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1. Objectius del Pla 

Els objectius d’aquest pla són: 

1. Planificar el suport lectiu i d’orientació a l’alumnat, amb èmfasi en els nivells de 6è i 4t 

d’ESO 

2. Garantir l’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat 

3. Facilitar la planificació del curs 2020-2021, tenint en compte els diferents escenaris i 

incidint en els aspectes organitzatius. 

 

2. Recursos humans 

Assistència al centre 

 Pel que fa al personal docent, el mínim imprescindible per atendre l’alumnat assistent. 

 Pel que fa al personal d’administració, el mínim per dur a terme les tasques administratives. 

 Pel que fa al personal de serveis, el mínim per garantir la correcta higiene i desinfecció dels 

espais que s’utilitzin.  

 

Organització de les tasques 

 Se seguirà fent teletreball. Al centre només hi haurà d’anar el personal estrictament 

necessari de l’àmbit docent. 

 Les tutories s’hauran d’organitzar de manera que s’agrupin per dies les necessitats de 

presencialitat del professorat, afavorint d’aquesta manera que una figura docent hagi 

d’assistir al centre el menor nombre de vegades possible, al temps que hi hagi el menor 

nombre de persones al centre.  

 Les persones considerades personal vulnerable continuaran treballant des de casa, no 

aniran al centre.  

 El personal de PAS haurà de continuar treballant en la modalitat de teletreball. Només es 

permetrà l’accés al centre en determinats casos i sota l’autorització de la Titularitat i el 

vistiplau de la mútua.  

 El personal de PAS corresponent a equips de manteniment podrà realitzar tasques 

presencials, sempre que segueixi totes les mesures marcades als protocols d’actuació.  

 El professorat es responsabilitzarà de la recepció, acompanyament i comiat dels grups de 

tutoria (tant en grup com individuals). 

 No hi haurà servei d’acollida matinal, ni de menjador. 

Tot i reobrir l’escola, cal mantenir la docència on line fins a final de curs. Per tal de no 

sobrecarregar de tasques el professorat, els dies que hi hagi atenció presencial, aquells docents 

no faran les classes online que tinguin assignades.  

El Director del centre haurà de fer arribar el pla d’obertura a la Titular un cop validat per la 

Inspecció educativa.  
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Un cop determinat el llistat de persones que hauran de fer el retorn presencial al lloc de treball, 

aquest es farà arribar a la Titularitat per tenir.ne constància. Al llistat caldrà incloure un nombre 

persones suficient per fer les suplències, en cas de necessitat.  

Requisits que han de complir els membres del personal de l’escola per poder reincorporar-se: 

 No complir cap dels criteris dels grups d’especial vulnerabilitat (diabetis, malaltia 

cardiovascular, hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia 

renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i persones de més de 60 

anys) 

 No tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o qualsevol quadre infecciós 

 Que no siguin o hagin estat positius per COVID-19 en els 14 dies anteriors a la 

reincorporació 

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

compatible en els 14 dies anteriors 

 

 Tot el personal haurà d’omplir un formulari per fer l’estudi de població vulnerable i/o 

sensible per tal de portar a terme la reincorporació presencial al lloc de treball. Aquesta 

gestió es farà amb el suport de l’empresa ASPY. 

 El professorat que pugui assistir a l’escola, haurà d’omplir el corresponent document de 

declaració responsable (veure l’apartat de models) 

 El professorat haurà de complir les normes especificades a l’annex 1 per garantir la correcta 

aplicació de les mesures higièniques. 

 

 També caldrà tenir en compte la situació personal de cadascú en referència a les persones 

que tingui a càrrec (fills/es menors de 12 o 14 anys i/o persones dependents). En el cas de 

fill/es menors de 12 anys, caldrà presentar una declaració responsable relativa a que no hi 

ha ningú que se’n pugui fer càrrec, volant de convivència i certificat de l’empresa on 

treballin les persones adultes que convisquin al mateix domicili on hi constin els horaris de 

treball. En el cas de fill/es menors de 14 (però majors de 12), els docents gaudiran de 

preferència. 

 

 El nombre de professionals que pot fer atenció presencial és: 

o Infantil: 5 

o Primària: 10 

o ESO: 9 

o Administració i serveis: 6 
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3. Alumnat 

Assistència  

 Les ràtios previstes són:  

o En el cas dels d’infantil, l’acollida dels alumnes de famílies els progenitors dels quals 

hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, màxim 8 

alumnes per P3 i màxim 10 per P4 i P5. 

o En el cas de 6è i 4t d’ESO, màxim 13 i 15 respectivament. 

o En el cas de tutories individuals, l’alumne/a només podrà venir acompanyat d’un 

familiar. 

 Mai no es podran superar aquestes ràtios. 

 Quadre resum: 

TAULA RESUM PER ETAPA 

EDUCATIVA 
Tipus d’activitat 

2n Cicle d’educació infantil (3-6 

anys)  

Acollida per motius de 

conciliació (màxim 8 alumnes a 

P3, i 10 a P4 i P5 alumnes per 

espai). 

Tutories personalitzades per 

l’acompanyament educatiu i 

emocional de l’alumnat. 

 

Finalització del curs 
telemàticament. 

6è de primària  

Acció educativa presencial en 

grups reduïts (màxim 13 

alumnes per espai) de manera 

gradual i no necessàriament 

permanent. 

4t d’ESO  

Acció educativa presencial en 

grups reduïts (màxim 15 

alumnes per espai). Retorn 

gradual de l’alumnat, amb 

horaris esglaonats. 

Resta de cursos de primària i 

de secundària.  

Tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i 

emocional de l’alumnat.  

Finalització del curs telemàticament.  

Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o 

nivell, de manera planificada i puntual.  

 

 En el cas d’infantil, si les peticions superen les places disponibles, es mirarà de donar 

resposta estudiant la possibilitat d’obrir més grups. 

 Els tutors canalitzaran la recepció de peticions de les famílies a través del correu electrònic.. 

Requisits que han de complir els alumnes per poder reincorporar-se 

 No tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o qualsevol quadre infecciós 

 Que no siguin o hagin estat positius per COVID-19 en els 14 dies anteriors a la 

reincorporació 

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

compatible en els 14 dies anteriors 
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 Tenir el calendari vacunal al dia 

 En el cas d’alumnat amb malaltia crònica d’elevada complexitat, que pugui fer augmentar el 

risc de gravetat en cas de contraure la COVID-19, cal que ho valori la família conjuntament 

amb el seu equip mèdic de referència(malalties respiratòries greus – que precisin 

medicació o dispositius de suport ventilatori-; malalties cardíaques greus; malalties que 

afecten al sistema immunitari; diabetis mal controlada; malalties neuromusculars o 

encefalopaties moderades o greus) 

Aspectes a tenir en compte 

 Les famílies que tinguin intenció de dur els fills/es a l’escola ho hauran de fer a través del 

formulari que s’enviarà per mail en el termini que es demani (veure l’apartat de models) 

 L’alumnat que assisteixi a l’escola haurà de portar la seva mascareta. La utilització a 

l’interior del centre serà segons les indicacions de les autoritats sanitàries. 

 Cal que les famílies presentin, el primer dia de retorn, una declaració responsable per la 

qual 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 l’escola en cas de qualsevol 

incidència. Aquesta declaració també inclourà la NO condició de persona vulnerable (veure 

més amunt) 

 S’haurà de presentar una còpia del llibre de vacunacions. 

 També serà necessari que les famílies prenguin la temperatura als seus fills i filles abans de 

sortir de casa per anar a l’escola. En el cas de tenir més de 37º o presenti algun dels 

símptomes comentats abans, no podrà assistir-hi. 

 En arribar l’alumne/a a l’escola es tornarà a prendre la temperatura. En el cas que tingui 

més de 37º, no se li permetrà l’accés al centre. 

 Tant famílies com alumnat seguiran les normes de seguretat marcades per l’escola per tal 

de mantenir els espais nets i desinfectats i afavorir la salut col·lectiva. 

 Les famílies no podran accedir al centre. Deixaran els seus fills i filles a les zones indicades. 

 En el cas de tutoria individualitzada s’autoritzarà que un familiar pugui acompanyar el seu 

fill/a. 

 Les famílies hauran de respectar els horaris establerts, no accedint al centre sense 

autorització, ni en dies i hores no acordades. 

 Les famílies d’Infantil hauran d’acreditar que no poden teletreballar mitjançant certificat de 

l’empresa on treballin.  Aquest certificat haurà d’especificar aquest impediment en la 

franja horària de de 9h a 13h. 

 No es permetrà l’entrada ni sortida del centre de cap joguina. Per tant, l’alumnat no podrà 

portar cap joguina de casa seva ni endur-se’n cap.  

Previsió de l’alumnat que assistirà presencialment al centre 

 Infantil: 1 alumna (a confirmar) 

 6è de primària: 0 alumnes 

 4t d’ESO: 3 o 4 alumnes 
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4. Organització de l’acció educativa presencial 

 Serà de caràcter voluntari per a l’alumnat, només per 6è i 4t d’ESO 

 A 6è es prioritzarà el suport a la finalització de l’etapa i l’acompanyament a l’ESO. 

 A 4t d’ESO per fer activitats d’orientació postobligatòria (proporcionar materials didàctics 

per compensar continguts no impartits pel confinament, sempre en format digital) 

 S’organitzaran grups de màxim 13 alumnes a 6è i màxim 15 a l’ESO: grup estable, GE en 

endavant. Les entrades i sortides seran esglaonades amb intervals de 15 minuts, marcant 

circuit d’entrada i sortida. El docent que tingui classe a primera hora amb cada, sortirà a la 

porta del recinte a rebre’ls i els donarà les instruccions corresponents (annex 2) 

 6è de primària 4t ESO 

Nombre d’alumnes 0 3 o 4 

Organització d’alumnes 
i del professorat 

- Un sol grup amb un sol 
professor 

Horaris Entrada: - 
Sortida: - 

dimarts 9 i dimarts 16,  de 11:30 
a 13h 
Entrada: 11:30h 
Sortida: 13:00h 

Espais que s’ocuparan  Aula de 1r EPRI B 

 Es continuarà fent docència telemàtica, amb les modificacions derivades de l’atenció 

presencial, tant pel que fa l’alumnat com al professorat. 

 Cada GE utilitzarà sempre el mateix espai. Es minimitzarà el nombre de docents que 

intervinguin a cada GE. 
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5. Atenció personalitzada  

 No es considera necessari fer entrevistes presencials. Es continuarà fent les entrevistes per 

via telemàtica, ja sigui per videoconferència o per telèfon. 

 Si cal que alguna entrevista sigui presencial, es farà planificant el dia, l’hora i l’espai en què 

es durà a terme 

 

6. Acció tutorial en grup reduït 

 Es considera que no és necessari fer cap tutoria grupal a cap nivell. Ja s’estan fent de 

manera telemàtica 

 

7. Acció a l’alumnat  d’infantil 

 Per a aquelles famílies que hagin d’incorporar-se al seu lloc de treball i ho hagin de fer de 

manera presencial ineludiblement  

 En grups de màxim 8 a P3 i màxim 10 a P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores i en les 

condicions esmentades més amunt. 

 Infantil 

Nombre d’alumnes 1, a confirmar 

Organització d’alumnes 
i del professorat 

De 9:00h a 11:00h hi haurà una 
mestra i de 11:00h a 13h una 
altra. 

Horaris Entrada: 9:00h 
Sortida: 13:00h 

Espais que s’ocuparan Aula de P3A 
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8. Espais 

 L’alumnat haurà de ser el mateix en el mateix espai sempre. Sempre que sigui possible, 

també el docent. En tot cas, han de ser els docents els que es moguin. 

 Cada alumne ocuparà sempre el mateix lloc a “l’aula”. 

 Les referències són: 

o 4m2 per alumne. S’identificaran clarament els llocs que poden ser ocupats per 

alumnes i els que no (gomet verd- gomet vermell). 

o Els espais que acullin més d’un GE es delimitaran i se senyalitzaran clarament. 

o Si un espai no permeten acollir les ràtios establertes respectant els 4m2, caldrà 

adequar-ne l’ocupació. 

 

9. Fluxos d’alumnes 

 S’establiran horaris esglaonats de manera que no coincideixin dos grups al mateix temps a 

cap espai. 

 Es marcaran senyals al terra cada 2m per facilitar l’acompliment de la distància física entre 

els i les alumnes. Es farà a tots els espais i passadissos que s’hagin d’utilitzar. 

 

10. Material Escolar 

 Cada alumne/a haurà d’utilitzar el seu propi material. No es donaran documents en paper. 

 En el cas d’infantil, les joguines s’assignaran a nenes i nens per dies. Un cop l’hagi de fer 

servir un altre infant, s’haurà de desinfectar prèviament. 

 Si s’han d’utilitzar espais com laboratoris, taller, música, informàtica, s’evitarà que es 

manipulin les eines i els materials que hi hagin. 
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11. Models 

AUTORITZACIÓ/COMPROMÍS/DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARES I MARES D’INFANTIL 
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AUTORITZACIÓ/COMPROMÍS/DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARES I MARES DE PRIMÀRIA 
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AUTORITZACIÓ/COMPROMÍS/DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARES I MARES DE L’ESO 

 



 

 
PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE DESPRÉS DEL CONFINAMENT – JUNY 2020 12 

 
 

DECLARACIÓ AUTORRESPONSABLE DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS 

El Pla de reobertura de centres, en els requisits per l’assistència, estableix que els treballadors 
hauran de signar una declaració responsable respecte a la inclusió o no en els grups de risc 
determinats pel Departament de Sanitat. 
 
 
Es per aquesta raó que  
 
 
En/Na ___________________________ amb DNI _____________, treballador/a de l’empresa 

ESCOLA MARIA WARD, amb adreça al carrer Gravina 1, 08913 de Badalona, i codi 08001066 

 
I en relació a les mesures preventives sobre actuacions vinculades a les situacions que es 
puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 als centres del Servei Públic d’Educació 
publicades pel Departament d’Educació el 8 de maig de 2020, i d’acord amb allò que estableix la 
Llei 31/95 de 8 de novembre i les instruccions i guies de les autoritat sanitàries i laborals en relació 
al COVID-19, així com les “Medidas de Prevención e Higiene frente a la Covid19 para la reapertura 
de centros educatives en el curso 2019-2020” elaborat pel Ministerio de Sanidad. 
 

DECLARO, FINS ON JO TINC CONEIXEMENT, 

QUE no em trobo en cap de les situacions considerades de col·lectiu sensible o vulnerable, d’acord 

a les instruccions de les autoritats sanitàries vulnerabilitat (diabetis, malaltia cardiovascular, 

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

immunodeficiència, càncer, dones embarassades i persones de més de 60 anys). 

QUE no formo part del col·lectiu de persones considerades casos confirmats, possibles o probables, 

ni he estat en contacte estret amb cap d’aquests casos en els darrers 14 díes ni presento els 

símptomes considerats propis de la malaltia. 

QUE, en conseqüència, reuneixo les condicions mèdiques necessàries per atendre les tasques 

laborals necessàries en el meu centre de treball durant el període del procés de reobertura de 

centres en Fase 2 del curs 2019-2020. 

 

I per a que consti als efectes que corresponguin, signo la present declaració responsable 

 

________________________,  ____de ____________de 2020. 

Signat 

(Nom i cognoms) 
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12. Annexos 

Annex 1: Instruccions per al professorat 

Distanciament físic 

 Tenir en compte els senyals del terra per mantenir la distància de 2m 

 Seguir els carrils de circulació marcats 

 Caldrà garantir la distància de 2m a les sales de professors i professores 

Rentat de mans 

 És la millor mesura per prevenir la salut de tota la comunitat educativa. 

 Caldrà rentar-se les mans: 

o En arribar a l’escola, abans d’entrar en contacte amb els infants 

o Abans i després d’entrar en contacte amb aliments i àpats, propis i dels infants 

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 (sempre amb mocadors d’un sol ús) 

o Com a mínim un cop cada 2 hores 

Mascaretes  

 Sempre caldrà portar-la quan s’hagi d’entrar en contacte amb l’alumnat. 

 En altres situacions, i sempre que es puguin complir les mesures òptimes de distanciament i 

ventilació, no caldrà dur-la. 
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Annex 2: Instruccions que cal donar als i les alumnes en arribar a l’escola 

Distanciament físic 

 Tenir en compte els senyals del terra per mantenir la distància de 2m 

 Seguir els carrils de circulació marcats 

Rentat de mans 

 És la millor mesura per prevenir la salut de tota la comunitat educativa. 

 Caldrà rentar-se les mans: 

o En arribar a l’escola, abans d’entrar a classe, i abans de sortir de l’escola 

o Abans i després de sortir al pati 

o Abans i després d’anar al WC 

o Abans i després dels àpats 

Mascaretes  

 En general, si es poden complir les mesures òptimes de distanciament i ventilació, no caldrà 

dur-la.  

 Cada alumne/a ha de tenir la seva mascareta per si el docent li requereix que se la posi 
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Annex 3: Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
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Annex 4: Rentat de mans amb aigua i sabó 
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Annex 5: Control de símptomes 

 

 

 

 

 


