
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori 

el seu Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix 

abans de l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: 2 de juny de 2020  

 

 

 



 

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

Docents 7 
Vetlladora 1 
 

 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

Previsió mes de juny: 

1 any 4 
2 anys 3 
 

Previsió mes de juliol: 

1 any 4 
2 anys 4 
 

3.-  Organització de l’acollida de 9h a 13h: 

És un espai específic per a l’alumnat del primer cicle d’educació infantil (0-3). Les famílies han 

presentat la declaració responsable i el carnet de vacunes actualitzat. S’organitza de 9 a 13h de 

la següent forma(1): 

Previsió mes de juny: 

Nivell Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docent de referència(2) Aula Hora 
entrada 

Hora 
sortida 

Esbarjo 

P1 4 Educadora 
TEI/Educadora TEI 

Balenes 9h-9h30 12:30-13h  

P2 3 Educadora TEI 
/Vetlladora 

Tortugues 9h-9h30 12:30-13h  

 

 

Previsió mes de juliol: 

Nivell Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docent de referència(2) Aula Hora 
entrada 

Hora 
sortida 

Esbarjo 

P1 4 Educadora 
TEI/Educadora TEI 

Balenes 9h-9h30 12:30-13h  

P2 4 Educadora 
TEI/Educadora TEI 

Tortugues 9h-9h30 12:30-13h  

 

 



 

4. Planificació de les actuacions 

ENTRADES I SORTIDES: 

● Mantenir la distància de seguretat. 
● Desinfecció de mans (guants opcional). 
● Treure sabates i anar al vestidor. 
● Presa de temperatura  a l’entrar (registre). 
● Mesures de seguretat del personal; mantenir la distància de seguretat de dos metres, 

ús de mascareta quirúrgica. 
● Seguir protocol establert pel canvi de bolquers. 
● Rentat de mans segons marca el protocol. 

 
 FAMÍLIA 
 

● Omplir  l’enquesta amb intenció d’ús del servei. 
● Signar la declaració  responsable. 
● Portar carnet vacunes actualitzat. 
● Vigilar diàriament l’estat de salut dels fills i filles prenent-los la temperatura abans de 

sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que  tingui febre o presenti algun 
dels símptomes compatibles amb la COVID-19 no podrà assistir.  

●  Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única 
persona.  

● La persona que acompanyi l’infant no podrà entrar a la llar. 
● Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar  les distàncies fora de 

les instal·lacions. 
● Una persona del centre serà qui reculli i entregui els infants a la porta. 
● Les entrades i sortides es faran des de dos accessos en horaris esglaonats. 
● Cal respectar l’hora i la porta d’entrada/ sortida assignada: 

o Entrada  des de les 9h, cada 10 minuts/ sortida des de les 12’30h cada 10 
minuts  

o Entrada i sortida pel pati (porta gris exterior del pati tocant a la NII) / Entrada i 
sortida per la porta gris d’emergència (al costat del banc)    

● Cal portar sabates de recanvi, que es quedaran a la llar per ús exclusiu dins de l’aula.  
● Està prohibit dur joguines o objectes de casa. 
● Cada infant portarà una ampolla petita d’aigua  amb el nom dins la motxilla. L’ampolla 

es retornarà i caldrà dur-la el dia següent. 
● En cas  d’ utilitza xumet, el portarà en un estoig o bosseta individual marcat amb el 

nom  i  es retornarà  diàriament. 
● Durant el mes de juny no s’iniciarà el control d’esfínters de cap infant donats els 

requeriments sanitaris. 
● Principalment la comunicació es farà a través de la plataforma Kindertic donat que la 

comunicació en entrades i sortides es veurà notablement limitada.  
●  No es poden deixar els cotxets a la llar 

 
INFANTS 
 

● A l’arribar l’educadora pren la temperatura a cada infant i també a mig matí (es guarda 
registre). 

● A l’entrar es fa canvi de sabates , per les de ús exclusiu a l’aula. 
● Es fan grups estables de màxim 5 infants. 



 

● Cada grup tindrà assignada una aula i no es farà cap activitat fora, excepte l'estona del 
pati. 

● Els infants no canvien d’aula. En cas necessari serà l’educadora qui es mourà. 
● Cal rentar les mans als infants com a mínim  una vegada cada 2 hores i també segons 

indica protocol. 
● Per fer-ho durant els 20’’ aconsellables es cantarà una cançó d’aquesta durada. 
● Al sortir al pati, es fa canvi de sabates  d’aula per les de carrer. 
● Canvi de bolquers, segons protocol. 

 
JOGUINES 
 

● Es disposarà del mínim material a cada aula . 
● Evitar, en la mesura del possible compartir joguines entre infants. 
● No s’utilitzarà material que no es pugui rentar fàcilment. 
● Després de cada ús es rentaran al rentavaixelles les joguines/material de plàstic. 
● Les de roba es renten a la rentadora i s’assequen a la secadora. 
● El que no es fa servir, es renta un cop a la setmana. 

 
 
PATI 

●  Els patis estan delimitats i cada grup ocuparà un espai. 
●  També hi haurà una limitació de joguines a cadascun dels espais. 
●  Després de cada ús es rentaran.  
●  Es realitzaran les mesures d’higiene als infants abans de sortir al pati i un cop es 

retorna a l’aula. 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

● Posar rètols informatius, normes i protocols a diferents espais. 
● Mantenir sempre que sigui possible les finestres obertes. 
● Si no poden estar obertes les finestres ventilar abans d’entrar i al sortir els infants. 
● Desinfecció WC/ lavabo infants després de cada ús. 

 

SALUT 
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 
COMPATIBLE AMB COVID 
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 
aquell moment. En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al 
centre: 

● 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. 


