
PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA ÍTACA 

juny 2020 

 

1. Marc legal 

El pla d’obertura es basa en els documents següents:  

1. Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial de centros 

educativos en el curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación 

y Formación Profesional 

2. 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, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

3. Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius, del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Aquests documents es poden consultar a l’annex. 

 

2. Breus consideracions pedagògic-educatives 

El temps que un infant és a l’escola ha de ser un temps de calma i benestar. És important 

que els/les mestres que l’atenguem procurem 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. És recomanable 

activitats com conversa, conte, lectura en veu alta, cançó,...i similars que aporten 

sentiment de grup i no requereixen materials. Serà cada comunitat i tutor/a qui 

determinarà les actuacions a fer. En el cas de l’ús de material, cal assegurar que és 

individual i després caldrà assegurar que pot ser emprat per un altre infant sense cap 

risc . 

Plantegem i elaborem aquest pla per evitar respostes impulsives o sancionadores cap 

els 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. 

 



3. Plantejament  

 

Elaborem el nostre pla d’obertura de centre partint de tres premisses derivades de la 

instrucció del Departament :  

 

- Hem de fer front a una situació d’alarma de salut, no educativa. 

       El curs finalitza telemàticament. 

 

- L’objectiu principal ha de ser complir els protocols de salut.                        

Les autoritats ens han dictat mesures estrictes de seguretat, prevenció i          

higiene, tant pel que fa als espais , el distanciament físic i la vulnerabilitat de 

tipologies específiques d’alumnat, professorat i personal de centres.  

 

- Organitzar allò que siguem capaços d’assumir, en base, als espais que tenim, 

a la plantilla de què disposem (no tots els docents poden accedir al centre 

per temes de salut)... 

 

I elaborem el nostre pla d’obertura intentant ser el màxim de coherents i curosos dins 

l’anomalia general de la situació, amb el nostre projecte educatiu i amb la mirada 

d’infant que tenim. 

 

És per això que el nostre pla parteix de dos pilars :  

- Una oportunitat per fer un tancament presencial, dins d’un curs tan 

excepcional. Pensem amb un tancament individualitzat (de cada infant i la 

seva família), com també, de final d’etapa (P5, 3r i 6è).    

 

- Garantint seguretat, calma i  benestar. L’escola ha de continuar sent un espai 

segur i de confiança per l’infant.  

 

 

És per això que plantegem la reobertura del centre com una oportunitat per poder fer 

un  tancament de curs  amb els tutors i mestres que intervenen en el seu dia a dia. Així 

com poder recollir materials i objectes personals dels alumnes .  

 

 



4. Objectius  

 

- Fer un tancament afectiu-emocional personalitzat amb els alumnes i les seves 

famílies. 

- Acabar el curs amb la normalitat que ens permet la situació excepcional que estem 

vivint.  

- Posar especial sensibilitat en els canvis de comunitat. Afecta als alumnes que estan 

cursant P5 , 3r i 6è  

- Atendre, si és el cas, els alumnes d’ Educació Infantil, que no puguin ser atesos per la 

pròpia família per motius laborals i que compleixin els requisits que es demanen.  

 

Les accions i actuacions per a cada comunitat són:  

 

4.1 COMUNITAT DE PETITS.  

a) Acompanyament personalitzat. 

b) Tancament de final d’etapa: alumnes de P-5 amb les respectives tutores. 

c) Assistència d’alumnes per condicionants laborals dels progenitors. 

 

4.2 COMUNITAT  DE MITJANS 

a) Acompanyament personalitzat. 

b) Tancament de final d’etapa: alumnes de 3er amb les respectives tutores. 

 

4.3- COMUNITAT DE GRANS  

a) Acompanyament personalitzat. 

b) Tancament de final d’etapa: alumnes de 6è  amb les respectives tutores.  

En aquest grup de sisè, aquesta assistència no substitueix un futur possible 

comiat “especial” com alumnes que acaben la seva primària. Els detalls del 

comiat, encara estan pendents de concretar, i estarà molt condicionada per la 

fase de desescalada que estem.   

 

 



5. Mesures sanitàries  

 

En qualsevol dels casos, s’informarà prèviament a les famílies de les condicions d’accés:  

 

- Ús obligatori de mascareta (En el cas dels infants la porten guardada, i només 

se la posen en el cas que els sigui impossible mantenir les distàncies 

requerides)  

 

- Declaració responsable (no haver tingut símptomes de covid-19, no haver 

estat en contacte amb cap persona diagnosticada de covid-19, no ser persona 

de risc....)  

 

 

La normativa impedeix que qualsevol de les condicions que no es compleixin impediran 

l’accés al recinte escolar.  

Les famílies / infants que tinguin algun impediment per poder accedir al recinte escolar, 

es farà entrevista / trobada mitjançant la plataforma digital triada.  

Les mestres que hagin estat considerades vulnerables o siguin persones de risc, podran 

fer el comiat també des de la plataforma digital més adient , i considerant l’opció de fer-

la en el temps que l’alumne pugui estar a l’aula o en un altre moment.  

A l’acabar la visita, la mestra desinfectarà el mobiliari i/o material que hagi estat en 

contacte amb les persones. Especialment cadira, taula i poms de portes. I es ventilarà 

l’espai. 

No es podrà fer ús de cap espai de joc de l’exterior. Prèviament s’hauran precintat amb 

cinta el mobiliari de pati i retirat totes les joguines. 

 

Cada comunitat informa a les famílies dels accessos i dels horaris esglaonats. Caldrà 

posar especial cura en la puntualitat per afavorir una circulació de les persones lliure de 

riscos  ( distància social : 2m).  

 

 

 



6. Concrecions 

6.1 COMUNITAT DE PETITS 

a) Acompanyament personalitzat  

Es contempla pels alumnes de tota la comunitat. Serà en format entrevista , amb la 

família, l’infant, la tutora i una mestre de suport. 

Logística : Ens 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 en acabar a l’inrevés. 

La comunitat de petits, per la seva ubicació general dins l’edifici , es gestiona el seu 

personal, sense haver de coordinar-se amb les altres comunitats . La prioritat és evitar 

l’acumulació de visites en un mateix dia. 

Es durà a terme a partir de la primera setmana de juny i cada dos tutores es gestionaran 

l’agenda i els recursos humans necessaris.  

S’atendran a l’espai porxo o aula. S’hi accedirà directament des de l’espai exterior. Es 

procurarà que el temps d’intercanvi entre el/la tutora, l’infant i el/la seu/va 

acompanyant no superi els  30  minuts . 

Amb anterioritat a la cita el/la mestra haurà preparat tot el material de l’alumne que 

s’ha de dur cap a casa. 

Es vetllarà pel compliment de les mesures sanitàries. 

 

b) Tancament de final d’etapa: alumnes de P-5 amb les respectives tutores  

     Comiat de Comunitat 

Durant els dies 16,17 18 i 19 de juny 2020 es convocaran tots els alumnes de P5 per fer 

el comiat de comunitat. Cada un dels 8 grup classe tindrà la seva franja horària per un 

temps no superior als 90 minuts al centre. Els infants accediran directament a la seva 

aula des de l’exterior.  Prèviament hauran haver lliurat a l’adult que els rep a la porta de 

l’escola , la declaració de responsabilitat. 

Tota l’activitat es farà en el mateix espai: l’aula. 

Cada dia hi assistiran les dues mestres tutores del grup o mestres de referència , a més 

d’altres  mestres de suport  

Prèviament les tutores hauran disposat l’aula per tal que els 6/7 infants que hi hauran 

d’assistir no necessitin anar a buscar o intercanviar materials. 



Es demanarà que tots els infants portin, a la motxilla, una mascareta dins d’una bossa 

de plàstic.  

L’escola garanteix la higiene de mans.  

L’acompanyant haurà de lliurar a la mestra la declaració responsable, segons el model 

imprès facilitat pel Departament   

L’acompanyant no podrà accedir a l’interior del recinte escolar.  

c) Assistència d’alumnes per condicionants laborals dels progenitors 

Aquesta possibilitat s’ofereix a partir del dimarts 9 de juny de 2020, motivat perquè els 

dies anteriors es reserven per l’assistència dels alumnes que fan canvi de comunitat i/o 

etapa i perquè durant aquesta setmana s’informarà a les famílies per tal que facin la 

petició i presentació de documentació abans del divendres 5 de juny.  En funció 

d’aquestes es farà la previsió de personal i adequació d’ espais per poder complir amb 

la ràtio que permet la normativa.  

Les famílies que es vulguin acollir a aquesta possibilitat hauran de lliurar el document 

facilitat pel mateix Departament sobre responsabilitat, com també els certificat del 

centre de treball per cadascun  dels adults que viuen en la mateixa unitat familiar  Així 

mateix s’informarà prèviament:  

-  Que aquests infants estaran atesos per un mestre del centre, que no 

necessàriament ha de ser el seu tutor o tutora .  

- Que serà en funció del número de famílies que requereixin d’aquest servei 

que es determinarà l’horari i periodicitat de l’infant, així com l’horari 

d’entrada i sortida, tenint en compte que sempre serà dins la franja que 

marca el Departament : de 9 a 13. En cap cas podrà ser tota la franja. 

- 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. 

  

Les demandes es faran directament a través del correu del centre on la família haurà 

d’adjuntar la documentació necessària ( escanejada o fotografiada ) . Serà la tutora qui 

informarà a les famílies de la periodicitat i de la franja horària de l’assistència a l’escola.  

Els infants hauran de dur una motxilla amb una mascareta dins d’una bossa de plàstic i 

L’escola garanteix la higiene de mans.  

 Serà en funció de les demandes que es disposarà del recursos humans necessaris. 

 



6.2 COMUNITAT DE MITJANS 

a) Acompanyament personalitzat 

Es contempla pels alumnes de tota la comunitat. Serà en format entrevista , amb la 

família, l’infant i la tutora. Es durà a terme durant la segona i tercera setmana de juny. 

Logística : Infant i família aniran a l’aula de referència on hi haurà la tutora, per  la 

retrobada i el comiat. L’infant podrà també recollir les seves coses de l’aula. En cas 

d’haver de parlar d’alguna cosa entre els adults, l’infant podrà estar un moment amb la 

persona de suport.  

Els mestres especialistes faran la funció d’acompanyar en els desplaçaments.  

S’atendran a l’espai aula. S’hi accedirà per la porta de la rampa i des de l’espai que 

anomenem “la plaça”. Es procurarà que el temps d’intercanvi entre el/la tutora, l’infant 

i el/la seu/va acompanyant no superi els 30 minuts.  

Amb anterioritat a la cita el/la mestra haurà preparat tot el material de l’alumne que 

s’ha de dur cap a casa. 

Es vetllarà pel manteniment de les mesures sanitàries. Prèviament s’haurà lliurat la 

declaració responsable, segons el model imprès facilitat pel Departament.   

 

   b)  Tancament de final d’etapa: alumnes de 3r amb les respectives tutores 
               Comiat de Comunitat 

 
Durant els dies 8,9,10 i 11 de juny es convocaran tots els alumnes de tercer per fer el 

comiat de comunitat. Cada un dels 8 grup classe tindrà la seva franja horària per un 

temps no superior als 90 minuts al centre. Els infants accediran directament a la seva 

aula des de la “placeta”. Tota l’activitat es farà en el mateix espai: l’aula. 

Cada dia hi assistiran les dues mestres tutores del grup o mestres de referència, a més 

d’altres  mestres de suport, per tal de fer els acompanyaments a les entrades i sortides.  

Prèviament les tutores hauran disposat l’aula per tal que els 6/7 infants que hi hauran 

d’assistir no necessitin anar a buscar o intercanviar materials. 

Es demanarà que tots els infants portin, a la motxilla, una mascareta dins d’una bossa 

de plàstic.  

L’escola garanteix la higiene de mans.  

L’acompanyant haurà de lliurar a l’adult que els rep ,la declaració responsable, segons 

el model imprès facilitat pel Departament.   



L’acompanyant no podrà accedir a l’interior del recinte escolar. 

L’escola garanteix la higiene de mans.  

 

6.3 COMUNITAT DE GRANS 

a) Acompanyament personalitzat  

Es contempla pels alumnes de tota la comunitat. Serà en format entrevista.  

S’atendran a l’espai aula. S’hi accedirà per la porta de la pista i el  vestíbul . Es procurarà 

que el temps d’intercanvi entre el/la tutora, l’infant i el/la seu/va acompanyant no 

superi els 30 minuts  

Amb anterioritat a la cita el/la mestra haurà preparat tot el material de l’alumne que 

s’ha de dur cap a casa. 

Logística : Cada nivell de 4rt i 5è s’organitzarà la seva agenda, amb la prioritat i cura 

d’evitar esperes per l’entrevista . Es duran a terme la tercera setmana de juny. 

Els grups de sisè, només hi aniran les famílies per fer el comiat del curs de manera 

individualitzada, i serà durant la segona setmana de juny. 

Els mestres especialistes faran la funció d’acompanyar en els desplaçaments, i estaran a 

disposició dels espais que calgui reforçar. 

Es vetllarà pel manteniment de les mesures sanitàries . L’acompanyant haurà de lliurar 

la declaració responsable, segons el model imprès facilitat pel Departament.  

 

b) Tancament de final d’etapa: alumnes de 6è amb les respectives tutores 

     Comiat d’Etapa 

Cada grup de 6è assistirà un matí durant un màxim de dues hores per fer el seu comiat 

com a grup. Els dies dedicats a això seran el 3, 4 i 5 de juny.  

L’accés serà per la porta de la pista. A la porta hi haurà un mestre que en garanteixi 

l’entrada un a un i la higiene de mans amb gel desinfectant. L’acompanyant haurà de 

lliurar a l’adult que els rep ,la declaració responsable, segons el model imprès facilitat 

pel Departament. 

 El lloc de trobada serà el gimnàs, on es garanteix la distància de seguretat que és 

normativa.  Hi seran presents 3 mestres. 

Prèviament el tutor/a haurà preparat tot el material individual per dur cap a casa.   



Es demanarà que tots els infants portin una mascareta dins una bosseta, i només es farà 

sevir si els hi és impossible mantenir la distància de seguretat. 

L’escola garanteix la higiene de mans.  

Més endavant, en funció de l’estat d’alarma de la regió sanitària i de les activitats socials 

permeses es farà un comiat lúdic, sempre i quan sigui possible abans del 30 de juny. 

 

7. Lliurament d’informes i documentacions  

El lliurament d’informes i documentació del curs es farà amb l’assistència d’un adult. 

Sense la presència d’infants.  

Els espais que hi destinarem seran :  

- Pati de petits per l’entrega de comunitat de petits  

- Pista , per la comunitat de grans, fent us de diferents espais degudament marcats 

i distanciats.  

- Placeta i espai adjunt per comunitat de mitjans . 

 

En cada espai hi haurà franges horàries per evitar la presència simultània de vàries 

persones. 

La persona que faci la recollida no podrà accedir a cap altre dependència interior ni 

exterior del centre. S’informarà expressament que no està permès aturar-se als patis. 

El lliurament el pot fer qualsevol mestre de l’escola. S’afavorirà que una mateixa persona 

pugui recollir els informes de varis alumnes.  

Es vetllarà pel manteniment de les mesures sanitàries. 

L’adult haurà de portar mascareta pròpia, l’escola no en facilitarà.  

A l’entrada, just abans d’accedir a l’interior del recinte, es tindrà a punt gel desinfectant 

per les mans. 

En el cas que hi hagi data del comiat dels alumnes de sisè , s’aprofitarà aquest dia per a 

fer l’entrega d’aquest material. 

 

 


