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1. Introducció 

Elaborem el present pla d'obertura del centre amb el consens del claustre de mestres 
de l'escola i després d'haver valorat amb rigorositat el desplegament del document 
INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DE L'OBERTURA DELS CENTRES 
EDUCATIUS (Per al desplegament del PLA D'OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN 
FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020, aprovat pel 
PROCICAT en data 20 de maig de 2020) (pdf) 

Es presenta el Pla de Reobertura de l'Escola Edumar en Fase 2 de desescalada, on 
s'incorporen 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. 

Com a col·lectiu de mestres som conscients de les afectacions que ha causat la 
situació provocada per la pandèmia a la nostra comunitat educativa i al conjunt de la 
societat. També som conscients que, per sobre de tot, l'escola és un centre educatiu i 
té el deure i l'obligació de respondre de la millor manera possible a les necessitats 
personals, educatives i formatives de tots i cada un dels infants que assisteix al centre. 
Sense perdre mai de vista el caràcter eminentment educatiu de la nostra escola. 

La reobertura de l'escola respon a necessitats que poc tenen a veure amb els 
aspectes educatius i de convivència que són els eixos i pilars essencials que donen 
sentit i raó de ser de la nostra tasca docent. 

La reobertura de l'escola pels infants de la Comunitat de Petits en condicions de 
distanciament social, d'impossibilitat de proximitat física, de restriccions d'ús de 
material, de restriccions d'ús d'espais, de condicionants de salut, etc. atempta 
directament contra allò que és bàsic, essencial i primordial en tota acció educativa. 

Malgrat tot, l'escola romandrà oberta i disponible per aquelles famílies d'educació 
infantil que es vegin amb la necessitat de fer ús del servei assistencial que oferim. 
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En aquest pla intentem redibuixar, mestres i famílies, la tornada a l'escola adaptant-
nos a les indicacions del pla d'obertura de centres del Departament d'Educació. 

Tenint en compte tot l'exposat fins al moment i responent només a criteris 
organitzatius, educatius i de seguretat, hem decidit realitzar aquest pla en els termes i 
condicions que plantegem i que es detallen a continuació. 

En el pla es detallen el nombre d'infants que aniran, el nombre de mestres que faran 
l'acompanyament, tenint present que sempre  hi haurà  presents dos membres de 
l'equip directiu. 

Aquest pla ha estat consensuat pel Claustre, presentat i informat al Consell Escolar 
amb data 2 de juny de 2020 i publicat al web de l'escola. 
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2. Infografia 
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3. Comunitat de Petits 

El Departament d’Educació ha ordenat l’obertura dels centres públics i concertats dels 
municipis que es trobin en la fase 2 per a dur a terme diverses activitats. Una 
d’aquestes activitats és l’acollida per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil 
(3-6) de les famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, 
hagin de fer treball presencial sense la possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un 
màxim de 8 alumnes a I3 i 10 alumnes a I4 i I5, i en horari de 9 a 13 h.  

El retorn presencial al centre per part de l’alumnat és voluntari per les famílies. 
L’Escola ha realitzat un qüestionari a les famílies de la Comunitat de Petits, per a saber 
en quins casos hi ha la voluntat que l’infant es reincorpori de manera presencial.  

(Enllaç qüestionari https://forms.gle/fbCubcXg6N2URV7L8) 

3.1 Acollida infants Comunitat de Petits 

3.1.1 Qui pot assistir a l’acollida  

Per poder reincorporar-se els/les alumnes han de reunir els següents requisits:  

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  

• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.  

• Calendari vacunal al dia.  
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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- CoV2, es 
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 
de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de 
risc per a 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.  

Les famílies o persones tutores hauran de fer arribar abans del divendres 5 de juny a 
l’email reobertura@edumar.cat, la següent documentació:  

• DECLARACIÓ RESPONSABLE (annex 1), per la qual els fills o filles compleixen els 
requisits per assistir al centre educatiu.  

• CARNET DE VACUNES AL DIA. 

També hauran 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 el centre 
educatiu davant de qualsevol incidència. 

Les famílies hauran de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-
los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el 
fill o filla tingui febre (+37o) o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 
COVID-19, no podrà assistir al centre.  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3.1.2 Aspectes importants a tenir en compte en l’acollida  

• Aquesta activitat té caràcter d’ACOLLIDA. En cap cas es considerarà l’opció de 
reestablir la programació curricular reglada. 

• Les famílies no podran entrar al centre escolar.  

• Només podrà venir un acompanyant a portar el nen/a al centre.  

• No hi haurà servei de menjador.  

• No podem assegurar que la tutora d’aquest curs sigui la persona que  
acollirà el vostre fill/a si assisteix a l’escola fins a final de curs, el dia 19 de juny de 
2020. En qualsevol cas, les persones que acullin els infants seran persones referents 
de la Comunitat de Petits.  

• Cada alumne/a haurà de portar un rotllo de paper de cuina per a eixugar-se les 
mans.  

• Cada alumne/a haurà de portar unes sabates d’ús exclusiu per l’aula que romandran 
a l’escola fins al divendres 19 de juny (sabates tipus esclops).  

• Els infants hauran de dur una motxilla amb una mascareta dins d’una bossa de 
plàstic, una cantimplora amb aigua i el seu esmorzar.  

• La mascareta no està indicada en general. A partir de 5 anys i si hi ha dificultat per 
fer complir les mesures de distanciament caldrà indicar-la. 

• S’intentarà que els infants mantinguin les distàncies de seguretat corresponents. 

• Si una família decideix no portar el seu fill/a a l’escola des de l’inici de la reobertura 
NO PODRÀ CANVIAR D’OPCIÓ durant els dies que quedin fins a final de curs, el 19 
de juny de 2020. 

•  En contra del que nosaltres creiem i de la línia pedagògica de l’escola en 
relació a l’acompanyament emocional i respectuós amb els infants, la situació actual 
i les mesures de seguretat ens impedeixen poder agafar i acaronar a l’infant en 
moments de plor. Acompanyarem i sostindrem aquests moments amb la paraula i el 
vincle que ja tenim amb ells/elles. 
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• És important que es faci un treball previ a casa de la tornada a l’escola. Que les 
condicions de la seva estada disten molt de la imatge d’escola presencial que tenen 
( activitats a fer, companys, i fins i tot aula ). Que en cap cas podem seguir les 
mateixes rutines que tenen interioritzades.  

• Pel bé de l’infant, s’evitarà agafar dels braços de l’adult de referència un infant que 
està plorant.  

3.1.3 Organització de l’acció educativa presencial en 
l’acollida  

Considerem que el temps que un infant és a l’escola ha de ser un temps de calma i 
benestar. L’equip de mestres que atenguem als infants hem de procurar un estat 
anímic lliure d’inquietuds i angoixes. Per això cal, entre altres aspectes, preveure 
l’actitud emocional de l’adult, les activitats que es duran a terme i tenir-ne els materials 
preparats. Plantegem i elaborem aquest pla per evitar respostes impulsives o 
sancionadores cap als infants davant les possibles transgressions d’una normativa tan 
restrictiva com l’actual, deixant imatges en la ment de l’infant que disten molt de les 
viscudes en el nostre context escolar. Garantim calma i benestar. L’escola ha de 
continuar sent un espai segur i de confiança per l’infant. 

Es realitzaran dinàmiques d’acompanyament emocional: 

• Dinàmica de “Benvinguda”. COM ENS SENTIM EN TORNAR A L’ESCOLA? 

• Dinàmica d’ “Aspectes positius i negatius”. QUINES COSES NO M’AGRADAVEN I 
QUINES COSES BONES HE VISCUT? 

• Dinàmica de “Aprenentatges”. QUINES COSES HE APRÈS 

• Dinàmica de promoció de conductes saludables:  

• Tossir i esternudar al colze. 

• Ensenyar com ha de ser el rentat de mans. 

• El distanciament físic.  
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3.1.4 Organització de grups i espais per l’acollida  

Els grups seran estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de 
contagi.  

L’alumnat sempre haurà de ser el mateix i en el mateix espai, i sempre que sigui 
possible també el docent. S’evitaran els canvis d’aula tant com sigui possible. En tot 
cas, si algú s’ha de moure, serà el docent.  

Els espais per a grups (de fins a 8 infants a EI3, 10 a EI4 i EI5), s'han analitzat a partir 
dels principis següents:  

A. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.  

B. En el cas d’espais comuns que permetin l’ocupació per més d’un grup 
d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats entre si.  

C. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els 
4 m2 per alumne, caldrà adequar-ne l’ocupació.  

D. Els espais destinats per l’alumnat i responsables seran: 

  

Nº alumnes Mestre/a 1 Mestre/a 2 Espai

EI3 5 alumnes Marta Yagüe Montse Aubà Aula EI3 A

EI4/EI5 EI4 4 alumnes 
EI5 6 alumnes

Núria Pedro 
Ana Ávila

Martí Farré Aula EI5 A/B
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3.1.5 Horari  

L’horari per l’acollida dels infants de Petits serà de 9 a 13 h. Donades les mesures i 
dinàmiques exposades anteriorment, dissenyarem activitats que es poden fer de 
manera distanciada i individual sense haver de compartir el material. Propostes 
horàries:  

EI3

9:15 h Entrada i acompanyament a l’espai indicat

9:15 - 10 h Dinàmiques emocionals diverses

10 - 10:30 h Esmorzar

10:30 - 11 h Espai exterior

11 - 12:30 h Activitat relaxada grupal 
Activitat individual 
Espai exterior

12:45 h Sortida

EI4

9 h Entrada i acompanyament a l’espai indicat

9 - 10 h Dinàmiques emocionals diverses

10 - 10:30 h Espai exterior

10:30 - 11 h Esmorzar

11 - 13 h Activitat relaxada grupal 
Activitat individual 
Espai exterior

13 h Sortida
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3.1.6 Entrades i sortides  

Les entrades i sortides al centre es realitzaran en diferents horaris i de forma 
esglaonada per evitar aglomeracions (entre 9 i 9:30 les entrades i a les 12:30- 13h les 
sortides).  

Per evitar l’aglomeració de persones en un mateix lloc del centre s’han establert 
circuits i s’ha organitzat la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa 
en llocs i moments determinats.  

Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat, en intervals de 
15 minuts per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i 
aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.  

EI3

Entrada 9:15 h Porta de la pista 
Abans d’entrar les famílies faran fila per entrar, mantenint les distàncies 
de seguretat i ocupant els espais que estaran marcats al terra. 
Els infants entraran sols sense l’acompanyament de la família. Trencant 
amb tot el que considerem essencial en l’acompanyament dels infants, 
les mestres per mesures de seguretat, no podran agafar en braços cap 
infant que plori. S’intentarà sostenir el moment amb l’infant parlant amb 
ell/ella. Cal fer un treball previ des de casa.

Sortida 12:45 h Porta de la pista 
Es tornarà a fer fila a l’exterior i s’entregaran els infants un a un.

Cicuit i 
mesures de 
seguretat

• Quan entrin per la porta la mestra posarà gel d’alcohol en les manetes 
de l’infant per a desinfectar. 

• Des de la porta de la pista l’infant serà acompanyat per una de les 
mestres a l’aula de EI3A per la rampa del costat de la plaça de la Pau. 

• Abans d’entrar a l’espai interior deixaran en l’exterior les sabates del 
carrer i es posarà els esclops de plàstic. -Per a sortir a l’espai exterior 
tornaran a posar-se sabates carrer. 

• El circuit que faran ús aquests alumnes sempre serà el mateix: Pista-
rampa Plaça Pau - aula EI3A/lavabos EI3 (espai exterior delimitat) 
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Els docents vetllaran perquè els infants no coincideixin en els lavabos a fi d’evitar 
aglomeracions i mantenir la distància física.  

3.1.7 Espai exterior: Pati Comunitat de Petits  

La sortida al pati es farà de manera seqüenciada. Al pati de l’escola, tot i tenir força 
m2, només hi accediran els alumnes d’infantil de manera separada. D’una banda el 
grup de EI3 i d’altra el grup de EI4/EI5.  

Cada un d’ells tot i no coincidir en el temps s’ubicarà en un espai marcat i diferenciat 
per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat.  

Els infants de EI3 en la Plaça de la Pau i la pista. Els infants de EI4/EI5 en el sorral i 
parterres. 

(Es podran intercanviar els espais) 

Horari pati. EI3: 10:30-11 EI4/EI5: 10-10:30 

EI4/5

Entrada 9h Porta de la pista. 
Abans d’entrar les famílies faran fila per entrar, mantenint les distàncies 
de seguretat i ocupant els espais que estaran marcats al terra. 
Els infants entraran sols sense l’acompanyament de la família. Trencant 
amb tot el que considerem essencial en l’acompanyament dels infants, 
les mestres per mesures de seguretat, no podran agafar en braços cap 
infant que plori. S’intentarà sostenir el moment amb l’infant parlant amb 
ell/ella. Cal fer un treball previ des de casa.

Sortida 13 h Porta de la pista 
Es tornarà a fer fila a l’exterior i s’entregaran els infants un a un.

Cicuit i 
mesures de 
seguretat

• Quan entrin per la porta la mestra posarà gel d’alcohol en les manetes 
de l’infant per a desinfectar. 

• Des de la porta de la pista l’infant serà acompanyat per una de les 
mestres a l’aula de EI5B per la banda exterior del porxo fins rampa 
principal fins aula.  

• Abans d’entrar a l’espai interior deixaran en l’exterior les sabates del 
carrer i es posarà els esclops de plàstic. -Per a sortir a l’espai exterior 
tornaran a posar-se sabates carrer. 

• El circuit que faran ús aquests alumnes sempre serà el mateix: Pista -
exterior porxo - rampa principal - aula EI5B/Awc EI5 Espai (exterior 
delimitat)
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3.2 Acompanyament personalitzat  

Es contempla, si s’escau, per l’alumnat de la Comunitat de Petits una trobada en 
format entrevista, amb la família (un únic membre), l’infant i la tutora. Funcionarà amb 
cita prèvia que gestionarà cada tutora. Cal tenir present que hi ha tutors/es que per 
problemes de vulnerabilitat no podran assistir sota cap circumstància a l’escola en 
aquesta Fase 2 de reobertura.  

3.2.1 Organització  

La tutora gestionarà els horaris. Si s’escau per coincidència de famílies, organitzarem 
cada dos grups. Quan la tutora 1 fa l’entrevista amb l’infant i la família, la tutora 2 
aprofita per netejar i ventilar l’aula. Quan acaba acompanya l’infant de la tutora 1 i fa 
entrar al seu infant i família i en acabar a l’inrevés.  

La Comunitat de Petits, per la seva ubicació, farà esperar en la part exterior de l’escola 
a les famílies, mantenint la distància de seguretat i fent entrar, en el temps que li 
correspon, a cada família i infant per la porta de la pista fins a l’aula corresponent. La 
prioritat és evitar l’acumulació de visites en un mateix dia. Es durà a terme a partir de 
la segona setmana de juny i cada dos tutores es gestionaran l’agenda i els recursos 
humans necessaris.  

Es procurarà que el temps d’intercanvi entre el/la tutora, l’infant i el/la seu/va 
acompanyant no superi els 20/30 minuts. Amb anterioritat a la cita el/la mestra haurà 
preparat, si s’escau, el material de l’alumne/a que s’ha de dur cap a casa. Es vetllarà 
pel compliment de les mesures sanitàries.  
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4. Alumnat de 1r a 5è 

L'organigrama de l’Escola Edumar és horitzontal, ja que tots els membres del claustre 
tenim un paper important en el desenvolupament de l'activitat escolar, competencial, 
social i de valors del centre. Com a tot centre, cal que hi hagi un conjunt de càrrecs 
que estableixen les tasques administratives i organitzatives pròpies d'un centre 
educatiu. Hi ha un coordinador/a per a cada comunitat, un coordinador TAC, una 
coordinadora de riscos laborals i un equip directiu. 

Consensuat amb les escoles públiques de Castelldefels i seguint les indicacions del 
Departament d’Educació, l’alumnat d’aquesta franja d’edat tan sols podrà assistir al 
centre en tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i emocional de 
l’alumnat, sempre i quan no es puguin fer de manera telemàtica.  

Es contempla, si s’escau, per l’alumnat d’aquesta franja d’edat, una trobada en format 
entrevista, amb la família (un únic membre), l’infant i la tutora.  

Cada tutor/a decidirà la necessitat d’aquesta tutoria, tenint present tot el temps de 
confinament i el seguiment que ha pogut fer. Cal tenir present que hi ha tutors/es que 
per problemes de vulnerabilitat no podran assistir sota cap circumstància a l’escola en 
aquesta Fase 2 de reobertura.  

4.1 Acompanyament personalitzat 

Es contempla, si s’escau, un acompanyament personalitzat. per l’alumnat d’aquesta 
franja, Serà en format entrevista, amb la família (un sol membre), l’infant i la tutora.  

4.1.1 Organització  

Funcionarà amb cita prèvia organitzada per cada tutor/a. Infant i família aniran a l’aula 
de referència amb el tutor/a que els recollirà de la part exterior de la porta principal, 
un cop acabat els tornarà a acompanyar a l’espai exterior de la porta principal.  

Es procurarà que el temps d’intercanvi entre el/la tutora, l’infant i el/la seu/va 
acompanyant no superi els 20/30 minuts. Amb anterioritat a la cita el/la mestra haurà 
preparat, si s’escau, tot el material de l’alumne/a que s’ha de dur cap a casa. Es vetllarà 
pel manteniment de les mesures sanitàries.  
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5. Alumnat 6è 
El retorn presencial al centre per part de l’alumnat de 6è és voluntari per les famílies i 
està plantejat com un tancament d’etapa. Establerta de manera gradual i no 
necessàriament permanent. L’escola ha realitzat un qüestionari a les famílies de 6è, 
per a saber en quins casos hi ha la voluntat que l’infant es reincorpori de manera 
presencial per a realitzar el tancament i/o el comiat. 
 
(Enllaç qüestionari https://forms.gle/4vMMj51ZMezLk2vH6)  

5.1 Qui pot assistir  

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.  

• Calendari vacunal al dia.  

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- CoV2, es 
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 
de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de 
risc per a 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.  
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• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

Les famílies o persones tutores hauran de fer arribar abans del divendres 5 de juny a 
l’email reobertura@edumar.cat, la següent documentació:  

• DECLARACIÓ RESPONSABLE (annex 2), per la qual els vostres fills o filles 
compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. 

• CARNET DE VACUNES AL DIA (excepte aquelles vacunes que s’havien de posar a 
l’escola aquest curs i que han estat posposades)  

També haureu 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 el centre 
educatiu davant de qualsevol incidència.  

Les famílies hauran de vigilar l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el 
vostre fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 
COVID-19, no podrà assistir al centre.  

5.2 Altres aspectes importants a tenir en compte 

• Les famílies no podran entrar al centre escolar.  

• Només podrà venir un acompanyant a portar el nen/a al centre.  

• No hi haurà servei de menjador. 

• S’evitarà la manipulació del material comú. 

• La mascareta està indicada en general. Tot i que si es compleixen les mesures 
òptimes de distanciament se’n podrà prescindir.  

Si un família decideix no portar el seu fill/a a l’escola des de l’inici de la reobertura NO 
PODRÀ CANVIAR D’OPCIÓ. Es pretén que els grups  siguin fixes i estables. 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5.2 Organització de l’acció educativa presencial  

Es realitzaran dinàmiques d’acompanyament emocional i de tancament de curs:  
Les activitats que es realitzaran al juny tindran un caire acollidor, d'acomiadament i de 
tancament del curs. Creiem que aquestes activitats podrien anar orientades amb 
relació a diferents aspectes.  

En primer lloc, oferir a l'alumnat un espai de conversa on explicar com han viscut el 
confinament i el final de curs inesperat. En segon lloc, activitats relacionades amb els 
neguits que tenen els infants vers l'institut. Com per exemple: poder fer una 
videoconferència amb exalumnes de l'escola per tal de compartir dubtes i 
experiències. Finalment, parlar sobre el comiat del dia 19. Que els infants proposin les 
seves idees i com l'esperen. Per exemple: oferir material per preparar decoració, 
oferir espais de conversa per explicar la seva trajectòria a l'Edumar, entre d'altres  

Cal afegir, que pensem que el contacte amb els especialistes seria positiu i 
interessant, ja que amb aquests també han viscut molts moments.  

5.3 Organització de grups  

Els infants vindran un dia a la setmana en un període de 90’:  

6è A: dimarts 6è B: dijous  

No esmorzaran i no hi haurà hora d’esbarjo. Cada grup tindrà el seu tutor/a de 
referència, el tutor/a de l’altre grup i un mestre/a especialista. El mestre/a especialista 
s’encarregarà de:  

• Dispensar el gel a l’entrada i sortida de l’escola. 

• Vigilar la zona del lavabo i els passadissos. 

• Acompanyar en el suport dins l’aula al tutor/a. 

• Infant NEE anirà darrera setmana 1 dia més comiat.  
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5.4 Horari  

5.5 Entrades i sortides 

 

Nº alumnes Mestre/a 1 Reforç Mestre/a 2 Espai

6è A 11 alumnes Lorena 
Pedreira

Rocío Lorena Pedreira
Biblioteca/

Gimnàs/
Menjador

6è B 12 alumnes Felipe Marín Felipe Marín
Biblioteca/

Gimnàs/
Menjador

6è A/6è B

10 h Entrada i acompanyament a l’espai indicat

10 - 12 h Dinàmiques diverses

12 h Sortida

EI3

Entrada 10 h Porta Principal 
Abans d’entrar les famílies/infants faran fila per entrar, mantenint les 
distàncies de seguretat i ocupant els espais que estaran marcats al terra. 
Els infants entraran sols sense l’acompanyament de la família. 
El mestre/a que els esperi posarà el gel d’alcohol i els infants aniran a la 
biblioteca.

Sortida 12 h Porta Principal  

Es tornarà a fer fila a l’exterior i s’entregaran els infants un a un. Els que 
tenen permís (carnet lila que cal portar) podran marxar sols/es.

Cicuit i 
mesures de 
seguretat

• Quan entrin per la porta la mestra posarà gel d’alcohol en les mans de 
l’infant per a desinfectar.  

• El circuit que faran ús aquests alumnes sempre serà el mateix: Porta 
principal - biblioteca/gimnàs/menjador - wc biblioteca
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5.6 Comiat  

Hi ha previst realitzar un comiat pels alumnes de 6è, programat pel divendres 19 de 
juny de 2020. Tots els infants, hagin o no hagin assistit al centre en la fase 2 de 
desescalada, podran participar d’aquest comiat. El comiat es realitzarà seguint les 
mesures de seguretat estipulades pel Departament en relació al número d’infants per 
grup.  

El número d’infants a data 2/06 és: 
6è A: 16 
6è B: 16 
 
Encara falta saber quin número d’alumnes seran per a poder organitzar el comiat. 

6. Personal del centre (mestres, 
educadores i personal de serveis) 

Condicions del personal per participar en les activitats presencials El centre ha 
planificat l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme. La direcció ha 
informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les 
condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 
Per tal de permetre identificar al personal que pot participar en les activitats 
presencials.  

Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la 
declaració responsable mitjançant l’enllaç del Departament.  

Els grups d’especial vulnerabilitat segons la darrera actualització de 22 de maig, del 
que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, malaltia 
cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica severa, malaltia 
pulmonar crònica, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer, dones 
embarassades, obesitat mòrbida (IMC>40) i més grans de 60 anys. Aquestes 
persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de 
juny.  
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La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal 
sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.  

Per assistir al centre educatiu, s’han de complir els següents requisits:  

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.  

No podran assistir al centre les persones de risc elevat de malaltia greu per 
coronavirus.  

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: 
persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia 
hepàtica crònica, malalt ia pulmonar crònica, malalt ia renal crònica, 
immunodeficiència, càncer, dones embarassades, persones més grans de 60 anys.  

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del 
mes de juny i continuaran fent treball telemàtic.  

6.1 Nombre de professionals que pot fer atenció 
presencial al centre  

La Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres 
educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió de la futura 
reincorporació presencial de l’equip docent al lloc de treball i per tal de garantir la 
seguretat.  

La reincorporació del personal docent de manera presencial als centres educatius 
s’ha de realitzar, durant el mes de juny, en els termes previstos en la Instrucció i en el 
Pla d’obertura de l’escola.  

Tal i com recull la instrucció, el personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o 
persones dependents a càrrec que s’hagi vist afectat pel tancament de centres 
educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti de famílies 
monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada 
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complerta en el sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis de forma 
presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no presencial. Cal acreditar 
alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una declaració 
responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui fer-se 
càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant de 
convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les 
persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què 
presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels 
òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.  

De la plantilla de mestres de l’escola Edumar, i seguint la instrucció 2/2020 del 28 de 
maig:  

7. Mesures de protecció i prevenció per 
tal d’evitar el risc de contagi 
Tot el personal ha de conèixer les mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.  

7.1 Principals mesures de protecció  

• Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze.  

• Rentat de mans durant 20 segons. 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 pública 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.  

Nº mestres

Mestres vulnerables 3

Mestres conciliació familiar 12

Mestres amb 1/3 de jornada 3

Mestres que poden anar al centre  18

 22



PLA DE REOBERTURA FASE 2 ESCOLA EDUMAR - JUNY 2020

• En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 

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

• Abans i després dels àpats 

• Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

• 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:  

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

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

• Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

• Abans i després d’anar al WC 

• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)  

• Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

• Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 
dosificador i tovalloles d’un sol ús. 

• En punts estratègics (entrada aules,...) es col·locaran dispensadors de solució 
hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

• El distanciament físic. Es recomana que, a l’aula, cada infant disposi d’un espai 
mínim de 4 m2. Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre 
les persones, superior al recomanat. Cal evitar els canvis d’aula tant com sigui 
possible. 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. 
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• Utilització correcta de les 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.  

• 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  

7.2 Ventilació, neteja i desinfecció d’espais  

a) Pautes de ventilació  

• És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 
sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

• Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran 
les finestres obertes. 

• Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin 
d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del 
Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització 
en establiments i locals de concurrència humana.  

b) Pautes generals de neteja i desinfecció  

• La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 
almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en 

Col·lectiu Indicació

2n cicle 
d’educació 
infantil (3-6 anys)

No indicada en general. A partir de 5 anys i si 
hi ha dificultat per fer complir les mesures de 

distanciament caldria indicar-la.

Higiènica amb 
comliment norma 

UNE

Educació primària 
(6-12 anys)

Indicada. Quan es compleixin mesures Higiènica amb 
comliment norma 

UNE
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establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les 
de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.  

• La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 
actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les 
superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne 
la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els 
microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que 
s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús 
que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

• Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i 
garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, 
especialment en aquells de màxima concurrència.  

c) Neteja:  

• Es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit 
domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui 
l’etiqueta de cada producte.  

d) Desinfecció: Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb 
diferents tipus de desinfectants, com poden ser:  

• Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració 
al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de 
lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la 
resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts 
d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar 
durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.  

• Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic 
habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un 
alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96o amb 2 part d'aigua 
(s’obté un alcohol del 70,6 %)  

• Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és 
del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 
parts d'aigua. Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat 
viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental. Per a la desinfecció 
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del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes impregnades 
amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%.  

Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.  

e) Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció  

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells 
elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les 
mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre 
diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que 
cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material. Les zones i punts on cal 
intensificar la neteja i desinfecció són: 

• Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

• Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.  

• Baranes i passamans, d’escales i ascensors  

• Taules  

• Cadires  

• Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  

• Aixetes  

• Lavabos.  

• Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de 
mans en tot moment.  

• Altres superfícies o punts de contacte freqüent. 

• Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes.  
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8. Protocol d’actuació en cas d’aparició 
de simptomatologia compatible amb 
COVID 

Davant la detecció de la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions 
sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document 
pot ser necessari l’aïllament preventiu).  

8.1 En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a  

• Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic ∙ Avisar pares, mares o tutors.  

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

• Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos  

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

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

• No assistir al centre  

• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  
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8.3 En cas de treballadors i treballadores del 
Departament d'Educació  

• Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la 
direcció del centre  

• Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en 
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu 
seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus 
possibles contactes. En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres 
titularitats, han de posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu 
servei de prevenció.  
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9. Annexos  

9.1 Annex 1. Declaració responsable famílies 
Comunitat de Petits (pdf) 
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9.1 Annex 2. Declaració responsable famílies 6è (pdf) 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http://www.escolaedumar.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-declaracio_responsable_primaria.pdf


Escola Edumar 
Castelldefels 

93 665 09 81  
a8043310@xtec.cat 

http://www.escolaedumar.org
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