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PRESENTACIÓ
Seguint les instruccions per a l’organització dels centres educatius del Departament
d'Educació, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura per al curs 2020-21. Aquest
document que us presentem ha estat elaborat per l'equip directiu del centre seguint en
tot moment les instruccions i recomanacions vigents que des del Departament
d'Educació i de Salut s'han fet arribar a les direccions dels centres educatius de
Catalunya i tenint en compte alhora les característiques de la nostra escola, garantint
totes les mesures de seguretat actuals establertes.
La finalitat del pla és la d’emmarcar la nostra tasca organitzativa i pedagògica i orientarnos en la presa de decisions en els possibles escenaris que es puguin donar al llarg del
curs, d’acord amb els criteris que fixa l’administració:





Una acció educativa de qualitat i d’equitat.
La màxima presencialitat possible de l’alumnat a l’escola durant tot el curs.
Agrupaments estables que permetin establir la traçabilitat de forma eficaç en cas
de brot.
Una atenció inclusiva de tot l’alumnat.

1. DIAGNOSI
La nostra escola es va tancar el 13 de març de 2020 en motiu del confinament a
causa del COVID-19 i a partir d’aquí l’acció educativa és va realitzar de forma
telemàtica. Durant les primeres 2 setmanes es va fer un registre d’alumnes amb
dificultats de connectivitat i és van proporcionar orientacions pedagògiques a les
famílies mitjançant els correus electrònics. Posteriorment des de direcció i per part
dels tutors es va prendre contacte telefònic individual amb cada alumne i família del
centre per tal de fer un acompanyament organitzatiu, educatiu i emocional més
proper.
A partir de la tercera setmana es va iniciar una proposta d’activitats educatives
globalitzades per a cada nivell on van participar tots els mestres tutors i
especialistes. Les famílies rebien aquestes propostes a través del correu de l’escola i
es va facilitar l’accés telefònic i per e-mail amb els tutors i altres mestres per tal de
fer el seguiment i poder realitzar orientacions i resolució de dubtes. Els mestres van
fer seguiment individualitzat de les tasques i un retorn de les activitats resoltes que
els alumnes entregaven alhora que es va procurar atendre de la forma més
personalitzada possible en base a les circumstàncies particulars de cada família.
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L'últim mes es van realitzar unes trobades virtuals setmanals amb tots els alumnes
per tal de fer l'acompanyament emocional així com resoldre dubtes en relació a la
proposta d'activitats.
Les dificultats amb les que ens vam trobar van ser variades derivades principalment
de la manca de coneixement, accés i formació tecnològica per part de mestres i
famílies i de les situacions socioeconòmiques d’algunes famílies.
El claustre de l’escola va considerar oportú la creació d’un entorn d’aprenentatge
virtual i l’escola va iniciar l’accés a l’entorn EIX. No va ser possible poder-ho tenir
actiu en aquell moment i es va continuar amb les mateixes vies de comunicació però
vam engegar el procés per fer-ho possible i efectiu de cara al curs 20-21.
La situació actual d’evolució de la pandèmia a la nostra zona sanitària és d’alt risc
i per tant, es prendran mesures extraordinàries. Aquest document es viu i
aquestes mesures poden canviar segons l’evolució de la pandèmia, les
recomanacions i instruccions dels departaments d’Educació i Salut així com de les
valoracions que en faci l’equip d’escola davant la seva posada en pràctica.

2. PRINCIPIS BÀSICS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.
2.1. Equip d’escola i criteris de configuració de grups estables.

Els grups-classe es mantenen, i tindran els mateixos alumnes per nivell, donat que
així ho permeten les instruccions a nivell de nombre d’alumnes i conforme als espais
donat que les característiques de l’escola no fa possible la reducció de les ràtios.
L’equip de mestres que atendrà a cada curs s’ha reduit al màxim tal i s’ha establer un
equip docent base en cada nivell tal com indiquen les recomanacions per tal de
rebaixar el moviment i el contacte entre grups i personal així com per afavorir la
traçabilitat de casos. En base a la dotació de recursos docents, l’assignació de les
tutories i especialitats en cada cicle s’ha fet en base a aquestes instruccions així com
a la formació docent. La distribució quedaria així:

GRUP

NOMBRE
D'ALUMNES

P3 A
P3 B
P4
P5
1r
2n

18
19
25
25
25
25

PROFESSORA
T ESTABLE TUTOR/A
1
1
1
1
1
1

ALTRES
DOCENTS
2
2
2
2
3
3

PERSONAL
D'ATENCIÓ
EDUCATIVA
TEI
TEI

ESPAI ESTABLE
Aula P3A
Aula P3B
Aula P4
Aula P5
Aula 1r
Aula 2n
4

3r
4t
5è
6è

25
22
25
25

2.2.



1
2
1
1

4
3
3
3

Vetlladora

Aula 3r
Aula 4t
Aula 5è
Aula 6è

Mesures de prevenció personal

Ús de la mascareta
Donada la situació actual de la pandèmia com a mesura extraordinària tal i com
indiquen les instruccions tot l’alumnat de PRIMÀRIA haurà de portar
obligatòriament la mascareta tant dins com fora de l’aula durant tot el temps
lectiu i d’esbarjo.
L’alumnat d’INFANTIL haurà de portar-la obligatòriament només en les entrades i
sortides així com en els moviments fora de l’aula (quan vagin de l’aula a la zona
de pati, de l’aula a la sala de psico…) i seria recomanable que la portessin dins
l’aula.
Tot el personal docent i no docent haurà de portar-la obligatòriament durant tota
la jornada escolar, i el personal docent que puntualment hagi d’accedir a un grup
estable que no sigui al equip estable al que pertany, ho farà també mantenint les
distàncies i mesures de salut.



Distanciament físic
Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els
seus membres (alumnes i professorat del grup) poden relacionar-s’hi en aquest
sentit sense limitacions a infantil i primària mentre la situació epidemiològica ho
permeti.
El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat al màxim, i s’haurà de fer
respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància), que s’hauran de
mantenir també en els passadissos, patis i altres espais comuns. No es realitzarà
cap activitat, taller ni ambient internivell ni intercicles per tal de no barrejar
alumnes de diferents grups estables. L’alumne romandrà sempre a la seva aula i
no hi haurà canvis d’espai, alhora el suports o desdoblaments es realitzaran dins
de la mateixa aula. En cas d’haver de realitzar alguna activitat puntual en algun
altre espai de l’escola es realitzarà prèvia i posteriorment la desinfecció
d’aquest.

5



Higiene de mans
Es rentaran les mans de forma periòdica i sistemàtica durant la jornada escolar
donat que és una de les mesures més efectives per preservar la salut. L’escola
vetllarà per la existència de punts de rentats de mans amb el material necessari.
Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic. Es
farà:








A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
Abans i després d’entrar a l’aula
Abans i després d’anar al WC
Abans i després d’esmorzar
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al
pati)

Ventilació i desinfecció
Es farà una ventilació i desinfecció sistemàtica i freqüent de tots els espais.
Sempre que sigui possible es mantindran les finestres obertes de les aules però
quan la climatología no ho permeti, es farà una ventilació periòdica (mínim 5
cops al dia durant 10 minuts).



Requisits d’accés al centre

Els requisits per accedir a l’escola són:
 Absència de simptomatologia compatible amb la Covid 19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 No haver convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
 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-CoV 2, les
families hauran de sol.licitar la valoració pediàtrica de les implicacions a l’hora de
reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu i es realitzarà una
posterior valoració conjunta entre la família, equip docent i el seu equip mèdic de
referència.
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 Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A
l’inici del curs, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable
conforme:
-

-

-

Són coneixedores de la situació de pandèmia i del el risc que això comporta i
que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada
moment.
Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers
14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu
per tal de poder prendre les mesures oportunes.
Es comprometen a complir els horaris d’entrades i sortides establerts en aquest
pla per garantir les mesures de prevenció.

Es facilita en aquest enllaç a les famílies la llista de comprovació de símptomes per tal
que valorin si el seu fill/a pot o no assistir a l’escola.
Quan les autoritats sanitàries i/o educatives ho requereixin, es prendrà la temperatura a
tot l’alumnat. En cas que algun alumne/a tingui una temperatura superior als 37’5º el
centre es posarà en contacte amb les famílies.
2.3. Atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Per a que el moviment i accés de professorat en els grups estables sigui el
menor possible, hem organitzat els cicles en un equip base format pels 2 tutors
del nivell i un mestre que dóna el suport als dos grups (amb les mesures de
seguretat corresponents) exercint un paper de cotutor. La mestra d’EE assumirà
el càrrec de tutora de un dels grups de P3 donat que aquest curs es dobla la línia
i d’aquesta forma evitem que hi hagi una persona que interaccioni amb tots els
alumnes d’atenció a la diversitat de l’escola. Per tant, l’atenció a la diversitat la
realitzaran els tutors i docents co-tutors/suport assignat a l’aula dins de la
mateixa amb la coordinació general de la cap d’estudis.
Tot això alhora suposa que alguns mestres-tutors han de fer alguna especialitat
en el seu cicle i aquesta distribució s’ha fet en base a la seva formació.
Pels alumnes amb NEE l’equip docent-base elaborarà un pla específic individual
d'actuació amb el suport de la psicopedagoga de l'EAP i la coordinació de la cap
d’estudis.
L’escola ha rebut l’assignació de 6 hores setmanals de vetlladora.
Comptem amb l’atenció de la psicopedagoga de l’EAP que assistirà 3 dies al mes
( 1r divendres, 2n dimecres, 3r divendres) i del logopeda del CREDA.
7

2.4. Organització de les entrades i sortides.

El nostre centre està ubicat en mòduls prefabricats. Es faran dos torns d’entrada
i sortida amb 10 min. de diferència. Els alumnes estaran repartits de forma que
tinguin accessos diferents en base al cicle i s’utilitzaran els accessos del C/Brasil
i el de la zona verda.
Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així
com en els passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i personal del centre
educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del seu grup estable. A
banda, s’haurà de mantenir les distancies de seguretat segons les marques
realitzades al terra. Les famílies hauran de vetllar per complir els diferents
horaris d’accés i sortides de cadascun dels seus fills/es per no trencar les
mesures.
ENTRADES:

- Els alumnes d'infantil faran fileres a l'espai marcat per cada grup acompanyats
del mestre. Previ a l'entrada a l'aula es farà la neteja dels peus a les catifes
desinfectants, el rentat de mans i la presa de temperatura (aquesta ja un cop
dins de l’aula per no generar aglomeracions o com indiquin les instruccions).
- Els alumnes de primària entraran de forma lliure i esglaonada, el docent els
esperarà a l'espai de les catifes desinfectants i abans d'entrar a l'aula es
rentaran les mans. Excepcionalment els 3 primers dies faran filera i aniran
acompanyats del seu tutor/a per tal de facilitar l’ensenyament i aprenentatge del
protocol d’entrada.
L’alumnat de transport accedirà per la porta principal amb les mesures de
seguretat i els alumnes d’acollida aniran a les seves aules seguint el mateix
protocol.
SORTIDES:

- Les sortides es faran en fileres amb l’acompanyament del docent i cada grup es
col·locarà en l’espai establert i diferenciat per ell. La sortida es realitzarà en
ordre i per grups i prèviament es faran totes les mesures higièniques.
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HORARIS
CURS

Horari

Accés

P3A

9-12’30 / 15-16’30

C/Brasil

P3B

8’50-12’20/ 14’50-16’20

C/Brasil

P4

9-12’30 / 15-16’30

C/Brasil

P5

8’50-12’20/ 14’50-16’20

C/Brasil

1r

9-12’30 / 15-16’30

Zona Verda

2n

8’50-12’20/ 14’50-16’20

Zona Verda

3r

9-12’30 / 15-16’30

Zona Verda

4t

9-12’30 / 15-16’30

Zona Verda

5è

8’50-12’20/ 14’50-16’20

Zona Verda

6è

8’50-12’20/ 14’50-16’20

Zona Verda

Els familiars tant a l'entrada com a la recollida dels infants així com en la zona
verda hauran de portar obligatòriament mascareta i reduir el nombre a 1
acompanyant.
2.5.

Organització de l’espai i temps d’esbarjo

Atès que disposem d’un espai ample de pati, sortiran tots els alumnes en la
mateixa franja horària però es garanteix l’agrupament per grups estables al
dividir l’espai en 10 zones diferenciades amb un espai mort de 1'5 m. com a
zona de separació entre sectors. Els grups faran rotació diària de zona.
Els alumnes d’infantil esmorzaran prèviament a l’aula i els de primària
actualment o faran al pati al que sortiran 10 min. abans i de forma esglaonada.
Esmorzaran en la seva zona mantenint les distàncies de seguretat i un cop
finalitzat l’esmorzar es posaran la mascareta que mantindran durant el temps
d’esbarjo.
Utilitzarem l’espai pati per realitzar el màxim d’activitats educatives
possibles que puguin fer-se a l’aire lliure tal i com diuen les
recomanacions dels departaments d’Educació i Salut i es faran per
zones i sense contacte entre grups estables.
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ZONES DE PATI

ACCÉS
BRASIL

10
ACCÉS ZONA
VERDA

2.6. Relació amb la comunitat educativa.

- Consells escolars: reunions telemàtiques.
- Reunions amb famílies inici de curs: reunions telemàtiques.
- Tutories i entrevistes: preferentment de forma telefònica, via e-mail o
videoconferències. En cas de fer-se presencialment es farà sempre mantenint les
mesures higièniques i de seguretat.
De moment l’accés a l’escola queda restringit a les famílies. El contacte es farà
sol·licitant cita prèvia o mitjançant correu electrònic, agenda escolar o telèfon.

3. SERVEIS.
3.1. Servei de menjador

Per poder atendre a tots els usuaris de menjador en l’horari habitual, no es
suficient amb fer torns en l’espai de menjador, per això els alumnes d’infantil, de
1r i 2n menjaran a les seves aules respectives seguint els criteris de grup
estable.
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem
d’un espai reduït de menjador, farem 2 torns per acollir als alumnes de 3r a 6è.
Els 2 grups estables coincidents mantindran les distàncies de seguretat. Horaris i
espais:


P3: a l’aula ( també el temps de descans).



P4 i P5: a l’aula de 13h a 13’45h.



1r i 2n: a l’aula de 13h a 13’45h.
El trasllat d'aliments seguirà les mesures sanitàries i de neteja de l'aula segons
reguli la inspecció de Salut.



3r i 4t: al menjador de 13h. a 13’30h.



Temps de desinfecció 13’30h a 13’45h.



5è i 6è: al menjador de 13’45h. a 14’15h.



Temps de desinfecció.
Un cop finalitzat el temps d'àpat els alumnes sortiran al pati als mateixos espais
segons els torns establerts per l'escola.
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Segons la resolució EDU 790/2020 la ràtio de monitoratge serà de 25 alumnes a
primària i 15 a Educació Infantil.
3.2. Pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre
+ = ventilació
Abans de
cada ús

 = neteja i desinfecció
Després de
cada ús

Diàriament

n = neteja
≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment

Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de
l’espai

+

Manetes i poms
de portes i
finestres



Baranes i
passamans,
d’escales i
ascensors
Superfície de
taules



Cadires i bancs



Grapadores i
altres utensilis
d’oficina
Aixetes



Botoneres del
porter
automàtic
Ordinadors,
sobretot teclats
i ratolins
Telèfons i
comandaments
a distància
Interruptors
d’aparell
electrònics
Fotocopiadores

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia



Especialment en les
zones que contacten
amb les mans








Material electrònic:
netejar amb un drap
humit amb alcohol
propílic 70º
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Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment

Comentaris

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS I EXTERIORS
Ventilació de
l’espai

+

Superficies o
punts de
contacte
freqüent amb
les mans
Terra



Mínim 10 minuts 5
vegades/dia



Materials de
jocs



Joguines de
plàstic



També si hi ha un canvi
de grup d’infants

MENJADOR
Ventilació de
l’espai
Superfícies on
es prepara el
menjar

+





Plats, gots,
coberts...








Taulells
Utensilis de
cuina
Taules per a
usos diversos
Terra

Amb aigua calenta:
rentats a elevada
temperatura.
Sense aigua calenta:
desinfecció en dilució de
lleixiu al 0,1 %.



Fonts d’aigua
Taules, safates

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia
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Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Diàriament

≥ 1 vegada
al dia

Setmanalment

Comentaris

LAVABOS
Ventilació
de l’espai

+

Rentamans



Terra i
altres
superfícies
Cubells de
brossa

Ventilació
de l’espai
llits




ZONES DE
DESCANS
+

Altres
superfícies

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia



Fundes de
matalàs i
de coixí
Mantes
Terra

Especialment després
de l’ús massiu (després
del pati, després de
dinar) i sempre al final
de la jornada.





Inodors

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

Rentat a ≥60ºC

També quan canvia
l’infant que l’utilitza

Rentat a ≥60ºC




També si hi ha un canvi de
grup d’infants

Els alumnes utilitzaran material individual i col·laboraran amb la neteja d’aquell material
comú que hagin utilitzat. L’ajuntament dota d’un reforç de personal de neteja de 3’5 h
diàries.
3.3. Transport

Els alumnes i personal que acompanyi als alumnes hauran de portar mascareta i
mantenir les distàncies de seguretat. En base a les actuacions del Consell
Comarcal es decidirà el protocol a seguir.
3.4. Extraescolars i acollida

Aquest curs l’AFA de moment no realitzarà activitats extraescolars a l’escola.
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3.5. Activitats complementàries

Es realitzaran aquelles sortides i activitats educatives que permetin el criteri
d’organització dels grups estables i que tinguin en compte les mesures de
seguretat.
3.6. Reunions d’òrgans unipersonals, col·lectius, de coordinació i govern.

Els claustres, comissions i coordinacions es realitzaran principalment de forma
telemàtica i només quan sigui necessari es faran presencial amb ràtios molt
reduïdes i amb mascareta en un espai que permeti mantenir les mesures
higièniques i de seguretat i seguint els criteris de màxim nombre de membres
permés.

4. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’UN POSSIBLE CAS DE
COVID-19.
Davant d’un possible cas amb simptomatologia de COVID-19 s’ha habilitat un
espai d’aïllament per portar a l’alumne amb l’acompanyament d’una persona
responsable de custodiar-lo fins que el vinguin a buscar que serà algun docent
associat al grup o els referents covid del centre.
Prèviament el mestre o un membre de l’equip directiu es posaran en contacte
amb la família. En cas de no localitzar-los un membre de l'equip directiu trucarà
ALUMNE/A

DIA I HORA

PROTOCOL SEGUIT I
OBSERVACIONS

GESTOR COVID DEL
CENTRE D'AT.
PRIMÀRIA

INFERMERA DEL CAP
MIAMI

REFERENT COVID DEL
CENTRE PELS
CONTACTES AMB SALUT
I PEL SEGUIMENT DE
CASOS
DIRECTORA, CAP
D’ESTUDIS I
PROFESSORACOORDINADORA DE
RISCOS LABORALS

al 061 i es comunicarà a inspecció i serveis territorials.

4.1. Seguiment del pla.

Els responsables de fer el seguiment del pla es l’equip directiu. Es farà una
valoració trimestral dels diferents indicadors i s’establiran les possibles
propostes de millora en cas necessari.

5. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL
5.1. Pla d’ acollida de l’alumnat de P-3.

Durant els tres primers dies (14, 15 i 16 de setembre) els alumnes de P-3
assistiran a l'escola en grups reduïts estables de 6-7 alumnes durant 1'30h diària
en diferents franges horàries (9'15h-10'45 / 10'45-12'15 / 15-16'30). Dijous 17 i
divendres 18 l'acollida de tot el grup estable es farà a l'espai de pati per tal
d'evitar un nombre excessiu de persones a l'aula. Durant aquests dies l'alumne
només podrà ser acompanyat per un membre de la unitat familiar que haurà de
portar mascareta i guardar les distàncies de seguretat en respecte als altres
alumnes.

6. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EN CAS DE CONFINAMENT PER EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA.
Davant el confinament d'un grup o més, l'escola ha previst un entorn virtual
d'aprenentatge (EIX) per tal de mantenir l'acció educativa i el contacte amb
alumnes i famílies. Les famílies rebran informació entorn la forma d’accès i
funcionament d’aquest entorn virtual d’aprenentatge durant els primers dies
d’escola. En aquest sentit l'escola ha establert uns kits de confinament per cada
grup que l'alumne s'emportarà a casa amb tot el material necessari per poder
realitzar totes les activitats previstes. L’acció educativa es realitzarà a través de
l’entorn EIX i a banda quan sigui necessari s'utilitzarà el correu o la via telefònica
amb les famílies així com les trobades virtuals amb alumnes per fer el
seguiment.
En data 1 de setembre de 2020, la direcció ha informat al claustre del contingut
del Pla d’Obertura i en data 8 de setembre de 2020 ha informat al Consell
Escolar.
Resolc:
D’acord amb el que s’ha esmentat,
1- Aprovar el Pla d’Obertura de l’escola Marcel·lí Esquius tenint en compte que
es un document viu en constant actualització depenent de l’evolució de la
pandèmia.
2- Aquest pla serà publicat a l’espai web del centre.
Miami-platja, 8 de setembre de 2020.
La directora de l’escola Marcel·lí Esquius,
Montserrat Salsench Martí

