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Aquest document detalla les actuacions i organització de l’Escola Azorín S.C.C.L. que s’ajusten 
al document marc i al document d’instruccions del Pla d’obertura de centres publicats pel 
Departament d’Educació i aprovat pel PROCICAT. 
 
El curs actual 2019-2020 acabarà telemàticament el divendres 19 de juny i es seguirà la 
mateixa organització i acompanyament a distància tal i com s’ha fet des del divendres 13 de 
març. 
  
El Pla contempla la reobertura dels centres educatius de Catalunya a partir de l’entrada en 
fase 2 de desescalada, prevista pel 8 o 15 de juny a les escoles del nostre municipi, 
especificant el dia d’assistència de l’alumnat en funció de les franges d’edat. 
  
La comunitat educativa està informada del contingut d’aquest Pla que està publicat a l’espai 
web del centre.  
 
L’assistència de l’alumnat al centre escolar és voluntària i ha de complir amb els requisits 
d’assistència explicats més endavant.  
 
La finalitat d’aquest Pla té com a objectius: 
 

 Donar suport a la finalització d’etapa i orientar el pas a Secundària. 
 Fer l’acompanyament tutorial i emocional dels alumnes.  
 Facilitar l’atenció a l’alumnat més vulnerable i la conciliació. 
 Facilitar la planificació i organització dels diferents escenaris del curs 2020-21. 

 
 
1.-ALUMNAT 
 
1.1 Criteris generals 
 
▪  El retorn presencial al centre per part dels alumnes és voluntari per les famílies.  

▪  Les famílies han d’informar al centre de la voluntat d’assistència presencial del seu fill/a a 
l’escola, per portar a terme la deguda planificació.  

▪   Es prioritzarà l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat 
d’educació infantil els pares o mares dels quals treballin de forma presencial sense possibilitat 
de flexibilització.  
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1.2 Requisits per assistir al centre educatiu 

▪  Per poder reincorporar-se els alumnes han 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. 

 No haver estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  
 No ha d’haver estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  
 Tenir el calendari de vacunes al dia. 

En cas de que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció, 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 malaltes 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. 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu 
una declaració responsable, d’acord amb el model que serà facilitat, pel qual els seus fills o 
filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu També han d’informar al 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/es prenent-los la temperatura 
abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En presència de febre o d’algun dels 
símptomes compatibles amb la COVID-19 no es podrà assistir al centre.  

1.3 Previsió d’alumnat 

En el moment de la redacció d’aquest Pla, no podem establir una previsió detallada de 
l’alumnat que assistirà presencialment. La direcció de l’Escola recollirà les dades per tal de 
poder tenir un registre de traçabilitat.  

1.4  Concreció de les activitats en el Pla de reobertura de centres 

En cas de necessitat d’acompanyament d’atenció tutorial personalitzada de forma presencial, 
cada família s’haurà d’adreçar al tutor/a corresponent, sol·licitant cita prèvia.  
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 Educació Infantil  
 
Acollida voluntària de l’alumnat per motius de conciliació, a partir del 8 del juny, en horari de 
9:00 a 13:00h. (Cal presentar certificat d’empresa). 
 
La ràtio d’alumnes serà: 
 

 P1 i P2  --   5 alumnes per espai 
 P3  --  8 alumnes per espai 
 P4 i P5   --  10 alumnes per espai 

 
 Educació Primària (de 1r a 5è)  

 
Trobades de forma voluntària en grups reduïts (màxim 13 alumnes) per recollir material i 
seguiment tutorial. El tutor/a formarà el grups de retrobament i us informarà per correu.  

Primer de Primària (horari de 9:00 a 11:00 hores)  

 Primer grup:  dijous 11 de juny 
 Segon grup:  divendres 12 de juny 
 Tercer grup:  dilluns 15 de juny 

Segon  de Primària (horari de 9:15 a 11:15 hores)  

 Primer grup:  dijous 11 de juny 
 Segon grup:  divendres 12 de juny 
 Tercer grup:  dilluns 15 de juny 

 
Tercer de Primària (horari de 11:30 a 12:45 hores)  

 Primer grup:  dimecres 10 de juny 
 Segon grup:  divendres 12 de juny 
 Tercer grup:  dilluns 15 de juny 

Quart de Primària (horari de 11:45 a 13:00 hores)  

 Primer grup:  dimecres 10 de juny 
 Segon grup:  divendres 12 de juny 
 Tercer grup:  dilluns 15 de juny 

Cinquè de Primària (horari de 11:45 a 13:00 hores)  

 Primer grup:  dijous 11 de juny 
 Segon grup:  dimarts 16 de juny 
 Tercer grup:  dijous 18 de juny 
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 Educació Primària (6è EP)  

Trobades de forma voluntària en grups reduïts (màxim 13 alumnes), per recollir material, per 
seguiment tutorial i per acompanyament en el tancament de l’etapa.  

L’horari serà de 9:30 a 11:30 hores, els dies 

 dimarts 9 de juny 
 dijous 11 de juny 
 dimarts 16 de juny 
 dijous 18 de juny 

 
1.5  Planificació horària dels grups d’alumnes 
 

Dilluns 8 juny Dimarts 9 juny Dimecres 10 juny Dijous 11 juny Divendres 12 juny 
Acollida Educació 

Infantil (P1, P2, P3, P4 i 
P5) 

9:00 - 13:00 h 
 
 

Acollida Educació 
Infantil (P1, P2, P3, P4 i 

P5) 
9:00 - 13:00 h 

Sisè  1 grup 
9:30 – 11:30 

Acollida Educació 
Infantil (P1, P2, P3, P4 i 

P5) 
9:00 - 13:00 h 
Tercer 1r grup 
11:30-12:45 

Quart 1r grup 
11:45-13:00 

Acollida Educació 
Infantil (P1, P2, P3, P4 i 

P5) 
9:00 - 13:00 h 
Primer 1r grup 

9:00-11:00 
Segon 1r grup 

9:15- 11:15 
Sisè  1 grup 
9:30 – 11:30 

Cinquè 1r grup 
11:45 – 13:00 

Acollida Educació 
Infantil (P1, P2, P3, P4 i 

P5) 
9:00 - 13:00 h 

Primer 2n grup 
9:00-11:00 

Segon 2n grup 
9:15- 11:15 

Tercer 2n grup 
11:30-12:45 

Quart 2n grup 
11:45-13:00 

Dilluns 15 juny Dimarts 16 juny Dimecres 17 juny Dijous 18 juny Divendres 19 juny 
Acollida Educació 

Infantil (P1, P2, P3, P4 i 
P5) 

9:00 - 13:00 h 
Primer 3r grup 

9:00-11:00 
Segon 3r grup 

9:15- 11:15 
Tercer 3r grup 
11:30-12:45 

Quart 3r grup 
11:45-13:00 

 

Acollida Educació 
Infantil (P1, P2, P3, P4 i 

P5) 
9:00 - 13:00 h 

Sisè  1 grup 
9:30 – 11:30 

Cinquè 2n grup 
11:45 – 13:00 

Acollida Educació 
Infantil (P1, P2, P3, P4 i 

P5) 
9:00 - 13:00 h 

 

Acollida Educació 
Infantil (P1, P2, P3, P4 i 

P5) 
9:00 - 13:00 h 

Sisè  1 grup 
9:30 – 11:30 

Cinquè 3r grup 
11:45 – 13:00 

Acollida Educació 
Infantil (P1, P2, P3, P4 i 

P5) 
9:00 - 13:00 h 
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2.- PERSONAL DEL CENTRE 

2.1 Requisits per assistir al centre educatiu 

Tot el personal del centre ha d’emplenar una declaració responsable, segons la informació 
establerta a la instrucció 2/2020 de 28 de maig, del Departament d’Educació.  
 
Els grups d’especial vulnerabilitat que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb 
diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica severa, 
malaltia pulmonar crònica, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer, dones 
embarassades, obesitat mòrbida (IMC>40) i més grans de 60 anys.  
 
Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de 
juny. 
 
2.2 Nombre de professionals que pot fer atenció presencial al centre 
 
En el moment de la redacció del Pla, podem establir una relació de 10 professionals. La 
situació pot variar en funció de la supervisió de Riscos Laborals. La Direcció recollirà les dades 
nominals per poder tenir un registre de traçabilitat.  
 
3.- ESPAIS I GRUPS 
 
3.1 Criteris d’ús d’espais i d’agrupament de l’alumnat 
 
▪  Les activitats presencials en grup seran estables i fixes per poder tenir la traçabilitat de 
contactes en cas de contagi.  
▪  S’evitaran els canvis d’aula. 
▪  La mesura bàsica de referència és de 4 m2 per alumne. 
▪  Tots els espais del centre seran susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup.  
 
4.- FLUXOS DE CIRCULACIÓ 
 
Per evitar l’aglomeració de persones en un mateix lloc del centre s’han establert circuits i s’ha 
organitzat la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments 
determinats:  
 
4.1  Entrades i sortides  
 
▪  Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat, en intervals de 15 
minuts per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els 
possibles diferents accessos a la instal·lació.  

▪ Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona.  
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▪  Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora 
de les instal·lacions.  

▪  Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.  
 
 
4.2  Circulació pels passadissos i accés al pati  
 
Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els 
lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.  
 
5.- MATERIAL ESCOLAR  
 
▪ Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran 
documents en paper, excepte en casos imprescindibles.  

▪  Per a les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes perquè tingui un ús 
individual diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del material per un altre 
infant s’haurà desinfectat.  

▪  En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de música o 
aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de 
contagi.  
 
6.- MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 
6.1  Reforç de mesures saludables 
 
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.  
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6.2  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. Els infants que assistiran al centre 
disposaran d’un espai d’uns 4 m2. 
 
6.3  Rentat de mans 
 
Es requerirà el rentat de mans, de l’alumnat:  
 
▪  A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
▪  Abans i després de l’esmorzar 
▪  Abans i després d’anar al lavabo 
▪  Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 
 
En 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 lavabo. 
▪  Abans i després d’anar al lavabo.  
▪  Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 
▪  Com a mínim, una vegada cada 2 hores.  
 
A l’Escola s’han habilitat diferents punts amb solució hidroalcòholica i de rentat de mans, 
especialment a l’entrada i als diferents espais.  
 
6.4  Màscares 
 
A partir del 5 anys s’haurà de portar posada la mascareta higiènica mentre estigui dins del 
recinte escolar, donada la dificultat de complir les mesures de distanciament.  
 
6.5  Pautes de ventilació 
 
Es ventilarà l’escola com a mínim abans de l’entrada i sortida dels infants 3 vegades al dia, 
almenys 10 minuts cada vegada.  
 
6.6  Pautes generals de neteja i desinfecció 
 
La neteja i posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Se seguiran 
les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.  
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6.7  Entrada a l’escola 
 
Les famílies no podran entrar dins del recinte de l’escola i hauran d’esperar-se a la porta. 
 
6.8  Mesures específiques per a la llar d’infants 
 
▪ Els xumets i biberons s’hauran de guardar dins d’uns estoigs o bossetes de plàstic 
individuals. Es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es 
recomana la seva esterilització després de cada ús.  
 
▪  Recomanem que els nens/nens portin unes sabates o mitjons d’ús exclusiu per la llar.  
 
▪  Les famílies no podran accedir a l’interior del centre i per tant, no es podrà deixar el cotxet a 
l’escola.  
 
7.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 
COVID-19 
 
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:  
 
• Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic  
• 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, 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.  
• Posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció.  
   
8.- DIFUSIÓ DEL PLA 
 
El Pla d’obertura de centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.  
 

La Direcció informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre.  


