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1. MARC NORMATIU 

En l’elaboració d’aquest Pla d’Obertura s’han tingut en compte els dos 
documents següents, elaborats pel Departament d’Educació: 

● 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. 
 

2. DIAGNOSI I PREVISIONS 

 Alumnat 2.1

El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. 

Les escoles que formen part de la ZER Ebre, en cas que hi hagi alumnat, 
estaran obertes cada dia, des de l’1 fins al 19 de juny, per a dur-hi a terme les 
activitats següents:  

● Acció educativa presencial (6è curs).  

● Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell, amb cita prèvia amb el 
tutor. 

● Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, 
quan es cregui necessari.  

● Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació 
infantil (3-6).  

S’ha contactat amb les famílies mitjançant correu electrònic i WhatsApp, per fer 
la previsió de l'alumnat que assistirà als centres . 

Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada, els centres 
preveuen el següent nombre d’alumnat per cada activitat:  

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

Acció educativa 
presencial 

        2 LP 

Atenció 
personalitzada 

     1 RR 1 LP 1 RR  

Atenció tutorial en 
grups 

         

Acollida EI segon 
cicle (3-6) 

         



 

 

 Requisits d’assistència 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 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. 
● Aquests requisits es valoraran a través d’una declaració responsable 

sobre l’estat de salut del nen/a (annex 1). 
● En el cas de l’alumnat d’E.I s’ha d’acreditar que els dos progenitors 

realitzen un treball presencial no flexible, mitjançant una declaració 
responsable (annex 2) 

 

 Disponibilitat de professionals 2.2

En base a la declaració responsable (annex 3) i les actuacions posteriors per 
part del Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que 
podrà participar en les activitats presencials: 

Docents Sant Agustí Docents 1 d’Abril Docents itinerants 

7 2 5 

 

En el cas de trobar-se dins el grup de personal vulnerable, seguiran l’atenció a 
l’alumnat només de forma virtual. 

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.  

 

 Disponibilitat d’espais 2.3

Alumnat: 

El centre destinarà les aules ordinàries de cada cicle per a desenvolupar les 
activitats abans esmentades. 

Equip docent: 

S’utilitzarà la sala de mestres i els despatxos. 



 

 

 Organització de l’acció educativa presencial.  2.4

Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que 
assistirà presencialment al centre.  
 

Calendari juny P3 P4 P5 CI CM 5 EP 6 EP 

1        

2        

3     RR - 1 RR - 1  

4     LP - 1  LP - 2 

5        

        

8        

9        

10     RR - 1 RR - 1  

11     LP - 1  LP - 2 

12        

        

15        

16        

17     RR - 1 RR - 1  

18     LP - 1  LP - 2 

19        

 

 Organització de grups d’alumnes i del professorat.  2.5

Els dies que hi haurà alumnat segons el calendari que consta a l’apartat 2.4, hi 
haurà 2 mestres a cada centre de la ZER, atenent als alumnes presencialment.  

L’horari presencial serà: 

● EI - de les 9 a les 13h tots els dies.  
● CI/CM/5EP - una hora setmanal els dies convinguts 
● 6 EP dues hores setmanals de 10 a 12h.  

Tots els mestres seguiran atenen a tot l’alumnat de forma telemàtica així com les 
coordinacions i claustres entre l’equip docent. 



 

 

L’ultima setmana del curs escolar els tutors es posaran en contacte amb les 
famílies per tal de donar el material escolar que va quedar al centre. Es 
procurarà tenir-lo recollit prèviament per evitar moviments dins el centre. 

 

● Horaris del grups i fluxos de circulació. 

 

GRUP ENTRADA SORTIDA OBSERVACIONS Escola Sant Agustí OBSERVACIONS 
Escola 1 d’Abril 

E.I 9:00 h 13:00 h Les mestres recolliran a l’alumnat a 
l’antiga porta d’Infantil. 

L’escola només 
disposa d’una 
única porta 
d'accés. Es 
respectaran els 
dos metres de 
distància per 
entrar i sortir. 

C.I  

 

 

10:00 h 

 

 

 

 

11:00 h 

 

Entraran i sortiran per la porta antiga 
d’Infantil i accediran a la classe per la 
porta de C.I que dona al pati. 

C.M 

 

Entraran i sortiran per la porta principal, 
respectant els dos metres de distància 

 

5 EP 

 

6 EP 

 

10:00 h 12:00 h 

 

 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció 2.6
tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu. 

 EI:  Acompanyament emocional i explicació de contes, vídeos... i joc al pati 
individual amb material personalitzat. 

PRIMÀRIA: Acompanyament emocional i altres aspectes que puguin sorgir a 
nivell d’aprenentatge de les àrees instrumentals. 

6 EP: Acompanyament emocional i altres aspectes que puguin sorgir a nivell 
d’aprenentatge de les àrees instrumentals. Intercanvi d’impressions i aclariment 
de dubtes pel pas a la nova etapa a l’institut per videoconferència. 

 Informació als professionals. 2.7

Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà 
en les activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les 
mesures específiques i els protocols d’actuació que s’han establert per part del 
Departament d’Educació. 



 

 

 Informació a les famílies. 2.8

Per donar a conèixer el resum d’aquest pla de reobertura es va facilitar una 
infografia, a través dels diferents canals d’informació de cadascuna de les 
escoles (annex 4). 

El pla d’obertura és presentat al Consell Escolar, els representats dels diferents 
sectors el faran extensiu als seus membres i, a més a més estarà publicat a la 
web de la ZER. 

L’alumnat que assistirà presencialment als centres serà informat dels següents 
aspectes: 

● És imprescindible presentar la declaració responsable. 
● No podran portar cap tipus de material des de casa, utilitzaran material de 

l’escola. 
● Hauran de venir amb mascareta des de casa, i a l’entrar a l’escola la 

guardaran en una bosseta que se’ls facilitarà, donat que els docents ja 
portaran mesura de protecció. 

 

3. MESURES DE SEGURETAT DINS DELS CENTRES 

 Tothom ha de portar mascaretes. Quan no hi hagi ningú al voltant o 
estigui a més de 2 metres, en principi no seria necessari, però és 
recomanable portar-la. 

 Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, perquè les mans faciliten la 
transmissió del virus. 

 Facilitar el rentat de mans freqüent i l'ús de solucions hidroalcohòliques a 
tot el personal. 

 Netejar superfícies, teclats, fotocopiadores, telèfons, etc. que són 
susceptibles de ser tocats posteriorment per altres persones, després de 
fer-ne l'ús, s’ha de desinfectar. 

 Ventilar amb freqüència. Millor fer-ho quan no hi hagi ningú a dins d'aquell 
espai.  

 Utilitzar guants per manipular la documentació dels usuaris quan es 
comparteixi material d'oficina. En altres situacions els guants poden donar 
una sensació de falsa protecció i augmentar el risc d'infecció. 
Preferentment, es recomana una correcta higiene de mans. 

ALTRES MESURES 

Professorat 

● Abans d'anar a la feina s’ha de comprovar la febre. 
● El desplaçament a la feina, millor fer-lo de forma individual, en cas 

contrari anirà una persona per fila. 
● No compartir material. 



 

 

● Difondre recomanacions: cartells. 
● Distància de seguretat: 2 metres. 
● Mitjans de barrera. 
● Evitar la concurrència en espais reduïts. 
● Control d'accés. 
● Rentat de mans: 

-A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants i a la sortida. 

-Abans i després: 

  .  d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis  

  .  d’acompanyar un infant al WC  

  .  d’anar al WC  

   . de mocar un infant.  

   . de curar-lo 

-Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Alumnat 

● Abans d'anar a l’escola s’ha de comprovar la febre. 

● No portar ni compartir material 

●  Rentat de mans:  

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

          -Abans i després: 

               .  de l’esmorzar.  

               . d’anar al WC  

               . de sortir al pati. 

           -Utilització del WC: 

                . estirar la cadena amb un paper i amb la tapa baixada.  

-Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 



 

 

Jo, Montserrat Llauradó Aribau, secretària de la ZER Ebre, amb seu a Riba-roja 
d’Ebre, 

  

  

CERTIFICO: 

  

Que aquest Pla d’obertura de la ZER Ebre va ser aprovat pel Consell Escolar 
de la ZER Ebre el dia 29 de maig de 2020. 

Que aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web de la ZER Ebre.  

  

  

I perquè així consti, signem aquest document. 

  

 

 

 

 

 

Montserrat Llauradó Aribau        Segell del centre   Gemma Castellví Navarro 

Secretària                                                                         Vist-i-plau Directora 
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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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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


 

Tot el pe so al, i losos els e es de l’e uip di e tiu, hau à d’e ple a  la 

de la a ió espo sa le itja ça t l’e llaç següe t: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ 

L’a és a a uesta we  es fa à itja ça t usua i GICAR. 

La direcció dels centres podran respondre la Declaració Responsable accedint 

directament a https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ 

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ


Infantil (P3, P4 i P5) 

● Acollida voluntària de 9 a 

13h. 

● Només per a famílies amb 

treball presencial no 

flexible. Hauran de 

presentar una declaració 

responsable. 

● Continuaran les tasques 

telemàtiques. 

 

Cicle superior (6è) 
 

● Suport voluntari a la 

finalització d’etapa i 
acompanyament 

personalitzat, si cal. 

- Una sessió setmanal  

de dues hores.  

● Continuaran les tasques 

telemàtiques 

 

 

ACOLLIDA 

VOLUNTÀRIA 

ESCOLAR  

MES DE JUNY  

ZER Ebre 
(FASE 2) 
 
 

● L’assistència és voluntària en tots els cicles.  

● Imprescindible presentar una declaració responsable COVID-19 

de l’alumnat,  que us facilitarà l’escola. 

● Garantirem  les mesures de protecció i de prevenció generals. 

 

Cicle Inicial, Cicle Mitjà i  
5è curs 

 

● Acompanyament 

personalitzat voluntari per 

cicles:  

- 1 hora setmanal 

- Els tutors de cada cicle 

concretaran dia i hora.  

● Excepcionalment, i no 

continuat, atenció tutorial 

programada individual. 

● Continuaran les tasques 

telemàtiques. 

IMPORTANT 
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