
           ESCOLA PARE POVEDA  

 

Pla d’obertura del centre educatiu  

• Presentació 

El pla d’obertura dels 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, estableix que              
cada centre educatiu elabori el seu Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures              
de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per            
al desplegament d’aquest pla, i els aclariments del Consorci d’Educació del 2 de             
juny, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura.  

Aquest Pla intenta garantir, amb els recursos actuals de l’escola, totes les mesures             
de seguretat establertes.  

Aquest pla s’anirà readaptant segons la situació i la normativa que se’n derivi.  
 

   DATA D'INFORMACIÓ Al CONSELL ESCOLAR: 3-06-2020 

 

• Neteja i desinfecció inicial 

Se li ha requerit a l’empresa el seu pla d’actuació per saber la neteja i desinfecció                
inicial i la que es durà a terme durant els dies que hi hagi alumnat al centre.  
Des del dimarts 2 de juny es fa un horari de 3 feineres: una feinera fa el torn de 8:30                    
a 17:00 i les altres dues de 16:00 a 21.30.  
 

• Previsió d’assistència d’alumnat: 

• Estimació a partir de consultes a alumnat i/o famílies 

Previsió d'assistència: 
• Educació infantil: Pendent de la resposta de les famílies  

 



Previsió d'assistència: 
• Primària:  

  

Curs Nº  alumnat Acollida Observacions 
1r A 4 Tutora   

 
1r B 

 
0 

 
----------- 

La tutora és de risc però s'estudiarà la possibilitat d'algun          
infant que pugui necessitar aquesta atenció individual i es         
mirarà de donar-hi resposta 

2n 5 Tutores  
3r 8 Tutores  

 
4t 

 
0 

 
------------- 

Els tutors són de risc, però s'estudiarà la possibilitat d'algun          
infant que pugui necessitar aquesta atenció individual i es         
mirarà de donar-hi resposta 

5è 8 Tutores  

  

Curs Nº alumnat Acollida Observacions 
6è A 12 Tutora - En franges horàries esglaonades 

- En espais diferents  

 -En dies  concrets, un per setmana. 

6è A 12 Tutora 

6è B 12 Tutora 

6è B 12 Tutora 

  

 

• Acollida. Educació Infantil 

L’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies els progenitors de les             
quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense            
possibilitat de flexibilitzar-lo, seran atesos presencialment en el centre en horari de 9 a              
13 hores del 8 al 19 de juny.  
Serà imprescindible que l'alumnat compleixi els següents requisits: 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

• No convivents o 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 el seu equip mèdic 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 aquells infants que 
precisen tractaments immunosupressors).  

• Diabetis mal controlada.  

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  
 
A P3 l'alumnat atès no podrà ser superior, en cap cas, als 8 infants. 
A P4 l'alumnat atès no podrà ser superior, en cap cas, als 10 infants per a cada grup 
A P5 l'alumnat atès no podrà ser superior, en cap cas, als 10 infants, en aquest cas no                  
seran atesos per la seva tutora per ser personal de risc. 
 
En cas d'assistència d'alumnat en ràtios més grans de les indicades, l'equip directiu 
conjuntament amb les tutores seguiran aquests criteris per la selecció de l'alumnat: 

- Alumnat que no s'ha pogut connectat a les videotrucades de forma constant. 

- Alumnat que no fet cap mena de retorn de les tasques proposades. 

- Alumnat vulnerable o que el tutor detecti que està en una situació emocional que 
requereix aquest acompanyament. 

 
 
Serà un requisit indispensable presentar el model de declaració responsable          
abans d'entrar al centre. 
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/gestio2020/A819_Declaracio%20responsable%
20infantil%20(2).pdf 
 

• Atenció educativa presencial 

Cada tutor prepararà una proposta adequada a cada alumne per realitzar durant 
l'estona que duri la trobada 

• Atenció personalitzada 

Cada tutor vetllarà per donar la millor atenció i resposta a nivell emocional a cada un                
dels alumnes que assisteixin al centre. 
L’equip de tutores seran les responsables de fer la selecció dels alumnes i de fer la                
convocatòria telefònica pel dia i l’hora previst.  

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/gestio2020/A819_Declaracio%20responsable%20infantil%20(2).pdf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/gestio2020/A819_Declaracio%20responsable%20infantil%20(2).pdf


Serà un requisit indispensable presentar el model de declaració responsable          
abans d'entrar al centre. 
 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdm

inistrativa/A818.pdf 

 
• Atenció en petit grup  

En cas que el tutor/a cregui convenient que alguns alumnes formin un petit grup per fer 
un treball de socialització, tenint en compte les mesures sanitàries establertes, es 
podran convocar com a màxim 3 alumnes a la vegada. Aquesta mesura només 
s'aplicarà amb l'alumnat de 1r a 5è. 

En el cas de l'alumnat de 6è, donada la seva situació de final d'etapa, plantegem una 
trobada de màxim 13 alumnes un cop per setmana. 

La finalitat d'aquesta seria poder fer un bon tancament de curs i d'etapa donat que 
aquest alumnat marxa de l'escola. 

Serà un requisit indispensable presentar el model de declaració responsable          
abans d'entrar al centre. 
 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdm

inistrativa/A818.pdf 

 

• Disponibilitat del personal del centre i encàrrecs a fer  

Personal docent: 

E.I. del total de 6 docents: 4 + TEI assistiran, 1 docent no podrà. 

Primària: del total de 19 docents: 10 assistiran, 9 no podran 

Equip directiu: Assistirà tot l'equip 

Personal no docent 

Conserge: No pot assistir 

Administrativa: No pot assistir 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf


Tasques a fer: 

- Adequació dels espais seguint la normativa dictada per les instruccions de l'obertura 
de centre 

- Atenció i cura de l'alumnat que estigui presencialment en el centre 

- Vetllar, en tot moment, per les mesures de seguretat dels infants. 

 

• Criteris de selecció de possibles usuaris.  

- Alumnat que no s'ha pogut connectat a les videotrucades de forma constant. 

- Alumnat que no fet cap mena de retorn de les tasques proposades. 

- Alumnat vulnerable o que el tutor detecti que està en una situació emocional que 
requereix aquest acompanyament. 

- Alumnat de 6è tot. 

Aquesta proposta de participació de l'alumnat a l'escola, feta per l'equip docent, sempre 
serà de caràcter voluntari i sota el vist-i-plau de les famílies.  

• Horari del centre i fluxos de circulació 

Les entrades quedaran centralitzades, únicament, per l'avinguda Vallcarca. 

Habilitarem dues portes d'entrada i sortida, una per infantil i l'altra per primària. 

 Per evitar les aglomeracions l’alumnat només podrà venir acompanyat d’un adult que 
no podrà entrar a l’escola. 

Requisits abans d'entrar al centre: 

- La família ha de prendre la temperatura a l’infant abans de venir a l’escola i observar 
que no presenti simptomatologia Covid. Hauran de portar el carnet de vacunes al dia i 
ensenyar-lo el primer dia.  

- Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies 
fora de les instal·lacions.  

 - A l’entrada de l’escola les 9 desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic. Hi haurà un 
membre del claustre a la porta posant el gel.  

- Un cop a dins l’aula l’infant deixa les seves pertinences en el seu espai invidual i 
s’espera per anar a rentar mans.  

- Rentada de mans a l’aula i tornada a l’espai individual.  



Requisits abans de sortir del centre: 

-  Rentada de mans.  

- Les famílies s’esperen a fora a la porta principal a la distància de seguretat i quan la 
mestra te contacte visual amb les famílies l’alumne/a surt sol/a.  

 

• A Educació infantil. 

Curs Entrada Sortida 
P5 9:00 12:15 
P4 A 9:15 12:30 
P4 B 9:30 12:45 
P3 9:45 13:00 

 

Aquest servei s'haurà de fer servir al llarg de totes les dues setmanes que queden per 
finalitzar el curs escolar, no serà possible l'ús de dies puntuals 

Materials i activitats a l’aula:  

- A les aules no hi haurà joguines.  

- L’alumnat utilitzarà material individual i es demanarà a les famílies que portin un parell 
de joguines de casa i un conte que s’eduran a l’acabar la jornada.  

- Tot el material d’ús de de l’alumne es guardarà dins la motxilla personal de l'alumne 

- Cada alumne tindrà un espai delimitat a l’aula (4m2) per tal de garantir la distància de 
seguretat de 2m.  

Estona d’esmorzar i esbarjo:  

- A l’hora d’esmorzar abans i després s’han de fer les rutines de rentada de mans.  

- Cada infant haurà de portar de casa la seva aigua i el seu esmorzar. 

- En cap cas hi haurà contacte ni interacció amb altres infants.  

- Rutina de lavabo abans de sortir al pati. L’ús del wc serà individual i s’ha de procurar 
una desinfecció després de cada ús (això no ho podem garantir segons el nombre 
d'alumnat que vingui a l'escola) 

- Els infants sortiran una estona a fer activitats al pati de l’escola mantenint la distància 
entre ells. Podran portar la seva joguina individual. 

- Si hi ha més d’un grup s’assignarà a cadascun un espai diferenciat.  

 



 

• A Primària 

Per garantir una bona organització hem assignat a cada nivell un dia de la setmana per 
assistir presencialment a l'escola. Serà tasca de cada tutor sequenciar les diferents 
franges horàries del seu alumnat, amb l'objectiu que les entrades i sortides del centre 
siguin el més esglaonades possible. 

El centre farà aquesta atenció a l'alumnat de 9 a 13H  

Tot l'alumnat que assistirà al centre ho farà de manera voluntària.  

No està previst proposar activitats lectives donat que encara s'està fent un 
ensenyament de forma telemàtica fins el dia 19 de juny. 

 

Els assistents hauran de presentar el model de declaració responsable.  
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdm

inistrativa/A818.pdf 

Itineraris de circulació:  
 

• Per anar al WC es farà de manera individual i s’ha de procurar una desinfecció               
després de cada ús (servei de neteja del que disposarà el centre) 

• Entrades i sortides: Pujaran i baixaran per l'escala principal però estàrà indicat            
en una banda el sentit únic de pujada i per l'altra sentit únic de baixada. 

 

• Planificació d’espais i horaris per a les diferents activitats: 

 Acollida. Educació infantil 

• A mesura que l'alumnat de cada franja vagi arribant, anirà a la seva aula habitual on 

l'espararà la seva tutora o mestre de referència 

Curs Horari Lloc 
P5 10:00 a 10:30 Pati infantil 
P4 A 10:30 a 11:00 Pista 
P4 B 10:30 a 11:00 Pista 
P3 11:00 a 11:30 Pati infantil 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf


 

A Primària 

Atenció personalitzada i/o en petit grup 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous  11 Divendres 12 
  6è 1r i 2n 3r i 5è 

Dilluns  15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 
1r i 2n  6è 3r i 5è X 

 

Selecció i adequació del material escolar 

- Només farem ús d'aquell material imprescindible, a poder ser d'un sol ús i en   cas 
contrari es farà la seva desinfecció oportuna. 

- No es considera donar papers, material escolar ni tampoc ordinadors per tal de fer un 
treball a l'aula. 

 

• Concreció de les mesures de protecció i prevenció.  

a. Distanciament físic  

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. S’evitaran           
els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre.  

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.  

Es rentaran les mans a l’arribar i al marxar del centre de forma sistemàtica i cada                
vegada que els docents ho creguin necessari d'acordamb les instruccions sanitàries           
vigents 

 

 

 

 



c. Mascaretes  
 
Tot el personal que estigui al centre haurà de porta la mascareta. 
  
Alumnes de 2n. Cicle d’educació infantil (3-6 anys) no està indicada, tot i que a partir                
de 5 anys i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria                
indicar-la.  
Alumnes d’Educació primària (6-12 anys) està indicada. 
 

• Pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre 

 Pautes de ventilació  

Al matí a primera hora s’encarregarà d'obrir les finestres de l’aula/de les aules             

ocupades cada tutor o algun membre de l'equip directiu del centre.  

Cada mestre que ocupi l’aula les ventilarà cada 10 min.  

Al finalitzar el dia tancarà les finestres el tutor que hagi ocupat l'aula.  

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 generals de neteja i desinfecció  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys             

diària pel personal contractat pel Consorci de l’empresa Fomento. 

Es farà dos torns amb una feinera per torns de 8:30 a 17:00 i un altre torn de 16:00 a                    

21:00 

• Mesures per a la detecció de simptomatologia compatible amb COVID19 

Partint de la declaració de responsabilitat que presenta la família a l'entrada dels infants 

a l'escola, només es prendrà la temperatra d'aquell alumnat del qual es tinguin indicis 

que pot estar malalt. 

 

 



• Concreció del Protocol d’actuació en cas de detecció 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries 
vigents en aquell moment. 

Si es tracta de l'alumnat: 

En cas que un infant mostri alguna simptomatologia procedirem a avisar 
immediatament a la família que es compromet a venir-lo a buscar de forma immediata 
per tal d'evitar possibles contagis a altres persones.Paral.lelament procedirem a aïllar 
l’alumne o alumna en un espai específic i allunyat de la resta dels companys i/o 
personal present en el centre. 

Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos . 
Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre . 
 
Si es tracta del personal del centre: 
 
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

• No assistir al centre i si està en el centre trucar al metge i marxar.  
• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  

- 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.  
 

• Continuïtat de la docència telemàtica 

Durant aquest període d'atenció presencial a l'escola, es continuarà fent la docència 

telemàtica fins el dia 19 de juny. 

 

 



• Criteris d’avaluació del Pla 

El pla serà avaluat per la direcció del centre conjuntament amb la inspecció un cop               

finalitzat aquest període d'obertura  

S’avaluarà: 

-La viabilitat del pla. 

-Les incidències surgides i la seva gestió.  

-L’eficiència del personal docent per a mantenir les normes de seguretat sanitària            

proposades 

- La implicació de la comunitat educativa 

 


