
  



INTRODUCCIÓ  

Aquest Pla respon a les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius  

del Departament d’Ensenyament, en el moment que el municipi de Font-rubí entri a la fase 2 

de desescalada l’obertura del centre durant aquest final de curs l’haurem d’entendre com un 

Servei Públic d’Acollida i no amb els valors que defensem que ha de tenir l’escola.   

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 

L’obertura del Centre seguirà uns protocols i mesures estrictes pel que fa a varis apartats.  

 

PROFESSIONALS  DOCENTS I NO DOCENTS  

Un cop comprovat que tots els mestres i administrativa han respost la declaració responsable i 

comprovat que tot el personal pot treballar presencialment. Hem elaborat grups rotatius per 

estar a l’escola des de l’inici de la fase 2 fins a l’acabament del curs escolar el dia 19 de juny.  

 A l’escola no hi haurà en cap moment més de 10 adults treballant-hi. Els mestres que algun 

dia no hagin de ser presencialment a l’escola seguiran  la seva tasca telemàtica amb els 

alumnes, com hem anat fent des del dia 13 de març. 

L’organització dels docents queda de la següent manera: 

DLL  Ona, Sònia, Reyes, Anna V.,Ester T., Iolanda, Noèlia, Isaac. 

DM  Ona, Esther G., Pat, Sònia, Susanna, Iolanda, Anna V., Núria.  

DX  Isaac, Sònia, Anna S., Reyes, Anna V-, Núria, Marina, Noèlia. 

DJ  Ona, Susanna, Ester T., Esther G., Núria, Pat, Iolanda, Anna S. 

DV  Anna S., Isaac, Reyes, Noèlia, Marina., Pat, Esther G. 

 

PREVISIÓ D’ALUMNAT QUE ASSISTIRÀ 

El Pla de reobertura es presentarà a Inspecció i al Consell Escolar de l’escola, posteriorment es 

farà arribar a les famílies i se’ls demanarà que informin de quins alumnes assistiran a l’escola 

arribat el moment, per tal de poder fer els subgrups en els casos que sigui necessari. Es 

facilitarà també la declaració responsable remarcant que serà imprescindible per poder venir 

a l’escola. 

Per tal de complir en tot moment les ràtios permeses hem previst  una distribució dels 

alumnes i espais que així ho garanteixin. 

Cal remarcar: 



En el cas dels alumnes d’infantil, es tracta d’una acollida voluntària de 9h a 13h. Només per 

famílies amb treball presencial no flexible ( Cal signar declaració autoresponsable). 8 infants de 

P3 i, 10 de P4 i P5 per espai i mestre. 

En el cas dels alumnes de 6è de primària, continuem amb les tasques telemàtiques. Els dies de 

trobada seran de manera voluntària (per part de les famílies), per  donar suport a la finalització 

de l’etapa i fer un retrobament amb els companys/es i la tutora.  

En el cas dels alumnes de 1r a 5è de primària, continuem amb les tasques telemàtiques. Els 

dies de trobada seran puntuals i de manera voluntària (per part de les famílies), per poder fer 

un acompanyament i fer un retrobament amb els companys/es i la tutora.  

A més a més, es podran realitzar trobades individuals programades (amb cita prèvia) per fer 

un acompanyament personalitzat: Un infant/un progenitor/la tutora.  

 

ORGANITZACIÓ ALUMNAT 

Organització alumnes d’Ed. Infantil 

P3 (8 alumnes)  

P4 (15 alumnes) P4A 
(10 alumnes) 

P5A 
(10 alumnes) 

P4-B/P5-B 
(9 alumnes) P5 (14 alumnes) 

 

Organització d’alumnes d’Ed. Primària 

1r (8 alumnes)   

2n (15 alumnes) 2n A (8 alumnes) 2n B (7 alumnes) 

3r (13 alumnes)   

4t (19 alumnes) 4tA (10 alumnes) 4t B (9 alumnes) 

5è (16 alumnes) 5èA (8 alumnes) 5è B(8 alumnes) 

6è (11 alumnes)   

 

El quadre queden reflectit la totalitat d’alumnes del centre abans de saber quants hi assistiran. 

Organització dels grups d’alumnes i el professorat 

Pels alumnes d’infantil que les famílies hagin de fer treball presencial es preveu oferir una 

acollida al matí cada dia (de dilluns a divendres). Els infants estaran atesos per una mestra de 

l’escola, no sempre serà la seva tutora.  

Per tal de fer un acompanyament emocional i un tancament de l’etapa de Primària amb tots 

els alumnes que vulguin assistir voluntàriament, preveiem que els alumnes de sisè puguin 

venir  dos matins setmanals a l’escola. Els alumnes estaran atesos per la seva tutora.  

La resta de grups de Primària per poder fer un petit retrobament i acompanyament emocional 

es preveu oferir un matí setmanal amb la tutora. Els alumnes estaran atesos per la seva tutora.  



L’organització quedaria distribuïda de la següent manera: 

Dilluns 2n A 4tA  

Dimarts 1r 2nB   

Dimecres 4t B 5è A 6è 

Dijous 3r 5è B  

Divendres   6è 
 

Distribució de l’alumnat i mestres: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3 
Ona  

P3 
Ona  

P3 
Isaac  

P3 
Ona  

P3 
Anna S. 

P4 
Sònia  

P4 
Esther G. 

P4 
Sònia 

P4 
Susanna  

P4 
Isaac  

P5 
Reyes 

P5 
Pat 

P5 
Anna S. 

P5 
Ester T.  

P5 
Reyes  

P4-P5 
Ester T.  

P4-P5 
Sònia  

P4-P5 
Reyes 

P4-P5 
Esther G. 

P4-P5 
Noèlia 

 2n-A 
Iolanda 

1R 
Susanna  

4t-B 
Anna V.  

3r 
Pat 

--- 

4t-A 
Anna V. 

2n-B 
Iolanda 

5è-A 
Núria  

5è-B 
Núria  

--- 

  --- 6è 
Marina/Noèlia 

--- 6è 
Marina  

Reforç*  
Núria  
Isaac  
 

Reforç* 
Anna V. 
Anna S. 

Reforç* 
Susanna 
Ester T. 
 

Reforç* 
Iolanda  
Noèlia 

Reforç* 
Pat 
Esther G. 

 

*Entenem que aquests mestres que no tenen assignat un grup però romandran al centre 

ajudaran amb tasques d’organització, col·laboració amb l’ocupació d’espais, tutories 

individuals, acompanyament a l’exterior... 

 

HORARIS DELS GRUPS 

l’Horari del centre serà entre les 9 i les 13’15h i no hi haurà servei de menjador ni 

acollida matinal. 

Ed. Infantil 

P3: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Espai Aula de P3 (óssos) 

Entrada 9:00 Porta de la cantonada 



Pati 10-10:30 i 11.30-12  Al pati d’infantil 

Sortida 12.30 Porta de la cantonada 

 

P4-A: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Espai Aula de P4 (esquirols) 

Entrada 9:15 Porta de la cantonada 

Pati 10:30-11 i 12-12:30 Al pati d’infantil 

Sortida 12.45 Porta de la cantonada 

 

P5-A: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Espai Aula de P5 (llops) 

Entrades  9:30 Porta de la cantonada 

Pati 10.30-11   i   12-12:30 Sorral de Primària 

Sortida 13.00 Porta de la cantonada 
 

P4-B/P5-B: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Espai Vestíbul infantil  

Entrada 9:45 Porta de la cantonada 

Pati 11-11:30  i 12:30-13 Pati Infantil 

Sortida 13.15 Porta de la cantonada 
 

Ed. Primària 

1r: 

Dimarts 

Espai que ocuparà al grup dins l’escola Aula de 1r 

Entrada 9:00  Per la porta principal 

Pati 11:00-11:30 Zona sorral 

Sortida 13:00 Per la porta Principal 

 

2n-A: 

Dilluns 

Espai que ocuparà al grup dins l’escola Aula de 2n  

Entrada 9:00 Per la porta principal 

Pati 11:00-11:30 Zona Sorral 

Sortida 13:00 Per la porta principal 

 

 

 



2n-B: 

Dimarts 

Espai que ocuparà al grup dins l’escola Biblioteca 

Entrada 9:00 Per la porta de la rampa del pati de Primària 

Pati 11:00-11:30 Zona Pista 

Sortida 13:00 Per la porta de la rampa del pati de Primària 

 

3r: 

Dijous 

Espai que ocuparà al grup dins l’escola Aula de 3r  

Entrada 9:00 Per la porta principal 

Pati 11:00-11:30 Zona Sorral 

Sortida 13:00 Per la porta Principal 

 

4t A: 

Dilluns 

Espai que ocuparà al grup dins l’escola Aula de 4t   

Entrada 9:00 Porta de la rampa del pati de Primària 

Pati 11:00-11:30 Zona Pista 

Sortida 13:00 Per la porta de la rampa del pati de 
Primària 

 

4t B: 

Dimecres  

Espai que ocuparà al grup dins l’escola Aula d’anglès 

Entrada 9:00 Porta de la rampa del pati de Primària 

Pati 11:00-11:30 Zona sorral 

Sortida 13:00 Per la porta de la rampa del pati de 
Primària 

 

5è A: 

Dimecres 

Espai que ocuparà al grup dins l’escola Aula de 5è  

Entrada 9:00 Per la porta Principal 

Pati 11:00-11:30 Zona Pista 

Sortida 13:00 Per la porta principal 

 

 

 

 



5è B: 

Dijous 

Espai que ocuparà al grup dins l’escola Aula de Música 

Entrada 9:00 Per la porta de la rampa amb el pati de 
primària 

Pati 11:00-11:30  Zona Pista 

Sortida 13:00 Per la porta de la rampa amb el pati de 
primària 

 

6è: 

 Dimecres i divendres 

Espai que ocuparà al grup dins l’escola Aula de sisè 

Entrada 9:15 Porta Principal 

Pati 11:00-11:30 Zona Sitjota 

Sortida 13:15  Porta Principal 

 

REQUISITS 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

 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. 

Les famílies o persones tutores han de presentar obligatòriament el primer dia de retorn al 

centre educatiu una declaració responsable (que el centre facilitarà), per la qual els seus fills o 

filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.  



També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 

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

qualsevol incidència.  

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla 

tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al 

centre i n’informarà a la direcció.  

 

MATERIAL ESCOLAR  

Cada grup podrà fer ús del material que hi hagi a cada aula i, en l’estona de pati, unes joguines 

pròpies per cada grup, les quals no es barrejaran ni es compartiran amb les dels altres grups 

però si entre els infants del mateix grup. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ QUE OFERIM A L’ESCOLA  

- Les famílies acompanyaran als seus infants fins la porta d’entrada del recinte. 

- Els alumnes que assisteixin estaran en un grup fix de companys, en alguns casos no coincidirà 

amb el grup-classe de l’inici de curs. En cas que siguin pocs alumnes NO s’ajuntaran ni es 

variaran els  grups. 

- Es vetllarà perquè no hi hagi cap contacte entre els diversos grups que estiguin en el mateix 

moment a l’escola;  ni a les entrades i sortides ni a l’estona d’esbarjo, ni passadissos. 

- S’assignarà un espai a cada grup, que compleixi el requisit dels 4m2
. 

- Es vetllarà perquè els alumnes es rentin les mans en varis moments del matí: arribada, abans 

i després de l’esmorzar, abans i després del pati, abans i després d’anar al wc  i al marxar. 

- Els punts de rentat de mans disposaran de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  

- Els alumnes de primària es vetllarà perquè facin ús de la mascareta quan siguin dins de 

l’edifici. 

- Les aules les tindrem constantment ventilades i amb les portes obertes per no haver de tocar 

panys. 

- No garantirem que els alumnes que formen part del mateix grup mantinguin la distància de 

2m entre ells. 

- Les mestres farem ús de la mascareta quan estiguem dins de l’edifici en els espais que 

compartim amb els alumnes. 

- Les mestres seguirem la mateixa freqüència de rentat de mans que els alumnes com a mínim. 



- L’Ajuntament és l’encarregat de la neteja de l’escola. L’informarem diàriament dels espais 

que s’hagin utilitzat per desinfectar-los. 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB COVID 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre, el 

protocol a seguir serà:  

 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. 

 No assistir al centre. 

 Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del 

centre.  

 


