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Aquest protocol ha estat dissenyat seguint les recomanacions del pla 
de confi nament elaborat pel Ministeri de Sanitat i les recomanacions 
publicades al document de Pla obertura de Centres Educatius en Fase 
2, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i apro-
vat pel PROCICAT el passat 20 de maig de 2020. Qualsevol canvi en 
els criteris establerts en aquests documents obligarà a la revisió del 
present protocol. 

El seu contingut serà d’aplicació per a tot el personal de l’Escola Joan 
Roca-Meridiana, així com per a totes les empreses, entitats o personal 
autònom que desenvolupin alguna activitat en el centre educatiu.

La correcta aplicació d’aquest Pla serà responsabilitat de Titularitat i 
l’Equip Directiu.

Equip Directiu de l'Escola Joan Roca - Meridiana

Introducció

Pla d'obertura: 
Escola Joan Roca 
__ Meridiana

Pla d'obertura: Escola Joan Roca - Meridiana
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2.1. Indicacions del Departament d’Educació

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la pri-
mera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents 
específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequa-
ció d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i per-
sonal. 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 

Durant aquest període, el Departament d’Educació es planteja un triple objectiu: 

Objectiu 1: El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’eta-
pa educativa que suposa una titulació (4t ESO, 2n de BATX, 2n de CF, adults i 
idiomes).

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. 

I paral·lelament, en l’etapa d’educació infantil (0-6), facilitar 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. Actuació de l’Escola Joan Roca - Meridiana, 
referent a l’ordenança de l’obertura dels centres 
públics i concertats de municipis en Fase 2 de 
desescalada per a la finalització del curs 2019-2020
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La data d’aplicació del Pla d’obertura de l’escola Joan Roca-Meridiana, serà el 8 
de juny, en el cas de l’arribada de la Fase 2 a l’àrea de Barcelona. El curs 2019-20, 
a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

Cal destacar que la possibilitat de tornar a l’escola ha de facilitar l’atenció dels 
alumnes més vulnerables i la conciliació, per les famílies d’educació Infantil, 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. 

3. Dates d’aplicació del Pla
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4.1. Adaptació de l’objectiu 1: èmfasi en el curs 6è de primària

Tenim present que l’acció educativa presencial i de caràcter voluntari (especial-
ment, per a l’alumnat de 6è de primària, es contempla per donar suport a l’assoli-
ment de superar l’etapa (obtenció de primària). Per aquest motiu, fem constància 
que el 100% del nostre alumnat (infantil i primària) disposa d’aparells informàtics 
(ordinadors, tableta, mòbil etc.) i de connexió a Internet, i ha participat activament 
en totes les activitats programades regularment (des de la primera setmana de 
confinament). En els casos que no han disposat d’aquests aparells informàtics, 
l’escola els ha facilitat ordinadors per poder seguir les feines planificades per 
cada tutora i especialistes.

En aquest sentit, hem fet una proposta educativa diària en els curs de 1r i 2n cicle 
d’Educació Infantil i setmanal en els cursos de Primària amb la finalitat de dur a 
terme una acció educativa telemàtica. A més, ressaltem l’ampliació de tutories 
grupals virtuals a tota l’educació infantil i primària, juntament amb trucades i/o 
videotrucades setmanalment amb les famílies. 

Per tal de minimitzar els riscos de contagi i finalitzar el curs de manera virtual, 
proposem continuar amb totes les sessions programades des de casa i no de 
manera presencial. 

Les instruccions ens indiquen que pel temps que queda i l’esforç que implicaria, 
no tornarem a tenir activitat lectiva, classes com les coneixem, i que la formació 
continuarà fent-se de forma telemàtica com fins ara. Sí que es duran a terme 
algunes activitats molt delimitades, que us resumin a continuació:

4.1.1. Accions educatives de caire tutorial i orientador en grups de 13 alumnes 
com a màxim per als que acaben els seus estudis primaris (6è de primària) per 
tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalit-
zat del seu pas a secundària. 

4. Organització de l’obertura a l’Escola Joan Roca 
- Meridiana per assolir els tres objectius presentats, 
a partir del dia 8 de juny de 2020 (Fase 2) 
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Cada alumne/a portarà el seu material i en el cas que sigui possible el seu or-
dinador o tauleta personal. Els alumnes podran portar l’esmorzar de casa i una 
ampolla d’aigua per beure. 

Entrada i sortida dels grups: l’entrada serà pel carrer Av. Meridiana, 253 a les 9 h 
(mirar el grup que entrarà cada dia) i només acompanyat d’un familiar. Es recoma-
na no venir abans d’hora per no trobar-se amb aglomeració d’alumnes. Al carrer hi 
haurà un membre de l’equip directiu degudament protegit amb mascareta que vet-
llarà perquè es compleixin les normes de seguretat, fent una fila deixant l’espai de 
2 metres entre alumnes. Només el primer dia, abans d’entrar a l’escola es recollirà 
el paper signat per les famílies de declaració responsable, si alguna família no el 
portés se li facilitarà una copia en el moment, la signarà amb un bolígraf de l’escola 
que posteriorment es quedarà la família. Es col·locarà una taula perquè els pares 
puguin signar el paper còmodament. Aquesta taula es netejarà amb desinfectant 
cada vegada que sigui utilitzada per una família i eixugada amb paper. 

A l’entrada de l’edifici B hi haurà un mestre, el qual tindrà les següents funcions:

1. Prendrà la temperatura de cada alumne i seguidament desinfectarà la sola de 
les sabates amb spray desinfectant i s’eixugarà en una catifa absorbent. 

2. També posarà a les mans líquid hidroalcohòlic abans de pujar a les classes i 

Setmana del 8 al 12 de juny:

Setmana del 15 al 19 de juny:

6è Primària Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9 a 13h 
(Aula de 6è) GRUP B GRUP A GRUP B GRUP A GRUP B

9’20 a 13h
(Aula de 5è) GRUP A GRUP B GRUP A GRUP B GRUP A

S’estableix el següent horari: 

6è Primària Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9 a 13 h 
(Aula de 6è) GRUP A GRUP B  GRUP A GRUP B GRUP A

9:20 a 13 h
(Aula de 5è) GRUP B GRUP A GRUP B GRUP A GRUP B
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recordarà que cal pujar les escales sense tocar la barana ni les parets. També 
hi haurà rètols que ho informaran. 

3. La tutora restarà a la classe protegida amb mascareta i esperarà que els dos 
grups estiguin asseguts per començar la sessió.

A les dues aules es disposarà de líquid hidroalcohòlic per les mans i també hi 
haurà una paperera amb tapa per llençar els mocadors utilitzats. A cada replà hi 
haurà líquid hidroalcohòlic per les mans.

La mesura bàsica de referència a l’aula serà de 4 m2 per alumne. Totes les taules 
hauran de respectar una distància de seguretat respecte l’entrada i la zona del 
professorat de 2 m de distància. Les finestres i les portes hauran de romandre 
obertes en tot moment.

No es realitzaran patis, si es podrà accedir a aquests espais, per esmorzar, sem-
pre respectant distàncies i normes d’higiene. 

Abans de fer la sortida, els alumnes aniran al lavabo d’un en un a rentar-se les mans. 
Baixaran les escales amb una separació d’aproximadament 30 segons. Es demana 
puntualitat a les famílies per evitar aglomeracions d’alumnes i famílies a la porta. 

4.2. Adaptació de l’objectiu 2
Per tal de fer un acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat de tots els 
nivells de primària (de 1r a 5è) , proposem el següent horari de caràcter voluntari 
(assistència confirmada prèviament), fins al 19 de juny de 2020, amb unes ins-
truccions molt concretes: 

4.2.1. Activitats ocasionals no lectives d’acompanyament i tancament de curs 
per a la resta d’alumnat, en grups reduïts i respectant les mesures de seguretat.

Setmana del 8 al 12 de juny

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9 -10 h  1r Prim. A  2n Prim. A
  (aula 2n)  (aula 2n)   

10:30-11:30 h  1r Prim. B  2n Prim. B
  aula 2n)  (aula 2n)   

10-11 h  5è Prim. A   3r Prim. A 4t Prim. A
  (aula 4t)   (aula 3r) (aula 4t) 

11:30-12:30 h  5è Prim. B   3r Prim. B 4t Prim. B
  (aula 4t)   (aula 3r) (aula 4t) 
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L'entrada i sortida dels alumnes de 1r i 2n de primària serà pel carrer Sant Antoni 
Maria Claret, per l’aula de 1r, sempre respectant horari d’entrada i puntualitat per 
tal de no acumular-se a les entrades i sortides i només acompanyat d’un familiar. 
Es recomana no venir abans d’hora per no trobar-se amb aglomeració d’alum-
nes. Al carrer hi haurà un component de l’equip directiu degudament protegit 
amb mascareta i vetllarà perquè es compleixin les normes de seguretat, fent fila 
deixant l’espai de 2 metres entre alumnes. Només el primer dia, abans d’entrar 
es recollirà el paper signat per les famílies de declaració responsable, si alguna 
família no el portés se li facilitarà una copia en el moment, la signarà amb un bolí-
graf de l’escola que posteriorment se’l quedarà la família. Es col·locarà una taula 
perquè els pares puguin signar el paper còmodament. Aquesta taula es netejarà 
amb desinfectant cada vegada que sigui utilitzada per una família i eixugada 
amb paper. A l’aula de 1r, hi haurà un mestre, el qual tindrà les següents funcions: 

1. Prendrà la temperatura de cada alumne i seguidament desinfectarà la sola de 
les sabates amb esprai desinfectant i s’eixugarà en una catifa absorbent. 

2. També posarà a les mans líquid hidroalcohòlic abans d’anar a la classe de 
2n, on es faran les sessions de tutoria i on els esperarà la tutora degudament 
protegida amb mascareta. 

A la classe hi haurà líquid hidroalcohòlic per les mans i també hi haurà una pape-
rera amb tapa per llençar els mocadors utilitzats. 

Setmana del 15 al 19 de juny

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9 -10 h 1r Prim. B  2n Prim. B
 (aula 2n)  (aula 2n)   

10:30-11:30 h 1r Prim. A  2n Prim. A
 (aula 2n)  (aula 2n)   

10-11 h 5è Prim. B   3r Prim. B 4t Prim. B
 (aula 4t)   (aula 3r) (aula 4t)   

11:30-12:30 h 5è Prim. A   3r Prim. A 4t Prim. A
 (aula 4t)   (aula 3r) (aula 4t)   
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La mesura bàsica de referència a l’aula serà de 4 m2 per alumne. Totes les taules 
hauran de respectar una distància de seguretat respecte l’entrada i la zona del 
professorat de 2m de distància. Les finestres i les portes hauran de romandre 
obertes en tot moment.

Abans de fer la sortida, els alumnes aniran al lavabo, d’un en un, a rentar-se les 
mans.

A la sortida dels alumnes, hi haurà un membre de l’equip directiu vetllant perquè 
l’entrega dels alumnes es facin de manera organitzada i respectant els mesures 
de seguretat. La sortida la farà un mestre i anirà cridant alumne per alumne per 
fer el repartiment amb una separació de 30 segons. Es demana puntualitat a les 
famílies, per tal de no tenir aglomeracions d’alumnes i famílies a la porta. 

Entrada i sortida dels alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària: l’entrada serà pel carrer 
Avda. Meridiana, 253 i només acompanyat d’un familiar. Es recomana no venir 
abans d’hora per no trobar-se amb aglomeració d’alumnes. Al carrer hi haurà 
un membre de l’equip directiu , degudament protegit amb mascareta i vetllarà 
perquè es compleixin les normes de seguretat, fent una fila deixant l’espai de 2 
metres entre alumnes. Només el primer dia, abans d’entrar a l’escola es recollirà 
el paper signat per les famílies de declaració responsable, si alguna família no el 
portés se li facilitarà una copia en el moment, la signarà amb un bolígraf de l’es-
cola que posteriorment se’l quedarà la família. Es col·locarà una taula perquè els 
pares puguin signar el paper còmodament. Aquesta taula es netejarà amb des-
infectant cada vegada que sigui utilitzada per una família i eixugada amb paper. 
A l’entrada de l’edifici B, hi haurà un mestre, el qual tindrà les següents funcions: 

1. Prendrà la temperatura de cada alumne i seguidament desinfectarà la sola de 
les sabates amb esprai desinfectant i s’eixugarà en una catifa absorbent. 

2. També posarà a les mans líquid hidroalcohòlic abans de pujar a les classes i 
recordarà que cal pujar les escales sense tocar la barana ni les parets. També 
hi haurà rètols que ho informaran. La tutora restarà a la classe degudament 
protegida amb mascareta. 

A les aules es disposarà de líquid hidroalcohòlic per les mans i també hi haurà 
una paperera amb tapa per llençar els mocadors utilitzats. A cada replà hi haurà 
líquid hidroalcohòlic per les mans.

La mesura bàsica de referència a l’aula serà de 4m2 per alumne. Totes les taules 
hauran de respectar una distància de seguretat respecte l’entrada i la zona del 
professorat de 2 m de distància. Les finestres i les portes hauran de romandre 
obertes en tot moment.
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Abans de fer la sortida, els alumnes aniran al lavabo d’un en un, a rentar-se les 
mans. Baixaran les escales amb una separació d’aproximadament 30 segons. Es 
demana puntualitat a les famílies, per tal de no tenir aglomeracions d’alumnes i 
famílies a la porta. 

El primer dia de tutoria grupal els alumnes s’enduran a casa el material personal 
que va quedar a l’escola abans del confinament.

4.2.2.Tutories personalitzades presencials per acompanyament educatiu o emo-
cional en casos que ho requereixin, amb presència d’un dels progenitor o tutors 
legals. 

Com cada any i tal com estava previst a l’organització escolar, es farà una atenció 
personalitzada del tutor amb els pares per fer el traspàs de l’informe acadèmic 
amb l’evolució del curs amb una breu tutoria personalitzada de 10 minuts de 
durada al llarg de la setmana del 22 al 26 de juny. Donades les circumstàncies, 
aquest tancament el farem de manera telemàtica, ja sigui amb trucada o amb 
videotrucada.

4.2.3. Espai d’acollida en horari matinal entre 9 i 13h pels cursos del 2n cicle 
d’Educació Infantil en el que els seus progenitors per motius laborals i profes-
sionals han de realitzar treball presencial sense possibilitats de flexibilitzar-lo, 
aportant signada una declaració responsable el primer dia, d’acord el model que 
us facilitarem. 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9 a 13 h infantil
(aula P3 
i P4)

infantil
(aula P3 
i P4)

infantil
(aula P3 
i P4)

infantil
(aula P3 
i P4)

infantil
(aula P3 
i P4)

L’entrada i sortida del 2n cicle d’Educació Infantil serà per la secretaria de l’esco-
la, sempre respectant horari d’entrada i puntualitat per tal de no acumular-se a 
les entrades i sortides i només acompanyat d’un familiar. Es recomana no venir 
abans d’hora per no trobar-se amb aglomeració d’alumnes. Al carrer hi haurà 
un component de l’equip directiu degudament protegit amb mascareta i vetlla-
rà perquè es compleixin les normes de seguretat, fent fila deixant l’espai de 2 
metres entre alumnes. Només el primer dia, abans d’entrar, es recollirà el paper 
signat per les famílies de declaració responsable (si alguna família no el portés 
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se li facilitarà una copia en el moment, la signarà amb un bolígraf de l’escola 
que posteriorment se’l quedarà la família). A banda, hauran de presentar també 
una declaració responsable d’acord al model que se’ls facilitarà, conforme els 
progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar 
treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 
alumnes a P3, 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9 a 13h.

A l’entrada de secretaria, la secretària, tindrà les següents funcions: 

1. Prendrà la temperatura de cada alumne i seguidament desinfectarà la sola de 
les sabates amb esprai desinfectant i s’eixugarà en una catifa absorbent. 

2. També posarà a les mans líquid hidroalcohòlic abans d’anar a les classes de 
P3 i P4, on els esperarà una mestra degudament protegida amb mascareta. 

A la classe hi haurà líquid hidroalcohòlic per les mans i també hi haurà una pa-
perera amb tapa per llençar els mocadors utilitzats. 

La mesura bàsica de referència a l’aula serà de 4 m2 per alumne. Totes les taules 
hauran de respectar una distància de seguretat respecte l’entrada i la zona del 
professorat de 2 metres de distància. Les finestres i les portes hauran de roman-
dre obertes en tot moment.

Abans de fer la sortida, els alumnes aniran al lavabo, d’un en un, a rentar-se les 
mans.

A la sortida dels alumnes, hi haurà un membre de l’equip directiu vetllant perquè 
l’entrega dels alumnes es facin de manera organitzada i respectant les mesures 
de seguretat. La sortida la farà la secretària anirà cridant per megafonia, alumne 
per alumne fent el repartiment amb una separació de 30 segons. Es demana 
puntualitat a les famílies, per tal de no tenir aglomeracions d’alumnes i famílies 
a la porta. 

La sortida al pati serà seqüenciada i amb un espai diferenciat per grup i amb uns 
metres establerts.

Durant aquest període, l’Escola no podrà oferir en cap cas servei de menjador.

Per a totes aquestes activitats esmentades, l'assistència de l’alumnat serà vo-
luntària. 
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1. Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 

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

· Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 dies an-
teriors. 

· Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatolo-
gia compatible en els 14 dies anteriors. 

· Calendari vacunal al dia. 

2. 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. 

3. Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al 
centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que s’ha facilitat 
a les famílies per via mail, juntament amb l’explicació del pla d’obertura. 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. 

5. Indicacions per a tota la comunitat educativa, 
per a l’aplicació d’aquesta assistència presencial
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4.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 el cas que 
el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la CO-
VID-19, no podrà assistir al centre. 

5.En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides 
del centre es faran en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglo-
meracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles 
diferents accessos a la instal·lació. 

6.Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola el farà un 
únic adult. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar tam-
bé les distàncies fora de les instal·lacions. No podran accedir a l’escola, acompa-
nyaran els alumnes fins a la porta principal d’entrada. 

7. Les entrades i sortides dels alumnes no coincidiran mai amb les d’un altre 
grup i/o nivell. Per aquest motiu, deixem franges de 20 minuts entre sessions 
(veure proposta d’horaris). 

8. Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys a l’escola, per motius de con-
ciliació hauran de presentar una declaració responsable d’acord el model que 
se’ls va facilitar per mail. 

9. No es realitzaran patis, si es podrà accedir a aquests espais. Únicament els 
alumnes d’infantil, dins de l’horari d’acollida, en faran ús (utilitzant material de 
forma individual i respectant distàncies i normes d’higiene). 

10. No hi haurà servei de menjador. 

11. Els grups tindran una capacitat màxima: 

· Alumnes de P3: Màxim 8 alumnes 

· Alumnes de P4 i P5: Màxim 10 alumnes 

· Alumnes de tots els nivells de primària: Màxim 13 alumnes 

12. L’assistència a l’escola és de caire voluntari, segons la normativa: obertura 
per a l’organització de l’obertura dels centres educatius en fase 2 de desescalada 
en la finalització del curs 2019/20). 

13. Els grups de cada nivell seran fixes, amb un espai fixe però no exclusiu (que 
es desinfectarà després de cada sessió programada i confirmada amb anterio-
ritat). 

14. Els alumnes de cada nivell només tindran contacte amb el tutor o mestres de 
l’escola. En cas de necessitat, si algú s’ha de moure, és el docent. 
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15. No es lliurarà cap document per escrit, tota la informació es rebrà via on-line. 

16. El curs es tanca de manera virtual per a tots els nivells el dia 19 de juny de 
2020. 

17. Tots els participants (professors, mestres, alumnes...) hauran de signar un 
document conforme compleixen els requisits de salut especificats pel Departa-
ment i esmentats anteriorment). 

18. Es farà la neteja i la desinfecció completa a final de cada jornada i es garan-
tirà la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especial-
ment en aquells de màxima concurrència. Cal intensificar la neteja i desinfecció 
en: interruptors, manetes i poms de portes, armaris, taules, cadires, aixetes, la-
vabos, etc. 

Important

• Atenció personalitzada del tutor/a amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell 
i amb un únic progenitor amb cita prèvia (cal posar-se en contacte amb el 
tutor/a per concretar-la). Comportarà l’obertura d’un espai del centre amb 
totes les mesures de higiene pertinents. 

• Acompanyament emocional, de l’equip psicopedagògic del centre i/o 
amb coordinació amb l’equip de l’EAP i/o serveis educatius específics, per 
aquell alumnat que, per diferents motius, hagi pogut patir el confinament 
d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives especials.
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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 a 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 

En cas de treballadors i treballadores del centre educatiu: 

· 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. 

6. Protocol d’actuació en cas de detecció 
d'aparició de simptomatologia compatible  
amb la COVID-19 
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7.1. Adaptació de l’objectiu 3

Referent a la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021, a final de 
curs, fixarem una proposta educativa provisional. El nostre referent seran les 
diferents situacions que es puguin donar: 

1. Escenari 1. Si al setembre es pot començar amb normalitat, elaborarem horaris 
tal i com els que teníem a principi del curs 2019/20. Disposarem dels mateixos 
espais que utilitzàvem al setembre del 2019 amb grups similars. Continuarem 
amb la nostra metodologia, tal i com s’especifica a la nostra Programació Gene-
ral Anual. Activarem un protocol d’actuació formant a la comunitat educativa, per 
si tornem a conviure amb situacions d’alarma en el futur.

7. Relació del nombre de persones de la comunitat 
educativa que participaran en l’obertura de l’Escola 
Joan Roca - Meridiana

* Notifiquem que només una mestra d’educació primària pertany al grup d’especial de vulnera-
bilitat 

Nombre de professionals (docents i no docents) que faran atenció presencial al centre

Equip directiu

Equip docent d’Infantil

Equip docent de Primària

Administració i Serveis

3

2

6

2

Previsió de nombre d’alumnes

Curs i  
nombre  
d’alumnes 

P3 P4 P5 6è EP

2 1 2 5
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2. Escenari 2. Un nou estat d’alarma com el viscut des del dia 14 de març de 
2020. 

L’experiència positiva de les classes on-line a totes les etapes educatives (In-
fantil i Orimària), el 100% de connectivitat de les famílies i el 100% de disposició 
d’equips informàtics ens permetria seguir treballant de manera telemàtica en 
situacions futures d’alarma. 

3. Escenari 3. Un híbrid dels dos escenaris anteriors, compaginant classes pre-
sencials i telemàtiques, per tal de cobrir els objectius pedagògics i curriculars 
plantejats. Som conscients que les decisions preses dependran de l’evolució de 
la pandèmia al territori. La nostra realitzat actual és que a data d’avui estem en 
la Fase 1 de la desescalada i que les decisions que haurem de prendre de cara a 
curs vinent estaran determinades per la situació de la pandèmia/normalitat i les 
indicacions donades pel Departament, just abans d’iniciar el nou curs escolar. 
Serà el moment d’analitzar en detall la nostra proposta educativa, adaptada a la 
situació que es visqui en aquell moment i a possibles rebrots de la pandèmia. 

Per tal de complir amb la normativa establerta, l’Equip Directiu de l'Escola Joan 
Roca - Meridiana de Barcelona dona el vist i plau al present document i el deixa 
a disposició de la Inspecció d’Educació i de tota la comunitat educativa del cen-
tre a través de la seva publicació a la Plataforma escolar. 
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