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INTRODUCCIÓ 
 

Seguint les instruccions de reobertura de centres presentada pel Departament 

d’Educació, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, l’escola Comtes 

de Torregrossa ha elaborat el pla de reobertura que s’aplicarà a partir de l’inici de 

la Fase 2 de desescalada. 

 

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

 

 L’escola es planteja l’obertura amb aquests objectius: 

 

1. Donar suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi a l’alumnat de 6è. 

 
2. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. 

 

3. Facilitar la conciliació laboral i familiar de les famílies amb fills/es d’Educació 

Infantil. 
 

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. 

 Per a l’elaboració del pla d’obertura s’han tingut en compte els aspectes 

següents: 

 

1. Alumnat 

a) Requisits 

2. Personal del centre.  

3. Espais i grups 

a) Ràtios 

4. Fluxos de circulació. 

a) Entrades i sortides 

b) Circulació dins del centre 

5. Patis 

6. Menjador 

7. Material escolar 

8. Horaris 

9. Organització de l’acció educativa presencial 

10. Mesures de protecció i prevenció 

a) Distanciament físic 

b) Rentat de mans 

c) Mascaretes 

d) Neteja, desinfecció i ventilació 

e) Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia. 
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1. ALUMNAT 
 

 El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari i es durà a terme el primer 

dia d’obertura o activació de la fase 2, segons EL CALENDARI (amb el dia i l’hora 

prefixats) que l’escola, a través de les tutores i els tutors, us facin arribar per 

correu electrònic. 

 

 Tots els alumnes del centre podran venir NOMÉS UN DIA I EN UNA HORA 

ASSENYALADA per a trobar-se en petits grups i retornar llibres prestats o recollir 

el material propi. 

 

 Els alumnes de Sisè també tindran el seu espai personalitzat per a fer 

l’acompanyament de final d’etapa. 

 

 Els alumnes que necessitin fer una tutoria individual. Serà a través de cita 

prèvia concertada amb la tutora o el tutor. 

 

a) REQUISITS: 

 

 Per a poder venir al centre l’alumnat ha de complir els següents requisits 

(mitjançant l’emplenament i signatura de la DECLARACIÓ JURADA DE 

RESPONSABILITAT on hi ha de quedar reflectit/da): 

 

 L’absència de simptomatologia compatible amb el COVID-19 (febre, tos, 

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

 Que l’alumne/a no hagi estat positiu per al COVID-19 durant els 14 dies 

anteriors a l’1 de juny. 

 Que l’alumne/a no hagi estat en contacte amb positius confirmats els darrers 

14 dies. 

 Que l’alumne/a porti al dia el calendari de vacunacions. 

  

 Aquesta introducció VA ACOMPANYADA d’un document d’informació 

general, un segon document d’actuació funcional a l’escola i la corresponent 

declaració jurada de responsabilitat que caldrà presentar, cas d’acudir a 

l’escola. 
 

 Abans del retorn de l’alumnat l’escola enviarà a les famílies un formulari que 

caldrà emplenar per saber quants infants es reincorporaran de manera 

presencial. 

 

 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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2. PERSONAL DEL CENTRE 
 

La direcció del centre informarà a tots els treballadors i treballadores de la 

necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets 

i simptomatologia de COVID19.  

 Això permetrà identificar al personal que podrà participar en les activitats 

presencials. 

 Les persones vulnerables no podran tenir activitat presencial a les activitats 

del  centre del mes de juny. 

 

 

3. ESPAIS I GRUPS 
 

 Els grups d’Infantil hauran d’estar format sempre amb els mateixos alumnes, al 

mateix espai i amb el mateix docent, sempre que sigui possible.  

 

Els espais per a grups (de fins a 10 alumnes a infantil, fins a 13 primària) 

s'analitzaran a partir dels principis següents: 

 

a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne. 

b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un 

grup d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament 

separats entre si. 

c. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio 

establerta respectant els 4 m2 per alumne, caldrà 

adequar la seva ocupació. 

d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats 

com a aules/grup: 

 

 No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o 

esportives. 

 

a) RÀTIOS: 

 

INFANTIL –    8 alumnes 

 

PRIMÀRIA  –   13 alumnes 
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4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 
 

 

 Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir 

circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat 

educativa en llocs i moments determinats: 

 

a) ENTRADES I SORTIDES 

 

 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 

aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els 

possibles diferents accessos a la instal·lació. (Vegeu taula) 

 

 Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà 

una única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de 

guardar també les distàncies fora de les instal·lacions. 

 

b) 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. 

Les tutores s’esperaran per rebre els alumnes a la porta d’entrada habitual. 

Circularem sempre que es pugui per la banda de la dreta. 

 

 

5. PATIS 

 

 La sortida al pati ha de ser seqüenciada. En funció dels m2 del pati, poden 

estar–hi a l’hora més d’un grup, però cada un d’ells ha d’ubicar-se en un espai 

marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 

 

 Es dividirà el pati en funció de l’espai i del nombre d’alumnes que assisteixi.Els 

jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups 

reduïts per  tal de garantir les mesures de distanciament físic. 

 

 

6. MENJADOR 

 

 No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs. 
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7. MATERIAL ESCOLAR 

 

 Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es 

distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 

En el cas de 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. 

 Quan es faci el retorn d’aquell material que l’escola tingui prestat,  el deixarà 

a l’espai habilitat, on restarà en quarantena. 

 L’alumnat s’emportarà a casa el seu material i treballs que encara tingui a 

l’escola en una bossa que prèviament hauran preparat els tutors/es. 

 

8. HORARIS 

 

INFANTIL:  9-13h - Atenció alumnat educació infantil que compleixen les 

condicions adients per a poder venir a l’escola i que els seus pares no poden 

conciliar la vida laboral i familiar  (prèvia resposta al qüestionari que trobareu 

ala web). Vegeu les condicions a la web de l’escola. 

 

INFANTIL I PRIMARIA (AMB CITA PRÈVIA): (Vegeu documentació i informació a 

web de l’escola). 
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9. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 
 

El disseny de l’organització presencial es fa mitjançant el següent document 

resum, el qual s’enviarà a les famílies l’última setmana de maig, en previsió del 

pas a la fase 2. 
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10. MESURES DE PREVENCIÓ 
 

 Fora de l’entrada principal es posaran unes catifes per tal que l’alumnat es 

pugui desinfectar les sabates abans d’entrar a l’escola.  

 

 Els tutors esperen a la porta l’alumnat per la qual entren habitualment i els 

posen líquid desinfectant a les mans. 

 

a) RENTAT DE MANS 

 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. 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. Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir 

el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura 

també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el professorat i el resta de 

personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si 

apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat. 

 

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

del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, 

en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El 

personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes 

distàncies.  

 

b) RENTAT DE MANS 

 

* Alumnat: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

 Abans i després dels àpats (a infantil) 

 Abans i després d’anar al WC  

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

 

* Personal del centre: 

 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. 
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c) MASCARETES 

 Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de 

distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta 

higiènica. 

 

d) VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DELS ESPAIS 

 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. 

 

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

periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja 

i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el 

cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais 

exteriors de concurrència humana. 

 

11. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

 

 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 

 

 
*** AQUEST PLA DE REOBERTURA S’HA COMUNICAT DIRECTAMENT A LES FAMÍLIES MITJANÇANT 

CORREU ELECTRÒNIC I LES FAMÍLIES DELEGADES. 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf

