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PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE 
(Redacció 25 de Maig de 2020) 

(Valorat per inspecció, coordinador de riscos laborals i consell escolar en data 1-2 Juny 2019) 

 

 

1. Normativa de referència 
 
 

 Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 19/20 
(Departament Educació -Maig 2020) 

 Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (Departament Educació-Juny 
2020) 
 

 
2. Introducció 
 
El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet l’obertura de 
centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, 
pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 
 
L’INS La Ferreria, ha redactat aquest pla tenint en compte diferents recursos i variables  (totes elles 
degudament analitzades) que en condicionaran el seu disseny i posterior desplegament. 
 
Conseqüentment es preveuen propostes especifiques i extraordinàries pel que fa a la reobertura del centre. 
 

 
3. Informacions preliminars rellevants 

 
 

 El curs 2019/20, a nivel lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de Juny 
 Els objectius del Departament d’Educació en aquest període són: 

 El suport lectiu i l’orientació, fent èmfasis en els finals d’etapa educativa que suposa una 
titulació (4ESO, 2BAT, 2n Curs CFs) 

 L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat 
 Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 20/21 

 Ha de facilitar l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació. 
 
 
4. El retorn al centre per part de l’ALUMNAT 
 
 

 El retorn al centre per part dels alumnes és VOLUNTARI 
 Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconómica de major 

vulnerabilitat. 
 Es continuarà la docència telemàtica 
 L’assistència serà programada en dies i hores determinades per cada subgrup. No serà una 

assistència continuada. 
 Les entrades i sortides seran esglaonades i llocs diferents (a poder ser) per evitar aglomeracions. 
 Els alumnes estaran atesos pel personal del centre docent (no es garanteix que sigui el tutor/a) 
 Es recomana que els alumnes portin mascareta (higiència i amb compliment de la norma UNE) 
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 Les activitats que es duran a terme al centre educatiu aquestes dues setmanes seran: 

 Activitats d’orientació educativa (per 4ESO, 2BAT i 2CFs) 
 Atenció personalitzada i/o grupal amb el tutor/a en qualsevol curs i nivell (acompanyament 

educatiu personalitzat, acompanyament emocional, plantejament activitats estiu...) 
 Recollida d’objectes personals de les taquilles o classes 
 Informació de recollida de butlletins, retorn de llibres IDDINK, retorn de dispositius mòbils... 

 
 
5. Requisits que han de reunir TOTS ELS ALUMNES 
 
Per poder reincorporar-se els alumnes , han de reunir els següents requisits: 
 

a. Absència de simptomatologia amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b. Que no siguin o hagin estat positives pel SARS-CoV durant els 14 dies anteriors. 
c. Que no hagin estat en contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 

14 dies anteriors. 
d. Calendari vacunal al dia 

 
 

En el cas que l’alumne presenti una malaltia crónica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de 
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS, es valorarà de forma conjunta (centre, familia i equip mèdic 
de referencia) la idoneïtat o no de reprendre l’activitat escolar.  Les següents malalties es consideren de risc 
per 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. 

 
 
6. Actuacions IMPORTANTS QUE HA DE FER LA FAMILIA o TUTOR LEGAL 
 

 El primer dia de retorn al centre educatiu, cada alumne ha de portar una declaració responsable 
(degudament signada) que el centre educatiu facilitarà prèviament per correu electrònic a les famílies, 
on manifesten que el seu fill/a compleix els requisits per asistir al centre educatiu. Sense aquesta 
declaració, l’alumne no podrá accedir al centre educatiu. 

 Cal informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar 
de l’infant i mantener un contacte estret informatiu amb el centre educatiu davant qualsevol incidencia. 

 Les families han de vigilar l’estat de salut dels seus fills, prenent-los la temperatura abans de 
sortir de casa per anar al centre educatiu. (en cas que tingui febre, no podrá anar al centre educatiu) 

 L’acompanyament dels alumnes al centre educatiu, el farà una única persona. 
 
 
 
7. Procediment a seguir pel CENTRE EDUCATIU 
 
 

a. Anàlisis previ diagnòstic de la presencialitat viable dels docents del centre educatiu (nº docents que 
no són vulnerables ni tenen permís per conciliació laboral) 

b. Anàlisis previ diagnòstic dels alumnes que optin per incorporar-se al centre educatiu (nº alumnes per 
nivell i grup que vindran al centre) 

c. El centre i tot el personal docent, vetllarà per complir la normativa establerta per part del Departament 
pel que fa a: 
 

 ESPAIS I GRUPS:  
 
 Espais estables i fixes on només es mou el docent 
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 Ratio de màxim 15 alumnes 
 Vetllar per disposar de 4m2 per alumne 
 Si l’espai és compartit entre dos grups, mantenir una bona separació entre si 
 Utilitzarem espais oberts del centre en primera instància: patis, gimnàs, aules 
 No està permés l’accés ni als vestidors ni al gimnàs per realitzar-hi activitat física 
 El centre està en obres, fet que suposa que queda inhabilitada una planta d’accés a 

l’alumnat (planta segona) 
 

 PATIS: 
 

 No es preveu l’ús de patis per activitats de lleure en el planning 
 

 FLUXOS DE CIRCULACIÓ PEL CENTRE 
 
 Per evitar l’aglomeració de persones en llocs puntuals del centre, establirem uns circuits 

per llocs i moments diferents. 
 Es vetllarà per formar a l’alumnat de la importància de mantenir la distància de seguretat. 
 Es vetllarà per evitar que els diferents grups no coincideixin als passadissos i lavabos a fi 

d’evitar aglomeracions. 
 
 

 MATERIAL ESCOLAR:  
 
 L’alumne portarà i utilitzarà el seu propi material escolar. 
 No es distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 
 S’evitarà la manipulació d’eines i material comú 

 
 

 HORARIS: 
 
 En funció de les diferents variables i recursos que afecten al compliment òptim d’aquest 

pla de reobertura, el marc horari serà flexible. 
 

 VENTILACIÓ: 
 
 Es vetllarà per mantenir ventilades les instal·Lacions interiors freqüentment. (10 minuts 

cada vegada) i si pot ser, es deixaran les finestres obertes. 
 Pel que fa al sistemes de climatització, el centre educatiu ha executat una neteja i 

desinfecció abans de la reobertura. No obstant això, davant la inviabilitat del compliment 
de la normativa establerta, es decideix que es prohibirà el seu ús a tots els espais del 
centre. 
 

 
 NETEJA I DESINFECCIÓ: 

 
 Es realitzarà en una periodicitat diària a tots els espais del centre educatiu 
 S’ha fet arribar totes les instruccions i normatives en matèria de neteja i desinfecció 

d’espais que ens ha fet arribar el Departament Educació a l’empresa contractada a fi i 
efectes que aquesta vetlli pel seu compliment. 

 
 

 
8. Disseny tècnic del pla de reobertura  

 

A. Recursos humans i alumnat 

a. Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atencio presencial al centre: 

ESO-BAT: 15-20 aprox (pendent confirmar) 

PFI: 1 o 2 

CFs: 15-20 aprox (pendent confirmar) 
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b. Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

ESO-BAT: a determinar (formulari a enviar a famílies) 

PFI:  a determinar (formulari a enviar a famílies) 

CFs:  a determinar (formulari a enviar a alumnes) 

 

B. Organització de l’acció educativa presencial 

Veure graella ANNEX 2 (nº alumnes per nivell que assistirà, organització grup-profes, horari entrada-
sortida, espais) 

 

C. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada i/o acció tutorial en grup reduït  

 

a. Pel que fa als docents: 

1. Al claustre i el primer dia de retorn on es preveu una acció d’acollida al professorat: 
s’explicarà el disseny tècnic del pla. 

2. El tutor i professors auxiliars, SEMPRE que acullin un subgrup nou, es farà lectura de les 
mesures de protecció i prevenció a tot l’alumnat  en primera instància(ANNEX 1) 

 

b. Pel que fa als alumnes ESO-BAT: 

1. Els alumnes entraran al centre educatiu per l’accés principal o rampa. 

2. Els grups dissenyats prèviament serán d’entre 10-15 persones màxim 

3. Els rebrà el seu tutor i dos professors auxiliars de l’equip educatiu (que portaran 
mascareta  i s’hauran rentat les mans prèviament) 

4. Just en arribar, tots els alumnes es rentaran les mans amb sol·lució hidroalcohòlica 

5. Els docents conduiran als alumnes al seu espai de tutoria (pati en primera instancia, 
gimnàs en segona i aules planta 1 en tercera ) –cas de pluja- 

6. Hi haurà 10-15 cadires prèviament  desinfectades i preparades garantint la distancia de 
seguretat i els 4m2 per alumne 

7. En primera instancia es farà una lectura pedagógica de les mesures de protecció i 
prevenció a tot l’alumnat (ANNEX 1) 

8. Tot seguit es durà a terme l’acció educativa: tutoria, acompanyament emocional, 
orientació… 

9. Es preguntarà si algún alumne ha de recollir objectes personals de les taquilles o aules. 
En cas afirmatiu, d’un en un i acompanyat pel profesor auxiliar, anirà a l’aula/taquilla a 
recollir els seus objectes que dipositarà a una bossa seva (si la porta) o de basura 
(facilitada pel centre). Tot seguit retornarà amb el grup/classe. 

10. En finalitzar l’acció educativa, el tutor i dos professors auxiliars els acompanyaran fins a la 
sortida indicada per aquest grup i vetllaran per tal que compleixin el distanciament social i 
evitar les aglomeracions i coincidencia amb altres grups.  

 

c. Pel que fa als alumnes PFI: 

1. Els alumnes entraran al centre educatiu per la rampa (cita prèvia amb tutor) 

2. Els rebrà el tutor que els hi farà rentar les mans amb sol·lució alcohólica i farà lectura 
pedagógica de les mesures de protecció i prevenció a tot l’alumnat (ANNEX 1) 
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d. Pel que fa als alumnes CFs: 

1. Els alumnes demanaran cita prèvia al seu tutor de grup per correu electrònic i el tutor ho 
reenviarà a la cap d’estudis que gestionarà data de tutoria presencial, espais i aforaments. 

2. Els alumnes entraran al centre educatiu per la rampa . 

3. Els rebrà el tutor que els hi farà rentar les mans amb sol·lució alcohólica i farà lectura 
pedagógica de les mesures de protecció i prevenció a tot l’alumnat (ANNEX 1) 

 

D. Servei de Transport  

No aplica 

 

 

COMPROMISOS CENTRE EDUCATIU 

 Aquest pla és dissenya seguint amb continuïtat telemática fins a final de curs 

 Aquest pla es dissenya garantint totes les mesures de seguretat establertes 
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ANNEX 1: Mesures de protecció i prevenció 

 

Objectiu: difondre entre el personal treballador els protocols i nous procediments i 
mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi i encomanar-los a la vetlla del seu 
compliment entre tots. 

 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal 
docent i no docent. 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). En els infants més grans: 

o Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al 
colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar- ho. 

o Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 
segons de durada. 

o El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples 
senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 

o Utilització correcta de les mascaretes. 

És convenient disposar de cartells i infografies 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. 

a. Distanciament físic 

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. 

En la mesura del possible, 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. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del 
recinte escolar. 

b. Rentat de mans 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com 
del personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que 
sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou 
coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en 
conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans. 
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En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 

o A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
o Abans i després dels àpats 
o Abans i després d’anar al WC (infants continents) 
o Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

o A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 
o Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i 

dels propis 

o Abans i després d’acompanyar un infant al WC 
o Abans i després d’anar al WC 
o Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 
o Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 
disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics 
(menjador, accessos al centre, accessos al pati,...) es recomana la col·locació de 
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

 

c. Mascaretes 
 

Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes 
establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions 
serien les següents: 

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. 

Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 

 

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 

 

Educació secundària (12-16 anys) 

Batxillerat i CFP (16-18 anys) 

No indicada en general i si hi 
ha dificultat per fer complir 
les mesures de 
distanciament caldria indicar-
la. 

Higiènica amb compliment 
norma UNE 

Personal docent i no docent Indicada Higiènica amb compliment 
norma UNE 
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ANNEX 2: ORGANITZACIÓ ACTIVITAT PRESENCIAL 
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