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PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA ABEL FERRATER DE LA SELVA DEL CAMP EN 

FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020                       

 MARC NORMATIU  

Des que el PROCICAT, a proposta del Govern de la Generalitat i amb l’acord del Departament, va ordenar el 

passat 12 de març el tancament immediat de tots els centres del sistema educatiu, s’han succeït diverses 

decisions executives del Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat, avalades quan ha calgut per les 

respectives cambres legislatives, que són d’obligat compliment per a qualsevol pla de reobertura de centres en 

el final del curs 2019-2020 i d’organització dels centres i dels estudis en el curs 2020-2021.  

En aquest sentit són d’especial rellevància els reials decrets i les ordres del Govern de l’Estat referents a l’estat 

d’alarma (incloent-hi el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad) i els diversos acords del PROCICAT 

presos a petició del Govern de la Generalitat, fonamentalment en tot el que té a veure a les fases de desescalada 

i les possibilitats limitades de reversió del confinament i els seus efectes que inclouen i normativitzen.  

Així, cal recordar que la Fase 1 encara impedeix l’accés d’alumnat als centres, mentre que la fase 2 ho fa de 

manera limitada i deixa la potestat de regular aquestes limitacions a les autoritats educatives competents. La 

Fase 3 no és explicitada, pel que fa a les activitats educatives, en cap document fins ara aprovat per les autoritats 

competents, perquè no és previst que hi pugui arribar cap territori abans de la finalització de l’activitat lectiva del 

curs 2019-2020.  

 ORIENTACIONS I RECOMANACIONS DE LES AUTORITATS 
SANITÀRIES  

A la vegada, qualsevol decisió que prengui el Departament ha d’estar en consonància amb les orientacions i 
recomanacions que fins a la data d’avui ens han fet arribar les autoritats sanitàries.  

Pel que fa al Departament de Salut:  

1. Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles, de la Secretaria de Salut Pública del 
Departament, la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de Salut  Global de Barcelona.  

2. Marc estratègic llars d’infants, de la Secretaria de Salut Pública del Departament.  

3. Marc estratègic escoles d’educació especial, de la Secretaria de Salut Pública del Departament.  

Pel que fa al Ministerio de Sanidad:   

1. Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial de centros educativos en el 
curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Tampoc no podem obviar altres documents emesos per experts en pediatria i salut escolar, que no tenen en cap 
cas el caràcter vinculant de les anteriors, però aporten plantejaments que han de ser valorats:  

1. Guía de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros educativos (Covid-19), de l’Associació 
Catalana d’Infermeria i Salut Escolar i la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar.  

2. Propuesta de la AEP en relación a la apertura gradual de las áreas de educación infanto-juvenil, de la 
Asociación Española de Pediatría. 

 Així, les autoritats sanitàries ens han dictat mesures estrictes de seguretat, prevenció i higiene pel que fa als 
espais, el distanciament físic i la vulnerabilitat de tipologies específiques d’alumnat, professorat i personal dels 
centres.  
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 CURS 2019-2020  

En el moment de l’ordre de tancament dels centres el 12 de març, el Departament va especificar que s’interrompia 

l’activitat lectiva, però, com a conseqüència de l’extensió de l’estat d’alarma a partir del 14 d’abril, va donar 

orientacions i criteris de represa de l’activitat docent de manera telemàtica, a la qual ja ens vam adaptar fins i tot 

abans d’aquesta data.  

Amb les dificultats i incerteses de totes aquestes llargues setmanes de confinament social i tancament dels 

centres educatius, l’escola ha intentat mantenir la seva funció educativa i el servei a l’alumnat gràcies a la tasca 

formativa duta a terme pel claustre de mestres amb el suport inestimable de les famílies.  

Ja estem a la fase 2 de desescalada. Des del Departament d’Educació se’ns indica que tot i el manteniment 

prioritari de l’atenció telemàtica, cal oferir la possibilitat d’una atenció personalitzada de forma presencial en 

aquells moments i per a aquells alumnes que imprescindiblement ho necessitin, recordant que en tota actuació 

s’hauran de garantir, d’una manera extremadament estricta, les condicions de salut i seguretat de l’alumnat i del 

personal docent i no docent, d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària i de l’atenció a la vulnerabilitat 

d’alumnat, professorat i altre personal.  

Per això, es descarta, en qualsevol cas, la reobertura del servei de menjador abans del proper curs.  

L’assistència puntual dels alumnes i l’entrada escalonada al centre fan inviable l‘ús del servei de transport
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1.- PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL PLA 

Aquest pla té vigència per al mes juny de 2020 

2.- CONCRECIONS DEL CENTRE 

El curs continuarà de manera telemàtica i finalitzarà el 19 de juny. 

La presència d’alumnes al centre és voluntària. 

L’escola es reserva el dia 1 de juny per preparar les aules, per tant fins el dia 2 no hi 
haurà cap alumne al centre. 

La presència del professorat serà la mínima i indispensable per a cobrir les 
necessitats de l’alumnat. La resta de la jornada, s’hauran d’atendre als alumnes via 
telemàtica. 

3.- MESURES ORGANITZATIVES DE PROTECCIÓ I SEGURETAT 

3.1- Alumnat  

Per poder reincorporar-se, l’alumnat ha 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. 

❖ Que no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

anteriors. 

❖ Que no hagi estat en 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:  

1. Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 

suport ventilatori. 

2. Malalties cardíaques greus.  

3. Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants 

que precisen tractaments immunosupressors).  

4. Diabetis mal controlada. 

5. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
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❖ 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, per la qual indiquin que a causa de la situació laboral de la família i de la 

impossibilitat de tenir un recurs de custòdia per al seu fill/a no poden conciliar 

la vida familiar i laboral, i que 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. 

❖ L’alumnat de 6 anys o més haurà de portar mascareta de casa.  Si no es poden 

mantenir les distància de seguretat dels alumnes de P5, també se’ls demanarà 

l‘ús de la mascareta.  

3.2-  Personal docent i no docent 

El professorat estarà a l’escola el temps imprescindible per a atendre a l’alumnat. 
La resta de jornada estarà a casa seva atenent als alumnes telemàticament. 

La secretària administrativa i la conserge estaran a l’escola durant tot el període 
d’obertura del centre. 

Cal tenir en compte els punts següents: 

❖ Dins de l’escola s’haurà de portar mascareta. 

❖ Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar 

la declaració responsable sobre les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes 

estrets i simptomatologia de COVID-19. 

❖ Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat 

sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la 

hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal 

crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 

anys.  Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del 

centre del mes de juny. 

❖ Cal tenir present que el personal docent amb fills o filles menors o persones 

dependents a càrrec es poden acollir als següents punts:  

1. El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones 

dependents a càrrec que hagin de prestar serveis presencials gaudiran 
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de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de 

torns i d’horaris especials que el centre determini per tal de dur a terme 

les activitats educatives presencials fins al 19 de juny. 

2.  El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones 

dependents a càrrec que s’hagi vist afectat pel tancament de centres 

educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti 

de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis 

presencials a jornada complerta en el sector públic o privat, no està 

obligat a prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-

los en la modalitat no presencial. Cal acreditar alguna d’aquestes 

circumstàncies mitjançant la presentació d’una declaració responsable 

de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui fer-se 

càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant 

de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten 

servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació 

dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran 

ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part 

de la Inspecció de Serveis.  

 

3.3.- Grups i espais 

Grups per edats: 

• P3: 8 alumnes/aula 

• P4/P5: 10 alumnes/aula 

• 6è Primària: 13 alumnes/aula 

❖ Les atencions de grup, segons les ràtios establertes, seran en grups estables 

i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi.  

❖ Els alumnes de cada grup sempre seran els mateixos i ubicats en el mateix 

espai, i els atendrà un tutor i/o una mestra de suport assignada a cada nivell.   

Espais: 

❖ Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup 

en cas de necessitat (mesura de referència 4 m2 per infant). 

❖ Les aules de suport i/o desdoblament podran ser utilitzades només per a 

grups de tutoria individualitzades. 

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

esportives. 
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❖ Cada grup tindrà un pati assignat per si vol fer ús. Els gronxadors i altres 

elements seran precintats per no poder-se utilitzar. 

❖ Durant el mes de juny no hi haurà servei de menjador, acollida, activitats 

extraescolars, ni transport. 

 

4.-  FLUXOS DE CIRCULACIÓ  

Per evitar aglomeració de persones en un lloc concret de l’escola s’estableixen les 

següents mesures: 

4.1.- Entrades i sortides. Condicions generals: 

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

única persona.  

❖ Les famílies únicament accediran dins el recinte escolar per fer les tutories 

individualitzades amb cita prèvia i aquestes es realitzaran al pati de l’escola per 

evitar entrar a l’edifici. Si plou, ens plantejarem trobar altres horaris, espais o 

entrar a l’edifici. 

❖ Sempre es vetllarà per mantenir la distància de seguretat entre les persones. 

❖ Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les 

distàncies fora de les instal·lacions.   

❖ 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.   

❖ Si en algun moment es supera la ràtio de 8 alumnes a P3 i de 10 a P4 i P5, 

l’entrada i sortida es farà de manera esglaonada. 

❖ Els passadissos tindran sentit únic. A Primària, entraran per la porta principal 

i sortiran per la porta del pati de la Comunitat dels Grans. A Infantil, entraran per 

la porta principal i sortiran per les portes d’emergència dels passadissos (tenint 

en compte que aquesta mesura només es farà servir en cas de pluja). 

 

5.- NOMBRE DE PROFESSIONALS  

En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del 

Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà 
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participar en les activitats presencials. 

El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al 

nostre centre és de:   

• Docents Infantil: 4/7  

• Tutors Primària: 12/15 

• Especialistes: 7/9 + 1(⅓ jornada)+1(½ jornada) 

• No docents: 0/2 

• Conserge: 1/1 

• Administrativa: 1/1 

6.- NOMBRE D’ALUMNES AMB ATENCIÓ PRESENCIAL 

S’ha contactat amb les famílies mitjançant un formulari electrònic i es preveu el 
següent nombre d’alumnat per cada activitat: 

a) SERVEI ACOLLIDA EDUCACIÓ INFANTIL: 

  P3: 0 alumnes 

  P4: 3 alumnes 

  P5: 1 alumnes 

*Actualització a 27/05/2020 

b) SERVEI DE SUPORT A LA FINALITZACIÓ D’ETAPA:  

  6è A: 7 alumnes 

  6è B: 8 alumnes 

6è C: 10 alumnes 

*Si el nombre d’alumnes varia, ens adaptarem a les noves circumstàncies. 

7.-ARRIBADA I SORTIDA DELS ALUMNES 

7.1.- Servei d’acollida alumnes  

Educació Infantil 

❖ Horari de 9 a 13h. 

❖ Les mestres tutores esperaran als alumnes a la porta de l’escola guardant la 

distància de seguretat.  

❖ En files i mantenint la distància de seguretat, l’alumnat accedirà a l’aula per 

la porta del pati junt amb les mestres. 

*Ens valdrem d’unes piques per a garantir la distància de seguretat entre l’alumnat. 
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❖ En cas de pluja l’entrada es farà per la porta d’infantil guardant la distància 

de seguretat. L’alumnat entrarà sol, el tutor/a esperarà a l’aula, un mestre/a 

estarà a la porta d’entrada vigilant que es guardi la distància de seguretat. 

❖ Cada curs tindrà un pati assignat per a fer una estona d’esbarjo. 

• P5: pati de baix (cuinetes) 

• P4: sortida de l’aula 
• P3: pati gran 

Alumnes de 6è: 

❖ Horari de 10 a 12.30h en el dia acordat, un cop per setmana cada grup. 

❖ Entrada: porta principal mantenint la distància de seguretat. 

❖ Sortida: porta del pati de la Comunitat dels Grans. 

❖ Les famílies no accediran dins el recinte escolar. 

 

Atenció personalitzada individual (amb cita prèvia) 

❖ Es citarà, de manera individual, a la resta d’alumnes del centre per tal de fer 

una tutoria personalitzada i/o recollir el material.  
❖ Els alumnes aniran acompanyats d’un únic familiar. 
❖ Les tutories es realitzaran al pati de l’escola. 

❖ La Conserge farà que les famílies esperin el seu torn a l’entrada de l’escola. 

 

8.- ORGANITZACIÓ D’ESPAIS I HORARIS 

El centre destinarà les següents dependències i establirà uns horaris per a 

desenvolupar les activitats abans esmentades: 

8.1- Servei d’acollida a Educació Infantil  

Grup 
Núm. 

alumnes 
Aula Mestre/a 

Horari 

Entrada i sortida escalonada 

P3 0 P3B 
Tutor/a + Mestre/a 
de Suport 

 
de 9 a 13h 

P4 3 P4B 
Tutor/a + 
Mestre/a de suport 

 
de 9 a 13h 

P5 1 P5B 
Tutor/a + 
Mestre/a de suport 

 
de 9 a 13h 

*Si per motius justificats augmenta el número d’alumnes per sobre de la ràtio dictada pel 
Departament, es faran nous grups que s’atendran en altres espais. 
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8.2- Atenció educativa a 6è 

Grup 
Núm. 

alumnes 

Dies  

d’atenció 

presencial 

Horari Aula Mestre/a 

 
6è A 

 
7 

dimarts 
2,9 i 16 de juny 

10h a 
12.30h 

6è A 
Tutor/a 
o  
especialista 

6è B 8 
dimecres 
3,10,17 de juny 

10h a 
12.30h 

6è B 
Tutor/a 
o  
especialista  

6è C 10 
dijous 
4,11 i 18 de juny 

10h a 
12.30h 

6è C 
Tutor/a 
o  
especialista 

*Si per motius justificats augmenta el número d’alumnes per sobre de la ràtio dictada pel 
Departament, es faran nous grups que s’atendran en altres horaris i espais. 

 

8.3- Atenció personalitzada 

❖ L’atenció personalitzada de 1r a 5è serà una petita tutoria de 20 minuts o ½ 

hora per a fer acompanyament emocional i recollir el seu material. 

❖ El punt de trobada serà el pati de la comunitat dels mitjans on crearem 4 

espais amb taules i cadires, i protegits del sol amb un tendal. 

❖ Si per motius de pluja decidim entrar a l’edifici, entre un alumne i un altre es 

deixarà un quart d’hora per tal de ventilar i desinfectar l’espai. 

❖ Els alumnes només podran venir acompanyats d’un adult. 

❖ Es repartiran les hores de manera que es puguin atendre 4 aules a la vegada, 

situades a 4 espais del pati amb la suficient separació entre un i altre. 

❖ Sempre que sigui possible els familiars seran atesos pels tutors/es. Si això no 

pot ser, un especialista farà l’entrega de material. 

 

9- MESURES DE PROTECCIÓ I SEGURETAT HIGIÈNIQUES 

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).  
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9.1 – Treball d’hàbits 

❖ Reforçar conductes saludables, quan sigui possible:  
� Tossir i esternudar al colze 
� Mocadors de paper d’un sol ús 
� Rentar les mans en infants: 

o A l’arribada i a la sortida 
o Abans i després dels àpats 
o Abans i després d’anar al WC  
o Abans i després de les diferents activitats 

❖ En el 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 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. 

❖ El Departament ens proporcionarà els EPIS necessaris. 

❖ No es recomana l’ús de guants, salut pública, manifesta que sovint comporta 

una falsa sensació de protecció. 

❖ Distanciament físic (1,5- 2 m de distància) 

❖ Utilització correcta de les mascaretes: 
� Educació infantil: no indicada en general. A partir de 5 anys i si hi ha 

dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la. 
� Educació primària: indicada. Quan es compleixin mesures òptimes de 

distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. 

❖ Es disposarà material gràfic visible: cartells i infografies als espais de l’escola,  

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. 

 

9.2.- Material escolar 

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

distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.  
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❖ No s’utilitzarà, ni manipularà el material de les aules de tallers, laboratoris, 

música, psicomotricitat,... d’ús comú que pot generar risc de contagi. 

❖ A l’alumnat d’educació infantil se’ls donarà unes joguines i material al 

començament del dia que seran d’ús individual. En acabar la jornada, es 

desinfectaran. 

 

9.3-  Ventilació i neteja 

❖ Sempre que es pugui es deixaran les finestres obertes. 

❖ Si no és possible, es ventilaran com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

❖ És recomanable mantenir les portes obertes. 

❖ La neteja serà diària, per part del personal de l’empresa corresponent, 

seguint les instruccions marcades pel Departament de Salut. 

 

10.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID  

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/a en un espai específic (despatx Cap d’Estudis). 
� Avisar pares, mares o tutors/es. 
� 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 Departament d'Educació:  
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� Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible 

a la direcció del centre, per poder informar a qui correspongui. 
� 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 

 

11.- RESOLUCIÓ FINAL 

 

En data 27 de maig de 2020, la directora ha informat al Consell Escolar del 

contingut del Pla d’Obertura. D’acord amb el que s’ha esmentat, 

 

RESOLC: 

 1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola Abel Ferrater de la Selva del Camp, per al 

mes de juny 2020. 

 2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.             

Signa 

M. Dolores de María Sierra 
La directora  
 
 
 
 
 
 
La Selva del Camp, a 28 de maig de 2020 
 


