
PLA DE REOBERTURA (JUNY 2020) 
 

CALENDARITZACIÓ 
Divendres 29 de maig 

- Enviament claustre enllaç declaració responsable. 

- Enviament famílies Ed. Infantil informació servei d'acollida per tal de tenir una            

previsió de l’assistència. 

- Equip de coordinació pedagògica: confecció pla de reobertura. 

Dilluns 1 de juny 

- Enviament informació pla de reobertura a totes les famílies de l’escola (acords junta             

direccions escoles Santa Coloma). 

- Enviament famílies de 6è detalls per tal de tenir una previsió d’assistència. 

- Finalització termini mestres per omplir declaració responsable i famílies Infantil per           

indicar assistència servei d’acollida. 

Dimarts 2 de juny 

- Finalització termini famílies de 6è per indicar assistència. 

- Claustre: presentació pla de reobertura. 

- Consell Escolar: presentació pla de reobertura. 

Dijous 4 de juny 

- Publicació web de l’escola del pla de reobertura. 

- Enviament a les famílies dels alumnes que assistiran al centre declaració           

responsable. 

Dijous 4 de juny (Escola) 

- Preparació cartelleria. 

- Recollida material sanitari i de protecció. 

- Preparació espais/mobiliari. 

 

NOMBRE DE PROFESSIONALS (DOCENTS I NO DOCENTS) QUE POT FER ATENCIÓ           
PRESENCIAL AL CENTRE 
Personal no docent: 2. 

Personal docent: 15. 

 

El personal docent que no pugui assistir al centre o que no es requereixi la seva assistència,                 

continuarà realitzant tasques d’acció educativa telemàtica. 

 



1. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 
Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà          

presencialment al centre: 

- Servei d’acollida Ed. Infantil: 2. 

- Atenció a 6è: 27. 

Organització de grups d’alumnes i professorat: 

- Servei d’acollida Ed. Infantil: 1 grup d’alumnes (fins a 10 alumnes), 1 mestra. 

- Atenció a 6è: 3 grups (fins a 13 alumnes cada grup), 3 mestres. 

Horaris dels grups: 

- Infantil: 9:00h (entrada pati infantil), 13h (sortida pati infantil). Esbarjo 10:30h (pati            

infantil). 

- 6è: Dijous 11 de juny i dijous 18 de juny, de 9:30-10:45h o de 11:15-12:30h. Entrada                

i sortida per la porta de primària i un grup per la porta d’infantil. No es preveu                 

esbarjo. 

Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe: 

- Infantil: Aula de P3. 

- 6è: Aules de 5è, 6èA i 6èB. 

 

2. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O ACCIÓ        
TUTORIAL EN GRUP REDUÏT QUE PREVEU EL CENTRE EDUCATIU 

Únicament es preveu atenció personalitzada presencial de manera individual en cas que no             

es pugui fer telemàticament i a demanda de la família o la tutora. 

 

3. REQUISITS PELS ALUMNES PER ASSISTIR AL CENTRE EDUCATIU 
- Assistència amb caràcter voluntari. 

- Acollida: els dos progenitors treballen presencialment. 

- Presentació declaració responsable facilitada per l'escola. 

- Absència de símptomes relacionats amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat          

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

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

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

compatible en els 14 dies anteriors. 

- No presentar una malaltia crònica d’elevada complexitat, considerada de risc amb la            

COVID-19: malalties respiratòries que precisen medicació o suport ventilatori,         



malalties cardíaques, diabetis mal controlada, malalties que afecten al sistema          

immunitari, malalties neuromusculars. 

- Calendari vacunal al dia. 

- Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent la              

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En cas de tenir               

febre, no podrà assistir a l’escola. 

 

4. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
- Evitar aglomeracions. 

- Evitar contacte entre els diferents grups que coincideixin al centre. 

- No hi haurà servei de menjador. 

- Únicament s’utilitzarà material de manera individual. 

- No es distribuirà documents en paper. 

- Distànciament físic de 2m. Utilització de mascaretes per part dels infants a partir de 5               

anys en cas que no es pugui complir. 

- Rentat freqüent de mans. 

- Disposició en diferents punts de solució de gel hidroalcohòlic. 

- Ventilació freqüent d’espais. 

- Neteja i desinfecció d’espais seguint les pautes marcades pel Departament. 

- Posada en marxa del protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de            

simptomatologia compatible amb COVID-19 per part d’un alumne o treballador. 

 


