 

Mascaretes. 

Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per 

cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents: 

 

 

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 

1r. cicle d’educació infantil 

(0-3 anys) 

No indicada _ 



 

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 

òptimes de distanciament i 

ventilació d’espais, se’n 

podrà prescindir. 

Higiènica amb compliment 

norma UNE 

  

Educació secundària (12-16 

anys) 

Batxillerat i CFP (16-18 

anys) 

No indicada en general i si hi 

ha dificultat per fer complir 

les mesures de 

distanciament caldria 

indicar-la. 

Higiènica amb compliment 

norma UNE 

Personal docent i no docent Indicada Higiènica amb compliment 

norma UNE 

  

Ventilació 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. 

 

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 



 

 

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. 

 

 

Aquest document es basa en les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres 

educatius dictaminat pel Departament d’Educació i aprovat, prèviament, pel PROCICAT, en 

data 20 de maig de 2020.  

 

 

 

 


