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INTRODUCCIÓ
Aquest pla d´Obertura ha estat dissenyat seguint les instruccions del pla de Confinament elaborat
pel Ministeri de Sanitat i les recomanacions publicades al document de Pla d´Obertura de Centres
Educatius en Fase 2, del Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya i aprovat pel
PROCICAT el passat 20 de maig de 2020.
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 adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i
vulnerabilitat d’alumnat i personal. El seu contingut serà d´aplicació per a tot el personal de l´escola
Joan Roca Guipúscoa i tots els membres de la seva comunitat educativa.

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.
El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu:
-

OBJECTIU 1:

El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que suposa una
titulació. En el cas de la nostra escola, serien els alumnes de 6è de Primària.
-

OBJECTIU 2:

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

OBJECTIU 3:

Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint
en el treball organitzatiu del retorn.
Paral·lelament la possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar l’atenció a la població escolar
més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares hagin de realitzar treball presencial
sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació de la vida
laboral i familiar.

2

Pla obertura juny 2020 - Escola Joan Roca Guipúscoa

1- DATES.

• En cas d’obrir el 8 de juny (entrada confinament fase 2) l’escola estaria oberta 10 dies
• En cas d’obrir el 15 de juny, l’escola estaria oberta 5 dies. (Del dilluns 15 al dijous 18).
(Divendres 19 darrer dia lectiu del curs).

2- MESURES HIGIÈNIQUES PRÈVIES.
• Desinfecció i neteja del centre. S´ha contractat un equip de Neteja, que durant aquests
dies i durant els dies d’obertura farà afectiu amb rigor tots els protocols de desinfecció, per
assegurar les infraestructures amb un VIRUCIDA especial homologat que compleix totes
les normes, apte per espais amb infants, espais alimentaris i en tot tipus de superfícies d’alt
risc. També s’està senyalitzant l’escola amb bandes al terra i seguint minuciosament totes i
cadascuna de les mesures protocol·làries establertes
Material disponible :
• 1 capsa de guants de 100 unitats per a cada setmana.
• 1 mascareta/dia per a cada professor i personal de secretaria.
• 1 termòmetre a cada punt d’entrada.
• 15 unitats de gel hidroalcohòlic per setmana i dispensadors.
• Mampara de separació Secretaria i Despatx Direcció.
• Taula amb dispensador a cada punt d’entrada.

3- DISTÀNCIES.
Caldrà en tot moment respectar les distàncies marcades per normativa entre les taules dels
alumnes, i intentar que no es trobin pels passadissos ni als lavabos ni escales. Els mestres hauran
d’estar molt atents també a que no es faci intercanvi de material entre ells.
Posarem cartells recordatoris en els passadissos i espais de més flux de circulació.
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4- IDENTIFICACIÓ NOMBRE ALUMNAT
S'ha enviat una circular informativa a les famílies on s’especifiquen les instruccions del Departament
d’educació i on demanem que ens enviessin un correu electrònic en el cas de que els alumnes de
manera voluntària, i sempre que es trobessin en els supòsits següents, tornessin a l’escola, així
com el certificat de responsabilitat.

●
●
●

A- 6è Primària: Són els que acaben etapa i se’ls insistirà en venir cada dia establert.
B- Alumnes Educació Infantil: De manera voluntària, però cada dia.
C- Alumnes de 1r a 5è de Primària : Per realitzar tutories individuals o reforç en petit grup.
De manera voluntària un dia a la setmana.

4.1.- Requisits per a poder-se incorporar
• 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 de vacunació 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.
Les famílies 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 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 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.
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5- PLANTILLA NOMBRE ALUMNAT
Els alumnes que han confirmat la seva assistència via correu a la secretaria del centre són :
Ed. Infantil.
P3: 1 alumne
P4 : 0 alumnes
P5 :0 alumnes

Ed. Primària.
Primer : 6alumnes(tutories individualitzades)
Segon : 5 alumnes(tutories individualitzades)
Tercer : 1 alumne(tutories individualitzades)
Quart : 2 alumnes(tutories individualitzades)
Cinquè : 2 alumnes(tutories individualitzades)
Sisè : 14alumnes (tancament etapa i acompanyament emocional)

En el moment de redactar el document, aquests eren els alumnes confirmats i per tant, la distribució
d’espais i la previsió inicial del personal s’ha fet tenint en compte aquesta previsió.

6- ZONES A OCUPAR
Es farà tot a l'edifici del c/ Guipúscoa, procurant utilitzar el menor número de plantes, en funció del
nombre d’alumnes. S´utilitzaran diferents entrades per evitar al màxim els contactes de pares i
alumnes.
Educació Infantil ocuparà una aula de la planta baixa de l’edifici amb porta directa al carrer (aula de
P3).
Les tutories individualitzades (de 1r a 5è, ocuparan les aules de la planta baixa. (per evitar utilitzar
escales) Aula de música (accés directe) i P4 (entrada principal)
Els grups de sisè de Primària ocuparan les aules de la planta 2n que tenen accés a la porta
d’entrada del c/ Espronceda (tampoc utilitzaran les escales interiors).
Ventilarem 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.
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7- PERSONAL DEL CENTRE
S’establirà,en funció dels grups d’alumnat que confirminl’assistència. En principi, assistiran aquells
mestres que es necessitin , excloent les persones de risc.
Professorat:
Del grup d´infantil, com s'ha confirmat un únic alumne, la persona responsable serà la tutora de P3,
que en el cas que s incorporessin més alumnes d'infantil assumirà també aquests (fins a un màxim
de 8). Si s´incorporés més alumnat d´infantil, incoporarariem una segona tutora.
En quant a les tutories de primària, cada tutora en serà responsable en aquell dia i hora prèviament
establerta.
De Sisè de Primària s’han confirmat 14 alumnes que quedaran repartits amb les seves tutores
corresponents.
Personal Administració: Vindrà l’administrativa que farà també funcions de secretària.
Equip Directiu : Estaran dues de les tres persones presencialment, la tercera farà funcions de
teletreball cobrint tota la part virtual de l’escola i supervisant la docència telemàtica.
Personal de neteja i manteniment: El personal de neteja i manteniment vetllarà constantment per
mantenir els espais nets i desinfectants.

8- PERSONAL DE RISC: EXEMPT

Com marcava el Departament D´Educació s´ha informat al professorat de les condicions de la
reobertura dels centres al Juny i de les característiques del personal exempt , que els fan personal
de risc. Aquestes persones continuen realitzant les seves tasques de manera telemàtica.

9- ACCÉS AL CENTRE
Per tal d'evitar que els alumnes accedeixen tots per la mateixa porta, habilitarem diferents accessos
i també pautarem diferents hores d´entrada en el cas que hi hagi molt aforament.
●
●
●

Infantil .- Porta carrer Guipúscoa de l’aula de P3
6è.- Porta petita c/ Espronceda amb diferent horari (franges diferenciades de 5
minuts )
tutories primària: porta vidre C/ Espronceda

Cada accés al centre disposarà d’una taula amb un kit de seguretat i higiene (termòmetre, gel,
neteja de sola de les sabates,mascaretes si els alumnes no porten…)
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10- ENTRADA A L’ESCOLA
A l’entrar a l’escola per temes administratius i accés del personal, també es prendrà la temperatura
de les persones que accedeixin, i disposaran de gel per les mans, mascaretes i es netejaran les
soles de les sabates.
Els espais estaran distribuïts de manera estratègica propiciant guardar el màxim possible les
distàncies i les trobades en escales i passadissos.

11- PATI
Es farà sortir només 1 grup cada cop. L’esmorzar es farà a l’aula. Amb els alumnes confirmats a
data d´avui, la distribució dels patis, seria la següent:
Infantil : de 9.30h a 09.55h
Sisè A (1): 10.00h a 10.25h
Sisè B (1): 10.30h a 10.55h
Sisè A (2): 11.00h a 11.25h
Sisè B (2): 11.30h a 12.00h
Cada grup haurà d’esperar que l’anterior estigui a l’aula per poder sortir.

12- MENJADOR.
No hi haurà servei de menjador. Es farà servir com a aula si cal.

13- ACTIVITATS
●
●
●

Per als grups d'Infantil, de suport emocional i socialització.
Per als grups de Primària de 1r a 5è de suport emocional i tutorial.
Per a 6è, suport emocional, orientació estudis futurs i recuperacions qui calgui. Tancament
de curs i pas a la secundària.

7

Pla obertura juny 2020 - Escola Joan Roca Guipúscoa

14- TUTORIA FAMILIAR
En cas que una família demani fer una tutoria individualitzada, se l’ha de citar amb hora prèvia i
només hi pot assistir l’alumne i el pare o la mare. Es farà en el dia i horari que aquell grup va a
l’escola.
Des de secretaria, s´ha enviat el llistat als tutors/es i ells s´han posat en contacte amb la família
per concretar el moment de la trobada.

15- TREBALL ACADÈMIC
El curs, tal i com marquen les instruccions que ens han fet arribar des del Departament d´Educació,
finalitzarà telemàticament.
Les tasques, per tant, es plantejaran via telemàtica per tal que els que es queden a casa i els que
venen a l’escola, tinguin les mateixes oportunitats.
A l´aula es treballaran activitats de reforç, dubtes i de suport emocional, però també entregaran les
tasques via telemàtica.
MATERIAL ESCOLAR
1. Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà
documents en paper, excepte en casos imprescindibles.
2. Per a les joguines i el material comú de plàstic es buscaran 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.
3. En cas d’ús, com a grup classe, dels espais comuns, aules taller, aules de música o aules
d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de
contagi.

16- DIVISIÓ DE GRUPS D'ALUMNES
Seguint la normativa , el nombre màxim d’alumnat per grup serà:
• P3.- 8 alumnes/grup.
• P4 i P5.- 10 alumnes/grup.
• Primària.- 13 alumnes/grup.
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Anteriorment, hem citat els espais específics per cada grup. Aquesta previsió, és movible en
funció de si el número d´alumnes va augmentant

17- MESURES DE PROTECCIÓ CONSTANTS
Caldrà fer el seguiment constant de:
• Posar gel cada vegada que entrem i sortim de l’escola.
• Posar gel cada vegada que canviem de material.
• Rentat de mans constant/gel per part del professorat.
• Rentar mans abans i després de menjar esmorzar.
• Vigilar que no es passin material entre ells.
• Respectar sempre la distància exigida (2 metres).
• Vigilar que no interactuïn a les escales.
• Controlar molt l’accés als lavabos.

18- OBSERVACIÓ MALALTIA AL CENTRE
Davant la presència de símptomes compatibles amb la malaltia, 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
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Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais afectats.

19- HORARI PRESENCIAL
●
●
●

El centre farà l’horari de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores.
Aquest horari serà presencial per a Educació Infantil i 6è de Primària .
La resta d’alumnat anirà presencialment un dia a la setmana, per a fer acompanyament
emocional i tutorial prèvia cita concertada amb la tutora.

20- DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SETMANAL
Educació Infantil (P3, P4 i P5):
En el cas d´infantil, serà un servei d´acollida de 9 a 13.00h., per les famílies que justifiquin que estan
treballant presencialment i que no tenen l´opció de teletreballar.

9 -13h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

P3-P4-P5

P3-P4-P5

P3-P4-P5

P3-P4-P5

P3-P4-P5

Alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t i 5è de Primària:
Poden anar:
● Alumnes que necessitin una atenció personalitzada i individual amb la tutora per un
acompanyament educatiu i/o un acompanyament emocional que el nen/a necessiti.
●

Si un grup d'alumnes reduït i d'un mateix curs necessita una atenció tutorial. Aquesta és una
mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Tutories
Individualitzades
de 1r (poden ser
de 9h a 13h caldrà
concretar l’horari
la tutora amb la
família)

Tutories
Individualitzades
de 2n (poden ser
de 9h a 13h caldrà
concretar l’horari
la tutora amb la
família)

Tutories
Individualitzades
de 3r (poden
ser de 9h a 13h
caldrà concretar
l’horari la tutora
amb la família)

Tutories
Individualitzades
de 4t (poden ser
de 9h a 13h
caldrà concretar
l’horari la tutora
amb la família)

Tutories
Individualitzades
de 5è (poden ser
de 9h a 13h
caldrà concretar
l’horari la tutora
amb la família)
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Alumnes de 6è de Primària:
●
●
●

Poden assistir a l'escola en grups de 13 cada dia de la setmana.
Cada grup realitzarà les sessions de 9.00h a 13.00h.
El centre farà una previsió d'alumnes i assignarà i comunicarà els horaris corresponents.
Farem 4 grups i l’horari serà el següent:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

De 9h a 13h
grup 1 6èA

De 9’h a 13h
grup 1 6èA

De 9h a 13h
grup 1 6èA

De 9h a 13h
grup 1 6èA

De 9h a 13h
grup 1 6èA

De 9’05h a
13’05h
grup 2 6èB

De 9’05h a
13’05h
grup 2 6èB

De 9’05h a
13’05h
grup 2 6èB

De 9’05h a
13’05h
grup 2 6èB

De 9’05h a
13’05h
grup 2 6èB

De 8’55h a
12’55h
grup 3 6èA

De 8’55h a
12’55h
grup 3 6èA

De 8’55h a
12’55h
grup 3 6èA

De 8’55h a
12’55h
grup 3 6èA

De 8’55h a
12’55h
grup 3 6èA

De 9’10h a
13’10h
grup 4 6èB

De 9’10h a
13’10h
grup 4 6èB

De 9’10h a
13’10h
grup 4 6èB

De 9’10h a
13’10h
grup 4 6èB

De 9’10h a
13’10h
grup 4 6èB

Les entrades les faran de manera esglaonada,per tal de que els diferents grups de sisè no entrin
tots a la vegada. Les tutores informaran als alumnes de la seva franja horària. Les opcions de grup
3 i 4 estan previstes en el cas que hi hagi una gran assistència d’alumnes de 6è.

21- DECLARACIÓ RESPONSABLE
La incorporació dels alumnes i del professorat es farà amb una declaració responsable,
la qual s´ha fet arribar per correu electrònic al personal laboral i a les famílies, respectivament.
El model és el que ha facilitat el Departament d’Educació.
Model de declaració responsable infantil
Model de declaració responsable primària
Model de declaració responsable personal laboral
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22- PUBLICACIÓ DEL DOCUMENT
Per tal de complir amb la normativa establerta, aquest Pla d’Obertura queda a disposició de la Inspecció
D´Educació i del Consell Escolar de l’escola, i es publicarà a la nostra plataforma virtual ,
per a coneixement de tota la comunitat educativa.
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