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0. Justificació  
 
El 3r trimestre escolar es va iniciar en confinament i docència telemàtica i finalitzarà el proper                
19 de juny de 2020, tal i com estava previst, amb docència telemàtica. Per tant el curs                 
2019/2020 finalitzarà sense activitat lectiva presencial.  
 
Amb l’entrada en la Fase 2 de desescalada, el Departament contempla l’obertura dels centres              
educatius per donar resposta a 3 objectius bàsics:  

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa  
2. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat  
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot              
incidint en el treball organitzatiu del retorn  

 
Seguint les indicacions que ens han arribat des del Departament d’Educació i prioritzant per              
davant de tot les mesures de seguretat de tota la comunitat educativa, s’ha elaborat aquest pla                
per poder atendre a l’alumnat i les famílies que ho necessitin. 
 
Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 
 
 
 
 
 
 
Data d’informació al Consell Escolar: 3 de juny de 2020 
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1. Mesures de protecció i prevenció. 
 
1.1. Requisits d’accés.  
 
Per poder reincorporar-se,  l’alumnat ha 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.  
● Declaració responsable signada per la família per la qual informeu que els vostres fills o               

filles compleixen els requisits per assistir al centre. 
 
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica 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 la CovID-19:  

● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 
● Malalties cardíaques greus.  
● Malalties que afecten al sistema immunitari (infants amb tractaments         

immunosupressors).  
● Diabetis mal controlada.  
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
També s’haurà d'informar de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar i              
mantenir un contacte estret amb el/la tutora davant de qualsevol incidència. Caldrà que les              
famílies comproveu l’estat de salut dels vostres fills i filles prenent-los la temperatura abans de               
sortir de casa.  
A l’entrada de l’escola, es prendrà la temperatura a l’alumnat. En el cas que el fill o filla tingui                   
febre superior a 37 o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà               
assistir al centre.  
 
 
1.1. Personal actiu disponible.  
 
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària no podran tenir              
activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny.  
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Nombre de persones que poden fer activitat presencial al centre al juny 

Docents  10 

No docents  4 

 
 
1.2. Selecció i adequació d’espais. Senyalitzacions. Mesures de distanciament físic. 
 
L’espai habilitat per a l’obertura del mes de juny serà única i exclusívament l’edifici de CI i CM                  
de primària al GEM gran. Allà s’atendrà:  

● l’acollida de l’alumnat P3/P4/P5 repartint els alumnes en grups segons la ràtio màxima, 
● l’atenció de l’alumnat de 6è de primària, 4t ESO i 2n de batxillerat 
● un espai d’aïllament en cas de detecció de possible afecció per COVID-19.  

 
 

Etapa Ràtio d’alumnat 

P3  8 

P4 i P5  10 

Educació primària  13 

ESO/BATX 15 

 
Els espais escollits són espais amb ventilació natural i amb l’espai suficient per complir amb els                
requisits de seguretat. El seu ús es podrà modificar en funció de les necessitats. La resta                
d’espais de l’escola no es podran utilitzar i per tant, quedaran tancats. S’evitaran espais              
compartits i desplaçaments de manera que l’alumnat estarà a la mateixa aula durant tot el               
matí.  
 
A tenir en compte:  

● L’alumnat haurà de seure a la taula assignada pels docents. 
● L’alumnat i el docent sempre serà el mateix i en el mateix espai per poder tenir la                 

traçabilitat de contactes en cas de contagi.  
● L’entrada de l’alumnat es farà per la porta de les aules de 1r primària i la sortida per la                   

porta de les aules de 2n de primària i menjador. 
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A tenir en compte per l’alumnat d’Ed. Infantil:  

● El distanciament físic per a l’alumnat d’Ed infantil es farà amb exemples senzills             
(“estirant les ales”) i marcant l’espai amb objectes o gomets. 

● El pati només l’utilitzarà l’alumnat de P3, P4 i P5. Poden estar–hi a l’hora més d’un grup,                 
però cada un d’ells ha d’ubicar-se en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el                
grup i la seva traçabilitat. Els jocs i les activitats físiques es realitzaran de manera               
individual o en grups reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.  

● Les fonts d’aigua estaran fora de servei. L’alumnat haurà de portar la seva pròpia              
ampolla d’aigua i l’esmorzar. Tot marcat amb el nom i no s’ha de dur tovalló de roba,                 
sinó de paper. 

 
 

1.3. Higiene de mans: mesures i adequació d’espais i disposició de materials. 
 

● En l’alumnat, es requerirà rentat de mans: 
○ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
○ Abans i després de menjar 
○ Abans i després d’anar al WC 
○ 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 i després d’entrar en contacte amb aliments 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) 

 
Les aules disposaran de gel hidroalcohòlic, sabó i paper eixugamans que estaran a l’abast dels               
docents.  
 
A tenir en compte:  

● No es podrà compartir material entre alumnat.  
● Cada alumne portarà el seu propi material. 
● Per a treballar i entrenar el rentat de mans amb l’alumnat més petit s’utilitzaran              

cançons de 20 segons de durada. 
 
 

1.4. Ús de mascaretes: alumnes, docents, personal i visites. 
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L’alumnat haurà d’arribar a escola amb la mascareta posada. Dins les aules i quan es pugui                
complir  la mesura de distanciament no caldrà que els alumnes portin la mascareta higiènica.  
 
El personal docent i no docent haurà d’anar amb la mascareta higiènica sempre. Cal seguir les                
normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 

 
 
2. Espais. Neteja, desinfecció i ventilació. 
 
2.1. Selecció d’espais disponibles: zones accessibles, zones no accessibles, circuits 

 

La neteja i la desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat mínima de 2 cops al dia. Se                  
seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència             
humana i en el cas de que sigui necessari les de neteja i desinfecció en espais exteriors de                  
concurrència humana. 
 
Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són: interruptors, taules, cadires,              
ordinadors, aixetes, finestres, armaris i lavabos.  
Es mantindran les portes de les aules obertes per minimitzar el contacte amb manetes i poms.  
 
 
 

3. Protocol d’actuació en cas de detecció de simptomatologia compatible amb           
COVID. 
 
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en            
aquell moment.  
En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a en el centre: 

● Aïllar l’alumne/a en l’aula específica 
● 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 (Cirera-Molins), 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 
● Informar de la presència de simptomatologia a la direcció del centre 

https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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4. Atenció educativa presencial  

 

4.1. Per a l’alumnat d’Ed.Infantil (P3, P4 i P5)  

L’escola obrirà per fer acollida per motius de conciliació familiar. L’horari serà de 9 a 13h a                 

l’edifici del GEM gran. Les famílies que portin el seu fill/a a l’escola, caldrà que s’ajustin a                 

l’horari complert per motius de seguretat organitzativa. No es podrà garantir que els alumnes              

estiguin amb la seva tutora. 

 

Calendari i horaris  

Curs  Dia  Entrada  Sortida Previsió alumnat  

G1  Diari 9:00  12:30 8 

G2 Diari 9:15  12:45 7 

G3 Diari  9:30 13.00 6 

 

Criteris d’activitat 

● Es seguirà un horari amb activitats de benvinguda i rutines, temps per esmorzar, pati,              

jocs dirigits i propostes de l’aula virtual.  

● Es demanarà a les famílies que l’alumnat porti el seu propi material, que s’emportarà a               

casa caada dia.  

● L’adult acompanyant de l’alumne no podrà accedir a l’interior del centre. Un            

responsable de l’escola farà la rebuda i el comiat a la porta d’entrada i sortida de                

l’edifici.  

● La comunicació amb les mestres/tutores es farà a través de Clickedu, ja que no hi haurà                

agenda no documentació en paper.  

 

 

4.2. Per a l’alumnat de 6è de primària, 4t ESO i 2n Batxillerat  
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L’escola obrirà per fer un acompanyament tutorial i emocional a l’alumnat que ho vulgui fer de                

manera presencial i en grup. La mateixa activitat es durà a terme de manera individual i online.                 

No es podrà garantir que els alumnes estiguin amb el seu tutor/a. L’entrada i sortida de                

l’alumnat es farà amb el tutor/a, que els recollirà a l’entrada del centre i els acompanyarà fins a                  

la sortida. 

 

Calendari i horaris  

Curs  Dia  Entrada  Sortida Previsió 

alumnat  

6è Prim 1.30h el dimecres 10 de juny  Grup 1. 9.45  

Grup 2. 10.00 

Grup 1. 11.15 

Grup 2. 11.30 

9 

6è Prim 1.30h el dimecres 17 de juny  Grup 3. 9.45 

Grup 4. 10.00 

Grup 3. 11.15 

Grup 4. 11.30 

8 

4t ESO 1.30h el dijous 11 de juny Grup 1. 10.00  

Grup 2. 10.30 

Grup 1. 11.30 

Grup 2. 12.00 

2 

2n Batx  1.30h el dimarts 9 de juny o el 16         

de juny  

Grup 1. 9.45  

Grup 2. 10.00 

Grup 1. 11.15 

Grup 2. 11.30 

0 

 

Criteris d’activitat 

● L’alumnat farà activitats d’acompanyament emocional en petit grup.  

● L’adult acompanyant de l’alumne no podrà accedir a l’interior del centre. Un            

responsable de l’escola farà la rebuda i el comiat a la porta d’entrada i sortida de                

l’edifici.  

● La comunicació amb els docents/tutors es farà a través de Clickedu, ja que no hi haurà                

agenda no documentació en paper.  

 

 

4.3 Per a alumnat o famílies 

 

Es facilitarà a l’alumnat i/o a les families de totes les etapes, la possibilitat d’accedir               

presencialment al centre per recollir el material personal a través de cita prèvia, en horari i dia                 

tancat i amb entrades i sortides progressives, i en grup reduït. 
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No es podrà accedir al centre sense cita prèvia. Per demanar cita prèvia, cal contactar amb                

l’escola a través del  telèfon 93.7989461 en horari de 9 a les 13h.  

 

 

 

 


