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Segons el document aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, el 
Departament d’Educació deixa autonomia als centres per adaptar el pla segons 
la seva realitat.  
 

“El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que 

permet l’obertura de centres, incorpora 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.” 

 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.  
 
 
L’Escola Teide es planteja, durant aquest període, un triple objectiu:  
 

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

educativa (6è de primària) i que suposen una titulació (4t d’ESO).  
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021, 

tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 
 
A continuació es detallen els aspectes propis del pla:  
 
1. ALUMNAT I ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA  

2. PERSONAL DEL CENTRE  

3. HORARIS, ESPAIS I CIRCULACIÓ  

4. PATI  

5. ORGANITZACIÓ DE LES ACTUACIONS EDUCATIVES  

6. MENJADOR  

7. MESURES D’HIGIENE I PROTECCIÓ  
 
8. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 
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1. ALUMNAT I ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA  

 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. El curs continuarà i 
acabarà acadèmicament el 19 de juny de forma telemàtica. Les famílies que 
vulguin que els seus fills assisteixin al centre:  
 

 Hauran d’haver anunciat amb anterioritat l’assistència dels infants i 
joves a per tal de garantir les condicions mínimes de seguretat. Caldrà 
complir amb els requisits explicitats més endavant en aquest document i 
notificar-ho a secretaria abans del 4 de juny.  

 Per accedir al centre també serà indispensable presentar la declaració 
responsable que proporciona el centre per correu electrònic a les famílies 

sol·lictants.  
 
Requisits d’admissió al centre de l’alumnat: 
 

 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.  
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
Els alumnes estaran en grups reduïts. Aquests no tindran relació entre ells ni 
compartiran espais.  
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Organització segons les etapes: 
 
INFANTIL:  

 
P3 - màxim de 8 alumnes per grup  
 
P4 i P5 - màxim de 10 alumnes per grup  
 
Aquelles famílies que tinguin dificultats en la conciliació de la vida familiar i 
laboral podran venir de dilluns a divendres en horari de matí, entre les 9 i les 13h 
(s’organitzaran horaris d’entrada i sortida esglaonats en funció dels grups 
d’alumnes que hi hagi). 
 
PRIMÀRIA: 
 
6è - màxim 13 alumnes per grup. 
 
Els alumnes de sisè de primària podran venir, voluntàriament, en grups reduïts 
de fins a 13 persones, en hores concertades, a realitzar activitats concretes de 
reforç, atenció tutorial, educació emocional, altres activitats d’ajuda a la 
superació de l’etapa, etc. Sempre amb la convocatòria prèvia de la professora 
responsable del grup. 
 
Altres cursos – individualment. 
 
La resta de cursos de primària no vindran a l’escola en grups reduïts. Serà cada 
tutor o tutora qui podrà convocar de manera individual a alumnes amb dificultats 
concretes o necessitats específiques que no es puguin atendre telemàticament. 
 
SECUNDÀRIA 
 
4t d’ESO - màxim 13 alumnes per grup. 
 
Podran venir, voluntàriament, en grups reduïts de fins a 13 persones, en hores 
concertades, a realitzar activitats concretes de reforç, atenció tutorial, educació 
emocional, altres activitats d’ajuda a la superació de l’etapa, etc. Sempre amb la 
convocatòria prèvia del professor responsable del grup. 
 
Altres cursos – individualment. 
 
La resta de cursos de secundària no vindran a l’escola en grups reduïts. Serà 
cada tutor o tutora qui podrà convocar de manera individual a alumnes amb 
dificultats concretes o necessitats específiques que no es puguin atendre 
telemàticament. 
 

2. PERSONAL DEL CENTRE  

 

Cada grup tindrà assignat sempre el mateix docent de referència. El personal 
docent i no docent de l’escola que es trobi en una situació d’especial 
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vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària, en cap cas assistirà 
al centre i continuarà treballant telemàticament.  
 
El personal docent i no docent que accedeixi al centre haurà de presentar la 
declaració responsable conforme, en els darrers 15 dies, no ha tingut símptomes 
compatibles amb el COVID’19 ni ha estat en contacte amb persones amb 
aquests símptomes. 
 

3. ESPAIS, HORARIS I CIRCULACIÓ 
 

L’horari d’acollida d’infantil serà de 9:00 a 13:00. L’horari de la resta de cursos i 
trobades individuals serà especificat per a cada ocasió segons les necessitats 
dels grups i dels tutors. 
 
P3 - Es distribuiran entre la seva pròpia aula i les aules lliures de Cicle Inicial. 
P4 - Es distribuiran entre la seva pròpia aula i les aules lliures de Cicle Mitjà. 
P5 - Es distribuiran entre la seva pròpia aula i les aules lliures de Cicle Superior. 
6è - Es distribuiran a l’aula de tecnologia. 
4t d’ESO – Es distribuiran entre la seva pròpia aula i l’aula de 3r d’ESO. 
Altres cursos – Les possibles trobades individuals dels tutors amb alumnes 
d’altres cursos es realitzaran a la biblioteca i a informàtica. 
 
Aquesta organització es podrà modificar al conèixer el volum de grups d’alumnes 
que hi assisteixin. 
 
 
ENTRADA  

 
● Es farà esgraonadament.  

● S’establirà un horari específic. Les entrades de cada grup seran espaiades 

amb 10 minuts entre elles.  

● Alumnes d’infantil entraran per la porta d’infantil. Alumnes de primària i 
secundària entraran per la porta de secretaria. 

● Els acompanyants hauran de deixar als infants a la porta, no podran 
entrar ni a l’edifici ni al pati.  
 
 
SORTIDA  

 
● Per venir a recollir als nens i nenes caldrà esperar fora de la porta assignada 

per a cada etapa i respectant les distàncies de seguretat. 

●  En cas de pluja, cal que portin paraigües.  
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CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE  

 

Els alumnes d’infantil entraran directament del seu pati a la seva aula per la porta 
del seu edifici. En cas excepcional que hagin de fer ús d’altres espais 
(poliesportiu, hort, etc.) sempre ho faran baixant i pujant per les escales del pati 
i mai per les escales de dins de l’edifici per evitar zones de pas d’altres cursos i 

personal. 

La circulació pels passadissos es farà sempre per la dreta evitant tots aquells 

desplaçaments innecessaris. 

Els alumnes de 6è de primària entraran per la porta de secretaria i aniran 
directament a l’aula de tecnologia. No poden circular per dins de l’edifici ni de 
primària ni de secundària. No poden fer servir cap altre espai del centre. 

Els alumnes de 4t d’ESO entraran per la porta de secretaria i aniran directament 
a la seva aula o a l’aula de 3r d’ESO segons hagin estat assignats. La circulació 
pels passadissos es farà sempre per la dreta evitant tots aquells desplaçaments 
innecessaris. En cap cas poden fer servir altres espais del centre. 

 

4. PATI  

Aquest espai només serà utilitzat pels alumnes d’Infantil respectant les mesures 

de seguretat. 

 

5. ORGANITZACIÓ DE LES ACTUACIONS EDUCATIVES  

 
• INFANTIL: Acompanyament emocional, socialització i activitats lúdiques.  

• PRIMÀRIA: Acompanyament emocional i tutories personalitzades en aquells casos 

que ho necessitin. Acompanyament en el final d’etapa dels alumnes de sisè. 

• ESO: Acompanyament emocional i tutories personalitzades en aquells casos que ho 

necessitin. Acompanyament en el final d’etapa dels alumnes de quart d’ESO. 
 

6. MENJADOR  

No hi haurà servei de menjador. 

 

7. MESURES D’HIGIENE I PROTECCIÓ  
 

L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges 
relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les 

capacitats de cada infant.  

 Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar 
al colze. Farem servir ninots o la imitació per exemplificar-ho.  
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 Per a treballar i entrenar el rentat de mans utilitzarem cançons de 20 
segons de durada.  

 El distanciament físic es el treballarem en els infants més grans amb 
exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o 
gomets.  

 Utilització correcta de les mascaretes.  

Disposarem 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.  

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.  

Garantirem l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat 
de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, 
accessos al centre, accessos al pati,...) i es col·locaran dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

En quant a les mascaretes, considerant els diferents grups d’edat, les 

recomanacions serien les següents: 

 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 compliment norma UNE. 

 Educació primària (6-12 anys). Indicada. Quan es compleixin mesures 
òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. 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.  

 Educació secundària (12-16 anys). No indicada en general i si hi ha 
dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la. 
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. 



Pla de reobertura parcial 
Escola Teide 2019-2020 

8 
 

 Personal docent i no docent. Obligatòria. El personal del centre portarà 

mascareta durant les entrades i sortides dels alumnes i romandrà posada 
sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat de 2 metres 
amb una altra persona. 

 
S’intentarà respectar la distància de seguretat, però no la podem garantir en tot 
moment. Sempre que els alumnes estiguin a l’escola els classes estaran amb les 
finestres obertes per garantir la ventilació de l’espai. 
 

8. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 
 

Davant la presència de simptomatologia compatible amb la COVID-19, se 
seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment 

d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).  

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 . 

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.  

 
Equip Directiu 
Escola Teide 

3 de juny del 2020 


