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1. CONTEXTUALITZACIÓ
Aquest Pla d’Obertura de Centre inclou totes les mesures organitzatives, sanitàries i
pedagògiques que s’implementaran a l’escola en el moment que entrem en FASE 2 de
desescalada.
Els objectius que es plantegen en aquest pla són:
• Acollida pels alumnes d’Educació Infantil per facilitar la conciliació laboral de les
famílies.
• Suport lectiu i d’orientació de final d’etapa pels alumnes de 6è.
• Acompanyament personalitzat per l’alumnat especialment vulnerable i afectat pel
període de confinament.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.
L’assistència a l’escola és voluntària.
2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
a) Alumnat
La previsió de l’alumnat que assistirà al centre després de la consulta a les famílies és:
• Alumnes d’Educació Infantil:
- P3: 1
- P4: 0
- P5: 0
Agrupació de l’alumnat:
Si el total d’alumnes assistents és igual o inferior a vuit, es farà un únic grup,
independentment del nivell.
Si és superior a vuit alumnes, es faran dos grups.
• Alumnes de 6è de primària:
A l’escola tenim dos grups de sisè de primària. Cada un dels grups es desdoblarà per acollir
un màxim de 12 alumnes a cada espai i a cada una de les quatre sessions programades.
Han confirmat la seva assistència 32 alumnes.
b) Espais
• Entrades i sortides
L’entrada i la sortida del centre es farà per la porta principal i de manera esglaonada,
mantenint la distància de seguretat. Les famílies no podran accedir a l’interior de l’escola.
Per evitar aglomeracions, només un adult acompanyarà a l’alumne.
La recollida dels alumnes d’Educació Infantil es farà també de manera esglaonada. Una
persona del centre acompanyarà l’infant des de l’espai interior del centre fins a la porta
principal i el lliurarà a la família.
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L’entrada i sortida dels alumnes de 6è es farà de manera esglaonada amb un interval de
15 minuts entre cada grup de 12 alumnes.
• Aules
Pels alumnes d’Educació Infantil s’utilitzaran l’aula ordinària de P3. Pels alumnes de 6è de
primària s’utilitzaran les aules de 6è A i de 6è B i els alumnes tindran marcada la seva
pròpia taula i cadira.
• Lavabos
Els alumnes d’Educació Infantil utilitzaran el lavabo que hi ha dins de l’aula. Només es podrà
anar d’un en un.
Els alumnes de 6è utilitzaran els lavabos del passadís. S’habilitarà un per cada grup
d’alumnes.
• Mobilitat
Es minimitzarà al màxim la mobilitat dins el centre. Les aules tenen sortida directa al pati. No
s’utilitzaran altres espais comuns del centre.
• Pati
Els alumnes d’Educació Infantil sortiran al pati per grups i en horaris diferents.
Els alumnes de 6è utilitzaran un pati diferent als d’Educació Infantil i per fer una activitat de
comiat.
• Menjador
No hi haurà servei de menjador escolar.
c) Persones
•

Personal docent

El personal docent ha omplert la declaració responsable de condicions de vulnerabilitat. No
podrà fer atenció presencial amb alumnes al centre el personal inclòs en el grup de
VULNERABILITAT, ni els docents acollits al permís de conciliació, un total de tres persones.
Per atendre els alumnes d’Educació Infantil es comptarà amb cinc docents organitzats en
torns rotatius de tres persones.
Els alumnes de 6è seran atesos per les seves respectives tutores.
A més al centre sempre hi haurà, com a mínim, un membre de l’Equip Directiu.
• Personal de serveis
Es comptarà amb la presència de l’administrativa del centre en dies alterns i del conserge
tots els dies d’obertura.
• Famílies
En principi les famílies no accediran a l’interior de l’escola a no ser que tinguin cita prèvia
per a realitzar alguna gestió a secretaria o a acudir a alguna tutoria personalitzada.
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d) Comunicació amb les famílies.
La informació a les famílies del protocol d’obertura del centre s’ha fet a través de correu
electrònic i per telèfon. S’han realitzat formularis per tal de conèixer la previsió d’assistència
durant el període.
El pla d’obertura estarà publicat a la web del centre per poder ser consultat per tota la
comunitat educativa.
Als diversos espais del centre es penjaran cartells amb infografies informatives de les
mesures de seguretat.
3. MESURES SANITÀRIES DE SEGURETAT
a. Alumnat
• Requisits per accedir al centre.
 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19.
 No haver estar positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 No haver estat en contacte amb positiu confirmat o simptomatologia els 14 dies
anteriors.
 Calendari vacunal al dia.
•

Estratègies d’higiene i protecció.
 Distanciament físic: Els infants disposaran de 4 m2 i mantindran una distància
entre ells de 2 m. Hauran de respectar la distribució de l’aula planificada per les
mestres per evitar el contacte.
 Rentat de mans: Els alumnes s’hauran de rentar les mans a l’arribada i la sortida
de l’escola, abans i després d’esmorzar, abans i després d’anar al lavabo i
abans i després d’anar al pati. També es faran servir gels hidroalcohòlics
desinfectants.
 Mascareta protectora: No està indicada pels alumnes d’Educació Infantil, però sí
l’hauran de portar els alumnes de 6è .
 Control de temperatura: Es demanarà a les famílies que prenguin la temperatura
als seus fills abans de sortir de casa i si tenen febre no podran assistir a l’escola.
Abans d’accedir al centre, també es farà un control de temperatura.
 Material escolar: El material serà d’ús exclusivament individual. Els alumnes no
podran compartir joguines ni d’altres estris.
Els alumnes de 6è hauran de portar el seu propi material, un estoig amb material
bàsic.
Els alumnes d’Educació Infantil disposaran d’una capsa amb joguines i material
per a ús individual i que serà desinfectat en acabar la sessió diària.
 Consum d’aigua: S’evitarà l’ús de l’aigua de l’aixeta per beure. Per això es
demanarà a les famílies que els seus fills portin una ampolleta d’aigua d’ús
individual.
 Aparició de símptomes en alumnes: En cas d’aparició de símptomes compatibles
amb el COVID-19 en algun alumne, aquest serà aïllat a l’aula de 1r i utilitzarà
exclusivament el lavabo de minusvàlids que es troba al costat, s’avisarà a la
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família per tal que el vinguin a recollir i al CAP de referència per a que activi els
protocols previstos.
Posteriorment es procedirà a la neteja i desinfecció dels espais del centre.

b. Espais
Les aules i els espais comuns que no s’utilitzin romandran tancats.
Diàriament abans de començar la jornada i a mig matí, quan els alumnes estiguin al pati, el
personal de neteja contractat per l’Ajuntament s’encarregarà de fer la neteja i desinfecció
dels espais, mobiliari i superfícies a utilitzar.
Els espais seran ventilats abans de l’accés de l’alumnat durant almenys 10 minuts. A les aules
sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, es deixaran les portes i/o les
finestres obertes.
A cada aula utilitzada hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic.
c. Persones
Per al personal docent i no docent, és obligatori l’ús de la mascareta protectora.
Així mateix, seria recomanable afegir una pantalla facial i una bata d’un sol ús. En cas de
no ser possible una bata d’un sol ús, seria necessari utilitzar una de roba que s’hauria de
rentar cada dia.
Sempre que sigui possible, el personal mantindrà la distància de seguretat amb els alumnes.
No és possible garantir-ho totalment amb els infants d’Educació Infantil.
4. PLANIFICACIÓ PEDAGÒGICA
a) Activitats i espais
L’activitat d’acollida pels alumnes d’Educació Infantil es durà a terme en la franja
horària de 9:00 a 13:00.
Els alumnes hauran d’estar en el seu espai personal i individual i podran dur a terme
activitats de manualitats artístiques, audicions, escolta de contes, passi de vídeos, jocs
educatius, jocs pautats dins l’aula, joc lliure al pati... Cada alumne disposarà d’una
capsa amb el seu propi material d’ús individual i que no podrà ser compartit amb
cap més alumne.
El material del pati també serà d’ús individual (galledes, pales, patinets...)
No es podran utilitzar les estructures lúdiques que hi estan instal·lades.

Els alumnes de 6è seguiran la següent planificació:
DATES de les sessions:
16-17-18 i 19 de Juny
ORGANITZACIÓ DE GRUP:
Mig grup classe - 12 alumnes
L’assistència és voluntària
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ORGANITZACIÓ DE LES DATES SEGONS ELS GRUPS:
16 de juny: grup A de cada grup
17 de juny: grup B de cada grup
18 de juny: grup A de cada grup
19 de juny: grup B de cada grup
HORARI:
Sisè A: de 10 a 12.00
Sisè B: de 10.15 a 12.15

SESSIÓ 1:
Aquesta sessió té com a objectiu principal poder parlar i revisar com s’ha viscut, i s’està
vivint, el context actual de confinament. A l’hora, es revisarà cronològicament el treball
realitzat durant el trimestre visualitzant amb el projector el blog de l’aula.

SESSIÓ 2:
Aquesta sessió té com a objectiu realitzar un tancament d’etapa i fer un comiat.

b) Coordinacions i entrevistes
Durant aquest període assistirà de manera presencial a l’escola el personal
imprescindible per atendre l’alumnat d’acollida a Educació Infantil, l’alumnat de 6è en
el seu tancament d’etapa i per les tutories personalitzades que de manera puntual i
amb cita prèvia s’hagin pogut concertar.
La resta de reunions i coordinacions continuaran fent-se a través dels mitjans telemàtics.
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5. ANNEXOS

▪ Comunicacions a les famílies.
1.
2.
3.
4.
5.

Correu electrònic enviat a totes les famílies del centre.
Correu electrònic enviat a les famílies dels alumnes d’Educació Infantil.
Correu electrònic enviat a les famílies dels alumnes de 6è.
Formulari adreçat a les famílies d’Educació Infantil.
Formulari adreçat a les famílies dels alumnes de 6è.

▪ Documents de declaració responsable a signar per les famílies.
6. Document de declaració responsable per les famílies d’Educació Infantil.
7. Document de declaració responsable per les famílies dels alumnes de 6è.

▪ Llista de material necessari per a protecció del personal i dels alumnes.
8. Llista de material de protecció per a personal i alumnes.
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ANNEX 1

Benvolgudes famílies,
Seguint les orientacions que ens ha fet arribar el Departament d’Educació, hem confeccionat el PLA
D’OBERTURA del centre, que tindrà els següents condicionants per preservar la salut de tota la comunitat
educativa:
•
•
•

•
•
•

L’escola obrirà quan s’entri a la FASE 2 de desescalada (probablement del 8 al 19 de juny)
El curs acabarà telemàticament, a l’escola no es faran classes.
L’objectiu és assistencial (acollida per P3, P4 i P5) i d’acompanyament educatiu i emocional,
pels alumnes de 6è que acaben etapa i de tutories individualitzades puntuals, en casos molt
concrets i amb cita prèvia, per la resta de l’alumnat. Per poder venir a l’escola caldrà portar
degudament omplert el document de declaració responsable.
Alumnes P3, P4 i P5: Declaració responsable E. Infantil
Alumnes de 6è: Declaració responsable E. Primària
L’assistència NO ÉS OBLIGATÒRIA.
No hi haurà servei de MENJADOR.
No tot el personal docent podrà estar de manera presencial a l’escola per pertànyer a grups
vulnerables. Així doncs, no es pot garantir que els nens estiguin atesos per la seva tutora ni que
estigui amb els seus companys de classe.

Les famílies d’alumnes de P3, P4 i P5 i també les famílies dels alumnes de 6è rebreu un formulari que
haureu d’omplir per saber si portareu els vostres fills a l’escola i així possibilitar l’organització de l’equip
de mestres i adequar els espais de l’escola. En aquest correu també rebreu més detalladament les
mesures de seguretat que caldrà complir per accedir al centre.
Us adjuntem una infografia amb la informació de la reobertura de les escoles públiques de Castellar del
Vallès.
Atentament,
La Direcció.
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ANNEX 2
Benvolgudes famílies d’Educació Infantil,
Tal i com us vam anunciar al correu anterior us enviem l’enllaç al formulari que us preguem que
ompliu per saber si haureu de fer ús o no del servei d’acollida quan es pugui reobrir l’escola en
entrar en la FASE 2 de desescalada, (probablement del 8 al 19 de juny).
És necessari que ompliu el formulari per poder organitzar l’equip de mestres que atendran els
alumnes així com els espais i els materials (l’agrupació màxima per alumnes de P3 serà de 8 alumnes
i per P4 i P5 de 10 alumnes).
Us recordem que no es pot garantir que els nens i les nenes estiguin amb la seva tutora
referent ni amb els seus companys de classe.
El servei d’acollida va destinat únicament a famílies dels alumnes de P3, P4 i P5 en les quals els
dos progenitors treballen presencialment sense possibilitat de flexibilització.
Caldrà justifiqueu aquesta situació, així com que sou coneixedores de les exigències en matèria
de salut i que el vostre fill/a compleix tots els requisits, mitjançant la presentació del
document de Declaració responsable. Caldrà també, presentar el calendari vacunal al dia.
També volem donar-vos informació sobre les estrictes mesures de seguretat que caldrà complir
per preservar la salut tant dels infants com dels equips docents i que ens portarà a crear espais
estèrils, individualitzats i sense contacte entre les persones.
•

•
•

•
•
•
•

L’entrada i sortida del centre es farà per la porta principal. Les famílies no podran
accedir a l’interior de l’escola. Per evitar aglomeracions, només un adult podrà acompanyar
a l’alumne/a. Es controlarà la temperatura dels infants abans d’entrar.
Distanciament físic: els infants hauran de disposar de 4m2 i mantenir una separació
entre ells de 2 metres.
Rentat de mans: Es requerirà rentat de mans a l’arribada i la sortida del centre, abans
i després d’esmorzar, abans i després d’anar al WC i abans i després d’anar al pati.
També es podran fer servir gels hidroalcohòlics desinfectants.
El personal adult docent i no docent haurà de dur mascareta protectora.
La sortida al pati serà en grups diferents en espais marcats i diferenciats.
El material serà individual, no es podran compartir joguines ni d’altres estris.
Davant l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn de l’infant s’haurà d’informar
ràpidament al centre.

És la nostra voluntat vetllar per la seguretat sanitària de tots i totes però amb aquestes condicions
som conscients que l’escenari escolar es converteix en un context poc emocional, molt programat i
estàtic, justament tot el contrari del que pensem que ha de ser l’escola.
Aquí teniu l’enllaç al formulari. Preguem ens el feu arribar el més aviat possible, com a molt
tard, dilluns 1 de juny.
Atentament,
La Direcció.
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ANNEX 3
Benvolgudes famílies de 6è,
Tal i com us vam anunciar al correu anterior us enviem l’enllaç al formulari que us preguem que
ompliu per saber si els vostres fills vindran al centre quan es pugui reobrir l’escola en entrar en la
FASE 2 de desescalada.
És necessari que ompliu el formulari per poder organitzar la tornada de manera segura i adequar
els espais de l’escola.
Caldrà comprovar que sou coneixedores de les exigències en matèria de salut i que el vostre
fill/a compleix tots els requisits, mitjançant la presentació del document de Declaració
responsable. Caldrà també, tenir el calendari vacunal al dia.
També volem donar-vos informació sobre les estrictes mesures de seguretat que caldrà complir
per preservar la salut tant dels infants com dels equips docents i que ens portarà a crear espais
estèrils, individualitzats i sense contacte entre les persones.
•

•

•

•
•
•
•

L’entrada i sortida del centre es farà per la porta principal. Les famílies no podran
accedir a l’interior de l’escola. Per evitar aglomeracions, només un adult podrà acompanyar
a l’alumne/a. Es controlarà la temperatura dels alumnes abans d’entrar. L’entrada i sortida
es farà manera esglaonada amb un interval de 15 minuts.
Distanciament físic: els infants hauran de disposar de 4m2 i mantenir una separació
entre ells de 2 metres i hauran de respectar la distribució planificada per les seves tutores
per evitar contacte.
Rentat de mans: Es requerirà rentat de mans a l’arribada i la sortida del centre, abans
i després d’esmorzar, abans i després d’anar al WC i abans i després d’anar al pati.
També es podran fer servir gels hidroalcohòlics desinfectants.
El personal adult docent i no docent haurà de dur mascareta protectora.
La sortida al pati serà en grups diferents en espais marcats i diferenciats.
El material serà individual, no es podran compartir cap tipus d’estris.
Davant l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn de l’alumne s’haurà
d’informar ràpidament al centre.

En arxiu adjunt teniu la programació de les dues sessions d’acompanyament i comiat planificat per
les tutores de 6è.
És la nostra voluntat vetllar per la seguretat sanitària de tots i totes però amb aquestes condicions
som conscients que l’escenari escolar es converteix en un context poc emocional, molt programat i
estàtic, justament tot el contrari del que pensem que ha de ser l’escola.
Aquí teniu l’enllaç al formulari. Preguem ens el feu arribar el més aviat possible, com a molt
tard, dilluns 1 de juny.
Atentament,
La Direcció.
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ANNEX 4

Servei d'ACOLLIDA E. INFANTIL
Benvolgudes famílies,
Per organitzar el servei d’acollida, adaptar espais, material i personal, necessitem
obligatòriament que totes les famílies d’infantil ompliu aquest formulari.
* Obligatòria

1.

Nom i cognoms de l'alumne/a: *

2.

Nivell: *
Maqueu només un oval.
Infantil - 3 anys
Infantil - 4 anys
Infantil - 5 anys

3.

Necessiteu el servei d'acollida de 9h a 13h per motius de conciliació laboral? *
Maqueu només un oval.
SÍ
NO

MOLTES GRÀCIES

ANNEX 5
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Acompanyament final d'etapa
Benvolgudes famílies,
Per organitzar el servei d’acolliment, adaptar espais, material i personal, necessitem
obligatòriament que totes les famílies de sisè ompliu aquest formulari.
L'assistència serà en sessions de mig grup durant la setmana del 15 al 19 de juny.
* Obligatòria

1.

Nom i cognoms de l'alumne/a: *

2.

Nivell: *
Maqueu només un oval.
6è A
6è B

3.

Podreu assistir a l'escola el dia 16 de juny el grup A de 6è A i 6è B? *
Maqueu només un oval.
SÍ
NO

4.

Podreu assistir a l'escola el dia 17 de juny el grup B de 6è A i 6è B? *
Maqueu només un oval.
SÍ
NO

5.

Podreu assistir a l'escola el dia 18 de juny el grup A de 6è A i 6è B? *
Maqueu només un oval.
SÍ
NO

6.

Podreu assistir a l'escola el dia 19 de juny el grup B de 6è A i 6è B? *
Maqueu només un oval.
SÍ
NO

MOLTES GRÀCIES
ANNEX 6
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R/N: 13958/ED00202

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

DNI/NIE/Passaport

Nom de l’alumne/a

Curs

Declaro, responsablement:
1. Que a causa de la situació laboral de la família i de la impossibilitat de tenir un recurs de custòdia per al meu fill/a que em
permeti la conciliació familiar i laboral, necessito que el meu fill/a s’incorpori al centre a partir del dia
l’horari de

a

en

(aquest horari ha d’estar entre les 9 i les 13h).

2. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
•

No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.

•

No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

•

No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

•

Té el calendari vacunal al dia.

3. (Seleccioneu una de les dues opcions)
Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:
• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
• Malalties cardíaques greus.
• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
• Diabetis mal controlada.
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:
• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
• Malalties cardíaques greus.
• Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
• Diabetis mal controlada.
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.
5. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a
educatiu

, al centre
, signo la present declaració de

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web
del Departament d'Educació.
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
Lloc i data

A819.V01-20

Signatura
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ANNEX 8

LLISTA DE MATERIAL PER A PROTECCIÓ DE PERSONAL I ALUMNAT

•

Personal:
o Mascaretes protectores..................................................50 unitats
o Pantalles facials transparents ..........................................10 unitats
o Bates protectores d’un sol ús...........................................25 unitats

•

Alumnat:
o Mascaretes protectores (alumnat de 6è)..............................50 unitats

•

Ús comú:
o Gel hidroalcohòlic amb polvoritzador (1 dispensador per aula i un altre al
vestíbul).............................................................................4 unitats
o Termòmetre digital per infraroigs....................................... 1 unitat
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