
 
 
 
 
 

 
 

PLA D’OBERTURA EN FASE 2 DE DESESCALADA  

FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020  
 

PRESENTACIÓ: 
El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet                 

l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les             

autoritats sanitàries han establert, pel que fa a l’adequació d’espais, mesures de distanciament i              

higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.  

 
Cal tenir present que el curs 2019-2020, en l'àmbit lectiu, acabarà en format telemàtic el 19                
de juny.  
 
El Departament es planteja, durant aquest període de reobertura parcial de fase 2, un triple               

objectiu:  

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que              

suposa una titulació (4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius professionals i              

artístics, adults i idiomes).  

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot              

incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

 

Cal tenir present: 

1. La reobertura parcial del nostre centre serà la setmana que Barcelona entri en fase 2,               

previsiblement del 8 al 19 de juny i en horari de 9 h a 13 h. 
2. L’assistència presencial al centre serà de caràcter voluntari. 
3. Dimecres 3 de juny es va enviar a les famílies una circular explicativa sobre la situació de                 

reobertura parcial de l’escola. I dijous 4 de juny es farà públic al Pla de Reobertura parcial                 

del nostre centre al web de l’escola i compartit amb el Consell Escola del centre.  

4. Les famílies d’Infantil, 6è de Primària i 4t d’ESO rebreu una trucada personalitzada per fer               

la previsió d’assistència de l’alumnat dels cursos afectats. Es tindrà present la resposta             

d’assistència donada per la família en el moment de la trucada. Les famílies de la resta de                 

cursos de l’escola, cal que notifiquin via telefònica abans de divendres 5 de juny a les                

17:00h la seva sol·licitud de tutoria personalitzada per tal d’organitzar-nos.  
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5. Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable (la trobareu als            
annexos al final del document) conforme l’alumnat que assistirà al centre no presenta             

símptomes compatibles amb la COVID-19, no són casos possibles, probables ni           

conformitats i tampoc han estat considerats contactes estrets en els darrers 14 dies. 

6. Aquesta declaració també recollirà la NO condició de persona vulnerable o especialment            

sensible davant la COVID-19 (malalties respiratòries greus o amb suport, malalties           

cardíaques greus, malalties que afectin el sistema immunitari, diabetis mal controlada,           

malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus). En cas de tenir aquesta            

condició, caldrà valorar amb la família i el seu equip mèdic la idoneïtat de tornar               

presencialment al centre. 

7. També s’haurà de declarar responsablement conforme el llibre de vacunes es troba            
al dia.  

8. Les famílies seran responsables de vigilar l’estat de salut dels seus fills i filles i               
prendre la temperatura cada dia abans d’anar a l’escola. En el cas d’observar febre o               

símptomes compatibles amb la COVID-19, no podran portar els fills i filles al centre i               

avisaran a aquest immediatament. 

9. Les famílies i l’alumnat compliran l’horari d’entrada i sortida que estableixi l’escola pel seu              

grup. En cas de no ser així, no podran accedir al centre. 

10. Es descarta la reobertura del servei de menjador abans del curs vinent. 
 

 

CONDICIONS D’ASSISTÈNCIA ALUMNAT: 
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat          

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

2. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

3. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible             

en els 14 dies anteriors.  

4. 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                
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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:  

1. Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.  

2. Malalties cardíaques greus.  

3. Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen            

tractaments immunosupressors).  

4. Diabetis mal controlada.  

5. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

Un cop s’ha contactat amb l’escola pel control d’assistència voluntària, les famílies o persones              
tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració              
responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els                 

requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar el 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.  
 
A l’entrada de l’Escola, es prendrà la temperatura abans d’entrar i els alumnes amb              
temperatura superior a 37,5 no podran entrar al centre. 
 

Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres educatius. A               

tal efecte el personal docent i no docent pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT. 

 

Per tal de garantir una actuació ràpida si apareix un cas sospitós, es considera              
imprescindible una bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primària més            
proper o de referència pel centre educatiu. 
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CONDICIONS D’ASSISTÈNCIA PROFESSORAT I PAS: 
El centre ha de planificar l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme. Les                

direccions dels centres hauran d’informar a tots els treballadors i treballadores de la             
necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i           
simptomatologia de Covid-19. Això permetrà identificar al personal que podrà participar en            
les activitats presencials.  
 

Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la declaració             

responsable. 
 
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.  

 

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de               
juny. 
 

 

RÀTIOS-ESPAIS-MOBILITAT: 
RÀTIOS: 

Etapa/Curs Ràtio d’alumnat 

P3 8 

P4 i P5 10 

Educació primària 13 

ESO/PFI 15 
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ESPAIS: 
El centre haurà d’analitzar els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats               

presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests han de ser estables i                
fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi.  
L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també                  

el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el docent.  

 

Els espais per a grups s'analitzaran a partir dels principis següents:  

A. La mesura bàsica de referència és de 4 m² per alumne/a.  

B. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests hauran              

d’estar clarament separats entre si.  

C. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els 4 m² per                

alumne, caldrà adequar la seva ocupació.  

D. Tots els espais del centre que seran utilitzats són: 

 

INFANTIL 
- AULES INFANTIL 

- PATI LUZ CASANOVA 

 

PRIMÀRIA 
- AULES DE PRIMÀRIA 

- PATI LUZ CASANOVA 

 

ESO/PFI 
- AULES DE SECUNDÀRIA 

- PATI LUZ CASANOVA 

 

FLUXOS DE CIRCULACIÓ:  
Per evitar l’aglomeració de persones s’estableixen els següents horaris i circulacions dins de             

l’escola.  

L’acompanyament del menor el farà una única persona que mantindrà les distàncies            
físiques fora del centre, esperant que el personal del centre doni les instruccions per lliurar o                

recollir els menors.  
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Per la circulació per passadissos i accessos al pati, els docents vetllaran perquè els diferents               

grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la                

distància física.  

 

INFANTIL;  

P3: Accés pel pati Luz Casanova i aula de P3.  

Hora d’entrada: 9:30 h i hora de sortida: 12 h.  

P4: Accés per secretaria i aules de P4. 

Hora d’entrada: 9:15 h i hora de sortida 12:15 h.  

P5: Accés pel pati, escala i aula de P5. 

Hora d’entrada: 9 h i hora de sortida 12:30 h.  

Tot l’alumnat en entrar el recinte escolar es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic.  

La sortida es farà per la mateixa porta del pati  previ rentat de mans.  

 

PRIMÀRIA; 

Accés pel pati Luz Casanova, previ rentat de mans. Els mestres els recullen al pati i van cap a la 

corresponent aula. Cada vegada que un alumne canvia d’espai, cal que es renti les mans.  

La sortida es farà per la mateixa porta del pati previ rentat de mans.  

SECUNDÀRIA i PFI; 

L’accés serà també pel pati Luz Casanova, previ rentat de mans. El professorat els recullen al 

pati per dirigir-se a l’aula corresponent. Cada vegada que un alumne canvia d’espai, cal que es 

renti les mans.  

La sortida es farà per la mateixa porta del pati previ rentat de mans.  
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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:  
- Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze. Es             

poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.  

- Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de                 

durada.  

- 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.  

- Utilització correcta de les mascaretes.  

 

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.  

 

1. 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 la 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.  
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- 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 vetllarà, en la mesura del possible, pel compliment            

d’aquestes distàncies.  

- Les famílies no podran accedir a l’interior del recinte escolar. 
 

2. 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 pública manifesta que sovint              

comporta una falsa sensació de protecció enfront del 14 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.  
 
En infants i adolescents, 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 (infants continents)  
- 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 dels propis. 
- Abans i després d’acompanyar un infant al WC.  
- Abans i després d’anar al WC.  
- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).  
- 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 de paper 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. 
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3. 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: 

 

COL·LECTIU INDICACIÓ TIPUS DE MASCARETA 

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 UNE15 
 

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 15  

Educació secundària (12-16 
anys)  i PFI (16-18 anys)  

Indicada en general i si hi ha 
dificultat per fer complir les 
mesures de distanciament 
caldria indicar-la. 
 

Higiènica amb compliment 
norma UNE 15 

Personal docent i no docent Indicada Higiènica amb compliment 
norma UNE 15 

 
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.  
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ORGANITZACIÓ PER ETAPES:  
 

1. Educació infantil.  

- Facilitem que els alumnes de P3, P4 i P5 puguin venir presencialment en aquest període               

de tancament (prèvia confirmació a la trucada telefònica). La resta d’alumnat seguirà            

disposant de propostes per realitzar a l’Escola a Casa. 

- Acollida per aquells alumnes les famílies dels quals, per motius laborals i professionals,             

hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

- El dilluns dia 8 de juny no vindrà l’alumnat. Dedicarem el dia a preparar l’escola per la                 

tornada presencial dels alumnes. 

 

Curs GRUPS HORARIS 

P3 grups de 8 (*) 9:30 a 12:00 

P4 grups de 10 (*) 9:15 a 12:15 

P5 grups de 10 (*) 9:00 a 12:30 

 
(*) si el nombre d’alumnes fos superior a aquesta ràtio permesa, aquest horari es veuria afectat en 
funció del professorat i espais disponibles. 
 
 

2. Educació primària.  

ALUMNAT DE 6è de PRIMÀRIA 

L’alumnat de sisè podrà venir un dia a la setmana – en grups de 13 com a màxim i sempre de                     
caràcter voluntari - per fer un tancament de l’etapa i fer un acompanyament social i emocional.                

En cap cas servirà per avançar temari ni reforçar els continguts de curs. Aquest seguiment               

acadèmic seguirà sent en línia i l’alumnat seguirà disposant de propostes per realitzar a l’Escola a                

Casa. 

En aquest cas concret, la tutora no farà aquest acompanyament de forma presencial. Seguirà fent               

tot l’acompanyament de forma telemàtica.  

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
CURS 

    6è de primària 
de 9:45 a 11:45 
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ALUMNAT DE 1r A 5è de PRIMÀRIA 
 
L’alumnat de 1r a 5è de primària seguirà disposant de propostes per realitzar a l’Escola a Casa.                 

En el cas de necessitar una tutoria individualitzada, sempre haurà de ser amb cita prèvia, i us                 

informarem del dia i hora per realitzar-la.  

 
3. Educació secundària.  

ALUMNAT DE 4t d’ESO 

L’alumnat de quart podrà venir un dia a la setmana – en grups de 15 com a màxim i sempre de                     
caràcter voluntari - per fer un tancament de l’etapa i fer un acompanyament social i emocional.                

En cap cas servirà per avançar temari ni reforçar els continguts de curs. Aquest seguiment               

acadèmic seguirà sent en línia i l’alumnat seguirà disposant de propostes per realitzar a l’Escola a                

Casa. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
CURS 

   4t d’ESO 
de 9:45 a 

11:45 

 

 

 

ALUMNAT DE 1r A 3r d’ESO 
 
L’alumnat de 1r a 3r d’ESO seguirà disposant de propostes per realitzar a l’Escola a Casa. En el                  

cas de necessitar una tutoria individualitzada, sempre haurà de ser amb cita prèvia, i us               

informarem del dia i hora per realitzar-la.  

 

4. Programes de formació i inserció  

L’alumnat del PFI seguirà disposant de propostes per realitzar a l’Escola a Casa. En el cas de                 

necessitar una tutoria individualitzada, sempre haurà de ser amb cita prèvia, i us informarem del               

dia i hora per realitzar-la. 
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En tots els casos esmentats, s’ha de portar signada una declaració responsable que trobareu              

enllaçades a continuació: 

 

Declaració Responsable Famílies d'Infantil  

Declaració Responsable Famílies Primària, Secundària i PFI 

Declaració Responsable Voluntària del Personal Docent i No Docent 
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https://drive.google.com/open?id=1YuySLxsXwhTxM-3Vy-2NbB-Kbz20OA6KnAW_02pLhiU
https://drive.google.com/open?id=1rEVZwcTYs9sKRoQCCcN6Qgl79JOazCAdkew6VW8HLp0
https://drive.google.com/open?id=1bpuTSzXkFQzQ_Z7nx_Q2ITqwfRAftokL-u5CuFa1SIs

