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1 NOMBRE DE PROFESSIONALS – DOCENTS I NO DOCENTS 

El nombre de professionals docents a disposició del centre per garantir la reobertura de l’escola durant 
el mes de juny, tant bon punt la nostra àrea sanitària entri en fase 2, és el següent: 

• Educació Infantil:       6 docents 

• Educació Primària:      6 docents 

• Educació Secundària Obligatòria:     6 docents 

• Batxillerat:    21 docents 

Es convocarà als docents en funció del l’alumnat que vagi confirmant l’assistència. 

 

Pel que fa al personal d’administració i serveis que hi assistirà és el següent: 

• PAS:        3 persones 
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2 ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

L’acció educativa presencial, s’iniciarà en tots els grups a partir del moment en què la nostra àrea 
sanitària passi a la fase 2 i fins al dia 19 de juny. 

Pel que fa al grup de segon de batxillerat, estendrem el període lectiu fins al 30 de juny. 

En la propera taula es mostra el detall per curs. 

CURS 
ALUMNES 
PREVISTOS 

GRUPS I 
PRORESSORAT 

HORARIS AULES 

P3 0 

3 docents en 
reserva 

9 – 13 hores 
6 aules 

Planta 0 

Ed. 3 

P4 0 9 – 13 hores 

P5 0 9 – 13 hores 

PRI1 0 

4 docents en 
reserva 

9 – 13 hores 

6 aules 

Ed. 2 

PRI2 0 9 – 13 hores 

PRI3 0 9 – 13 hores 

PRI4 0 9 – 13 hores 

PRI5 0 9 – 13 hores 

PRI6 0 9 – 13 hores 

ESO1 0 

4 docents en 
reserva 

9 – 13 hores 

6 aules 

Ed. 5 

ESO2 0 9 – 13 hores 

ESO3 0 9 – 13 hores 

ESO4 0 9 – 13 hores 

BTX1 0 
21 docents 

 4 aules 

Ed. 4 BTX2 54 8:15 a 14 hores 

 

El nombre d’alumnes previstos està basat en la resposta que han donat les famílies. 

En tots els casos, la proposta d’assistència presencial serà voluntària per a l’alumnat, garantint-se 
alhora, la formació telemàtica pels que es quedin a casa. 
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3 PLANIFICACIÓ ACTUACIONS ATENCIÓ PERSONALITZADA O ACCIÓ 
TUTORIAL EN GRUP REDUÏT 

3.1.1 Acompanyament educatiu personalitzat, acompanyament emocional i 
plans personalitzats 

Qualsevol alumne de l’escola pot sol·licitar una reunió presencial des del moment en que iniciem la fase 
2, fins al 19 de juny per cobrir els següents supòsits: 

• Acompanyament educatiu personalitzat 

• Acompanyament emocional 

• Pla personalitzat per les activitats d’estiu. 

El personal docent necessari per atendre aquestes sol·licituds serà convocat amb dos dies d’antelació. 

El departament DOP estarà a disposició, especialment en els casos d’acompanyament emocional. 

Aquests acompanyaments, més enllà de la modalitat presencial que torna a ser possible a partir de la 
fase 2, és mantindrà també per aquells que així ho vulguin en la modalitat a distància. 

3.1.2 Atenció individual en grups reduïts 

En cas que es cregui necessari, es convocarà els alumnes en grups reduïts per tal d’atendre’ls en les 
seves necessitats específiques. 

Aquesta atenció grupal, més enllà de la modalitat presencial que torna a ser possible a partir de la fase 
2, és mantindrà també per aquells que vulguin en la modalitat a distància. 

3.1.3 Acollida 

Aquelles famílies de P3 a P5, que per motius laborals o professionals hagin de realitzar treball presencial 
sense possibilitat de flexibilitzar-lo, podran dur els seus fills a l’escola en l’horari establert al punt 2. 

 

4 TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR 

Durant aquest període del mes de juny de 2020 no s’oferirà cap d’ambdós serveis, ni transport escolar, 
ni servei de menjador. 

Tant els alumnes com el personal duran el seu esmorzar de casa. 

 

5 MESURES DE SEGURETAT 

A continuació es detallen les mesures de seguretat extraordinàries que es duran a terme per adaptar-
nos a les circumstàncies creades per la Covid-19: 

5.1.1 Mesures que afecten l’alumnat 

Les principals mesures que afectaran a l’alumnat són: 

• Reducció de grups per adaptar-los als nous requeriments de distanciament social: 

o P3     8 alumnes 

o P4 i P5  10 alumnes 

o PRI1 A PRI6 13 alumnes 
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o ESO1 a BTX2 15 alumnes 

• Formació inicial als alumnes per: 

o Establir conductes saludables. Tossir i esternudar al colze, etc. 

o Entrenar el rentat de mans amb els nens, especialment els més petits 

o Conscienciar de la importància del distanciament físic 

o Ensenyar l’ús correcte de mascaretes 

o Explicar la prohibició de compartir material escolar o llibres entre alumnes 

o Respectar en tots els casos la distancia mínima de 2 metres 

• Neteja de mans sistemàtica 

o A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

o Abans i després d’esmorzar 

o Abans i després d’anar al WC 

o Abans i després de les diferents activitats, també de la sortida al pati 

Hi ha instal·lats dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les estances del centre 

• Com ens comportem al pati 

o Prohibició de jocs d’equip 

• Control de temperatura 

o Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills o filles i els prendran la 

temperatura cada dia abans que vagin a l’escola. En el cas de que el fill o filla tingui 

febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb el Covid-19 no podrà assistir 

al centre 

o Addicionalment, a la primera sessió del dia, el professor o professors corresponents, 

prendran la temperatura a tots els alumnes del grup 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna durant la seva presència al centre: 

o Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 

o Avisar pares, mares o tutors 

o Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària 

o pediatra i informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 

o Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

• Entrades i sortides 

Els alumnes entraran al centre per 3 accessos diferents, en funció dels nivells educatius: 

o Pearson 45 – P3 a PRI2 

o Pearson 39 – PR3 a PRI6 

o Joan d’Alòs 21 – ESO2 a BTX2 

En tot cas caldrà respectar la distància mínima de seguretat de 2 metres. 

Totes les portes d’accés exterior tenen una amplada total de 4 metres, per facilitar l’accés 

evitant aglomeracions. 

Hi haurà instal·lades catifes per a la desinfecció del calçat a tots els accessos. 

Tothom que vulgui accedir al recinte escolar, haurà de passar prèviament per aquestes catifes i 

posteriorment rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobaran al costat. 

Un cop finalitzada la jornada lectiva, cada alumne abandonarà les instal·lacions ordenadament i 

mantenint la distancia de seguretat. 

• Ampolles d’aigua 

Es lliurarà a tots els alumnes una ampolla d’aigua d’alumini per evitar riscos a les fonts ubicades 

als patis. 
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• Mascaretes 

Dins les aules, els alumnes no hauran d’emprar mascaretes perquè es garanteix la distància 

mínima de seguretat de 2m. 

Al patí, passadissos i espais interiors comuns els alumnes hauran d’emprar d’una mascareta 

higiènica que compleixi la norma UNE 0065 

• Requisits per accedir al centre 

o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

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

o Que no siguin o hagin estat positius per COVID-19 durant els 14 dies anteriors 

o Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors 

o Que tinguin el calendari vacunal al dia 

Les famílies hauran de lliurar al centre una declaració responsable en la que reconeixen complir 

els requisits per poder accedir al centre educatiu. 

 

En casos d’alumnes vulnerables a la Covid-19, amb una malaltia crònica d’elevada complexitat, 

les famílies ho comunicaran al centre i es valorarà, conjuntament amb l’equip mèdic del nen, la 

conveniència de reincorporar-se a l’activitat presencial i les condicions necessàries per fer-ho. 

5.1.2 Mesures que afecten al personal 

• Equips de Protecció Individual – EPIS 

Es lliurarà a tot el personal que es reincorpori a l’escola aquest seguit d’EPIS 

o 5 Mascareta UNE 0065 higiènica reutilitzable, que es poden rentar a 60º. 

o Mascara facial protectora 

o Bata quirúrgica per al personal de P3 a P5 

Dins les aules, el professorat no hauran d’emprar mascaretes perquè es garanteix la distància 

mínima de seguretat de 2m. 

Al patí, passadissos i espais interiors comuns els alumnes hauran d’emprar d’una mascareta 

higiènica que compleixi la norma UNE 0065 

• Control temperatura diari 

o Tots els membres del personal vigilaran diàriament el seu estat de salut i es prendran 

la temperatura cada dia abans d’accedir al recinte escolar. En el cas de tenir febre o 

algun dels símptomes compatibles amb el Covid-19 no podrà assistir al centre i ho 

comunicarà al seu Coordinador i al Departament de Personal per immediatament 

o Addicionalment, a l’entrar a l’escola cada treballador es prendrà la temperatura amb 

els termòmetres habilitats.  

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

o Posar-ho en coneixement de la Direcció qui immediatament ho comunicarà al servei 

de prevenció. 

o Abandonar el centre, si en el moment de l’aparició de símptomes està a l’escola. 

o Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

• Neteja sistemàtica de mans 

o A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

o Abans i després d’esmorzar 

o Abans i després d’anar al WC o d’acompanyar-hi un alumne 

o Abans i desprès de mocar un infant 
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o Com a mínim una vegada cada dues hores 

• Entrades i sortides 

El personal, en funció dels grups als que destini la seva activitat entrará al centre per 3 accessos 

diferents, en funció dels nivells educatius: 

o Pearson 45 – P3 a PRI2 

o Pearson 39 – PR3 a PRI6 

o Joan d’Alòs 21 – ESO2 a BTX2 

En tot cas caldrà respectar la distància mínima de seguretat de 2 metres. 

Totes les portes d’accés exterior tenen una amplada total de 4 metres, per facilitar l’accés 

evitant aglomeracions. 

Hi haurà instal·lades catifes per a la desinfecció del calçat a tots els accessos. 

Tothom que vulgui accedir al recinte escolar, haurà de passar prèviament per aquestes catifes i 

posteriorment rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobaran al costat. 

Un cop finalitzada la jornada lectiva, el personal abandonarà les instal·lacions ordenadament i 

mantenint la distancia de seguretat. 

• Requisits per accedir al centre 

o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

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

o Que no siguin o hagin estat positives per al COVID-19 durant els 14 dies anteriors. 

o Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

5.1.3 Mesures que afecten a les instal·lacions 

• Neteja i desinfecció abans de la posada en marxa de l’escola 

o Farem una neteja a fons i posterior desinfecció de totes les instal·lacions que es faran 

servir en la fase de reobertura al juny.  

o Neteja circuits interns de les fonts d’aigua potable interiors. 

o Neteja aires condicionats amb virusides. 

o Tractament legionel·la de totes les instal·lacions afectades. 

• Neteja i desinfecció diàries i periòdiques 

Establim un procediment de neteja diària: 

o Neteja, desinfecció i ventilació complerta al final de la jornada de tots els espais 

ocupats. 

o Ventilarem les aules com a mínim 3 cops al dia. 

o Neteja després del patí del matí dels lavabos, que estaran habilitats tots per evitar-ne 

un us massiu, i els punts de major risc de contagi com: manetes, teclats, interruptors, 

aixetes, baranes, etc. 

• Tancament preventiu dels vestidors i els gimnasos. 

• Gel hidroalcohòlic a totes les estances i sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús s tots els 

WC de l’escola. 

• Establiment de recorreguts marcats amb vinils, d’entrada i sortida als diferents espais, 

dissenyats per minimitzar els creuaments i garantir en tot moment la distància de seguretat de 

2 metres. 


