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Benvolgudes famílies,  

  

El dia 8 de juny està prevista la reobertura dels centres educatius del nostre 
municipi.  

  

Després de rebre les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels 
centres  educatius per part del Departament d’Educació, us especifiquem en 

aquest document com serà aquesta obertura.  

  
IMPORTANT: La recollida del material que roman en l’escola es farà de 

manera organitzada a finals de juny. El lliurament de les notes finals es farà 

en format paper. Més endavant us notificarem quan i com fer aquesta 

recollida de material i notes. 
 

 

 

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 el 20/05/2020) 

 Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres 

educatius (21/05/2020) 

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

- Aquest pla d’obertura és complementari a l’acció educativa 

telemàtica que es continuarà duent a terme fins a final de curs (19 

de juny). 

- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures 
de seguretat establertes. 
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2.- Nombre de professionals (docents i no docents) 

que poden fer atenció presencial al centre 
 

En base a la declaració responsable i les concrecions establertes del 

Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de professionals 

que podran participar en les activitats presencials. 
 
 

 PODEN NO PODEN 

MESTRES D’INFANTIL 3 3 

MESTRES DE PRIMÀRIA 7 3 

PROFESSORS D’ESO 9 2 

NO DOCENTS 4 0 

 

 

 
3.- Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al 

centre 
 

Diagnosi de la situació actual dels grups i de l’alumnat en base als 

informes dels tutors/es i altres docents (seguiment de les activitats 

no presencials i contactes amb les famílies i l’alumnat) i prenent com 

a referència les 4 modalitats d’activitats que estableixen les 
instruccions: 

 

 Acollida a l’alumnat d’educació infantil. 

 Acció educativa presencial (6è d’EP, 4t d’ESO): voluntària, 
gradual i no necessàriament permanent.  

 Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell: excepcional i 

no continuada.  

 Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o 
nivell, quan es cregui necessari: no contínua, puntual i 

compatible amb l’atenció personalitzada.  
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Del dia 22 al 28 de maig 

 

Enquesta a les famílies per preveure el nombre d’alumnes que 

assistiran a l’escola. 

 
 

 
 

 Nombre 

d’alumnat 

Nombre de 

grups 

P1 6 0 

P2 1 0 

P3 8 1 

P4  6 1 junt amb P5 

P5 3 1 junt amb P4 

6è d’EP 10 1 

4t d’ESO 4 1 

ATENCIÓ PERSONALITZADA 0 0 

ATENCIÓ EN GRUPS REDUÏTS 0 0 

 

4.- Organització de l’acció educativa presencial 

D’acord amb els recursos humans disponibles identificats al punt 2 

d’aquest pla, la necessitat de mantenir l’atenció telemàtica i la 

previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre especificada 

al punt 3, es concreta l’organització següent: 
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INFANTIL 
 

 

Ajuntem nens de P4 i P5 perquè en total  fan els 10 alumnes que es 

demana per fer grup. 

 

HORARIS SETMANA 8-12 JUNY I 15-19 JUNY ( AULA DE P3) 

P3 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada 

9:00-9:20 Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

9:20-10 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

10-10:20 Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

10:20-

10:50 

Pati Pati Pati Pati Pati 

10:50-
11:10 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

11:10-12 Activitat Activitat Activitat Activitat Activitat 

12-12:20 Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

12:20-

12:40 

Escoltem 

un conte 

Escoltem 

un conte 

Escoltem 

un conte 

Escoltem 

un conte 

Escoltem 

un conte 

12:40 Sortida Sortida Sortida Sortida Sortida 

 

Hi haurà 3 mestres a l’escola, una per cada grup i una per qualsevol 

emergència. 
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HORARIS SETMANA 8-12 JUNY I 15-19 JUNY ( AULA DE P5) 

P4 i P5 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:20 Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada 

9:20-9:40 Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

9:40-

10:15 

Activitat Activitat Activitat Activitat Activitat 

10:15-
10:30 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

10:30-

10:50 

Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

10:50-
11:05 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

Rentar 
mans 

11:10-

11:40 

Pati Pati Pati Pati Pati 

11:40-

11:55 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

11:55-

12:40 

Conte i 

activitat 

Conte i 

activitat 

Conte i 

activitat 

Conte i 

activitat 

Conte i 

activitat 

12:40-

12:55 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

Rentar 

mans 

13h Sortida Sortida Sortida Sortida Sortida 

 

Hi haurà 3 mestres a l’escola, una per cada grup i una per qualsevol 

emergència. 

Proposta d’activitats (P3, P4 i P5): 

1. Plastilina (s’emporten la plastilina que fan servir a casa) 

2. Dibuix amb plasticeres (donar 5 a cada nen i després desinfectar) 

3. Moldegem fang amb les mans (s’emporten el que han fet) 

4. Collage amb gomets 

5. Ballem! 

6. Cantem cançons 

7. Veiem una peli 

8. Representem un conte 

9. Estampació material per reciclar (el llença quan s’acaba i cada nen fa 

servir un parell de coses i no poden compartir-les) 

10.Pintem amb guixos una cartolina 



 
 
 

 
 

7 

 

Conte + comprensió + activitat (p4 i p5): 

1.Mestra dibuixa personatges a la pissarra 

2.Ens inventem un final diferents a per la història 

3.Ens inventem un conte i l’expliquem 

4.Lecto a la pissarra (mestra) i nens llegeixen 

5.Joc del penjat amb personatges del conte 

6.Joc de les descripcions 

7.Endevina endevinalla 

8.Qui sóc? Inventem quin personatge sóc. 

9.El rei diu 

10.Fem ritmes amb les parts del cos. 

 

 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
 

 

● L’assistència al centre, per part de l'alumnat, és totalment 
voluntària. 

  
● El curs finalitzarà el dia 19 de juny. Es continuarà amb les propostes 

telemàtiques fins a finalitzar el curs. 
 

● L’alumnat de P3, P4 i P5 que necessiti assistir al centre per 
motius de conciliació laboral i familiar (quan cap dels progenitors 
pugui quedar-se amb l’infant a casa en horari de 9 a 13 h per motius 
d’assistència laboral presencial), haurà de comunicar-ho  a través del 
qüestionari enviat via plataforma i whatsaap abans del 28 de maig. 
 

● El dia 8 de juny en el moment de l’entrada, s’ha d’adjuntar la 
declaració responsable, una fotocopia  del calendari vacunal al 
dia i el justificant de què els dos progenitors treballen 
presencialment en horari de 9 a 13 h. 
  

● A partir del 8 de juny, no es podrà assistir a l’escola si no s’ha 
avisat omplint el qüestionari. 

 
● L’horari d’atenció al centre serà de 9 a 13 h.  
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● No hi haurà servei de menjador escolar, extraescolars, ni 

servei d’acollida.  
 

● Es faran entrades esglaonades, en intervals de 15-20minuts, 
segons el volum d’alumnat a atendre.  

 
 

● Abans d’assistir al centre, s’indicarà l’horari d’entrada i de sortida. 
Recordeu que caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 
metres en tot moment. 

  
● Caldrà que l’alumnat assisteixi acompanyat d’una persona 

adulta al seu càrrec. Preferiblement, us demanem, si us plau, que 
aquesta persona adulta no sigui del grup de persones d’especial 
vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària (més 
grans de 60 anys o persones amb diabetis, malalties cardiovasculars 
-inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar 
crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer i dones 
embarassades). 
 

● Les persones adultes que acompanyen als infants no poden 

accedir al recinte escolar. Hauran de deixar als infants a la porta 

de l’escola. Si alguna persona adulta ha d’entrar al recinte escolar, 

haurà de sol·licitar cita prèvia (caldrà portar mascareta higiènica amb 

compliment norma UNE). 
 

● L’alumne/a ha de complir els requisits per assistir al centre educatiu. 
Aquests requisits són: 

  
 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 els 

equips mèdics de referència–, la idoneïtat de reprendre 
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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. 

 
 
 

● Es prendrà la temperatura a les portes d'accés a l’escola. En el 

cas que un alumne o una alumna tingui una temperatura de 37ºC o 

superior, no podrà accedir al centre i haurà de marxar amb la 

persona adulta que l’ha acompanyat. 
 

● Tot l’alumnat major de 6 anys haurà d’assistir amb mascareta 

al centre (mascareta higiènica amb compliment norma UNE). 
 

● L’ús de mascaretes és obligatori en els passadissos i escales. A 
dins de les aules, es podrà prescindir de les mascaretes sempre i 
quan es mantingui la distància de seguretat de 2 metres entre 
persones i ho autoritzin les mestres. 
 

● L’escola vetllarà perquè hi hagi una ventilació adequada, portes i 

finestres obertes i per la desinfecció diària de tots els espais 

utilitzats. 
 

● Les agrupacions s’hauran de reduir en nombre d’alumnat, segons les 

instruccions del Departament d’Educació: 
 
○  P3: es faran grups de 8 alumnes. 
 
○  P4 i P5: es faran grups de 10 alumnes. 
 

● Per a cadascun d’aquests grups s’assignarà una mestra o un 

mestre responsable que acompanyarà l'alumnat durant tot el 

matí. 
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● Per qüestions de logística, és molt probable que gran part de 
l’alumnat no puguin estar amb la seva tutora, ni tampoc a la 
seva aula. 
 

● A l’hora del pati, es mantindran les mateixes agrupacions de 8-10 

alumnes per jugar a l’aire lliure. A cadascun d’aquests grups de nens i 

nenes se’ls assignarà una zona del pati de la qual no podran sortir. 
 

● El temps d’esbarjo a l’exterior es farà de manera esglaonada per tal 

que coincideixin el mínim nombre d’alumnes alhora. 
 

● No es podran utilitzar els bancs exteriors ni el mobiliari de joc dels 

patis, que romandrà  precintat. 

           

 
● Es farà un ús controlat dels lavabos. 

 

● Es vetllarà per respectar en tot moment la distància mínima de 

seguretat de 2 metres, també a l’hora del pati (entre l’alumnat i 

entre l’alumnat i les persones adultes). No es podrà jugar a jocs que 

impliquin contacte físic. S’intentarà potenciar al màxim les activitats 

individuals. 
 

● Es requerirà que els infants es rentin les mans amb aigua i sabó: 
 
 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  
 Abans i després dels àpats (esmorzar).  
 Abans i després d’anar al WC.  
 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida 

al pati). 
 

 
● No es podrà compartir el material amb altres companys o 

companyes. 
 

● S’evitarà al màxim l’ús de material d’aula comú i socialitzat (joguines, 

llibres, jocs, colors, pintures…). 
 

● L’escola proporcionarà material de treball a cada alumne/a que serà 

personal i intransferible. 
 

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

seva presència al centre: 
 

 S’aïllarà l’alumne o alumna en un despatx. 
 

 S’avisarà a la mare, pare, tutora o tutor legal. 
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 S'informarà a la família que han d’evitar contactes i 

consultar al centre d’atenció primària o pediatra. 
 

 S’informarà al CAP de referència,  per tal que activi els 
protocols previstos. 

 

 Es procedirà  a la desinfecció i a la neteja dels espais del 

centre 
 

 

 
La vulneració de les normes de prevenció i protecció per part de 

qualsevol alumne/a serà considerada una falta greu per a la 

convivència en el centre, i implicarà, com a mesura preventiva, la 

possibilitat de no assistència al centre 
 

 

 

5.- Planificació de les actuacions d’atenció 

personalitzada o acció tutorial en grup reduït que 

preveu el centre educatiu. 
 

 

PRIMÀRIA 
 

 

GRAELLA ACTIVITATS 6È PRIMÀRIA ( MENJADOR) 

 

La tutora de 6è ,serà la persona que realitzarà les activitats de suport i 

tutoria , i la proposta és:  

 Divendres 12 de 

Juny  

Dilluns 15 de Juny  

10:00 Entrada Entrada  

10:05 Rentar mans  Rentar mans 

10:15 Menjador : activitat o 
dinàmica  

Menjador : activitat o 
dinàmica  

11:15 Rentar mans  Rentar mans  

11:30  Sortida Sortida  
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-muntar els àlbums de plàstica 

-fer tutories individualitzades  

-muntar l’àlbum de les assignatures 

-... 

 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 

 
 

● L’assistència al centre, per part de l'alumnat, és totalment 

voluntària. 
  

● El curs finalitzarà el dia 19 de juny. Es continuarà amb les propostes 

telemàtiques fins a finalitzar el curs. 

 

● En cap cas es faran classes ordinàries ni s’avançarà temari. 

Tampoc es realitzaran proves, ni exàmens, ni recuperacions, ni cap 

activitat lectiva que serveixi per a l’avaluació. Només es realitzaran 

activitats de tancament de l’acompanyament per donar suport al 

canvi d’etapa. Seran de manera gradual i no necessàriament 

permanent. Aquest acompanyament també es farà de manera 

telemàtica. 

 
● L’assistència de l’alumnat de  6è haurà de comunicar-se  a través 

del qüestionari enviat via plataforma i whatsaap abans del 28 de 
maig. 
 

● El dia 8 de juny en el moment de l’entrada, s’ha d’adjuntar la 
declaració responsable, una fotocopia  del calendari vacunal al 

dia. 
  

● A partir del 8 de juny, no es podrà assistir a l’escola si no s’ha 
avisat omplint el qüestionari. 

 
● L’horari d’atenció al centre serà entre les 9 i les 13 h. 

  
● No hi haurà servei de menjador escolar, extraescolars, ni 

servei d’acollida.  
 

● Abans d’assistir al centre, s’indicarà l’horari d’entrada i de sortida. 
Recordeu que caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 
metres en tot moment. 
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● Caldrà que l’alumnat assisteixi acompanyat d’una persona 
adulta al seu càrrec. Preferiblement, us demanem, si us plau, que 
aquesta persona adulta no sigui del grup de persones d’especial 
vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària (més 
grans de 60 anys o persones amb diabetis, malalties cardiovasculars 
-inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar 
crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer i dones 
embarassades). 
 

● Les persones adultes que acompanyen als alumnes no poden 

accedir al recinte escolar. Hauran de deixar als infants a la porta 

de l’escola. Si alguna persona adulta ha d’entrar al recinte escolar, 

haurà de sol·licitar cita prèvia (caldrà portar mascareta higiènica amb 

compliment norma UNE). 
 

● L’alumne/a ha de complir els requisits per assistir al centre educatiu. 
Aquests requisits són: 

  
 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’alumne 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 els 

equips mèdics 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  
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aquells infants que precisen tractaments 

immunosupressors). 
 

○  Diabetis mal controlada. 
 

○  Malalties neuromusculars o encefalopaties 

moderades o greus. 

 

● Es prendrà la temperatura a les portes d'accés a l’escola. En el 

cas que un alumne o una alumna tingui una temperatura de 37ºC o 

superior, no podrà accedir al centre i haurà de marxar amb la 

persona adulta que l’ha acompanyat. 
 

● Tot l’alumnat major de 6 anys haurà d’assistir amb mascareta 

al centre (mascareta higiènica amb compliment norma UNE). 
 

● L’ús de mascaretes és obligatori en els passadissos i escales. A 
dins de les aules, es podrà prescindir de les mascaretes sempre i 
quan es mantingui la distància de seguretat de 2 metres entre 
persones i ho autoritzin les mestres. 
 

● L’escola vetllarà perquè hi hagi una ventilació adequada, portes i 

finestres obertes i per la desinfecció diària de tots els espais 

utilitzats. 
 

● Les agrupacions s’hauran de reduir en nombre d’alumnat, segons les 

instruccions del Departament d’Educació: 

○ Es faran grups de 13 alumnes (com a màxim) 

● Per a cadascun d’aquests grups s’assignarà la tutora com 

responsable que acompanyarà l'alumnat durant tot el matí. 
 

● Per qüestions de logística, és molt probable que gran part de 

l’alumnat no puguin estar a la seva aula. 

 
● Es farà un ús controlat dels lavabos. 

 

● Es vetllarà per respectar en tot moment la distància mínima de 

seguretat de 2 metres (entre l’alumnat i entre l’alumnat i les 

persones adultes). No es podrà jugar a jocs que impliquin contacte 

físic. S’intentarà potenciar al màxim les activitats individuals. 
 

● Es requerirà que els alumnes es rentin les mans amb aigua i sabó: 
 
 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.   
 Abans i després d’anar al WC.  
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 Abans i després de les diferents activitats  

 
● No es podrà compartir el material amb altres companys o 

companyes. 
 

● S’evitarà al màxim l’ús de material d’aula comú. 

 
● L’escola proporcionarà material de treball a cada alumne/a que serà 

personal i intransferible. 
 
 
 

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

seva presència al centre: 
 

 S’aïllarà l’alumne o alumna en un despatx. 
 

 S’avisarà a la mare, pare, tutora o tutor legal. 
 

 S'informarà a la família que han d’evitar contactes i 

consultar al centre d’atenció primària o pediatra. 
 

 S’informarà al CAP de referència,  per tal que activi els 

protocols previstos. 

 

 Es procedirà  a la desinfecció i a la neteja dels espais del 
centre 

 

 
 

 

La vulneració de les normes de prevenció i protecció per part de 

qualsevol alumne/a serà considerada una falta greu per a la 
convivència en el centre, i implicarà, com a mesura preventiva, la 

possibilitat de no assistència al centre 
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ESO  

 

 
GRAELLA HORARI – 4t ESO ( MENJADOR) 

 

 

10:30 La tutora de 4t rebrà als alumnes al hall de l’escola 

11:30 La tutora de 4t acompanya als alumnes a la sortida de l’escola 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 

 

 
● L’assistència al centre, per part de l'alumnat, és totalment 

voluntària. 

  
● El curs finalitzarà el dia 19 de juny. Es continuarà amb les propostes 

telemàtiques fins a finalitzar el curs. 

 

● En cap cas es faran classes ordinàries ni s’avançarà temari. 

Tampoc es realitzaran proves, ni exàmens, ni recuperacions, ni cap 

activitat lectiva que serveixi per a l’avaluació permanent. Durant 

aquests dies es farà suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi 
en els finals d’etapa educativa que suposa una titulació i l’ 

acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. Aquest 

acompanyament també es farà de manera telemàtica. 
 

 dimecres 10 de Juny  dimecres 17 de Juny 

10:30 Entrada Entrada  

10:35 Rentar mans  Rentar mans 

10:40 Menjador : activitat o 

dinàmica  de tutoria i 

orientació 

Menjador : activitat o 

dinàmica  de tutoria i 

orientació 

11:25 Rentar mans  Rentar mans  

11:30  Sortida Sortida  
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● L’assistència de l’alumnat de  4t ESO haurà de comunicar-se  a 
través del qüestionari enviat via plataforma i whatsaap abans del 28 
de maig. 
 

● El dia 8 de juny en el moment de l’entrada, s’ha d’adjuntar la 

declaració responsable.  

  
● A partir del 8 de juny, no es podrà assistir a l’escola si no s’ha 

avisat omplint el qüestionari. 
 

● L’horari d’atenció al centre serà entre les 9 i les 13 h. 
 

● No hi haurà servei de menjador escolar. 

 
● Abans d’assistir al centre, s’indicarà l’horari d’entrada i de sortida. 

Recordeu que caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 
metres en tot moment. 

 
● Les persones adultes que acompanyen als alumnes no poden 

accedir al recinte escolar. Hauran de deixar als infants a la porta 

de l’escola. Si alguna persona adulta ha d’entrar al recinte escolar, 

haurà de sol·licitar cita prèvia (caldrà portar mascareta higiènica amb 

compliment norma UNE). 
 

● L’alumne/a ha de complir els requisits per assistir al centre educatiu. 
Aquests requisits són: 

  
 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’alumne 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 els 

equips mèdics de referència–, la idoneïtat de reprendre 

l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la 

CovID-19: 



 
 
 

 
 

18 

 
○  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. 

 
● Es prendrà la temperatura a les portes d'accés a l’escola. En el 

cas que un alumne o una alumna tingui una temperatura de 37ºC o 

superior, no podrà accedir al centre i haurà de marxar amb la 

persona adulta que l’ha acompanyat. 
 

● Tot l’alumnat major de 6 anys haurà d’assistir amb mascareta 

al centre (mascareta higiènica amb compliment norma UNE). 
 

● L’ús de mascaretes és obligatori en els passadissos i escales. A 
dins de les aules, es podrà prescindir de les mascaretes sempre i 
quan es mantingui la distància de seguretat de 2 metres entre 
persones i ho autoritzin les mestres. 
 

● L’escola vetllarà perquè hi hagi una ventilació adequada, portes i 

finestres obertes i per la desinfecció diària de tots els espais 

utilitzats. 
 

● Les agrupacions s’hauran de reduir en nombre d’alumnat, segons les 

instruccions del Departament d’Educació: 

○ Es faran grups de 15 alumnes (com a màxim) 

● Per a cadascun d’aquests grups s’assignarà la tutora com 

responsable que acompanyarà l'alumnat durant tot el matí. 
 

● Per qüestions de logística, és molt probable que gran part de 

l’alumnat no puguin estar a la seva aula. 

 

● Es farà un ús controlat dels lavabos. 
 

● Es vetllarà per respectar en tot moment la distància mínima de 

seguretat de 2 metres (entre l’alumnat i entre l’alumnat i les 
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persones adultes). No es podrà jugar a jocs que impliquin contacte 

físic. S’intentarà potenciar al màxim les activitats individuals. 
 

● Es requerirà que els alumnes es rentin les mans amb aigua i sabó: 
 
 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.   
 Abans i després d’anar al WC.  
 Abans i després de les diferents activitats  

 
● No es podrà compartir el material amb altres companys o 

companyes. 
 

● S’evitarà al màxim l’ús de material d’aula comú. 
 

● L’escola proporcionarà material de treball a cada alumne/a que serà 

personal i intransferible. 
 
 
 

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

seva presència al centre: 
 

 S’aïllarà l’alumne o alumna en un despatx. 
 

 S’avisarà a la mare, pare, tutora o tutor legal. 
 

 S'informarà a la família que han d’evitar contactes i 

consultar al centre d’atenció primària o pediatra. 
 

 S’informarà al CAP de referència,  per tal que activi els 

protocols previstos. 

 
 Es procedirà  a la desinfecció i a la neteja dels espais del 

centre 

 

 
 

 

La vulneració de les normes de prevenció i protecció per part de 
qualsevol alumne/a serà considerada una falta greu per a la 

convivència en el centre, i implicarà, com a mesura preventiva, la 

possibilitat de no assistència al centre 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

 
 

20 

LA RESTA DE GRUPS DE PRIMÀRIA I ESO 

 

 L’assistència al centre per part de l'alumnat és totalment 

voluntària. 
 

 El curs s’acabarà de manera telemàtica el dia 19 de juny.  

 

 Només es podrà assistir al centre en el cas que es consideri 
necessària una tutoria individualitzada o de petit grup de 

manera presencial. Si és el cas,  el tutor es posarà en contacte amb 

les famílies i es donarà dia i hora per poder fer la trobada, en cap cas 

superior a dues hores. Sempre que la tutoria es pugui fer de manera 
telemàtica, es seguirà fent així, evitant la presencialitat en el centre. 

 

 Les mesures de prevenció seran exactament iguals a les de les 

respectives etapes. 
 

 
 

6.- Informació als professionals 
 

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. 

 

 

Dijous 28 de maig 
 

Es demana a tot treballador del centre que ompli i signi la declaració 

de responsabilitat, per tal de saber i organitzar el professorat i 

personal de pas que pot assistir o no a l’escola. 
 

Dimarts 2 de juny 

 

Es contacta amb l’empresa de neteja, per tal de portar a terme la 
desinfestació de l’escola, amb els productes adequats i la  neteja a 

partir d’aquella setmana i fins el tancament de l’activitat pròpia de 

l’escola. S’adverteix, que han de tenir present el protocol  que marca 

el Departament d’Ensenyament. Es farà un registre signat de cada dia 
que venen a netejar i desinfectar. 
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Dimecres 3 fins el divendres 5 de juny 

 

L’equip directiu prepara els cartells i infografies. 

Senyalitza l’escola en tots el espais que es faran servir. 
Prepara llocs on han d’estar els hidrogels. 

 

 

Divendres 5 de juny 
 

 

Es dona a tot el personal de l’escola, tant docent com no docent,  

l’ escrit  de les mesures de protecció i prevenció via on line, informant 
del que han de fer i les mesures que han de tenir present. 

S’informarà també de l’organització i el que ha de fer cadascú. 
 

 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 

 

És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous 

procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.   

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants 

així com del personal docent i no docent. 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). En els infants més grans:   

1. Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible.  

2. Tossir i esternudar al colze.  

3. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho. 

4. Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons 

de 20 segons de durada.   

5. 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.  

6. Utilització correcta de les mascaretes.   
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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.   

 

a. 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. Es proposa 

que els infants disposin d’un espai d’uns 4 m2 . 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. Es recomana que el professorat i el resta de personal en 

contacte  amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si 

apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat.   

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.   

 

b. 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. Sobre l’ús de guants salut publica 

manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del 

contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot 

incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per 

tant cal potenciar la higiene de mans.   
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En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:   

  

1.  A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  

2.  Abans i després dels àpats  

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

4.  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:  

  

1.  A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants  

2.  Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats 

dels infants i dels propis  

3.  Abans i després d’acompanyar un infant al WC  

4.  Abans i després d’anar al WC  

5.  Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)  

6.  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. En punts 

estratègics (menjador, accessos al centre, accessos al pati,...) es recomana 

la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del 

personal de l’escola.  

  

c. 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:  

Indicació Tipus de mascareta 

1r. cicle d’educació infantil (03 anys) No indicada  
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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  

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.  

Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS   

 Pautes de ventilació  

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.   

 Pautes de neteja i desinfecció 

Empresa de neteja. 

 Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit 

entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu 

ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material.  

Les zones i punts de risc que cal vigilar i intensificar la desinfecció són:  

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
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- Baranes i passamans, d’escales i ascensors  

- Taules  

- Cadires  

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  

- Aixetes  

- Joguines,  millor no compartir-les. Si es comparteix, s’ha de passar 

després de cada nen un drap amb alcohol. 

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per 

garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.   

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent  

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

 

 

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:  

alumna en un espai específic  

 

d’atenció primària o pediatra.  

 

a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre  
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En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

 Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible 

a la direcció del centre 

 

-se en contacte amb el seu metge de capçalera  

Documentació lliurada al personal docent i no docent de l’Escola Marillac el 

dia 5 de juny de 2020. 

 
OBSERVACIONS 

 

Sobre la marxa, aquest document pot tenir variacions. Els criteris dels 
canvis, poden ser per motius sanitaris, pel bé major de l’alumnat, tant 

personal docent, com no docent   per l’estructura del centre... 
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Documentació de referència: 
 

 

● 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. Departament d’Educació, 20 de maig de 2020. 

  
● INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS 

CENTRES EDUCATIUS (Per 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). Departament d'Educació, 22 de maig de 

2020. 

 

 
 

 

 
 


