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Pla de Reobertura 
 
 
Aquest Pla de reobertura s’ha elaborat tenint com a referència els dos documents enviats pel 
Departament d’Educació i són punts claus de referència. 
 

1. 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, de 19           
de maig de 2020. 
 

2. INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES        
EDUCATIUS 
(Per al desplegament del 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) 
 

3. També tenint present la videoconferència de la Direcció dels Serveis          
Territorials de la Catalunya Central 

 
Sotmetem aquest document als Membres del Consell Escolar i de l’AMPA de l’escola.  
 
 
 

Vic, 28 de maig de 2020 
 
 
 
 
NOTA: aquest document ha estat elaborat per l’equip de Direcció de l’escola i presentat als               
representants de pares i mares del Consell Escolar, juntament amb representants de            
l’AMPA de l’escola.  
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1. Punts de partida. Objectius del Pla: 
 

● L’escola actua com a un servei a la comunitat. Sobretot pel servei als alumnes més 
vulnerables. Les escoles obren per oferir un servei a la comunitat. 
 

● El curs acaba de forma telemàtica a totes les etapes. Això inclou les avaluacions que facin                
els equips de mestres. 
 

● Tot i així, per la voluntat de servei, s’obren aquestes possibilitats: 
 

○ A les edats d’1 a 6 anys, en horari de 9 a 1 pels alumnes de famílies vulnerables o                   
bé que pare/mare estiguin treballant fora de casa.  
 

○ De 6 a 16 anys, per accions educatives i/emocionals de forma puntual i discontinua,              
fent especial atenció, si és el cas, en els cursos de final d’etapa (6è EP i 4t ESO). 
 

○ A 2n de Cicles Formatius, com a final d’etapa. 
 

○ A 2n de batxillerat, per preparar selectivitat.  
 

● En tot moment, l’assistència dels alumnes serà voluntària, prèvia declaració responsable           
dels pares i amb el carnet de vacunes actualitzat. Fotocòpia. No cal a llar ni Batxillerat.                
(3-12 anys) 

  
L’assistència dels alumnes serà sempre voluntària, a petició de les famílies tenint en compte              
aquest fragment de les Instruccions:  i riscos a tenir en compte: 
  
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat               
i de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura                   
de conciliació de la vida laboral i familiar. Les famílies que portin els infants de 1 a 6 anys a la llar i/o escola                        
per motius de conciliació hauran de presentar una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà. 
Els centres faran una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre durant el mes de juny.  
 
ES CONSIDERA DE RISC: 
 
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.  
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2. Previsió d’alumnes. En el text es fa referència a:  
 
“Els centres faran una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre durant el mes de                 
juny”. 
 
PARTICIPACIÓ D’ALUMNES A LA NOSTRA ESCOLA 
 
 

Per a la nostra Llar d’Infants, les respostes de les famílies són:  
 
 

 
 
En números concrets, després de fer trucades a la Llar, caldrà atendre entre el 2 de juny i el 19 de juny: 
 

25 Infants d’entre 1 i 2 anys 
 
NOTA IMPORTANT. El departament d'Educació (avui, 28 de maig) ha obert la possibilitat             
d’oferir el servei de la Llar entre les 8 del matí i les 18:00 hores de la tarda. L’escola ja                    
havia fet l’enquesta. Per raons organitzatives obrirem l'ampliació d’horari a partir del 15 de              
juny, amb nova enquesta de participació que manifestin les famílies, que caldrà respondre             
abans del dia 10 de juny.  
 
S’ampliarà servei entre 8 i 18 hores, amb menjador, respectant les mesures que dicti              
l’autoritat. Cal pressuposar que poden canviar condicions donat que haurem entrat en            
Fase 3. El darrer informe de la Secretaria de Salut Pública acaba d’emetre un document               
sobre la baixa transmissió del Coronavirus. Esperem que això permeti, en fase 3,             
flexibilitzar normativa actual.  
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PARTICIPACIÓ D'ALUMNES A LA NOSTRA ESCOLA: 
 

 
Per a l’Educació Infantil:  
 
Feta l’enquesta:  
 

 
 
 

54 infants de 3 a 6 anys 
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3. Activitats que es podran realitzar: 
 
Partim d’aquest esquema donat pel Departament d’Educació: 
 
  

 
 
 
 
 Sota aquestes restriccions des de l’Escorial, proposem fer aquestes activitats per etapes: 
 
 
3.1. Llar d’infants:  
 

● Atenció de 9 a 1. Amb ràtio de 5 alumnes + directora+ una persona de suport. Si atenem 
25 infants, necessitem disposar d’un mínim de 6 educadores + direcció. 

 
Les normatives que han de regir són: 
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1. Els alumnes han d’estar bé de salut, seguint la normativa de la pàgina establerta a la 
pàgina 2.  

2. El primer dia, la família ha de presentar la DECLARACIÓ RESPONSABLE. (Veure annex). 
3. Els alumnes poden portar esmorzar i, des de la Llar se’ls donarà alguna cosa a mig matí. 
4. Els alumnes han de portar una cantimplora de casa. 
5. Es faran rotacions de pati, sorrera i terrassa. 
6. Es procurarà que les mestres que atenguin els infants (per edats), els coneguin. No ho 

podem garantir en el 100% dels casos. 
7. Es seguiran els protocols de desinfecció i neteja, seguint normativa.  

 
● Grup 1: (5 alumnes de grans) 1 mestra. 
● Grup 2: (5 alumnes de grans) 1 mestra. 
● Grup 3: (5 alumnes de grans) 1 mestra. 
● Grup 4: (5 alumnes de mitjans) 1 mestra. 
● Grup 5: (5 alumnes de mitjans) 1 mestra. 

 
 
Necessitem 6 mestres + Tatiana. 
 
Entrades i sortides de la Llar:  
 

- Per evitar coincidències, les famílies de Grans (p2) arribaran a la Llar  a ¾ de 9 i els 
Mitjans, a les 9. Dues persones, des de la porteria, acompanyaran els nens a l’aula 
corresponent. Caldrà fer la cua corresponent. 

- La sortida es farà de la mateixa manera, les famílies de Grans (p2) recolliran als infants a 
¾ d’1 i els de mitjans a la 1. En cas d’haver de recollir-los fora d’aquest horari s'especifica 
al matí. 

- Abans d’entrar s’ha de mirar que no tingui febre ni refredats, es recollirà el full de                
declaració responsable de la família..  

- No podreu accedir dins la Llar amb els cotxes, ni fer ús dels jardins. La comunitat de 
germanes són població de risc i serà un espai exclusiu per elles. 

- Els infants no poden entrar amb les sabates que portin del carrer, per tant hauran d’entrar 
descalços o amb mitjons. El primer dia, han de portar una bossa amb unes sabates netes 
que es quedaran a la Llar i seran d’ús exclusiu per poder sortir al pati. 

 
 
3. 2. Infantil:  
 

● Atenció de 9 a 1. Amb ràtio de 8 alumnes/grup a P3 i 10 alumnes grup a P4 i P5 + 
Directora.  

● Actualment tenim: 
 
P3: 11 alumnes (3 Sols, 3 Llunes, 5 Estrelles) 2 mestres 
P4: 16 alumnes, (5 Dracs, 5 Dinos, 6 Cocos) 2 mestres 
P5: 23 alumnes (9 Grallers, 12 Bastoners i 4 Geganters) 3 mestres 
 
Necessitem 7 mestres + 1 suport + Eli + vetlladors 
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Les normatives que han de regir són: 
 

1. Els alumnes han d’estar bé de salut, seguint la normativa de la pàgina establerta a la                
pàgina 2.  

2. El primer dia, la família ha de presentar la DECLARACIÓ RESPONSABLE. (Veure annex).             
I una fotocopia del carnet de vacunes. 

3. Els alumnes han de portar esmorzar dins d’una carmanyola. També cal que portin             
cantimplora. Tot dins d’una bossa de roba. 

4. No es portarà bata. 
5. Els infants han de portar unes sabates de recanvi que es quedaran a l’escola. 
6. S’adequaran les aules.  
7. Els alumnes podran sortir al pati sempre amb el mateix grup assignat. Els espais que es                

poden utilitzar son els següents: 
- Pedretes. Espai caseta i banc rodó (un grup a cada espai) 
- Sorrera. Espai taules i espai tobogan (un grup a cada espai) 
- Placeta. Un grup 
- Espai Claustre. Dos grups 

8. Els alumnes hauran de portar una mascareta de casa a partir de 5 anys pels moments que                 
no es pugui mantenir la distància de seguretat. 

9. Els mestres han de dur mascaretes, que els pot proporcionar l’escola. 
10. Prèviament, les mestres no tutores i tutores prepararan unes bosses de paper amb el              

material personal de cada alumne/a per ser entregat. 
11. Es seguiran els protocols de desinfecció i neteja, seguint normativa.  

 
● La setmana del 15 al 19 de juny, les famílies dels alumnes que NO han assistit                

voluntàriament, podran recollir el material dels seus fills al gimnàs de l’escola, on             
prèviament els mestres els hi hauran deixat. 

● Els informes han d’estar acabats abans del dia 11 de juny. 

 

Entrades i sortides d’Infantil:  

P3: per la porteria de sant Segimon. Els pares deixaran els fills a l’entrada, sense accedir a l’aula. 
Recolliran els nens, a la mateixa porteria. 

P4: per la porteria del carrer Torras i Bages (sortida a l’Atlàntida). Recolliran al mateix espai, sense 
entrar. 

P5: per la porteria de santa Joaquina. Recolliran al carrer, sense entrar. 

Les mestres referents dels grups recolliran els alumnes a la porteria on s’ha descrit anteriorment,               
de forma esglaonada.  

Abans d’entrar es mirar que no tingui febre ni refredats, es recollirà el full de declaració                
responsable de la família i la fotocòpia del carnet de vacunes.  
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Els nens/es no entraran amb les sabates de carrer. Els alumnes de P3 i P4 deixaran les sabates a                   
la porteria Sant Segimon, els alumnes de P5 deixaran les sabates a fora de l’entrada de la placeta.                  
Tot seguit passarem gel a les mans i un cop a l’aula es posaran les sabates d’ús exclusiu per                   
l’escola. 

 
 

 
3.3. Primària:  
 
Per aquesta etapa, seguint Instruccions, el curs acaba de forma regular de manera telemàtica. Per               
tant, és imprescindible oferir el servei, la qual cosa significa: 
 

● Que es mantindran les tasques online que preparen els mestres penjades a la web.  
 
Amb tot, per donar un suport emocional, fer un acompanyament i donar suport a alumnes i                
famílies, de forma voluntària per part de les famílies s’oferiran TRES sessions d’atenció presencial,              
seguint aquesta normativa: 
 

 
1. Fent grups de 13 alumnes alumnes a partir d’un calendari previ, i coordinat per              

direcció, per a tots els cursos de primària hi haurà tres trobades amb el tutor/a               
(sempre que aquesta estigui en condicions. En cas contrari, l’acollida la farà un             
no-tutor). 
 

2. Es definirà calendari i continguts de cada sessió. Per tant cada alumne vindrà 3              
vegades al mes de juny. 
 

3. El tutor/a només vindrà el dia de tutoria, establerta amb un horari de 9.15 a 12:30                
del matí, per no coincidir amb infantil, en el moment de l’entrada i sortida. 
 

4. Prèviament, el mestres no tutors i tutors (per parelles) prepararan unes bosses de             
paper amb el material personal de cada alumne/a per ser entregat si l’alumne/a             
assisteix a la tutoria el primer dia. Per fer aquesta activitat es farà servir l’aula               
ordinària.  
 

5. La Setmana del 15 al 19 de juny, les famílies dels alumnes que NO han assistit                
voluntàriament, podran recollir el material dels seus fills al gimnàs de l’escola, on             
l’hauran deixat els tutors.  que no hagin vingut. Material; al gimnàs.  
 

6. Els alumnes han de portar mascaretes de casa pels moments que no es pugui              
mantenir la distància de seguretat, per exemple abans d’entrar a les aules i estones              
d’esbarjo. 
 

7. Els alumnes poden dur carmanyola amb l’esmorzar i cantimplora d’aigua. 
 

8. Es precintarà la font del pati.  
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9. Els mestres han de dur mascaretes, que els pot proporcionar l’escola. 
 

10. Durant el mes de juny es poden fer entrevistes: només si el tutor i la família ho                 
acorden per impossibilitat de fer videoconferència. Es farà servir l’aula del           
grup-classe d’on sigui l’alumne. El tutor/a gestionarà l’agenda d’entrevistes amb les           
famílies. 

 
● Pels alumnes de 6è, una de les tutories estarà dedicada a la presentació del Primer de                

Secundària. Explicat oralment. + videoconferència. Proposarem una reunió de pares finals           
de juny. 

 
● Per raons de vulnerabilitat, la psicopedagoga i la persona d’aula d’acollida poden convocar             

alumnes, si no es pot substituir per videoconferència.  
 

● Les notes del tercer trimestre i l’informe final de curs s’enviaran per correu electrònic i es                
pengen a la plataforma. L’equip de mestres es reunirà en junta d’avaluació la darrera              
setmana del curs per poder elaborar els informes del tercer trimestre i informe final de curs. 
 

● S’adequaran les aules, arrambant pupitres i cadires que no s’hagin de fer servir. Cada              
mestre ho farà seguint la seva estructura d’aula.  
 

● Els grups que es proposin, sempre seran els mateixos, ja que d’aquesta manera es pot               
seguir la traçabilitat en cas d’un possibilitat, en cas d’un possible contagi. 
 

● A través de les tutories es farà una previsió dels grups (1 i 2) que assistiran a les sessions                   
pertinents. Així es pot tenir una referència del nombre total d’alumnes que aniran a les               
sessions voluntàries de tutoria grupal. S’enviarà un formulari a través del correu amb les              
idicacions dels mestres, concretant el material que han de portar (motxilles, estoig…) 

 
● Els alumnes no podran portar cap material de joc per compartir, ja que això podria               

comportar un risc de contagi a l’hora de compartir-lo. 
 

● Els mateixos grups classe no podran interactuar amb d’altres a l’hora d’esbarjo. Hauran             
d’estar en un espai delimitat. 
 

● Els dies que hi hagi tutoria grupal programada amb qualsevol curs, s’anul·larà el Meet              
matinal del seu grup, però no el de tarda. 
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HORARIS 

 
 
PROPOSTA PRIMÀRIA 
 
 

DILLUNS 1 DE 
JUNY 

DIMARTS 2 DE 
JUNY 

DIMECRES 3 
DE JUNY 

DIJOUS 4 DE 
JUNY 

DIVENDRES 5 
DE JUNY 

  

FESTIU 

  

  

Adequació dels 
espais 

SISÈ  1 CINQUÈ 1 SISÈ 2 

QUART 1 TERCER 1 QUART 2 

SEGON 1 PRIMER 1 SEGON 2 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
primer, tercer  i 
cinquè. 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
segon, quart  i 
sisè. 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
primer, tercer  i 
cinquè. 

DILLUNS 8 DE 
JUNY 

DIMARTS 9 DE 
JUNY 

DIMECRES 10 
DE JUNY 

DIJOUS 11 DE 
JUNY 

DIVENDRES 
12 DE JUNY 

CINQUÈ 2 SISÈ  1 CINQUÈ 1 SISÈ 2 CINQUÈ 2 

TERCER 2 QUART 1 TERCER 1 QUART 2 TERCER 2 

PRIMER 2 SEGON 1 PRIMER 1 SEGON 2 PRIMER 2 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
segon, quart  i 
sisè. 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
primer, tercer  i 
cinquè. 

*Explicació 
pas de sisè a 
primer d’ESO 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
segon, quart  i 
sisè. 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
primer, tercer  i 
cinquè. 

*Explicació 
pas de sisè a 
primer d’ESO 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
segon, quart  i 
sisè. 
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DILLUNS 15 
DE JUNY 

DIMARTS 16 
DE JUNY 

DIMECRES 17 
DE JUNY 

DIJOUS 18 DE 
JUNY 

DIVENDRES 
19  DE JUNY 

SISÈ  1 CINQUÈ 1 SISÈ 2 CINQUÈ 2   

  

Adequació dels 
espais i 
atencions 
individuals 
(tutories) 

QUART 1 TERCER 1 QUART 2 TERCER 2 

SEGON 1 PRIMER 1 SEGON 2 PRIMER 2 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
primer, tercer  i 
cinquè. 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
segon, quart  i 
sisè. 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
primer, tercer  i 
cinquè. 

Entrevistes 
individuals a les 
tutories de 
segon, quart  i 
sisè. 

 
*S’entén que qualsevol grup-classe es parteix en dues parts (1 i 2). Això permet que tots els grups                  
classe de primària puguin fer voluntàriament trobades tutorials amb un màxim de 13 alumnes. 
Sabem que hi ha grups que tenen més de 26 alumnes i que no poder fer-ne grups de és 13. Amb                     
el formulari que s’ha passat a infantil, es veu poc factible que assisteixin a l’escola tots els                 
alumnes. 
Es prepararan Treballs d’estiu per donar la setmana del 15 al 19 de juny. S’enviaran o es penjaran                  
a la web. Només es donaran a mà als alumnes/famílies que no hi tinguin accés. 
 
El dia 29 de maig, cada tutor/a de primària enviarà correu a les famílies per conèixer la                 
participació.  
 
 

Entrades i sortides. Primària: 

Quan s'han de convocar famílies o alumnes individualment o en grup (màxim 13 i per tutories),                
entraran sempre a partir de les 9’15 (per evitar coincidir amb Infantil) i fins a les 12’30 (per la                   
mateixa raó). L’entrada serà per la porteria del C/ Joaquima de Vedruna.  

● Les entrades i sortides es faran de la següent manera i sempre pel mateix lloc.  
● A Cicle Inicial s’accedirà per la porta del costat de l’edifici de l’Hortolà. Carrer Torras i                

Bages, Cicle Mitjà per la porteria de Sant Segimon i CS per la porteria del carrer Santa                 
Joaquima. 

● Els reben i els acomiaden els tutors. Abans d’entrar a l’edifici cada tutor explicarà com               
actuar durant el dia. Primer de tot passarem amb grups de màxim dos alumnes a rentar                
mans al lavabo. Tot seguit es posarà gel hidroalcholic i s’accedirà a l’aula. Les explicacions               
les haurem de fer al pati, abans d’entrar. 

● En el cas de que algun curs hi hagi molts alumnes (més de vint) hi haurà el suport d’un o                    
una mestra no tutora per donar un cop de mà en l’organització de rentat de mans... 
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● Per a les entrevistes individuals amb famílies, aquestes accediran al centre per la porteria              
Carrer Santa Joaquima. 

● A les porteries hi haurà un porter/a que ajudarà a l’accés del centre, i recollirà la                
documentació dels alumnes, document de declaració responsable signat per la família, i la             
fotocòpia del carnet de vacunes. 

 
 
3. 4. Secundària:  
 
Per aquesta etapa, seguint Instruccions, el curs acaba de forma regular de manera telemàtica. Per               
tant, és imprescindible oferir el servei, la qual cosa significa: 
 

● Que es mantindran les tasques on-line que preparen els mestres penjades a la web.  
 
Amb tot, per donar un suport emocional, fer un acompanyament i donar suport a alumnes i famílies                 
es faran aquestes propostes:  
 

● Orientació als alumnes de 4t que es prescriuen a d’altres centres (a petició de l’alumne o                
família) sempre que no es pugui fer per videoconferència. Es farà calendari previ per no               
coincidir. Les famílies podran sol·licitar aquesta visita als tutors, i els tutors es posaran en               
contacte amb les famílies per concertar data i hora.  

● Aquest convit es farà extensiu a tots els cursos de secundària. Tot i així, es prioritza                
entrevista telemàtica.  

● Es farà atenció els alumnes d’aula d’acollida així com els més desafavorits pel             
confinament prèvia cita. L’equip de psicopedagogia ho coordinarà i es posarà en contacte             
amb els alumnes que decideixin de convidar a assistir en alguna sessió.  

● S’avisarà als alumnes de 4t d’ESO que deixen l’escola a que vinguin a recollir el graduat a                 
la porteria. Se’ls avisarà de manera que vinguin esglaonadament.  

● Les recomanacions de treballs d’estiu, s’enviaran per correu, amb coordinació dels tutors.  
● Durant la setmana del 15 al 19 de juny els alumnes que tinguin material a l’escola el                 

podran venir a recollir a la porteria. Els trobaran empaquetats en bosses de paper. Se’ls               
avisarà perquè vinguin esglaonadament. A la porteria prendran nota dels llibres que torna             
cada alumne. Prèviament els professors de cada curs els hauran empaquetat.  

● Sempre que un alumne vingui a l’escola per algun motiu li demanem que faci entrega dels                
llibres de reutilització. És imprescindible que ho facin els alumnes que el proper curs deixen               
l’escola. La resta d’alumnes els entregaran en començar el proper curs.  

 
● Sempre que entri de nou un alumne/família a l’escola, el tutor haurà enviat el document de                

DECLARACIÓ RESPONSABLE.  
 
 
Entrades i sortides de secundària 
 
Es faran totes per la porteria de Joaquima de Vedruna. Com hem detallat, amb cita prèvia, d'avis 
fet pels tutors o l’equip de psicopedagogia. 
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3. 5. Batxillerat 
 
En aquesta etapa es faran les classes de preparació per la selectivitat.  
 

● Els tutors faran una tutoria telemàtica amb els alumnes on se’ls detallarà la normativa. . 
● Els butlletins de notes i el títol de batxillerat si correspon, els donaran personalment els               

tutors aprofitant aquestes classes de preparació.  
● Els alumnes enviaran telemàticament a les tutores el comprovant de pagament de la             

matrícula de la selectivitat. 
● Els alumnes han de portar a la Secretaria de l’escola el comprovant conforme han pagat el                

títol de batxillerat (tenen 15 dies per fer-ho un cop els donem). Es farà un sistema                
esglaonat perquè els alumnes no s’acumulin a la porteria ni a l’entrada de l’escola.  

 
Entrades i sortides: 
 

● La primera vegada que els alumnes accedeixen a l’escola lliuren al taulell de recepció la               
declaració responsable signada. S’enviarà, prèviament, per correu.  
 

● L’entrada a l’edifici serà per la porta d’emergència i els alumnes de dos en dos es rentaran                 
les mans al lavabo o bé tindran GEL HIDROALCOHÒLIC a la seva disposició.  
 

● La sortida es farà sempre per la porta principal de l’edifici de manera que el flux de                 
circulació sigui unidireccional.  

 
 
3.6. Cicles.  
 
Es donen notes de CICLES amb tutoria individual. Horari de tardes, amb hores donades pels 
tutors de cada grup.  
 
 Entrades i sortides: 
 

●  La primera vegada que els alumnes accedeixen a l’escola lliuren al taulell de recepció la 
declaració responsable signada. S’enviarà, prèviament, per correu.  
 

● Quan els alumnes surten de les aules, s’han d’evitar les parades i xerrades pel passadís. 
Sortint de cada aula, s’ha de circular sempre en direcció a la dreta.  

 

4. Moviments dels alumnes i mesures d’higiene i distanciament i TRAÇABILITAT 
 

● Tots els alumnes han de portar mascareta que s’han de posar per seguretat si en algun 
moment les distàncies no es poden respectar.  

● Tots els mestres, professors i PAS portaran mascareta.  
● Els mestres s’asseguraran que no coincideixin el diferents grups en els passadissos i 

lavabos a fi d’evitar aglomeracions. 
● Es tindrà ben present, per a tots els grups de l’escola, la seva traçabilitat, sempre com a 

previsió de la possibilitat d’haver de fer detecció d’alumnes. 
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5. Mestres 
 
Queda clar que: 
 

a) El curs acaba de forma telemàtica, amb treball a distància. Es mantenen totes les reunions               
habituals de mestres i equips del curs de forma telemàtica. Això pot canviar quan s’entri a                
la Fase 3. Enviament declaració responsable. Vegi’s annex. (pàg 18) 
 

b) Només vindran a l’escola, els mestres i professors que fan el servei de la Llar, Infantil i ,                  
primària, secundària,batxillerat i cicles i que compleixin amb les condicions de salut que             
exigeix el Departament. En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no                
podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions              
de risc són: tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial,               
diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les           
dones embarassades.  

 
c) El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva 

inclusió o no en aquests grups vulnerables.  
També, de manera puntual, quan es faci atenció de tutoria o entrevistes a primària i 
secundària, batxillerat o cicles.  
 

d) Tota persona docent ha de presentar la Declaració responsable el primer dia de l’entrada a 
l’escola. 
 

e) Aquesta mesura no canviarà fins que l’autoritat sanitària i educativa ho indiqui. 
 

f) Sales de mestres: sempre distanciament. 
 
Des de cada equip d’Etapa es farà llista de les persones docents i no docents vulnerables, les 
quals seguiran fent treball telemàtic. Cada direcció proposarà als mestres que han de venir per fer 
el servei.  
 
 
Caldrà preveure, pel dia 28 de maig, per a la Llar i Infantil (per separat) una trobada amb tots els                    
mestres que hauran de venir a l’escola per explicar normativa i preparar desinfecció, retirant              
objectes de risc. 
A Primària, ESO/BAT es farà un claustre per parlar-ne. De Cicles, se’n farà càrrec l’Equip de                
Coordinació.  
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6. Neteja i desinfecció d’espais 
 
 
Des de l’escola hem donat aquestes instruccions: 
 
Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit                  
domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada               
producte.  
 
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de              
desinfectants, com poden ser:  

Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al               
voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts                      
d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient                
amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar                 
diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç . 
 Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic               
habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%)                    
o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96o amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)  
  
Es farà d’aquesta manera:   

 
a) Porteria i Edifici central: l’Encarna, com a servei propi de l’escola, farà la neteja i               

desinfecció dels espais: aules, passadissos, lavabos i sales de professors i auxiliars.            
Seguint Normativa. 

b) Edifici Infantil i Hortolà: Ho farà l’empresa habitual. TAPÍS. S’ha enviat normativa. 
c) Edifici Mascaró: Ho farà l’empresa habitual. HOSTESA. S’ha enviat normativa. 
d) Llar: Hostesa, com a servei propi de l’escola, farà la neteja i desinfecció dels espais: aules,                

passadissos, lavabos i sales cada tarda seguint Normativa. 
e) La desinfecció es farà durant la setmana del 25 al 29 de maig. 

 
A les aules hi haurà un esprai de desinfecció per a la superfície de les taules i paper per netejar.                    
N’hi haurà cada dues aules.  
 
Aixíi com: 
 
 SABÓ PER RENTAR MANS Als lavabos i als 2 laboratoris. 

 PAPER PER EIXUGAR Als lavabos, als 2 laboratoris i a totes les aules. 

GUANTS N’hi haurà a porteria pels professors per si han de netejar alguna cosa (taula,               
interruptor, cadira...) 

GEL DESINFECTANT N’hi haurà a la porteria i a les aules. 

GOMETS A totes les aules i als laboratoris per marcar les taules i cadires que s’han de netejar. 

Ø  AULES DE LES PEDRETES I SALA VERMELLA 
-          SPRAY NETEJADOR 
-          PAPER PER EIXUGAR 
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-          GOMETS 
  
 
A partir de l’2 de juny la neteja serà diària. Durant el dia (de 9 a 1), l’Encarna passarà de forma                     
rotativa per tots els espais utilitzats durant tot el matí. Es marcaran les zones a desinfectar,                
marcant els lavabos utilitzats. Les empreses faran neteja diària a les tardes de tots els espais                
usats.  
 
Gel hidroalcohòlic: n’hi haurà a la porteria de l’escola, (carrer Joaquima de Vedruna i Mascaró)               
per a les persones que entrin, sempre amb mascareta. També a cada aula o espai que s’utilitzi.  
 
Mascareta: aplicarem normativa. L’escola n’ha encarregat 30 per personal docent i PAS. (Són             
reutilitzables, fins a 80 rentats).  
A la Llar hem encarregat la (mascat), un altre tipus de mascaretes per tal que els infants puguin                  
veure tota l'expressió de la cara. 
 
 
Indicacions de neteja: Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en             
tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les                
mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si                
no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el                  
seu propi material. 
  
Guants: s’aconsella portar guants per a manipular objectes. Per exemple per fer les bosses del               
material dels alumnes.  

 
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 
  

● Interruptors i timbres (aparell electrònic) 
● Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.  
● Baranes i passamans, d’escales i ascensors - Taules 
● Cadires 
● Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 
● Aixetes 
● Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene             

de mans en tot moment. 
● Altres superfícies o punts de contacte freqüent. 
●  

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes i finestres.  

S’ha demanat a manteniment de l’escola (Albert Mir) revisar tots els lavabos, assegurant que hi               
hagi dispensador de sabó i paper.  
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7. COMUNICACIÓ 
 
Comunicació a les famílies 

 
- Es penjarà a la web aquest document de Pla de Reobertura i les famílies. Cal deixar clar                 

que continua la docència en format telemàtic. 
- Explicar els serveis, l’horari i les condicions.  
- Menjador no funciona.  

- Cal preparar un document que han de signar les famílies que decideixen portar l’alumne a               
l’escola conforme els seus fills no tenen símptomes, les persones amb què conviuen             
tampoc. Annex. (pàgina 17) 

- Deixar clar que no es deixarà accedir al centre a alumnes que no tinguin cita prèvia. 
 

Comunicació als mestres, professors i PAS 
 

- S’ha enviat aquest document de forma prèvia, amb possibilitat de fer esmenes que han              
estat recollides per cada direcció i incorporades.  

- S’han convocat trobades de claustres per etapes per comunicar el pla.  
- El primer d’accés a l’escola, els mestres i Pas han de signar declaració responsable.  
- L’escola respecta del tot les Declaracions Responsables.  

 
 

8. MATERIAL ESCOLAR 
 
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà 
documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 
En el cas dels centres d’infantil i primària per a les joguines i el material comú de plàstic 
se cercaran formes perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant 
que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat. 
En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de música 
o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar 
risc de contagi. Tot i això, la previsió és que el grup no es mogui del mateix espai. 

 
Annexos: 
 
S’enviaran per correu electrònic els diferents models de Declaració responsable que ens ha 
proporcionat VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ, a partir de les diferents edats. 
 

● Infantil 
● Primària 
● Secundària 
● Batxillerat i majors de 18 anys. 
● Mestres i PAS.  
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N’adjuntem dos de bàsics a tall d’exemple, tot i que l’escola en tindrà a disposició dels mestres en 
el primer moment d’accés.  
 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PARE, MARE O TUTOR D’ALUMNE/A  
(Pla de retorn a l’escola) 

 
 
En/Na …………………………………………………….amb   DNI……………..………… 
pare, mare o tutor de …………………………………………..curs………………………. 
 
Declaro que:  
 

● El meu fill/filla no mostra cap símptoma del COVID 19 ((febre, tos, dificultat per              
respirar, malestar, diarrea o qualsevol quadre infecciós).  

● No ha tingut contacte amb cap cas positiu del virus COVID 19 en els últims 14 dies 
● El calendari vacunal del meu fill/a està al dia.  
● Tinc l’obligació d’assistir al meu lloc de treball sense cap possibilitat de flexibilitzar             

la meva situació laboral i poder conciliar la vida familiar i no em puc fer càrrec del                 
meu fill/a  (Només alumnes d’Educació Infantil) 

 
A més, em faig responsable de qualsevol contagi que pugui patir el meu fill/a degut al                
contacte amb altres infants a la reobertura de l’escola.  
 
I perquè així consti, signo aquest document, 
 
 
Signatura 

VIC , data 
 
 
 
"Recopilem la informació anterior amb la finalitat de facilitar i controlar l'accés als centres educatius de Fundació Vedruna Catalunya                   
("Vedruna Catalunya") i garantir la salut dels alumnes i del personal les escoles Vedruna Catalunya així com per poder contactar amb                     
el signant per raons vinculades a la pandèmia del Covid 19. La recopilació d'aquestes dades es basa en l'interès públic. Aquesta                     
informació serà accessible per un número limitat de treballadors de Vedruna Catalunya i es podran cedir a les autoritats de salut pública                      
quan ho exigeixi la normativa aplicable. Vedruna Catalunya conservarà les dades mentre el virus Covid 19 representi un risc per a la                      
salut, i posteriorment procedirà a la seva immediata eliminació. Pots exercir els drets s d'accés, rectificació, oposició i demés drets                    
reconeguts en la normativa aplicable dirigint un correu a delegatprotecciodades@vedruna.cat 
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En/na …………………………………….. amb DNI ……………………., com a       
persona que pertany de Vedruna Escorial Vic:  
 
Manifesto i declaro sota la meva responsabilitat: 
 
Que, segons el document publicat pel Ministeri de Sanitat denominat: "Procedimiento de actuación para              

los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) frente a la exposición al SARS-CoV-2”" i el                

document “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” elaborat pel                 

Departament d’Educació i autoritzat pel PROCICAT* 

  

  

☐ Sóc qualificat com PERSONA ESPECIALMENT SENSIBLE i dins els grups de RISC 

 ☐ No sóc qualificat com PERSONA ESPECIALMENT SENSIBLE i dins els grups de RISC 

  

  

Signo el present certificat el …../……./2020 

  

  

 

* En síntesi: no podran assistir al centre educatiu les persones de risc elevat de malaltia greu per                  
coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques: com                
hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les          
immunodeficiències i les dones embarassades. El treballador, prèviament, haurà de signar una            
declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables. 
  

"Recopilem la informació anterior amb la finalitat de facilitar i controlar l'accés als centres educatius de Fundació Vedruna Catalunya                   
("Vedruna Catalunya") i garantir la salut dels alumnes i del personal les escoles Vedruna Catalunya així com per poder contactar amb                     
el signant per raons vinculades a la pandèmia del Covid 19. La recopilació d'aquestes dades es basa en l'interès públic. Aquesta                     
informació serà accessible per un número limitat de treballadors de Vedruna Catalunya i es podran cedir a les autoritats de salut pública                      
quan ho exigeixi la normativa aplicable. Vedruna Catalunya conservarà les dades mentre el virus Covid 19 representi un risc per a la                      
salut, i posteriorment procedirà a la seva immediata eliminació. Pots exercir els drets s d'accés, rectificació, oposició i demés drets                    
reconeguts en la normativa aplicable dirigint un correu a delegatprotecciodades@vedruna.cat 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
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