
PLA D’OBERTURA DEL CENTRE 
 
D’acord al desplegament del 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, s’ha redactat el següent Pla 

seguint les instruccions rebudes recentment per part del Departament 

d’Educació. 

Es preveu que aquesta reobertura excepcional es pugui fer a partir del dia 

8 de juny, quan el nostre territori entri en aquesta nova fase de 

desescalada. 

 

Remarquem els aspectes més destacables d’aquest Pla: 

-L’assistència és voluntària. 

-L’últim dia de curs serà el dia 19 de juny. Està confirmat que, tot i 

aquesta reobertura excepcional, la dinàmica d’aquest tercer trimestre 

continuarà amb les pautes que l’alumnat està seguint ara i el curs 

acabarà telemàticament. 

-L'escola farà servei d'acollida de l'alumnat de la llar d’infants en horari 

de 9:00 a 13:00 hores fins a finals de juny i en horari normal, amb servei de 

menjador de l’1 al 31 de juliol. El nombre d’infants per espai i educadora serà 

de 5, en cas que no es puguin acollir a tots es prioritzarà als infants els 

progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar 

treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres 

mesures de conciliació laboral i familiar. 

 
-L'escola farà servei d'acollida de l'alumnat de P3, P4 i P5 per a les 

famílies en què ambdós progenitors hagin de treballar fora de casa. És a 

dir, no hi haurà classes lectives ni la rutina escolar. En aquest cas, caldrà 

presentar un document de declaració responsable, que certifiqui que 

cap d’ambdós tutors legals pot flexibilitzar els seus horaris laborals ni 

treballar des de casa.  

-L'horari  serà  de les  9:00  a  les 13:00 h. No hi haurà servei de 
menjador. 

-L’entrada i sortida seran progressives i diferenciades. 

-Els grups d'alumnat no seran els de referència que han tingut fins al 

moment, és a dir, podria donar-se el cas que no tinguin el mateix tutor/a 

ni el mateix grup de companys/es ni el mateix espai (aula). A la llar 

només hi pot haver 5 alumnes per adult, a P3 n’hi poden haver 8 i a 

P4 i P5 10. 



-En les etapes de primària i secundària es farà acompanyament 

educatiu personalitzat 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, que serà qui programarà l’organització 

d’aquestes trobades en el cas que es considerin indispensables. 

 

 
-En tots els cursos d’educació infantil i primària, l'última setmana de 

curs, i també de manera voluntària, es farà atenció tutorial en grups 

reduïts d’alumnes a fi de poder fer un petit comiat i recollir les 

pertinences que vagin quedar a l’escola. Aquesta és una mesura de 

caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada. 

Per a cada etapa s’enviaran els horaris corresponents a cada grup 

d’alumnes. En els cursos de secundària, donat que hi ha proves 

extraordinàries fins al 25 de juny, aquestes trobades es faran els dies 

29 i 30 de juny. 

 

 

A l’annex 1 hi ha un document amb els requisits que han de complir els 
alumnes per poder-se reincorporar al centre i les mesures de prevenció i 
protecció que s’adoptaran. 

 

En tots els casos anteriorment exposats, les famílies o persones tutores 

han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una 

declaració responsable, d’acord el model que s’adjunta, 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’alumnat 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. 

 

 
1. Organització de l’acció educativa presencial 

 

● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament 

d’Educació que assistirà presencialment al centre. 

P3: 4  



P4: 1  

P5: 2  

● Organització de grups d’alumnes i del professorat 
Es farà un sol grup amb una mestra.  
 

● Horaris del grups  

L’entrada és farà per la porta d’infantil de  8:50 a 9h 

Sortida, també per la mateixa porta  a les 12:50 a 13h 

La família s'acomiada del seu fill/a a la porta i l’acollirà la mestra, 
evitant que més adults entrin a l’escola. 

Esbarjo: d’11:00 a 12:30h, per aprofitar més estona a l’aire lliure. 

 

● Identificació dels espais que ocuparà cada grup-classe 

             Aula d’acollida de matiners (esplai) 

             Lavabo passadís 

             Pati d’infantil 

 

 
2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o 

acció tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu 

            
            Educació Infantil: 
 

Els dies 15, 16 i 17 de juny s’organitzaran uns horaris perquè les 
famílies que així ho desitgin puguin venir a recollir les 
pertinences dels infants. Vindran per grups de 4 (dos de cada 
grup) cada 10 minuts, les famílies podran triar el moment que els 
vagi millor a través d’un formulari. Aniran a la porta d’entrada 
d’infantil i allà, dues mestres separades amb la distància de 
seguretat i protegides amb mascareta i frontal, lliuraran les 
pertinences d’un en un. 
Dilluns dia 15 podran venir les famílies de P3, dimarts, 16 les de 
P4 i dimecres 17 les de P5. 
La darrera setmana es farà el comiat amb els infants per mitjà 
de les videoconferències. 
 
 
 
 
 
Educació primària 
 

La setmana del 15 al 19 de juny s’organitzaran horaris per tal que les 
famílies que ho desitgin puguin venir amb els seus fills i filles a buscar 
les seves pertinences i acomiadar-se dels mestres personalment. 

 

L'organització dels grups és la següent:  

 



 

Accés per... Dillun
s 

Dimar
ts 

Dimec
res 

Dijous Diven
dres 

Porta de la 
sala d’actes 

6è B 3r B 4t B 1r B 2n B 

Porta del pati 6è A 3r A 4t A 1r A 2n A 

Porta 
d’infantil 

   5è A 5è B 

 

No s’accedirà a l’interior de l’escola i, a l’espai respectiu, dues mestres, 

separades amb la distància de seguretat i protegides amb mascareta i 

frontal lliuraran les pertinences d’un en un. 

 

L’horari és de 9:00 a 12:30h i les famílies podran triar el moment que els 

vagi millor a través d’un formulari. A cada franja horària podran coincidir, 

com a màxim, 3 famílies. 

 

 

Educació secundària 

 

Els dies 29 i 30 l’alumnat d’ESO vindrà a l’escola a recollir les seves 

pertinences i a acomiadar-se dels professors que estiguin amb ells en 

aquell moment. 

El primer dia vindran els alumnes de 1r i 3r d’ESO i el segon dia els de 

2n i 4t. Se’ls convocarà en grups de 6/7 alumnes i en intervals de 15 

minuts. L’horari serà entre les 9:00 i les 13:00h. L’entrada i la sortida 

estarà regulada per un adult per evitar aglomeracions i serà diferent per 

cada curs convocat. En tot moment se seguiran les mesures de 

seguretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 1  

 

REQUISITS 
 
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. 

 

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. 

 

 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

Us adjuntem les directrius per a preservar la salut dels infants: 

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

-Rentar-se les mans. 

 



Distanciament físic 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió 

del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Això 

implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les 

persones als centres educatius, superior al recomanat. 

Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el 

nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables. Aquesta 

mesura també ajudarà a la traçabilitat. 

En la mesura del possible, 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, en intervals de 15-20 minuts 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 si no és estrictament necessari. 

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 es requerirà rentat de mans: 
-A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

-Abans i després de l’esmorzar 

-Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

-Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al 

pati) 

 

Mascaretes 

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

normes establertes per cada país. 

De 3 a 6 anys no està indicat l’ús de mascareta. 

 
Control de la temperatura 
Cada matí, la família haurà de prendre la temperatura als infants abans 

de sortir de casa i la comunicarà al centre en arribar. Tanmateix, a 

l’entrada i sortida al recinte escolar es prendrà la temperatura als infants. 

Si la temperatura és superior a 37 ºC, l’alumne/a no podrà entrar a l’escola. 

 



PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva 

presència al centre, es prendran les següents mesures: 

-Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 

-Avisar pares, mares o tutors. 

-Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 
d’atenció primària o pediatra. 
-Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 
-Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 
 
 
Mesures de seguretat dins del centre 

L’alumnat no podrà portar cap material propi, provinent de casa. L’escola 

prepararà el material d’ús de l’alumnat seguint les indicacions higièniques 

del Departament. 

Els alumnes hauran d’anar al lavabo sols i d’un en un. 
 

 Esmorzar i estona d’esbarjo dels infants dins del centre 

L’alumnat haurà de portar esmorzar i una ampolla d’aigua d’ús personal. 

No es farà servir got, tovalló de tela ni similars. 

Quan surtin al pati no podran accedir a les estructures. 
 

Arribada i Recollida dels infants 

A les famílies que facin ús del servei d’acollida escolar, una vegada 

identificat el nombre d’alumnat a atendre, se’ls farà arribar l’horari, porta 

d’entrada i porta de sortida que es faran servir pels infants. 

 

 


