
 

Pla de reobertura del centre en Fase 2 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació i del Consorci de 

Barcelona i amb l’assessorament i acompanyament de la Inspecció Educativa, 

s’elabora el present pla amb la clara voluntat d’atendre i prestar el millor servei 

a l’alumnat, partint del coneixement de la realitat i adoptant les mesures 

organitzatives que millor s’ajusten a cada situació en cada una de les etapes 

educatives.  

Pel que fa a l’equip docent i professionals del centre: 

Seguirà prestant el seu servei online tant pel que fa a reunions com al 

seguiment de l’alumnat.  

Els professionals poden començar a anar al centre des de l’entrada a la Fase 1 

per fer les tasques preparatòries i administratives.  

La Fase 2 és la que es correspon amb l’obertura dels centres. Els professionals 

no exclosos per motius de salut o acollits a la conciliació familiar, combinaran 

l’acció presencial a l’escola amb el seguiment online, sense que això hagi de 

representar una doble jornada. 

Els professionals que no puguin prestar serveis directament al centre seguiran 

prestant els serveis online i col·laboraran en la mesura del possible amb les de 

l’equip docent present al centre. 

Marc normatiu 

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la 

finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres 

i els estudis del curs 2020-2021, efectua propostes per a l’acció educativa amb 

un triple objectiu:  

● El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa 

educativa.  

● L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.  

● Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada 

centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInterne

s/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf


Aquest document també conté les mesures que els documents específics 

emesos per les autoritats sanitàries han establert.  

Els criteris definits en el Pla de Reobertura de la nostra escola es centren en 

els acords presos per totes les direccions de Barcelona Ciutat i pels acordats a 

la Junta Permanent de direccions amb la gerència del Consorci d'Educació de 

Barcelona el dia 2 de juny.  

Les direccions de les escoles públiques hem fet explícita la impossibilitat de 

mantenir les distàncies de seguretat i el no contacte físic quan parlem de nenes 

i de nens d’educació infantil; també veiem inviable garantir el no contacte físic o 

amb el  material. Al mateix temps, la distància i la impossibilitat del contacte 

entre l'infant i l'adult no fa possible garantir l'acompanyament emocional que les 

nenes i els nens reben a l'escola en circumstàncies normals, de manera que no 

podem acompanyar des del vincle i la seguretat que necessiten. 

Acció educativa 

Atenent a aquests criteris, als recursos i a l'autonomia de centre de la que 

disposem, i sempre amb la voluntat de garantir la seguretat de totes les 

persones d'una manera que estigui a les nostres mans, a causa de la 

responsabilitat que s'atorga a les direccions en el compliment i la garantia 

d'aquestes mesures de seguretat, el Pla de Reobertura per l'etapa d'infantil i 

primària de l'escola es desplega de la següent manera: 

El curs 2019-2020 acabarà telemàticament. Aquesta obertura de centres és 
una mesura excepcional, no continuada i puntual, que implicarà la 
planificació i programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat amb la 
tutora amb un petit grup d’infants. I sempre tenint en compte, que l’assistència 
de l’alumnat al centre serà VOLUNTÀRIA.  
 
En el cas que la tutora no pugui assistir al centre per ser grup de risc i 
vulnerabilitat enfront el COVID-19 o altres motius que contempla la normativa, 
un altre docent atendrà als infants.  
 
REQUISITS PER L'ASSISTÈNCIA AL CENTRE  
 
Per tal que l’assistència al centre tant d’infants com de docents siguin segures 
s’han establert unes mesures de seguretat i cal complir uns requisits. En el cas 
que no es compleixin aquests requisits l’infant no podrà assistir al centre:  
 

 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 ens els 14 dies anteriors.  

 Calendari vacunal al dia.  
 La família haurà de prendre la temperatura a l’infant abans de venir al 

centre. 



 La família haurà de fer arribar, a través de correu electrònic o en paper, 
al centre el mateix dia del retorn la declaració responsable que us 
adjuntem al final d’aquest mateix document.  

 Està indicat que l’alumnat de primària faci ús de mascareta marcada 
amb nom i cognoms. Els infants d’educació infantil no cal que vinguin 
amb mascareta.  

 Complir estrictament l’horari acordat així com les entrades i sortides, ja 
que cada curs tindrà assignada una hora i accés d’entrada i sortida. 
Preguem màxima puntualitat tant a l’entrada com a la recollida dels 
infants.  

 Durant aquest període les famílies no podreu accedir al centre. 
 
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 Covid-
19, 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 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.  

 
ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL  

 Les atencions a infants es farà en grups reduïts i cada curs té assignat 
un dia, segons el quadre adjunt. 

 Les franges horàries, compreses entre les 9h i les 13h, les concretarà 
cada tutora.  

 Atenció de grups reduïts d’un màxim de 8 infants a P3, 10 a P4 i P5 i 13 
a primària:  
                                                          

8 de juny 9 de juny 10 de juny 11 de juny 12 de juny 

 Els dos grups de 
P3 i P4 A 

15 de juny 16 de juny 17 de juny 18 de juny 19 de juny 

P4 B i els dos 
grups de P5 

5è de 
primària 

1r i 2n de 
primària 

3r i 4t de 
primària 

6è de primària 

 
Per poder-nos organitzar caldrà que comuniqueu si preveieu l’assistència dels 
vostres fills i filles, enviant un correu electrònic a la tutora abans del dijous dia 
4 de juny. Si no ens ho feu saber abans del dia 4 entendrem que el vostre fill o 
filla no vindrà al centre.  
 



A partir del dia 19 us concretarem el dia que les famílies podreu venir a recollir 
els objectes personals i els informes dels infants. 
 
En cas que alguna família necessiti realitzar una tutoria a títol individual, cal 
que ho comuniqui a la tutora per tal de convenir el format, dia i hora de la 
trobada. 
 
El tancament d’etapa de 6è, tal i com s’ha previst amb les famílies d’aquests 
grups, es farà el dia 19 de manera presencial i online paral·lelament. 
 
Es farà un tancament de curs amb tots els grups amb videoconferència. D’altra 
banda posarem una bústia a la porta de l'escola perquè els nens i nenes que 
no vinguin presencialment ens puguin deixar una penyora (dibuix, frase, desig, 
paraula...) per tancar el curs i poder construir un mural col·lectiu. Us 
informarem dels dies i horaris en que estarà disponible. 
 
IMPORTANT:  
 
A continuació us adjuntem la declaració responsable del Departament 
d’Educació que hauran de portar els infants que vinguin al centre, degudament 
emplenada.  
 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioA
dministrativa/A818.pdf  
 
Entenem que estem davant d’una emergència sanitària i que prendrem totes 
les mesures necessàries (ús de mascaretes, distanciament físic, desinfecció...) 
que estiguin al nostre abast per tal d’evitar qualsevol risc tant als infants, com al 
personal del centre, però tothom sabem que no existeix el risc 0 de contagi. 
 
Ens hagués agradat obrir l’escola amb normalitat i com a mínim aquestes dues 
setmanes, poder haver-nos retrobat i acomiadat del nostre alumnat com hem 
fet sempre. Pensem que l’escola a banda de ser un espai d’aprenentatge és un 
espai de socialització i convivència i el funcionament d’aquesta reobertura 
s’allunya MOLT del nostre model educatiu fonamentat en les relacions i les 
interaccions socials de vida i aprenentatge. No sabem encara com serà el 
retorn al setembre, però sigui com sigui, farem el possible per tirar endavant el 
nostre projecte i ens adaptarem a la nova situació.  
 
 
 

 

El Pla d'Obertura de la nostra escola ha estat aprovat per unanimitat pel 

claustre de mestres, i pel Consell Escolar, reunit el dia 4 de juny a les 16h i es 

publicarà a la pàgina web de l’escola. 

 

Barcelona, 4 de juny de 2020 
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