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ReOPertura – juny 2020 
 

MARC LEGAL DE REFERÈNCIA 
 

 

Indicacions, orientacions i aclariments del Departament d’Educació i del CEB: 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/coronavirus/ 

 

Aclariments en relació amb les principals qüestions plantejades al plenari i juntes de 

direccions de primària a l’obertura de centres aquest mes de juny. Consorci d’Educació de 

Barcelona (02/06/2020) 

 

Instruccions sobre reincorporació progressiva del personal docent (28/05/2020) 

Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius 

d'aplicació al personal docent al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb 

motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 

 

Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius 

(20/05/2020) 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-

obertura-centres.pdf 

 

Instruccions de tancament del curs 19-20 i la projecció per al curs 2020-21. (20/05/2020) 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385981 

 

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els centres 

on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària 

obligatòria, batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de confinament 

pel Covid19. (30.03.2020) 

https://govern.cat/govern/docs/2020/03/30/16/22/8d2376dd-bc29-4d9a-a501-

7195e39b10a4.pdf 

 

 

Altres instruccions a tenir en compte: 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-

obertura-centres.pdf 
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Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles, de la Secretaria de Salut Pública 

del Departament , la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de Salut de Global de 

Barcelona.  https://www.academia.cat/files/204-8304-FITXER/SCPCATISGEscolesOK.pdf 

 

 

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

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

Formación professional.  

 http://www.educacionyfp.gob.es/destacados/covid19.html 

 

Propuesta de la AEP en relación a la apertura gradual de las areas de educación infanto-

juvenil, de la Asociación Española de Pediatria. 

https://www.aeped.es/noticias/propuesta-aep-en-relacion-apertura-gradual-las-areas-

educacion-infanto-juvenil 
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ASPECTES ORGANITZATIUS 
 

 

Calendari 

 

A partir de la data en què la ciutat de Barcelona, el territori on és ubicada l’escola Octavio Paz, 

entri en la Fase 2 de Desescalada (previsiblement el dilluns 8 de juny) i atenent sempre les 

indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a mesures de prevenció, higiene i 

distanciament físic, en especial les emeses específicament per a la comunitat educativa, el 

centre posarà en pràctica aquest Pla de reOPertura que s’allargarà fins el 19 de juny, dia de 

finalització del curs 2019-2020.  

 

El Pla de reOPertura garanteix la continuïtat de la docència telemàtica (zoom i tasques) i 

l’acompanyament emocional mitjançant les trucades i videoconferències per aquells infants 

que es quedaran a casa fins a final de curs.  

 

El pla també recull la possibilitat d’obrir físicament el centre de manera excepcional, no 

continuada i puntal que implicarà la planificació i la programació del dia i hora de retrobament 

voluntari dels infants amb el mestre o mestra de referència.  

 

En el cas que els mestres de referència no puguin assistir al centre per ser grup de risc i 

vulnerabilitat enfront el COVID_19 o altres motius que contempla la normativa, un altre mestre 

atendrà als infants.  

 

Horari  

En quant a l’horari de les actuacions i activitats presencials amb els infants, tal i com contemplen 

les instruccions del Departament d’Educació́, serà̀ entre les 9.00 i les 13.00 (veure l’apartat pla 

d’actuació) 

Cal tenir en compte que en aquest moment no estan permesos els serveis d’acollida ni d’espai 

migdia.  
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Consideracions 

El Pla de reobertura és de caràcter voluntari sempre i quan es compleixi la normativa 

establerta pel Departament (veure a l’inici del document) que les famílies poden decidir no portar 

els infants en aquesta reobertura de l’escola al juny.  

El divendres 5 i el dilluns 8 de juny es trucarà a les famílies per tal de recollir la possible 

assistència del seu fill/a a l’escola el dia establert com també si compleix els requisits per a fer 

ús del servei (veure a l’apartat següent). D’aquesta manera es podran preveure espais i personal 

per poder portar a terme l’organització del pla de forma segura. 

Requisits per a l’assistència a l’escola (famílies i infants) 
 

Caldrà que les famílies que presentin al centre el dia assignat la següent documentació:   

• declaració responsable (veure annex 1) que garanteixi:  

o la comprensió de la importància de no portar els infants amb símptomes 

compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) 

a l’escola.  

o la comunicació de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de 

l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol 

incidència. 

o No conviure o tenir contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  

 

• Calendari vacunal al dia (original i fotocòpia). Si no es disposa del carnet de vacunes 

actualitzat no es podrà venir a l’escola.   
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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 caldrà una valoració i un informe de 

l’equip mèdic que el porti per poder assistir al centre. 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. 

 

Mesures de protecció i prevenció  

 

Tot el personal del centre coneixerà les mesures de protecció i procediments per tal d’evitar el risc 

de contagi. (Veure a les instruccions: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-

centres.pdf) 

 

Es garantirà el distanciament físic com a una de les mesures més importants per evitar la 

transmissió del virus. El treballarem amb els infants a través de jocs i donant en tot moment un 

missatge positiu i de tranquil·litat, intentant crear un espai el més pedagògic i saludable possible, 

per tal d’evitar la por i distanciament emocional entre els infants.  

Es vetllarà perquè els mestres que acompanyin amb els infants siguin els mateixos creant grups 

reduïts i estables.  

En la mesura que sigui possible s’evitaran els espais comuns i compartits, i els dies en que 

coincideixin diferents grups d’infants, es crearan  horaris de pati diferenciat.  

 

Equip de mestres 

• Totes les persones treballadores de l’escola han de declarar les condicions de vulnerabilitat, 

casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID-19. 

• Les persones considerades “grup vulnerable” no podran fer activitat presencial durant el 

mes de juny. 

mailto:a8052165@xtec.
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• Les persones de l’equip realitzaran el tràmit telemàtic de detecció́ de grups de vulnerabilitat 

del Departament d’Educació́ i Salut, abans d’incorporar-se a l’activitat presencial.  
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Pla d’actuació: reOPertura 

 

És presenta el pla d’actuació seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres 

educatius del Departament d’Educació i aprovat per unanimitat en consell escolar el dijous 4 de 

juny de 2020. 

 

Grup d’infants 6è 

Nombre 

d’infants 

• Dos grups de fins a 13  

• 1a setmana grup A / grup B 

• 2a setmana grup A/grup B 

Assistència 

Voluntària 

(segons lletra 

primer cognom) 

dimarts 9 juny 

09:30 – 11:00 grup A (Lletra A-H) 

11:30 – 13.00 grup B (Lletra L-Z) 

dijous 11 juny 

09:30 – 11:00 grup B (Lletra L-Z) 

11:30 – 13.00 grup A (Lletra A-H) 

 

dimarts 16 juny 

09:30 – 11:00 grup A (Lletra A-H) 

11:30 – 13.00 grup B (Lletra L-Z) 

dijous 18 juny 

09:30 – 11:00 grup B (Lletra L-Z) 

11:30 – 13.00 grup A (Lletra A-H) 

 

Entrades 

• Prendre la temperatura de cada infant a la porta (2 mestres). 

• Netejar-se les mans amb solució hidroalcohòlica.  

• Un tercer mestre els acompanyarà a l’aula mantenint la distància. 

• La mestra de referència del grup o projecte els acollirà a l’aula on 

els infants es canviaran les sabates. 

• L’ús de la mascareta serà obligatori. 

Sortides 

Un mestre els farà netejar-se les mans amb solució hidroalcohòlica i els 

acomiadarà a la porta mantenint les distàncies. 
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Mesures 

higièniques 

• Mascareta  en tot moment i garantir les mesures òptimes de 

distanciament i ventilació d’espais. 

• Rentar-se les mans assíduament. 

• Anar al WC en moments ja establerts. 

• Utilitzar kits individuals de material que després es desinfectaran. 

Acompanyament 

• Horaris zoom (a les tardes) 

• Propostes dilluns i dijous 

Establir límits i mesures de seguretat 

i higiene 

Noves maneres de saludar 

Finalització projecte “Bon port” Acompanyament emocional 

Recollida objectes personals Comiat del curs 

Lliurament 

d’informes 

• Infants que assisteixen voluntàriament: 18 de juny 

• Infants que no assisteixin: se’ls hi enviarà per correu electrònic.  

Al mes de setembre es lliurarà en paper. 

Espais 

 

Aula 6è / música / espai tinkering 

 

Mestres 

 

Alicia / Mercè / Elias 
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Infants 3 anys a 5è: tancament Projecte MAR 

Nombre 

d’infants 

• De 3 a 5 anys: grups de fins a 8 infants. 

• Grups de projecte de les comunitat de mitjans i grans: fins a 13 

infants. 

• Dinamitzaran fins a dos mestres. 

Assistència 

voluntària 

Petits 

(sessions 

de 45’) 

DIJOUS 18 JUNY 

La mestra trucarà per fer la proposta d’hora 

LLUNA SOL ESTRELLES 

9:15 9:20 9:25 

10:30 10:35 10:40 

11:45 11:50 11:55 

Mitjans 

Grans 

(4t i 5è) 

(sessions 

de 90’) 

DILLUNS 15 JUNY DIMECRES 17 JUNY 

9:15 Grup Isabel 9:15 Grup Ana 

9:25 Grup Fàtima 9:25 Grup Xavi F. 

9:35 Grup Carme 9:35 Grup Fani 

11:15 Grup Marga 11:15 Grup Elias 

11:25 Grup Mercè 11:25 Grup Alícia 

Entrades 

• Prendre la temperatura de cada infant a la porta (2 mestres). 

• Netejar-se les mans amb solució hidroalcohòlica.  

• Un tercer mestre els acompanyarà a l’aula mantenint la distància. 

• La mestra de referència del grup o projecte els acollirà a l’aula on 

els infants es canviaran les sabates. 

• L’ús de la mascareta serà obligatori a educació primària i 

aconsellable a educació infantil.  

Sortides 
• Netejar-se les mans amb solució hidroalcohòlica. 

• Comiat a la porta mantenint les distàncies. 
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Mesures 

higièniques 

• Mascareta  en tot moment. 

• Garantir les mesures òptimes de distanciament i ventilació 

d’espais. 

• Rentar-se les mans assíduament. 

• Anar al WC en moments establerts. 

Lliurament 

d’informes 

• Famílies que assisteixen voluntàriament: és farà el dia assignat a 

cada grup. 

• Famílies que no assisteixin: se’ls hi enviarà per correu electrònic. 

Al mes de setembre es lliurarà en paper.  

Acompanyament 

telemàtic 

(segons el pla de 

confinament) 

• Horaris zoom. 

• Propostes de reptes dilluns i dijous. 

Acompanyament 

presencial 

Establir límits i mesures de 

seguretat i higiene. 

Visionat del vídeo i pòster. 

Posada en comú de les conclusions del 

grup de projecte. 

Noves maneres de saludar. 
Recollida objectes personals i ampolla. 

 

Acompanyament emocional. 

 
 

Espais 

Comunitat petits Comunitat mitjans Comunitat grans 

• Aula grup de 

referència 

• Aula 2n, 3r 

• Aula 2n, 3r i 

àgora 

• Aula 4t, 5è, 6è 

• Aula 4t i 5è 
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Infants 3 anys a 6è: atenció individualitzada  

Nombre 

d’infants 

Els mestres de referència de 3 anys a 6è podran planificar una sessió de 

màxim 30 minuts de retrobament amb un infant i un membre de la  família. 

Assistència 

voluntària 

• Mesura excepcional i no continuada. 

• Es convocarà el dia i l’hora amb antelació. 

• dimecres 10 juny 09:00-11:00 

• divendres 12 juny 09:00-11:00 

Convocatòria 
• Tots els mestres de les comunitats que així ho trobin necessari. 

• Famílies que ho sol·licitin enviant un correu a a8052165@xtec.cat 

Entrades 

• El pare o mare i l’infant s’esperaran a la porta a que els vingui a 

buscar el mestre de referència per acompanyar-los a l’espai destinat 

per la reunió. 

• Serà obligatori l’ús de mascareta i de guants. 

• És proporcionarà solució hidroalcohòlica per fer el rentat de mans. 

Sortides 
El mestre acompanyarà la família i l’infant a la porta un cop acabada la 

reunió i es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica. 

Mesures 

higièniques 

• Mascaretes higièniques (ús obligatori). 

• Rentat de mans + guants. 

Acompanyament 

Acompanyament educatiu 

personalitzat 
Orientacions de cara al nou curs 

Acompanyament emocional 

Espais Aules que no estiguin destinades al treball de l’equip de mestres. 
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Reflexió de l’equip humà  

 

 

Entenem que estem davant d’una emergència sanitària i que prendrem totes les mesures 

necessàries (ús de mascaretes, distanciament físic, desinfecció...) que estiguin al nostre abast per tal 

d’evitar qualsevol risc tant als infants, com al personal del centre, però tothom sabem que no 

existeix el risc 0 de contagi. 

 

Ens hagués agradat obrir l’escola amb normalitat i com a mínim aquestes dues setmanes, poder 

haver-nos retrobat i acomiadat del nostre alumnat com hem fet sempre. Pensem que l’escola a 

banda de ser un espai d’aprenentatge és un espai de socialització i convivència i el funcionament 

d’aquesta reobertura s’allunya MOLT del nostre model educatiu fonamentat en les relacions i les 

interaccions socials de vida i aprenentatge. No sabem encara com serà el retorn al setembre, però 

sigui com sigui, farem el possible per tirar endavant el nostre projecte i ens adaptarem a la nova 

situació.  

 

Bon estiu 2020!  

 

Annexos 

 

ANNEX 1: 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A81

8.pdf 

 

ANNEX 2:  

 

Infografia calendari del pla de reOPertura 
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