
PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE  

 
Els centres escolars, seguint indicacions del Departament d’Educació, han de          

preparar-se per obrir les escoles quan entrem a la fase 2, és per això que el                

nostre centre ha preparat un pla de reobertura amb unes condicions molt            

estrictes i d’obligat compliment. 

Tot sembla indicar que seran una desena o menys els dies lectius abans de la               

finalització del curs acadèmic. No hi ha cap canvi en la manera de fer les               

classes i la docència telemàtica és la que continuarà vigent fins el 19 de juny.  

És voluntat del Departament poder atendre de manera personalitzada i          

presencial aquells alumnes que ho requereixin, sempre de forma voluntària, i a            

partir de la data en què el territori on és ubicat el centre entri en la fase 2. 

 
S’han de garantir, d’una manera extremadament estricta, les condicions de           

seguretat i salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les               

exigències de l’autoritat sanitària i de l’atenció a la vulnerabilitat d’alumnat,           

professorat i altre personal. Per això, es descarta, en qualsevol cas, la            

reobertura del servei de menjador abans del proper curs.  

Cada centre –que serà netejat i desinfectat prèviament- ha elaborat un Pla            

específic d’obertura, adequat al Pla del Departament aprovat pel PROCICAT i a            

les orientacions específiques que es dictin, tant pel que fa a espais com al              

personal dels centres. 

 
PERSONAL DOCENT I NO DOCENT  
 

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran              

assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus.  

Les condicions de risc són:  

- Tenir més de 60 anys i/o :  

- Patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes         

cardíacs, cardiovasculars, pulmonars, hepàtics o renals i les        

immunodeficiències.  

- Persones amb obesitat mòrbida (IMC més gran que 40)  

1 
 



PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE  

- Patir la malaltia de càncer.  

- Tampoc poden assistir les dones embarassades.  

 

El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable         

respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables.  

 

ACTIVITATS EL DIA D’ASSISTÈNCIA PRESENCIAL AL CENTRE 
 
El dia, o dies, que els alumnes vinguin a l’escola no faran cap sessió docent, ni                

treball curricular, ni es donaran classes presencials; el tipus d’activitats que el            

centre proposarà per aquell dia, o dies, amb els alumnes es limitarà a:  

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

2. Facilitar l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat de l’escola.  

 
ASSISTÈNCIA 

Educació Infantil (P3-P4-P5): Es preveuran propostes específiques i        

extraordinàries, mentre duri el període lectiu, per motius d’ocupació laboral i           

professional de les unitats familiars amb fills/es en edat de 3-6 anys, els             

progenitors dels/les quals hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat          

de flexibilitzar-lo i mentre el Govern de l’Estat no articuli el permís retribuït per a               

aquests casos que hagin estat sol·licitats. 

De 1r de primària, a 3r d’ESO: es preveuran de manera voluntària per les              

famílies de l’alumnat que ho desitgin tutories grupals per l’acompanyament          

personal i emocional de l’alumnat en un màxim nombre de 13 alumnes per grup              

a primària i 15 a ESO, tot tenint en compte que la marxa del curs continuarà                

sent telemàtica.  

A 4t d’ESO: es preveuran de manera voluntària per les famílies de l’alumnat             

que ho desitgin tutories grupals per l’acompanyament personal i emocional de           

l’alumnat en un nombre de 15 alumnes per grup, realitzant una orientació i             

acompanyament en el canvi d’etapa que es planteja al moment d’acabar-la, tot            

tenint en compte que la marxa del curs continuarà sent telemàtica. 
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INFANTIL  
Obertura del centre quan ens trobem en fase 2 (previsiblement a partir del             

dilluns dia 8 de juny). Activitats que es duran a terme:  

ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

(del 8 al 12 de juny i del 15 al 19 de juny entre les 9:00 i les 13:00 hores)  

Acollida en un espai específic per a l’alumnat de famílies els progenitors dels             

quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar tots dos treball            

presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8           

alumnes a P3 i 10 alumnes aP4 i P5 i en horari de 9 a 13 hores amb entrades i                    

sortides al centre esglaonades (s’informarà als inscrits). 

PRIMÀRIA 

Una trobada presencial proposada en tot el període entre el 8 de juny i el               

19 de juny. 

En grups reduïts d’alumnes del mateix curs i en un dia específic que es              

detallarà, sempre de forma voluntària, dividirem els alumnes de les famílies           

que els han inscrit en grups d’un màxim de 13 alumnes per cada grup. Això               

comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada. La          

programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat amb el professorat serà             

informada als inscrits molt aviat.  

 

SECUNDÀRIA 

Una trobada presencial proposada en tot el període entre el 8 de juny i el               

19 de juny. 

En grups reduïts d’alumnes del mateix curs i en un dia específic que es              

detallarà, sempre de forma voluntària, dividirem els alumnes de les famílies           

que els han inscrit en grups d’un màxim de 15 alumnes per cada grup. Això               

comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada. La          

programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat amb el professorat serà             

informada als inscrits molt aviat.  
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OBSERVACIONS i CONSIDERACIONS: 
a) Es faran agrupacions de 13/15 alumnes com a màxim, per tal de donar              

suport personal i emocional als alumnes que hi assisteixin de forma           

voluntària. 

b) L’entrada al centre serà gradual per l’alumnat, amb horaris diferenciats i            

esglaonats i garantint en tot moment les mesures d’higiene, seguretat i           

prevenció i el distanciament físic de 2 metres.  

c) La docència segueix sent telemàtica sense que això comporti una doble            

jornada laboral pel professorat.  

d) En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels              

estudis possibles a seguir el proper curs. 

 

SANITAT: CONTROL DE LES CONDICIONS DE REOBERTURA  
Les condicions sanitàries de reobertura dels centres educatius en la Fase           

2 són les que especifiquem a continuació:  

PER INFANTS, PERSONAL DOCENT i NO DOCENT 

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

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

infecciós.  

- No conviure o haver tingut contacte estret amb persones positiu          

confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

- Calendari de vacunes al dia.  

- En cas de tenir febre al moment d’entrar al centre, l’alumne/a, de            

comú acord amb la família, no entrarà en dependències escolars.  

 

INFANTS 

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 s’aconsella valorar la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es          

consideren malalties de risc per a la CovID-19:  
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1. Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport           

ventilatori.  

2. Malalties cardíaques greus.  

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

precisen tractaments immunosupressors).  

4. Diabetis mal controlada.  

5. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

FAMÍLIES i ALUMNAT 

- Serà obligatòria l’assistència al centre amb una mascareta de protecció. La            

seva utilització a l’interior del centre serà segons les indicacions de seguretat i             

salut que es marquin per cada espai i moment.  

- Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable conforme           

els alumnes i les alumnes que assistiran al centre no presenten símptomes            

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

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

- També s’haurà de presentar còpia del llibre de vacunes conforme es            

troba al dia.  

- 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 escola. En el cas d’observar             

febre o símptomes compatibles amb la COVID-19, no podran portar els fills o             

filles al centre i avisaran a aquest immediatament.  

- Tant famílies com alumnat seguiran les normes de seguretat que marqui el             

centre per tal de mantenir un espai net i desinfectat i afavorir la salut de tots els                 

col·lectius.  

- Les famílies no podran accedir al centre. Per aquesta raó deixaran i             

recolliran els seus fills i filles a les zones marcades pel centre amb aquesta              

finalitat.  

- Només en el cas d’una tutoria individualitzada planificada amb cita prèvia es             

podrà autoritzar que un membre de la família pugui acompanyar el seu fill o filla               

dins el recinte escolar.  
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- Les famílies respectaran els horaris, no accedint al centre sense l’autorització,            

ni en dies o franges horàries no acordades.  

- Les famílies d’Infantil hauran d’acreditar que no poden teletreballar mitjançant           

un certificat de l’empresa on treballin.  

- No es permet l’entrada ni sortida del centre de cap joguina. Per tant,              

l’alumnat no podrà portar cap joguina de casa seva ni endur-se’n cap            

joguina del centre. 

PREVENCIONS 
GENERALS  

INFANTIL (3-6)  PRIMÀRIA (6-12)  ESO (12-16)  PERSONAL DOCENT i NO 
DOCENT  

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).  
 

 
A l’arribada i a la 
sortida del centre 
educatiu.  
Abans i després 
dels àpats.  
Abans i després 
d’anar al WC 
(infants 
continents).  
 

 
A l’arribada i 
a la sortida 
del centre 
educatiu.  
Abans i 
després dels 
àpats.  
Abans i 
després 
d’anar al WC 
(infants 
continents).  
 

 
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.  
 

Mascaretes  L’han de portar 
posada. No 
indicada en 
general. A partir 
de 5 anys i si hi 
ha dificultat per fer 
complir les 
mesures de 
distanciament 
caldria indicar-la.  

L’han de portar 
posada. No 
indicada en 
general i si hi ha 
dificultat per fer 
complir les 
mesures de 
distanciament 
caldria indicar-la.  

L’han de 
portar 
posada. No 
indicada en 
general i si hi 
ha dificultat 
per fer 
complir les 
mesures de 
distanciament 
caldria 
indicar-la.  

Indicada  

Tipus Mascareta  Higiènica amb 
compliment norma 
UNE  

Higiènica amb 
compliment norma 
UNE  

Higiènica 
amb 
compliment 
norma UNE  

FFP2 amb compliment 
norma UNE  
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VENTILACIÓ, 
DESINFECCIÓ  

Instal·lacions interiors  Aules  Material  

Ventilació   
Mínim abans de l’entrada i 
després de la sortida  
2 vegades al dia  
10 minuts cada vegada  
 

 
Si pot ser deixar 
sempre les finestres 
oberts  
 

Neteja   
Prèviament a les tasques 
de desinfecció.  
Periodicitat depèn del 
trànsit. 
Mínim una neteja 
completa al final de la 
jornada. 
 

 
Prèviament a les 
tasques de 
desinfecció. 
Periodicitat depèn 
del trànsit. 
Mínim una neteja 
completa al final de 
la jornada. 
 

Desinfecció   
Periodicitat depèn del 
trànsit. 
Mínim una neteja 
completa al final de la 
jornada. 
Durant el dia espais de 
màxima concurrència.  
En aquells elements, 
superfícies o zones d’ús 
més comú. 
 

 
Periodicitat depèn 
del trànsit. 
Mínim una 
desinfecció 
completa al final de 
la jornada.  
Durant el dia 
sempre que alguna 
circumstància ho 
requereixi.  
En aquells 
elements, 
superfícies o zones 
d’ús més comú. 
 

 
No es pot compartir 
material 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. 
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ORGANITZACIÓ DELS NIVELLS I GRUPS PER HORARI D’ACCÉS AL         

CENTRE EDUCATIU AMB L’ALUMNAT INSCRIT PER VENIR: 

NIVELL GRUPS ALUMNES PROFES DIA/ES HORA/ES 

P3-P4-P5 1 6 1 Del 8 al 19 De 9 a 13 

1r EP 3 36 3 8 juny De 10 a 11 

2n EP 3 39 3 9 juny De 10 a 11 

3r EP 2 18 2 10 juny De 10 a 11 

4t EP 2 22 2 11 juny De 10 a 11 

5è EP 2 24 2 15 juny De 10 a 11 

6è EP 2 25 2 16 juny De 10 a 11 

1r ESO 2 26 2 8 juny D’11.30 a 12.30 

2n ESO 2 30 2 9 juny D’11.30 a 12.30 

3r ESO 2 20 2 11 juny D’11.30 a 12.30 

4t ESO 4 48 4 12 juny D’11.30 a 12.30 

2n CFGS 1 5 1 18 juny 17 h 
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