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1.- MARC NORMATIU 
 

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, APROVAT PEL PROCICAT EN DATA 20             
DE MAIG DE 2020. 
 
En el present Pla s’especificarà les casuístiques que s’esdevindran en l’àmbit pedagògic i             
d’acompanyament, en l’àmbit de gestió i organització i en l’àmbit de la salut (protecció i               
prevenció) per a les primeres setmanes de juny (de l’1 al 19 de juny) que es farà una obertura                   
parcial dels centres educatius de les poblacions que estem en la fase 2 de desescalada.  
 
Aquest Pla fa constar que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes. 
 
 
2. INSTRUCCIONS D’ASSISTÈNCIA ALS CENTRES. 
 
2.1 REQUISITS 
 
2.1.1 Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

- 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.  

 
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 o abans la declaració responsable 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.  
 
 

 

2 



 

2.1.2 Accés als centres educatius: 
- Les entrades i sortides del centre s’han de fer de forma esglaonada per evitar              

aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat.  
- 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.  
 
 
2.2 MESURES DE PROTECCIÓ, PREVENCIÓ I SEGURETAT 

Tenint present el nombre d’alumnes de les escoles de la ZER La Font de l’Aiguadí, les 
dimensions dels centres i de les activitats que es duran a terme, les escoles:  

● Es destinarà un espai ampli, concret i fix a l’atenció del grup d’alumnes en qüestió.  
● Les escoles seran netejades i desinfectades cada dia per part del personal 

contractat pel propi Ajuntament.  
● S’intentarà, a la mesura del possible, que els/les alumnes tinguin “contacte” amb el 

mínim de mestres possible.  
● L’alumnat utilitzarà material individual, no serà compartit amb la resta de la classe. 
● Els alumnes hauran de portar-se l’aigua i l’esmorzar de casa. 
● No es podrà portar res de fora del centre. 
● L’entrada i la sortida al centre es realitzaran en diferents horaris i de forma esglaonada.               

Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar les distàncies fora de               
les instal·lacions. 

● L’acompanyament  de l’alumnat a l’escola, el farà una única persona. 
● Distanciament físic de 2 m (4m2). Això implica mantenir una distància aproximada de 2              

metres entre les persones 
● Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar sense cita               

prèvia.  
● Rentat de mans 

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  
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 propis  
Abans i després d’acompanyar  i anar un infant al WC  
Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)  
Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 
● Ús de mascareta: 

Col.lectiu Indicació Tipus 

Primària de 6 a 12 anys Indicada. Quan es 
compleixin mesures òptimes 
de distanciament i ventilació 

Higiènica amb compliment 
norma UNE 
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d’espais, se’n podrà 
prescindir.  

Personal docent i no docent Indicada  Higiènica amb compliment 
norma UNE 

 
Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que                  
els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica. 
 
 
3. NORMATIVA I DIAGNOSI 
 
3.1 TASQUES 1-19 JUNY DE 2020   
 

TAULA RESUM PER ETAPA 
EDUCATIVA: 

Tipus d’activitat  

1r Cicle d’educació infantil 
(1- 3 anys) 

Acollida per motius de 
conciliació (màxim 5 infants 
per espai).  

Tutories personalitzades per 
l’acompanyament educatiu i 
emocional de l’alumnat. 
Finalització del curs 
telemàticament. 2n Cicle d’educació infantil 

(3- 6 anys) 
Acollida per motius de 
conciliació (màxim 8 alumnes 
a P3, i 10 a P4 i P5 alumnes 
per espai). 

6è de primària Acció educativa presencial 
en grups reduïts (màxim 13 
alumnes per espai) de 
manera gradual i no 
necessàriament permanent.  

Resta de cursos de primària Tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i 
emocional de l’alumnat. Finalització del curs telemàticament. 
Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs 
o nivell, de manera planificada i puntual. 

 
 
3.2 Alumnat 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.  

Les escoles que formen part de la ZER La Font de l’Aiguadí estaran obertes cada dia per 
atendre casos de famílies en situació excepcional per a dur-hi a terme les activitats 
següents:  

a. Acció educativa presencial a 6è –sempre de caràcter voluntari- sessions de màxim dos 
hores / un cop per setmana.  

b. Atenció personalitzada individual, en casos excepcionals,  en qualsevol curs 
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d’educació primària. Implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament.  

c. Acollida a l’alumnat d’educació infantil de famílies els progenitors dels quals, per 
motius laborals i professionals hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de 
flexibilitzar-lo.  
 
 
3.3 Disponibilitat de professionals 
 
En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament              
d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats             
presencials. 
 
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centres de                
la ZER és de:  
 

 Escola Pàmies Les Eres Itinerants No docents 

Nombre de 
docents no 
vulnerables 

5 4 2 0 

Nombre de 
docents 

vulnerables 
0 2 1 0 

No accés per 
altres motius. 2 2 0 1 

 
 
 
3.4 Informació als professionals. 
 
Abans de l’obertura del centre, la direcció ha fet arribar al personal docent i no docent les                 
mesures de protecció i prevenció generals, les mesures específiques i protocols d’actuació            
que s’han establert per part del Departament d’Educació i consensuat en Consell de Direcció. 
 
 
3.5 Informació a la comunitat educativa. 
 
S’ha fet arribar una circular informativa i una infografia amb tota la informació necessària per a                
la reobertura dels centres. 
El present Pla serà presentat en Claustre de ZER, al Consell Escolar de ZER i posteriorment                
publicat a les tres webs dels centres que conforma la ZER.  
A més els centres queden a disposició de qualsevol consulta que pugui sorgir a les famílies.  
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4. CONCRECIONS ORGANITZATIVES PER CENTRES 
 
4.1- ESCOLA PÀMIES DE GINESTAR  
 
4.2- ESCOLA LES ERES DE RASQUERA (pàg 9) 
 
 
4.1- ESCOLA PÀMIES DE GINESTAR  
 
 
4.1.1 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  
 
a) LLAR RURALS (PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL) 
S’ha contactat amb les famílies mitjançat els tutors (contacte telefònic).  
 

Alumnat matriculat a primer cicle abans del 12 de març (que no són del grup 0-1 anys i que                   
els seus progenitors han presentat la sol·licitud de reincorporació) 

 

Alumnat matriculat a primer cicle abans del 12 de març (que no són del grup 0-1 anys i que                   
els seus progenitors han presentat la sol·licitud de reincorporació) i que els progenitors             
al·leguen diversos motius (laborals, professionals, etc.). 
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b) EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
 
Els tutors han fet arribar a les famílies la informació via pàg. web (una infografia i una circular) i                   
per grups de whatsapp de cicles. Les famílies interessades han contactat amb les seves              
tutores/ centre 
 
Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada el centre es preveu el               
nombre d’alumnat per cada activitat:  
 
 

Previsió alumnes a Ginestar 

 LLAR P3 P4 P5 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 

Acció educativa  
presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atenció 
personalitzada 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 

Atenció tutorial en   
grups 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Acollida EI segon   
cicle (3-6) 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 

Atenció alumnat 
en petits 
municipis i que ha 
estat 
“desconnectat”  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 2 0 3 1 0 1 0 0 4 
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4.1.2 Disponibilitat d’espais 
 
Les aules destinades seran estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas                
de contagi. L’alumnat d’acollida i 6è sempre ha de ser el mateix i en el mateix espai. El                  
número de docents serà reduït. En tot cas, si algú s’ha de moure, serà el docent. 
 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans            
esmentades: 
 
 

ESCOLA PÀMIES  - GINESTAR 

DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

Aula grup 5 Ed.inf 45.37 m 2  S’utilitzarà per als alumnes de la llar. 

Aula grup 4 LLar 27.22 m2 En cas necessari 

Aula grup 2 C.I 35.98 m2 Només per a tutories personalitzades d’alumnes de CI 

Aula grup 1 C.S  36.60 m2 Atenció individualitzada 3r,4t,5è i 6è. 

Aula Nova 2 grup C.M  37.10 m2 No s’utilitzarà 

Aula de psicomotricitat  54,44 m2 S'utilitzarà per als alumne d’ed.infantil 

Aula d’informàtica  18.17 m2 En cas necessari 

Aules específiques i/o 
complementàries  

 No s’utilitzarà 

Biblioteca   No s’utilitzarà 

Menjador  No s’utilitzarà 

Aula de música/ciencia  No s’utilitzarà 

Bany 3 i 4 5.62m2 cada  
un 

S’utilitzarà per als alumnes d’educació Primària 

Bany 2 8,22m2 S'utilitzarà pels alumnes d’infantil 

 
 
 
4.1.3 Organització de l’acció educativa presencial.  
 
 
● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  
 

CURS ALUMNES PROFESSORAT 

6è EP 4 MESTRE 4 

1r, 2n, 3r, 4t, 
5è EP 

2 MESTRE 2 
MESTRE 3 

ED.INFANTIL 5 MESTRE 1 
MESTRE 5 
MESTRE 4 
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LLAR 3 MESTRE 0 

 
 
● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)  
 

CURS HORARI ENTRADA SORTIDA 

6 EP Dijous de 10h a 12h 
-quan sigui necessari- 

10H 
Carrer RIU 9 

12h 
Carrer RIU 9 

LLAR 
RURAL 

De dilluns a divendres de 
9h a 13h 
Esbarjo de 11h a 12h 

c/ Reus, 21 C/Reus, 21 

ED. 
INFANTIL 

De dilluns a divendres de 
9h a 13h 
Esbarjo de 11h a 12h 

C/Riu, 9 C/ riu, 9 

 
● Fluxos de circulació: 

Entrada i sortida esglaonada, separació de 2m entre alumnes. 
No poden entrar els adults sense cita prèvia  
Pel porxo, s’observarà que estigui lliure, s’anirà amb una separació de 2m d’un a l’altre. Si                
està ocupat es deixarà que, qui sigui desocupat abans de passar. 
 

● El pati. 
Tots els gronxadors estaran precintats i no se’n podrà fer ús. Els alumnes de la Llar estaran al                  
pati de dalt i podran jugar al sorralet. La resta d’alumnes aniran al camp de futbol de baix. 

 
 

● Horari Atenció personalitzada a Ed. infantil Primària 
 

Es concretarà entre les famílies, els tutors i la direcció segons conveniència. S’indicarà el dia,               
l’horari, l’entrada i la sortida.  
 
 
     ● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  
 
GRUP-CL
ASSE 

DEPENDÈNCIA Nombre 
d’alumnes 

Superfície 
(m2) 

Ràtio 
superfície/alumnes 

Verificació 
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre 
màxim 
d’infants 

6 EP Aula grup 1  4 36.60 m2 36.60/4 = 9.15 OK OK 

4 i 5 EP Aula nova 2 0 37.10 m2 37.10 OK OK 

1 2 3 EP Aula 2 2 35.98 m2 35.98/2 = 17.99 OK OK 

Ed.inf Aula 
psicomotricitat 

5 54,44 m2 54.44/ 5= 10.8 OK OK 

Llar Aula 5 (inf) 5 45.37 m 2  45.37/5= 9.07 OK OK 
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4.1.4 Quadre resum horari docent 
 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES 

LLAR 
9h a 13h MESTRE 0 MESTRE 0 MESTRE 0 MESTRE 0 MESTRE 0 

ACOLLIDA 
de 9h a 13h MESTRE 1 MESTRE 2 MESTRE 2 MESTRE 1 MESTRE 1 

6è 
de 9.30 a 

11.30 
  

  MESTRE 4  

ESCOLA 
Mestres  

assistents 
9h a 13h 

 
MESTRE 2 
MESTRE 6 

 

MESTRE 3 
MESTRE 4 MESTRE 3 MESTRE 4 

MESTRE 5  MESTRE 6 

 
 
 
4.2- ESCOLA LES ERES DE RASQUERA  
 
 
4.2.1 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  
 
Els tutors han fet arribar a les famílies la informació via pàg. web (una infografia i una circular) i                   
pels grups de whatsapp de cada cicle. Les famílies interessades han contactat amb les seves               
tutores/ centre. 
 
Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada el centre es preveu el               
nombre d’alumnat per cada activitat:  
 
 

Previsió alumnes a Rasquera 

 P3 P4 P5 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 

Acció educativa  
presencial 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Atenció 
personalitzada 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atenció tutorial en   
grups 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acollida EI segon   
cicle (3-6) 

0 2 0       

Atenció alumnat en   
petits municipis i   
que ha estat   
“desconnectat”  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 2 0 0 0 0 0 0 4 
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4.2.2 Disponibilitat d’espais 
 
Les aules destinades seran estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas                
de contagi. L’alumnat d’acollida i 6è sempre ha de ser el mateix i en el mateix espai. El                  
número de docents serà reduït. En tot cas, si algú s’ha de moure, serà el docent. 
 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans            
esmentades: 
 

ESCOLA LES ERES  - RASQUERA 

DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

Aula 8  Ed. Infantil 48 Acollida ed. infantil 

Aula 1  Ed Infantil 33 Atenció individualitzada ed. Infantil 

Aula 4  33 Atenció individualitzada CI lavabo del davant 

Aula 5  48 Atenció individualitzada 3r,4t,5è i 6è.(diferents dies) i lavabo del davant 

Aula 2  33 Espai reservat en cas necessari. 

Aula d’informàtica  24 Sols en cas necessari 

Sala de mestres 33 Ordinador centre. 

Despatx 9 Telèfon. 

Lavabos  3 cadascun Lavabo interior aula 8, lavabo adaptat, lavabo davant aula 8, lavabo davant            
aula 4. 

Lavabos pati 10 Ús. 

Biblioteca 30 No s’utilitzarà 

Aula 3 36 No s’utilitzarà 

 
 
4.2.3 Organització de l’acció educativa presencial.  
 
 
● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  
 
 

CURS PROFESSORAT 

CS MESTRA 5 

Ed. infantil MESTRA 1 
MESTRA 2 

CI  MESTRA 3 

CM MESTRE 4 
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● Horaris del grups (indicant també l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo): 
 

CURS HORARI ENTRADA SORTIDA 

6è EP Divendres de 9.30 a 
11.30 h 
Si cal anar al pati es 
baixarà. 

9.30 Porta d’entrada 
C/Júlia Pellisa s/n 

11.30 Porta d’entrada 
C/Júlia Pellisa s/n 
 

ED. 
INFANTIL 

De dilluns a 
divendres de 9h a 
13h 
Esbarjo 11 a 12 

9:00 Porta d’entrada 
C/Júlia Pellisa s/n 
 

13:00 Porta d’entrada 
C/Júlia Pellisa s/n 
 

  
 S’utilitzarà solament la pista. 
 
 

● Fluxos de circulació: 
Entrada i sortida esglaonada, separació de 2m entre alumnes. 
No poden entrar els adults sense cita prèvia. 
Pel passadís, s’observarà que estigui lliure, s’anirà amb una separació de 2m d’un a l’altre. Si                
està ocupat es deixarà que, qui sigui, el desocupi primer. 
 
 

● Horari Atenció personalitzada a Ed. infantil i Primària: 
 

Es concretarà entre les famílies, els tutors i la direcció segons conveniència. S’indicarà el dia,               
l’horari, l’entrada i la sortida.  
 
 
● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe: 
 
 
GRUP-CL
ASSE 

DEPENDÈNCIA Nombre 
d’alumnes 

Superfície 
(m2) 

Ràtio 
superfície/alumnes 

Verificació 
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre 
màxim 
d’infants 

6 EP Aula 5 (CM) 4 48 48/4= 12 OK OK 

Pàrvuls Aula 8 (P4-P5) 2 48 48/2= 24  OK OK 

CI  Aula 4  (CI) 0 36 36/- OK OK 

3r  Aula 5 (CM) 0 48 48/- OK OK 

4t Aula 5 (CM) 0 48 48/- OK OK 

5è Aula 5 (CM) 0 48 48/- OK OK 

Les atencions individualitzades es faran a aula 1 (ed. infantil), aula 4 (CI)  i aula 5 (CM i CS). 
L ‘aula 2 (36 m2)  quedarà com a aula d’aïllament en cas necessari. 
Als lavabos naturalment aniran d’un en un. 
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4.2.4 Quadre resum horari:  
 

● HORARI PROFESSORS AL CENTRE 
 
 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES 

ACOLLIDA 
9h a 13h MESTRA 1  MESTRA 2 MESTRA 2 MESTRA 1 MESTRA 2 

6è 
de 9.30 a 
11.30 h 

    MESTRA 5 

Mestres  
assistents 

     9 a 13 h 

 
MESTRA 2 
MESTRE 5 

 

MESTRE 3 
MESTRE 5 

MESTRE 3 
MESTRE 5 

MESTRE 4 
MESTRE 5 MESTRE 4 
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RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura de la ZER La                  
Font de l’Aiguadí  
 
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               
estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. 
 
Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que cada             
centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats              
presencials amb els alumnes. 
 
En data 28 de maig de 2020, el director/a ha informat el Consell Escolar de ZER del contingut                  
Pla d’Obertura. 
 
D’acord amb el que s’ha esmentat, 
 
 
RESOLC: 
 
 
1.- Aprovar el Pla d’Obertura de la ZER La Font de l’Aiguadí (Escola Pàmies de Ginestar i                 
Escola Les Eres de Rasquera), que s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució. 
 
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web de les tres entitats que conformen la                
ZER.  
 
 
Consell Escolar virtual de ZER,  28 de maig de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directora. 
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