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L’escola elabora el Pla de reobertura del centre a partir de les indicacions del 
Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 del Departament d’Educació. 
 

Les mesures que s’exposen en el Pla s’adeqüen a les indicacions de les 
autoritats competents en matèria de salut pública i protecció civil segons els 
reials decrets d’estat d’alarma i els acords del Govern de la Generalitat i a partir 
de l’evolució territorial restrictiva de les diferents fases de desescalada. I, per 
damunt de tot, al deure inexcusable de garantir la màxima seguretat de 
l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i serveis dels centres 
educatius i de les famílies que conformen la comunitat educativa.  
 

En primer lloc indicar que el curs escolar 2019-2020 finalitza de forma 
telemàtica. seguint els procediment que ja vam establir per aquest 
procediment. 
 

QUAN OBRIM? 

Quan estiguem en la Fase 2 de la desescalada i a partir de l’1 de juny. 
 

PER  QUÈ OBRIM? 

 Per fer orientació als alumnes de 6è. 
 Per l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. 
 Per motius d’ocupació laboral i professional de les unitats familiars amb 

fills en edat 3-6 que hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat 
de flexibilitzar-lo. 

   
PREVISIÓ ALUMNAT QUE ASSISTIRAN PRESENCIALMENT AL CENTRE 

LLAR D’INFANTS 

La llar d’infants romandrà tancada. S’ha previst un servei de recollida del 

material per a les famílies. 

Divendres dia 5 de juny de 9 a 13h, un dels progenitors tindrà l’opció de venir 

al centre a recollir el material que les educadores hauran preparat prèviament 

en bosses per família, clarament separades. 

Les famílies no han d’entrar al centre, des de porteria se’ls hi donarà la bossa a 

la porta. 

 

 

 

 



EDUCACIÓ INFANTIL (3-6) I EDUCACIÓ PRIMARIASERVEI D’ACOLLIDA 

S’ha donat l’opció voluntària d’acollida a les famílies, cap alumne vindrà a 

l’escola per aquest servei. S’ha enviat circular a les famílies amb indicacions 

perquè ho fessin si així ho necessitaven i ho creien oportú. Cap família ha 

sol·licitat l’acollida. 

TUTORIES INDIVIDUALITZADES  

Al llarg de tot el confinament s’han estat fent tutories individualitzades amb 

alumnes i famílies de manera telemàtica. Seguirem prioritzant aquest canal. Si 

alguna família ho sol·licita, es farà presencial amb cita prèvia. S’ha enviat 

circular a les famílies donant aquesta informació. 

TROBADA PRESENCIAL TANCAMENT CURS   

La setmana del 1 al 5 de juny es farà una trobada amb la tutora en grups 

reduïts.  

Horari d’entrades i sortides: 
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SUPORT I ACOMPANYAMENT 6è 

El dimecres 3 de juny i el divendres 19 de juny es faran trobades en grups de 

12 alumnes, en horari de 9:15 a 11 i de 11:15 a 13h. 

Dimecres es va fer reunió de pares de 6è amb el tutor per vídeotrucada amb 

assistència del 83% de les famílies. S’hi van fer diferents propostes: Trobada 

setmanal en grups de 12 (dimecres matí); Dues trobades setmanals en grups 

de 12 (dimarts i dijous) i la proposta acordada.  

La part lectiva està tenint un 100% de seguiment telemàtic. Les trobades seran 

de tancament i acompanyament.  

 Dimarts 2 de juny 
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RECOLLIDA DE MATERIAL AL CENTRE 

S’han previst un horari i dies d’entrega del material dels alumnes que no han 

assistit a la trobada presencial. La recollida del material es farà des de l’exterior 

de l’escola. El personal de porteria facilitarà el material, prèviament organitzat 

per les tutores. 

DIA HORARI CURS ACTIVITAT 

1 de juny 9-13h 5è, 4t, 3r, 2n Trobada grups reduïts 

2 de juny 9-13h 1r, P5, P4 i P3 Trobada grups reduïts 

3 de juny 9-13h 6è Trobada grups reduïts 

4 de juny 9-13h Famílies infantil i primària Recollida de material 

5 de juny 9-13h Famílies llar d’infants Recollida de material 

 

PREVISIÓ PERSONAL QUE ASSISTIRAN PRESENCIALMENT AL CENTRE 

I NOMBRE D’ALUMNES 

Personal docent: 

Tot l’equip docent pot realitzar entrevistes personals amb cita prèvia. 

Els tutors de cada grup es faran responsables de les trobades presencials amb 

els grups reduïts i de la preparació de material per lliurar a les famílies. 

CURS DOCENT  NOMBRE D’ALUMNES CONFIRMATS 

P3 Rosa Jorba 7 alumnes (1 grup) 

P4 Irene Somacarrera 14 alumnes (2 grups de màxim 10) 

P5 Ester Serra 17 alumnes (2 grups de màxim 10) 

1r Gisela Riba 17 alumnes (2 grups de màxim 12) 

2n Aida Lapedra 20 alumnes (2 grups de màxim 12) 

3r Isabel Belmonte 18 alumnes (2 grups de màxim 12) 

4t Laura Muntané 22 alumnes (2 grups de màxim 12) 

5è Raquel Granero 26 alumnes (2 grups de màxim 13) 

6è David Martínez 24 alumnes (2 grups de 12) 

 



 

Personal no docent: 

Porteria: 1 

Secretaria: 1 

Neteja: 1 

 
 
 
MESURES DE SEGURETAT ESTABLERTES 
 
- Entrada i sortida esglaonada (accés i horari diferenciat) per la porta principal. 

- Els pares/mares no podran accedir al centre . 

- Cada grup va directament a la seva classe. No sortiran al pati ni altres zones 

comunes. evitant els canvis i desplaçaments per l'interior del centre. 

- Les aules es prepararan per tal que tinguin distanciament aproximat de 2m, 

amb uns 4m2 d'espai per alumne.  Utilització d'un espai específic per cada grup 

d'alumnes,  

- El rentat de mans dels infants serà: a l'arribada i sortida del centre, abans i 

després d'anar al WC i abans i després de diferents activitats. Sabó amb 

dosificador i tovalloles d'un sol ús. També es disposarà de gel hidroalcohòlic. 

- El rentat de mans dels docents serà: a l'arribada al centre, abans i després del 

contacte, abans i després d'acompanyar al WC, abans i després de 

mocar un infant (mocadors d'un sol ús). Com a mínim, una vegada cada 2h. 

Amb sabó amb dosificador, tovalloles d'un sol ús o solució hidroalcohòlica. 

- Mestres i alumnes portaran mascareta. 

 

MESURES DE VENTILACIÓ I DESINFECCIÓ 

- Les instal·lacions es ventilaran abans de l'entrada i la sortida de l'alumnat i 3 

vegades al dia, almenys 10 min cada vegada.  

- Les portes i finestres de les aules estaran obertes. 

- La neteja i desinfecció es farà de forma diària i completa al final de la jornada.. 

- Neteja i desinfecció durant el dia dels espais que ho requereixin (màxima 

concurrència): WC i aixetes, interruptors i timbres, manetes i poms, etc... 

 



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

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

sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest 

document pot ser necessari l’aïllament preventiu).  

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

presència al centre:  

 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  

 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

 No assistir al centre  

 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  

 

En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats, han de 

posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de 

prevenció. 

 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.  


