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1.- Presentació 
D’acord amb el que disposen les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres              
educatius, relatius 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, el col·legi Padre Damián               
elabora el seu propi pla d’obertura del centre, el qual es concreta en les mesures que es                 
determinen en aquest document per a les diferents etapes educatives del centre escolar.  

2.- Context 
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.              
Continuarem enviant cada setmana la graella amb les tasques per matèria i les classes on               
line. La docència telemàtica la complementarem amb la docència presencial, que des del             
pas a la fase 2 i fins al 19 de juny, es planteja amb un triple objectiu: 
 
1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que               
suposa una titulació (6è de Primària, 4t ESO i 2n de Batxillerat). 
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot              
incidint en el treball organitzatiu del retorn. 
 
Paral·lelament, la possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar l’atenció a la              
població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares hagin de               
realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres              
mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Aquesta darrera situació és la que, en el                 
context de l’escola, es pot donar amb més freqüència. Des del primer moment hem atès les                
situacions més vulnerables amb tutories individualitzades per videoconferència amb         
alumnes i famílies per part del tutor/a i en alguns casos per la psicòloga del centre. Hem                 
realitzat plans individualtizats emocionals en alguns casos i hem fet un seguiment            
individualitzat per part dels tutors i/o professors dels alumnes que no podien seguir les              
classes on line establertes. 

3.- Neteja i desinfecció inicial  
Per tal de garantir la seguretat en tots els espais farem un pla de neteja específic per a                  
aquest pla d’obertura. 

Aquest pla de neteja tindrà una fase de desinfecció prèvia a l’obertura i una  durant 
l’obertura. 



 

La fase prèvia consistirà en una neteja a fons i una desinfecció dels espais que ocuparem:                
aules, espais comuns, despatxos, recepció, mobiliari intern i extern, zones d’esbarjo així            
com les zones que poden ser susceptibles d’una concurrència important de gent. 

Un cop s’hagi reprès l’activitat, hi haurà una neteja prèvia diària dels espais, manteniment              
periòdic mentre dura l’activitat i una neteja i desinfecció al final de l’activitat. 

Es tindrà especial consideració en els elements físics que hi ha als espais que s’utilitzaran: 

● Mobiliari 
● Jocs dels parcs infantils 
● Baranes i agafadors 
● Manetes de les portes 
● Interruptors 
● Altres superfícies de contacte freqüent. 

Els productes que s’utilitzaran (veure ANNEX 1), les tècniques d’aplicació i les actuacions             
més concretes les determinarà el responsable de la neteja en coordinació amb el             
responsable de manteniment del centre. 

Es disposarà de zones de rentat de mans senyalitzades i equipades amb sabó i tovalloles               
individuals de paper. 

Es disposarà també de diferents punts de subministrament de gel hidroalcohòlic. 

Totes les àrees estaran senyalitzades i habilitades per mantenir la distància de seguretat. 

Disposem de cartelleria informativa sobre recomanacions d’actuació, informació d’interès i          
ubicació de les àrees de rentat i desinfecció de mans.  

De la mateixa manera, es facilitarà al personal un EPI personalitzat que es composa de               
mascareta, gel hidroalcohòlic individual, guants i pantalles protectores per a les professores            
d’infantil. 

Un cop acabada la jornada amb alumnes al centre, es procedirà a la ventilació dels espais                
prèviament a la seva neteja i desinfecció. Cada 2 hores el professor/a que es troba a l’aula                 
procedirà a la ventilació de l’espai. 

4.- Previsió d’assistència de l’alumnat  
Per tal d’organitzar la reobertura hem enviat un formulari a les famílies de Llar d’Infants,               
Infantil, Primària, 4t d’ESO i 2n de batxillerat per fer una previsió d’assistència dient els               
requisits i objectius de la reobertura sense concretar dates. S’ofereix la Llar d’infants i              
Infantil com a servei d’acollida dins l’horari de 9-13h per tal de facilitar la conciliació laboral i                 
familiar. De 1r a 6è de primària s’ofereixen tutories en grups reduïts per fer acompanyament               
emocional i personal i facilitar un temps de retrobada amb els companys i el tutor/a, en el                 
cas de 6è de primària també com a tancament d’etapa.  
 



 

En el cas de 4t d’ESO s’ofereix una sessió de tutoria personalitzada en grups reduïts per                
elaborar una activitat de tancament de curs i també s’ofereix una trobada per classes per tal                
de fer un petit comiat d’etapa, conduïda per les tutores del curs. Per a 2n de Batxillerat, els                  
alumnes disposaran d’una setmana sencera per poder assistir a la preparació de les             
matèries PAU a què es presentaran (amb horaris i distribució dels grups marcats des de               
l’escola) i una sessió de tancament de curs i d’etapa, conduïda pels tutors, el darrer dia de                 
col·legi.  

4.1.-Estimació a partir de consultes a alumnat i/o famílies 

 

Curs Nombre d’alumnes 
per curs 

Respostes al 
formulari 

Alumnes inscrits a la 
fase 2  

P1 10 9 1 

P2 10 10 3 

P3 63 63 17 

P4 55 50 10 

P5 72 62 14 

1r de Primària 70 64 28 

2n de Primària 60 52 19 

3r de Primària 74 74 35 

4t de Primària 74 57 16 

5è de Primària 75 64 29 

6è de Primària 75 73 47 

4t ESO 89 76 54 

2n Batxillerat 91 71 70 

 

4.2.-Acollida. Educació Infantil (1r i 2n cicle) 

Educació Infantil Primer Cicle (1-3 anys) 
La llar d’infants obrirà durant la fase 2 del mes de juny dins l’horari de 9-13h per prestar el                   
servei d’acollida que faciliti a les famílies que no tenen la possibilitat de flexibilitzar la seva                
jornada laboral o bé no tinguin possibilitat de fer teletreball, per tal d’ajudar-los en la               
conciliació familiar i laboral. Es preveu com un servei d’acollida comunitari i no educatiu. Els               
alumnes s’organitzaran en grups de màxim 5 alumnes per espai.  



 

A partir de la fase 3 (del 19 de juny i fins al 31 de juliol) es preveu obrir en horari complet                      
amb servei de menjador inclòs. Es farà arribar un formulari a les famílies per confirmar               
l’assistència dels alumnes durant aquest període per tal d’organitzar els espais i el personal              
que atendrà els alumnes seguint les indicacions que ens facin arribar del Departament             
d’ensenyament.  
 
Educació Infantil Segon Cicle (3-6 anys) 
S’ofereix el servei d’acollida a totes les famílies que no puguin compatibilitzar l’atenció als              
seus fills amb les seves obligacions laborals. Aquesta modalitat es preveu com una acollida              
o servei comunitari i no educatiu, ja que l’activitat educativa es garantirà de manera              
telemàtica per a tots els alumnes. Les famílies hauran d’acreditar, mitjançant la presentació             
d’una declaració responsable d’absència de simptomatologia i conforme han de fer treball            
presencial, aquesta declaració es presentarà el primer dia d’escola. També s’oferirà           
l’acollida d’educació infantil a aquelles famílies que tinguin una situació complexa que faci             
impossible la conciliació familiar i laboral. La distribució dels alumnes es farà en grups d’un               
màxim de 8 alumnes a P3 i un màxim de 10 alumnes per a P4 i P5, i dins l’horari de 9 a 13                        
hores. 

4.3.-Atenció educativa presencial (2n batxillerat, 6è prim i 4t 

d’ESO) 

A 6è de primària i 4t d’ESO les tutories es fan amb l’objectiu d’acompanyar el tancament                
d’etapa dels alumnes i 2n de batxillerat com a moment també de tancament d’etapa i               
resolució dels dubtes PAU. 
 
6è de Primària 
L’escola ofereix un moment de trobada en tutoria de grup reduït (màxim 13 alumnes per               
espai) amb el seu tutor/a per tal de fer un tancament de l’etapa. L’assistència serà               
voluntària, en horari de 9-13h, i tindrà per objectiu el retrobament afectiu amb els companys               
i el tutor/a, paral·lelament es mantindrà l’activitat lectiva telemàtica per a tots els alumnes              
de la mateixa manera que s’ha estat fent durant el confinament. Per preveure l’assistència              
d’alumnes al centre s’ha fet arribar un formulari a les famílies dels alumnes de 6è de                
Primària. El resultat de les respostes es pot trobar al quadre d’estimació d’assistència             
d’alumnes que es troba al punt 4.1.  
 
4t d’ESO i 2n de Batxillerat 
Per poder preveure el nombre d’alumnes que assistiran presencialment a l’escola s’han fet             
arribar dos formularis, un per a 4t d’ESO i un per a 2n de Batx, per preguntar a les famílies                    
si tenen interès que els seus fills i filles retornin a les aules durant aquestes dues setmanes                 
de juny. Els resultats dels formularis són els referents per poder organitzar el retorn a les                
aules, l’acompanyament dels alumnes i la necessitat de professors. El resum d’aquests            
resultats es pot consultar al quadre d’estimació d’assistència d’alumnes que es troba al punt              
4.1.  



 

4.4.-Atenció personalitzada  

L’atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat amb dificultats és una mesura             
excepcional que es farà mitjançant cita prèvia i per iniciativa del tutor/a i després d’haver-ho               
valorat amb l’equip d’atenció a la diversitat del centre. L’objectiu d’aquestes tutories            
personalitzades és atendre els casos de necessitats educatives i/o emocionals que hagin            
aparegut arran del confinament.  

4.5.-Atenció en petit grup (primària) 

1r a 5è de Primària  
És molt important que tots els nostres alumnes tinguin l’oportunitat de tancar personal,             
acadèmica i afectivament el curs i, per això, creiem que és una bona oportunitat per a tots,                 
alumnes i professors, que facin una trobada presencial en grups de 13 alumnes per fer una                
tutoria grupal que els permeti el retrobament. La proposta és voluntària per a l’alumnat i se                
segueix garantint la continuïtat de la docència telemàtica per a tots els alumnes. 

5.-Disponibilitat del personal del centre i encàrrecs       

a fer  
 

Etapa Professorat Professorat 
amb 
disponibilitat  

Professorat 
en grup de 
risc 

Professorat 
amb 
limitacions 
per cura de 
menors 

Encàrrecs 

Llar d’infants 2 2 0 0 
 

Acollida  

Educació 
infantil 

13 11 3 3 Acollida 

Educació 
primària  

29 25 4 11 Acompanyament 
educatiu i 
emocional en 
grups reduïts.  

Educació 
Secundària  

36 32 6 10 Tutores de 4t 
més professor 
de suport → 
preparació 
activitats i fer-ne 
el seguiment 



 

Batxillerat 36 32 6 10 Professors PAU 
→ preparació 
activitats i fer-ne 
seguiment. 
Tutors 2n Batx 
→ preparació 
tutoria i 
seguiment 

PAS 8 5 3 2 Servei 
d’administració i 
secretaria, 
manteniment i 
suport informàtic 

 
Els resultats s’han obtingut a partir de les declaracions responsables rebudes per part dels              
professors i personal no docent del centre. Es pot consultar el model de declaració              
responsable a l’annex 2 d’aquest document. Aquesta informació queda incorporada a la fitxa             
personal de cada professor, custodiada per l’administració de l’escola.  

6.-Criteris de selecció de possibles usuaris  
En el cas d’educació infantil de segon cicle donarem preferència a les famílies que no poden                
teletreballar, famílies monoparentals i famílies nombroses, especialment amb fills/es més          
petits de 12 anys.  
No es preveu que els alumnes de 1r a 3r d’ESO i els alumnes de 1r de Batxillerat tornin                   
presencialment a l’escola al llarg d’aquest mes de juny, ja que les activitats lectives              
s’acabaran de manera telemàtica i les activitats d’acompanyament tutorial s’han fet al llarg             
de tot el trimestre virtual i, per tant, no es veu la necessitat que hagin de tornar, sobretot                  
tenint en compte les raons sanitàries i de salut.  

7.-Horari de centre i fluxos de circulació  
El centre romandrà obert des de les 8’30h fins les 18h. Els pares no poden accedir al centre 
escolar.  
 
Establim tres punts d’entrada ben diferenciats: 

1. Porta Vallvidrera 8: Per a 1r i 2n cicle d’Educació Infantil. 2 grups alhora amb 2                
monitors posant gel hidroalcohòlic i un tercer monitor/a per portar als més petits a la               
Llar d’Infants, ja que els pares no poden entrar. Es marquen dos itineraris amb              
distància de seguretat, un que porta al pati de primària i un altre que porta al pati                 
d’infantil.  

2. Porta Vallvidrera 10: Per a Primària i 4t d’ESO (en horaris diferents). 3 grups alhora               
amb 3 monitors posant gel hidroalcohòlic. Es marquen tres itineraris amb distància            
de seguretat, un que porta al pati de primària i dos que porten al pati de secundària.  



 

3. Porta Vallvidrera 12: Per a Batxillerat. 2 grups alhora amb 2 monitors posant gel              
hidroalcohòlic. Es marquen dos itineraris amb distància de seguretat, un que dirigeix            
a la porta d’emergència de l’edifici de batxillerat i un altre que dirigeix a la porta                
principal de l’edifici de batxillerat.  

 
Es marquen distàncies de seguretat a la vorera de cada porta per als pares que esperen a                 
l’entrada. S'organitzen els horaris per a que els diferents grups no coincideixin en             
passadissos, en escales ni en els patis. Es diferencien patis per als grups d’infantil amb               
diferents horaris d’entrada.  
 
Els alumnes accediran a l’escola per realitzar les activitats següents:  
 

1. Acollida: educació infantil de primer i segon cicle 
2. Atenció tutorial en grups reduïts: educació primària i 4t de secundària 
3. Suport educatiu: alumnes de 2n de batxillerat 
4. Tutories personalitzades amb cita prèvia per iniciativa del tutor/a i EAD 
5. Recollida del material que els alumnes tinguin al centre: tots els cursos            

segons horari convingut (veure annex 3) 

8.-Planificació d’espais i horaris per a les diferents        

activitats  
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. Per aquells alumnes que decideixin               
tornar a l’escola, han de prendre les mesures que s’estableixen en aquest document. Per              
tal d’evitar les aglomeracions i mantenir la distància de seguretat en tots els desplaçaments              
per l’escola, es concretaran les zones d’accés assignades a cada curs així com personal de               
reforç que acompanyi i vigili que els alumnes segueixen les mesures de seguretat             
sanitàries.  

8.1.-Acollida. Educació Infantil (1r i 2n cicle) 

Educació Infantil Primer Cicle (1-3 anys) 
La llar d’infants obrirà durant la fase 2 del mes de juny de 8.45 a 12.45h per prestar el servei                    
d’acollida que faciliti a les famílies que no tenen la possibilitat de flexibilitzar la seva jornada                
laboral o bé no tinguin possibilitat de fer teletreball, per tal d’ajudar-los en la conciliació               
familiar i laboral. Es preveu com un servei d’acollida comunitari i no educatiu. Els alumnes               
s’organitzaran en grups de màxim 5 alumnes per espai.  
   
 
 



 

Curs Alumnes Espai Esbarjo Horari i zona d’entrada    
i sortida del centre 

Docents i  
personal de  
reforç 

P1 2 
Màxim 5  
alumnes per  
grup 

Llar 
d’infant
s 

10h  
Pati de la   
llar d’infants 

Entrada 8.45h i sortida    
12.45h 
Vallvidrera 8 

Tutora  
Laura Morillas 

P2 3 
Màxim 5  
alumnes per  
grup 

Llar 
d’infant
s 

10h  
Pati de la   
llar d’infants 

Entrada 8.45h i sortida    
12.45h  
Vallvidrera 8 

Tutora  
Carlota 
Esteban 

  
Protocol d’accés al recinte 

● Les famílies no poden accedir al recinte escolar. 
● L’aparcament es podrà fer a Vallvidrera 4 i a Avinguda Vallvidrera. L’accés a l’edifici              

estarà tancat per als vehicles. 
● És imprescindible, per autoritzar l’accés de l’alumne a l’escola, que es presenti una             

declaració responsable d’absència de simptomatologia relacionada amb COVID-19 i         
que l’alumne/a es troba fora dels grups de risc (veure ANNEX 2).  

● No hi haurà servei d’autocar ni de menjador en la fase 2. 
● Els alumnes i les famílies han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del                 

centre per facilitar la seguretat en els accessos.  
● En cas d’arribar tard, caldrà dirigir-se a la porta de Vallvidrera 10 i trucar a l’interfon                

perquè un educador vingui a recollir l’alumne. 
● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única            

persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les              
distàncies fora de les instal·lacions. 

● L’entrada dels alumnes es farà per Vallvidrera 8 a les 8.45 i i la sortida a les 12.45h                  
on hi haurà una tutora acompanyant els alumnes i la persona de reforç de la llar                
d’infants per facilitar l’accés. Abans d’entrar al recinte se’ls posarà gel hidroalcohòlic            
a les mans i el personal del centre els portarà fins a la classe.  

● Un cop a l’aula es farà el rentat de mans amb aigua i sabó i es posarà gel                  
hidroalcohòlic desinfectant als nens.  

● Els alumnes hauran de descalçar-se en entrar a la llar i posar-se uns mitjons              
antilliscants que portaran nets de casa. 

● L’ús de mascareta no està indicat per als menors de 3 anys. 
● Un cop a l’aula, el grup podrà romandre junt ja que no supera els 5 alumnes i seran                  

atesos per dues professores en tot moment.  
  
Organització de l’activitat educativa presencial  

● Es prioritzaran les activitats que permetin l’alumnat familiaritzar-se amb els nous           
hàbits de relació a l’escola. S’assajarà la distància social, es limitaran els moviments             
i s’insistirà en la necessitat de ser molt disciplinats en els desplaçaments.  



 

● Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li molt sentit              
al retorn dels alumnes. Es prioritzaran les activitats que permetin tancar el curs d’una              
manera emocionalment positiva: 

○ Gaudir de la companyia dels companys/es. 
○ Acompanyar emocionalment els infants. 
○ Compartir les vivències dels últims mesos. 
○ Potenciar el diàleg entre els alumnes. 
○ Treballar les habilitats socials. 
○ Vetllar pel benestar emocional dels infants. 
○ Gaudir de joc compartit amb els amics. 
○ Potenciar un clima agradable a l’escola. 
○ Afavorir la comunicació entre els infants. 
○ Recuperar rutines bàsiques de l’escola.  

● Cal que aquests dies serveixin per garantir nous hàbits que facilitin un millor             
funcionament al setembre:  

○ Rentat de mans 
○ Distància de seguretat 

● Durant els moments d’esbarjo caldrà dissuadir de jocs que fomentin el contacte físic.  
  
Mesures de seguretat 
Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció              
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-lo posat.  
 
Els alumnes de la llar d’infants no han de dur mascareta.  
Cal reforçar conductes saludables quan sigui possible, com per exemple, tossir i esternudar             
al colze. S’utilitzaran ninots o la imitació per exemplificar-ho. 
  
El rentat de mans serà sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més               
importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin            
començar a fer-ho d’una manera autònoma. En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un                 
rentat de mans acompanyat de manera freqüent. 
  
Els infants es rentaran les 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) 
● Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

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



 

 
 
Educació infantil de segon cicle  
 
P3 
Educació infantil obrirà durant la fase 2 del mes de juny de 8.55 a 12.50h per prestar el                  
servei d’acollida que faciliti a les famílies que no tenen la possibilitat de flexibilitzar la seva                
jornada laboral o bé no tinguin possibilitat de fer teletreball, per tal d’ajudar-los en la               
conciliació familiar i laboral. Es preveu com un servei d’acollida comunitari i no educatiu. Els               
alumnes s’organitzaran en grups de màxim 5 alumnes per espai. 
 

Curs Alumnes Espa
i 

Esbarjo Horari i zona d’entrada i     
sortida del centre 

Docents i  
personal de  
reforç  

P3A 4 
Màxim 8  
alumnes per  
grup 

Aula 
P3A 

10.35 -  
11.00h Pati  
de P2-P3 

8.55-9.10h i de   
12.50-13.05h 
Vallvidrera 8 

Elena Silvestre/  
Ana Monge 

P3B 4 
Màxim 8  
alumnes per  
grup 

Aula 
P3B 

10.35 -  
11.00h Pati  
de P2-P3 

8.55-9.10h i de   
12.50-13.05h 
Vallvidrera 8 

Lena Pallarès 

P3C 8 
Màxim 8  
alumnes per  
grup 

Aula 
P3C 

10.35 -11.00h  
Pati de P2-P3 

8.55-9.10h i de   
12.50-13.05h 
Vallvidrera 8 

Marta Mundet 

  
Protocol d’accés al recinte 

● Les famílies no poden accedir al recinte escolar. 
● L’aparcament es podrà fer a Vallvidrera 4 i a Avinguda Vallvidrera. L’accés a l’edifici              

estarà tancat per als vehicles. 
● És imprescindible, per autoritzar l’accés de l’alumne a l’escola, que es presenti una             

declaració responsable d’absència de simptomatologia relacionada amb COVID-19 i         
que l’alumne/a es troba fora dels grups de risc, juntament amb la declaració             
responsable conforme els pares no poden teletreballar (veure ANNEX 2).  

● No hi haurà servei d’autocar ni de menjador en la fase 2. 
● Els alumnes i les famílies han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del                 

centre per facilitar la seguretat en els accessos.  
● En cas d’arribar tard, caldrà dirigir-se a la porta de Vallvidrera 10 i trucar a l’interfon                

perquè un educador vingui a recollir l’alumne. 
● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única            

persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les              
distàncies fora de les instal·lacions. 



 

● L’entrada i la sortida es farà per Vallvidrera 8 de 8.55-9.10h i de 12.50 a 13.05h on hi                  
haurà les tutores acompanyant els alumnes i la persona de reforç per facilitar l’accés              
(equipades amb EPI: mascareta i guants on s’aplicaran gel hidroalcohòlic). Abans           
d’entrar al recinte  se’ls posarà gel hidroalcohòlic a les mans.  

● Els alumnes de P3 s’esperaran al pati de P4-P5 on hi haurà les tutores (3) i una                 
persona de reforç que ajudarà als nens a rentar-se les mans als lavabos de P4-P5 i                
posarà gel hidroalcohòlic.  

● Quan els grups estiguin sencers, aniran cap a la classe. Accediran per la porta de               
Vallvidrera 8.  

● El Pati de P3 es farà en tres zones sectoritzades per garantir els grups estancs: pati                
de P2-P3, Palmeres i Sagrat Cor. Caldrà delimitar les zones. La sortida al pati es               
farà pel vestíbul d’infantil.  

  
Organització de l’activitat educativa presencial  

● Es prioritzaran les activitats que permetin l’alumnat familiaritzar-se amb els nous           
hàbits de relació a l’escola. S’assajarà la distància social, es limitaran els moviments             
i s’insistirà en la necessitat de ser molt disciplinats en els desplaçaments.  

● Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li molt sentit              
al retorn dels alumnes. Es prioritzaran les activitats que permetin tancar el curs d’una              
manera emocionalment positiva: 

○ Gaudir de la companyia dels companys/es. 
○ Acompanyar emocionalment els infants. 
○ Compartir les vivències dels últims mesos. 
○ Potenciar el diàleg entre els alumnes. 
○ Treballar les habilitats socials. 
○ Vetllar pel benestar emocional dels infants. 
○ Gaudir de joc compartit amb els amics. 
○ Potenciar un clima agradable a l’escola. 
○ Afavorir la comunicació entre els infants. 
○ Recuperar rutines bàsiques de l’escola.  

● Cal que aquests dies serveixin per garantir nous hàbits que facilitin un millor             
funcionament al setembre:  

○ Rentat de mans 
○ Distància de seguretat 

● Durant els moments d’esbarjo caldrà dissuadir de jocs que fomentin el contacte físic.  
  
Mesures de seguretat 
Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció              
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-lo posat.  
  
Els alumnes de la P3  no han de dur mascareta però és recomana portar-la.  
Cal reforçar conductes saludables quan sigui possible, com per exemple, tossir i esternudar             
al colze. S’utilitzaran ninots o la imitació per exemplificar-ho. 
  



 

El rentat de mans serà sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més               
importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin            
començar a fer-ho d’una manera autònoma. En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un                 
rentat de mans acompanyat de manera freqüent. 
  
Els infants es rentaran les 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) 
● Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

  
El distanciament físic es treballarà amb els infants més grans amb exemples senzills             
(“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 
 
P4 
Educació infantil obrirà durant la fase 2 del mes de juny de 8.55 a 12.50h per prestar el                  
servei d’acollida que faciliti a les famílies que no tenen la possibilitat de flexibilitzar la seva                
jornada laboral o bé no tinguin possibilitat de fer teletreball, per tal d’ajudar-los en la               
conciliació familiar i laboral. Es preveu com un servei d’acollida comunitari i no educatiu. Els               
alumnes s’organitzaran en grups de màxim 5 alumnes per espai.  
   

Cur
s 

Alumnes Espai Esbarjo Horari i zona d’entrada    
i sortida del centre 

Docents i  
personal de  
reforç  

P4A 
i C 

5 
Màxim 10  
alumnes per  
grup 

Aula 
de 
P4A 

10.30-11.0
5h  
Pati P4-P5 

9.10-9.20 i de   
13.05-13.15h 
Vallvidrera 8 

Ma José  
Cabrera/ Noelia  
Franco 

P4B 5 
Màxim 10  
alumnes per  
grup 

Aula 
de 
P4B 

10.30-11.0
5hPati 
P4-P5 

9.10-9.20 i de   
13.05-13.15h 
Vallvidrera 8 

Nerea Alberdi 

  
Protocol d’accés al recinte 

● Les famílies no poden accedir al recinte escolar. 
● L’aparcament es podrà fer a Vallvidrera 4 i a Avinguda Vallvidrera. L’accés a l’edifici              

estarà tancat per als vehicles. 
● És imprescindible, per autoritzar l’accés de l’alumne a l’escola, que es presenti una             

declaració responsable d’absència de simptomatologia relacionada amb COVID-19 i         
que l’alumne/a es troba fora dels grups de risc, juntament amb la declaració             
responsable conforme els pares no poden teletreballar.  

● No hi haurà servei d’autocar ni de menjador en la fase 2. 



 

● Els alumnes i les famílies han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del                 
centre per facilitar la seguretat en els accessos.  

● En cas d’arribar tard, caldrà dirigir-se a la porta de Vallvidrera 10 i trucar a l’interfon                
perquè un educador vingui a recollir l’alumne. 

● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única            
persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les              
distàncies fora de les instal·lacions. 

● L’entrada i la sortida es farà per Vallvidrera 8 de 9.10-9.20h i de 13.05 a 13.15h on hi                  
haurà les tutores acompanyant els alumnes i la persona de reforç per facilitar l’accés              
(equipades amb EPI: mascareta i guants on s’aplicaran gel hidroalcohòlic). Abans           
d’entrar al recinte  se’ls posarà gel hidroalcohòlic a les mans.  

● Els alumnes de P4 aniran al pati de P2-P3 on hi haurà les tutores (2) i dues persona                  
de reforç (equipades amb EPI: guants i mascareta) que portaran els nens al pati per               
rentar-se les mans als lavabos de P2-P3 i posaran alcohol.  

● Quan els grups estiguin sencers, aniran cap a la classe. Accediran per la porta del               
hall d’infantil.  

● El Pati de P4 es farà en dues zones sectoritzades del pati de P4-P5 per assegurar                
els grups estancs. 

  
Organització de l’activitat educativa presencial  

● Es prioritzaran les activitats que permetin l’alumnat familiaritzar-se amb els nous           
hàbits de relació a l’escola. S’assajarà la distància social, es limitaran els moviments             
i s’insistirà en la necessitat de ser molt disciplinats en els desplaçaments.  

● Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li molt sentit              
al retorn dels alumnes. Es prioritzaran les activitats que permetin tancar el curs d’una              
manera emocionalment positiva: 

○ Gaudir de la companyia dels companys/es. 
○ Acompanyar emocionalment els infants. 
○ Compartir les vivències dels últims mesos. 
○ Potenciar el diàleg entre els alumnes. 
○ Treballar les habilitats socials. 
○ Vetllar pel benestar emocional dels infants. 
○ Gaudir de joc compartit amb els amics. 
○ Potenciar un clima agradable a l’escola. 
○ Afavorir la comunicació entre els infants. 
○ Recuperar rutines bàsiques de l’escola.  

● Cal que aquests dies serveixin per garantir nous hàbits que facilitin un millor             
funcionament al setembre:  

○ Rentat de mans 
○ Distància de seguretat 

● Durant els moments d’esbarjo caldrà dissuadir de jocs que fomentin el contacte físic.  
  
Mesures de seguretat 
Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció              
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-lo posat.  



 

  
Els alumnes de la P3 no han de dur mascareta però és recomana portar-la. Cal reforçar                
conductes saludables quan sigui possible, com per exemple, tossir i esternudar al colze.             
S’utilitzaran ninots o la imitació per exemplificar-ho. 
  
El rentat de mans serà sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més               
importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin            
començar a fer-ho d’una manera autònoma. En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un                 
rentat de mans acompanyat de manera freqüent. 
  
Els infants es rentaran les 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) 
● Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

  
El distanciament físic es treballarà amb els infants més grans amb exemples senzills             
(“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 
 
P5 
Educació infantil obrirà durant la fase 2 del mes de juny de 9.10 A 13.05h per prestar el                  
servei d’acollida que faciliti a les famílies que no tenen la possibilitat de flexibilitzar la seva                
jornada laboral o bé no tinguin possibilitat de fer teletreball, per tal d’ajudar-los en la               
conciliació familiar i laboral. Es preveu com un servei d’acollida comunitari i no educatiu. Els               
alumnes s’organitzaran en grups de màxim 10 alumnes per espai.  
  

  

Curs Alumnes Aula Esbarj
o 

Horari i zona d’entrada i     
sortida del centre 

Docents i  
personal de  
suport 

P5A 5 
Màxim 10  
alumnes per  
grup 

P5A 10.30-
11.05h 
Ramp
a 

9.10-9.20 i de   
13.05-13.15h 
Vallvidrera 8 

Sílvia Pérez 

P5B i  
C 

8 
Màxim 10  
alumnes per  
grup 

P5B 10.30-
11.05h 

9.10-9.20 i de   
13.05-13.15h 
Vallvidrera 8 

Mariana Alsina /   
Ana Prieto 

  
Protocol d’accés al recinte 

● Les famílies no poden accedir al recinte escolar. 



 

● L’aparcament es podrà fer a Vallvidrera 4 i a Avinguda Vallvidrera. L’accés a l’edifici              
estarà tancat per als vehicles. 

● És imprescindible, per autoritzar l’accés de l’alumne a l’escola, que es presenti una             
declaració responsable d’absència de simptomatologia relacionada amb COVID-19 i         
que l’alumne/a es troba fora dels grups de risc, juntament amb la declaració             
responsable conforme els pares no poden teletreballar.  

● No hi haurà servei d’autocar ni de menjador en la fase 2. 
● Els alumnes i les famílies han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del                 

centre per facilitar la seguretat en els accessos.  
● En cas d’arribar tard, caldrà dirigir-se a la porta de Vallvidrera 10 i trucar a l’interfon                

perquè un educador vingui a recollir l’alumne. 
● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única            

persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les              
distàncies fora de les instal·lacions. 

● L’entrada i la sortida es farà per Vallvidrera 8 de 9.10 -9.20h i de 13.05 a 13.15h on                  
hi haurà les tutores acompanyant els alumnes i la persona de reforç per facilitar              
l’accés (equipades amb EPI: mascareta i guants on s’aplicaran gel hidroalcohòlic).           
Abans d’entrar al recinte  se’ls posarà gel hidroalcohòlic a les mans.  

● Els alumnes de P5 aniran al pati de primària 1 (a les porteries que donen a Avinguda                 
Vallvidrera) on hi haurà les tutores (2) i una persona de reforç (equipades amb EPI:               
guants i mascareta) que portaran els nens a rentar-se les mans a les piques de               
primària 1  i posaran gel hidroalcohòlic.  

● Quan els grups estiguin sencers, aniran cap a la classe. Accediran per la porta del               
hall de primària.  

● El Pati de P5 es farà en dues zones sectoritzades de la rampa per assegurar els                
grups estancs. La sortida al pati es farà pel hall d’infantil. 

  
Organització de l’activitat educativa presencial  

● Es prioritzaran les activitats que permetin l’alumnat familiaritzar-se amb els nous           
hàbits de relació a l’escola. S’assajarà la distància social, es limitaran els moviments             
i s’insistirà en la necessitat de ser molt disciplinats en els desplaçaments.  

● Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li molt sentit              
al retorn dels alumnes. Es prioritzaran les activitats que permetin tancar el curs d’una              
manera emocionalment positiva: 

○ Gaudir de la companyia dels companys/es. 
○ Acompanyar emocionalment els infants. 
○ Compartir les vivències dels últims mesos. 
○ Potenciar el diàleg entre els alumnes. 
○ Treballar les habilitats socials. 
○ Vetllar pel benestar emocional dels infants. 
○ Gaudir de joc compartit amb els amics. 
○ Potenciar un clima agradable a l’escola. 
○ Afavorir la comunicació entre els infants. 
○ Recuperar rutines bàsiques de l’escola.  

● Cal que aquests dies serveixin per garantir nous hàbits que facilitin un millor             
funcionament al setembre:  



 

○ Rentat de mans 
○ Distància de seguretat 

● Durant els moments d’esbarjo caldrà dissuadir de jocs que fomentin el contacte físic             
i, en cas de no poder complir-lo, els alumnes hauran de dur mascareta. 

  
Mesures de seguretat 
Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció              
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-lo posat.  
  
Els alumnes d’infantil no han de dur obligatòriament la mascareta.  
A partir dels 5 anys, els alumnes han de dur la mascareta de protecció indicada quan no es                  
puguin complir les mesures de distanciament i ventilació d’espai. A l’aula, podran            
prescindir-ne sempre que hi hagi la distància de seguretat de 2m entre alumnes. Cada              
alumne portarà de casa la seva mascareta higiènica, assegurant-se que compleix la            
normativa UNE. Així mateix, també serà recomanable que porti un pot de gel desinfectant              
per al seu ús personal 
  
El rentat de mans serà sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més               
importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin            
començar a fer-ho d’una manera autònoma. En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un                 
rentat de mans acompanyat de manera freqüent. 
  
Els infants es rentaran les 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) 
● Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

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

8.2.-Atenció educativa presencial (2n batxillerat, 6è prim i 4t 

d’ESO) 

6è de Primària 
Els alumnes de sisè de primària tindran un dia de tutoria grupal en horari de 9.15-13.15h. El                 
grup classe es dividirà en dos grups (amb un màxim de 13 alumnes per grup) a criteri dels                  
tutors (prioritzant grup taula), per tal de dur a terme el seguiment i l’acompanyament en el                
final d’etapa. Per tal que hi puguin assistir tots els alumnes, farem una distribució en dates i                 
horaris concrets que es comunicarà a les famílies tan aviat tinguem les respostes al              
formulari de confirmació d’assistència.  



 

  

Dia Grup Aula Esbarj
o 

Horari i zona d’entrada i     
sortida del centre 

Docents i  
personal de  
suport 

Dimarts 
16 de  
juny 

Mig grup 
6è A, B i C 
Màxim 13  
alumnes per  
grup 

6èA, 
B i C 

11-11.
30h  
Pati 
de 
cuina 

9.15-9.30h i de 13-13.    
Vallvidrera 10 

Jesús García,  
Imma Echaurren, 
Gemma Puerto 

Dijous 18  
de juny 

Mig grup  
6è A, B i C 
Màxim 13  
alumnes per  
grup 

6èA, 
B i C 

11-11.
30h  
Pati 
de 
cuina 

9.15-9.30h i de   
13-13.15h Vallvidrera  
10 

Jesús García,  
Imma Echaurren, 
Gemma Puerto 

  
Protocol d’accés al recinte 

● Les famílies no poden accedir al recinte escolar. 
● L’aparcament es podrà fer a Vallvidrera 4 i a Avinguda Vallvidrera. L’accés a l’edifici              

estarà tancat per als vehicles. 
● És imprescindible, per autoritzar l’accés de l’alumne a l’escola, que es presenti una             

declaració responsable d’absència de simptomatologia relacionada amb COVID-19 i         
que l’alumne/a es troba fora dels grups de risc.  

● No hi haurà servei d’autocar ni de menjador en la fase 2. 
● Els alumnes i les famílies han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del                 

centre per facilitar la seguretat en els accessos.  
● En cas d’arribar tard, caldrà dirigir-se a la porta de Vallvidrera 10 i trucar a l’interfon                

perquè un educador vingui a recollir l’alumne. 
● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única            

persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les              
distàncies fora de les instal·lacions. 

● Els alumnes de 6è accediran per Vallvidrera 10 de 9.15-9.30h i de 13-13.15h on se’ls               
aplicarà gel hidroalcohòlic i aniran cap al punt de trobada acompanyats d’un monitor             
que supervisarà que el desplaçament es faci seguint les mesures de seguretat. Se             
situaran al pati de cuina (a la banda del pati que dona als túnels de Vallvidrera) on                 
hi haurà els tutors (3) i una persona de reforç (equipats  amb  mascareta).  

● Començaran practicant la rotllana amb la distància de seguretat i escoltaran les            
mesures de protecció que caldrà que compleixin mentre siguin al centre escolar.  

● Tots els alumnes faran rentat de mans amb aigua i sabó a les piques del pati de                 
cuina i se’ls posarà gel hidroalcohòlic desinfectant. Hi aniran en grups de 5 i per               
torns (A-B-C).  

● Quan els grups estiguin sencers, aniran cap a la classe. Accediran per la porta del               
pati de cuina per torns (A-B-C), respectant la distància de seguretat.  

● La sortida al pati ha de ser seqüenciada, cada grup ha d’ubicar-se en un espai               
marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 



 

● El Pati de 6è es farà en tres zones diferenciades del pati de cuina. La sortida al pati                  
es farà per l’escala de cuina.  

  
Organització de l’activitat educativa presencial  

● Es prioritzaran les activitats que permetin l’alumnat familiaritzar-se amb els nous           
hàbits de relació a l’escola. S’assajarà la distància social, es limitaran els moviments             
i s’insistirà en la necessitat de ser molt disciplinats en els desplaçaments.  

● Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li molt sentit              
al retorn dels alumnes. Es prioritzaran les activitats que permetin tancar el curs d’una              
manera emocionalment positiva: 

○ Gaudir de la companyia dels companys/es. 
○ Acompanyar emocionalment els infants. 
○ Compartir les vivències dels últims mesos. 
○ Potenciar el diàleg entre els alumnes. 
○ Treballar les habilitats socials. 
○ Vetllar pel benestar emocional dels infants. 
○ Gaudir de joc compartit amb els amics. 
○ Potenciar un clima agradable a l’escola. 
○ Afavorir la comunicació entre els infants. 
○ Recuperar rutines bàsiques de l’escola.  

● Cal que aquests dies serveixin per garantir nous hàbits que facilitin un millor             
funcionament al setembre:  

○ Rentat de mans 
○ Distància de seguretat 

● Durant els moments d’esbarjo caldrà dissuadir de jocs que fomentin el contacte físic             
i, en cas de no poder complir-lo, els alumnes hauran de dur mascareta. 

  
Mesures de seguretat 
Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció              
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-la posada.  
  
Els alumnes hauran de dur la mascareta de protecció indicada quan no es puguin complir               
les mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espai. A l’aula, podran prescindir-ne            
sempre que hi hagi la distància de seguretat de 2m entre alumnes. Cada alumne portarà               
de casa la seva mascareta higiènica, assegurant-se que compleix la normativa UNE. Així             
mateix, també serà recomanable que porti un pot de gel desinfectant per al seu ús personal. 
  
El rentat de mans serà sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més               
importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin            
començar a fer-ho d’una manera autònoma. 
  
 
 
 
 



 

Els infants es rentaran les 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) 
● Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

  
4t d’ESO 
Per als alumnes de 4t d’ESO es preveu que aquests puguin assistir voluntàriament a              
l’escola en dues jornades diferents, totes dues concentrades a la darrera setmana de curs.              
D’una banda, el dilluns 15 de juny i, de l’altra, el dijous 18 de juny.  
 

Dia Grup Aula Esbarjo Horari i zona 
d’entrada i 
sortida del 
centre 

Docents i 
personal de 
suport 

Dilluns 
15 de 
juny 

4t ESO A, B 
i C 
(alumnes 
interessats) 

4t ESO 
A, B i C i 
aula 3r 
ESO C 

No n’hi haurà 9:45-9:55h i de 
12:05-12:15h 
Av. Vallvidrera, 
10 (cada grup 
entra per una 
porta diferent i 
se li explica el 
recorregut)* 

Tutor/a del grup 

Dijous 18 
de juny 

4t ESO A, B 
i C 
(alumnes 
interessats) 

Saló 
d’actes 

No n’hi haurà 8:45-8:55h i de 
10:00-10:20h  
(1r grup)  
Aquest grup 
entra per Av. 
Vallvidrera, 12 
10:30-10:40h i 
de 11:45-12:05h 
(2n grup) 
12:15-12:25h i 
de 13:30-13:50h 
(3r grup) 
Av. Vallvidrera, 
10** 

Tutor/a del grup  

* Hi ha tres itineraris marcats per a cada grup a l’entrada de Vallvidrera 10.  
** Es detallen els horaris específics per a aquest dia més avall.  
 
 
Els altres dies de la setmana, així com la totalitat de la setmana del 8 al 12 de juny, els                    
alumnes seguiran amb l’activitat virtual prevista conforme les indicacions donades a les            



 

famílies i alumnes al tornar de les vacances de Setmana Santa, ja que les sessions lectives                
d’aquest curs han d’acabar de manera virtual.  
Actualment, el nombre d’alumnes a 4t d’ESO és de 89 alumnes, organitzats en tres grups               
classe (a: 30 alumnes, b: 29 alumnes, c: 30 alumnes). Si els alumnes de cada classe                
interessats en venir superen la ràtio d’alumnes permesos (1:15), cada grup classe quedarà             
subdividit en dos (sempre respectant el límit establert) i cada grup tindrà un professor              
associat a ell, que sempre serà el mateix.  
Els professors directament implicats en l’acollida d’aquest curs seran les seves quatre            
tutores qui, a la vegada, prepararan i conduiran les activitats previstes i en faran el seu                
seguiment. Si els alumnes interessats en assistir a les sessions presencials a l’escola             
supera la ràtio establerta, l’escola garantirà un professor de suport per a cada subgrup, amb               
la qual cosa, se sumarà a aquest grup de les 4 tutores, 2 professors més, intentant que                 
hagin donat classe a la majoria d’alumnes o que, com a mínim, estiguin vinculats amb el                
curs de 4t d’ESO. Aquests dos professors de suport seguiran les instruccions que rebin de               
part de les tutores per poder dur a terme les activitats previstes.  
En relació a les activitats, el dilluns 15 de juny es preveu fer una activitat presencial de 2                  
hores preparada per les tutores. Aquells alumnes que assisteixin a l’escola la podran fer              
presencialment i els que no, faran la mateixa activitat però de manera virtual. Ocuparan les               
aules de 3r ESO C i de 4t ESO A, B i C. Aquests espais s’han netejat a fons i s’han distribuït                      
les taules i cadires per mantenir les distàncies de seguretat. Els alumnes que vinguin a               
l’escola a fer aquesta activitat disposaran de temps per recollir els seus objectes personals              
de la classe i la taquilla i NO podran venir a fer-ho un altre dia.  
Per al dijous 18 de juny es proposa fer una “celebració de graduació”, és a dir, un petit acte                   
de tancament de curs i d’etapa organitzat per les tutores, els alumnes i els delegats de                
pares, tot i que NOMÉS hi podran assistir els alumnes i les tutores. L’acte tindrà lloc al saló                  
d’actes i per classes (a un terç de l'aforament permès i garantint la distància de seguretat).                
S’animarà a tots els alumnes a assistir-hi, per a la qual cosa es facilitarà un formulari explícit                 
a les famílies i alumnes perquè s’hi apuntin. Al saló d’actes es pot seguir l’acte en                
streaming, per aquelles persones que no vulguin desplaçar-se fins al centre. La distribució             
dels grups i de les hores serà la següent:  
 

Grup Aula Horari 
entrada 

Horari 
acte/activitat 

Horari 
sortida 

Altres* 

4t ESO A Saló 
d’actes 

8:45 - 
8:55 hores 

8:55 - 10:00 
hores 

10:00 - 
10:20 
hores 

Poden pujar a la 
taquilla a buscar el 
seu material 

4t ESO B Saló 
d’actes 

10:30 - 
10:40 
hores 

10:40 - 11:45 
hores 

11:45 - 
12:05 
hores 

Poden pujar a la 
taquilla a buscar el 
seu material 

4t ESO C Saló 
d’actes 

12:15 - 
12:25 
hores 

12:25 - 13:30 
hores 

13:30 - 
13:50 
hores 

Poden pujar a la 
taquilla a buscar el 
seu material 

* Només pugen a les aules i taquilles aquells alumnes que no hagin vingut el dia anterior a                  
fer l’activitat presencial i, per tant, no hagin tingut ocasió de recollir el seu material personal.  



 

 
Protocol d’accés al recinte 

- Els alumnes hauran de portar, el primer dia que assisteixin a l’escola, la declaració              
responsable per a les famílies d’alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (per a           
alumnes menors de 18 anys) i que s’enviarà per correu electrònic a totes les              
famílies.  

- Els alumnes de 4t d’ESO accediran per les portes assenyalades. El dilluns 15 per              
Vallvidrera, 8, 10 i 12; el divendres 19, per Vallvidrera, 10. En aquests accessos              
trobaran dos professors (equipats amb mascareta) que els posaran alcohol          
desinfectant i els explicaran les mesures de protecció que hauran de complir dins el              
recinte escolar.  

- Quan els grups estiguin sencers, després de passar llista, aniran cap a la classe.              
Accediran per la porta del pati de cuina per torns, respectant la distància de              
seguretat.  

 
Organització de l’activitat educativa presencial  

- Es prioritzaran les activitats que permetin posar en valor el que han treballat durant              
el confinament, així com activitats que permetin tancar l’etapa d’una manera           
emocionalment positiva.  

- Es poden aprofitar els espais a l’aire lliure com a espais d’aprenentatge.  
- Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li molt sentit              

al retorn dels alumnes a l’escola i que aquests dies serveixin per tenir una presa de                
contacte de nou amb el centre, alguns dels quals serà de les darreres vegades que               
hi seran.  
 

Mesures de seguretat 
- Els alumnes han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del centre. No es                  
permetrà l’accés al centre si l’alumne arriba tard. Tampoc es permetrà l’accés al centre de               
cap acompanyant de l’alumne.  
- Els alumnes hauran de portar el seu propi material de treball: bolígrafs, fulls o llibretes i                 
portàtil.  
- Els alumnes hauran de dur la mascareta de protecció indicada quan no es puguin complir                
les mesures de distanciament i ventilació d’espai. A l’aula, podran prescindir-ne sempre que             
hi hagi la distància de seguretat de 2m entre alumnes. Cada alumne portarà de casa la                
seva mascareta higiènica, assegurant-se que compleix la normativa UNE. Així mateix,           
també serà recomanable que porti un pot de gel desinfectant per al seu ús personal.  
- Durant l’estada al centre, els alumnes hauran de seguir en tot moment les indicacions               
donades pels professors i/o tutors i caldrà seguir els protocols d’higiene marcats en aquest              
pla.  
- Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció               
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-la posada.  
 
 
 
 



 

2n de Batxillerat 
Per als alumnes de 2n de Batxillerat, es preveu que aquests puguin assistir voluntàriament a               
l’escola al llarg de la setmana del 8 al 12 de juny, per a realitzar les sessions presencials de                   
preparació per a les PAU; i el divendres 19 de juny, quan es durà a terme una “celebració                  
de graduació”, és a dir, un petit acte de tancament de curs i d’etapa organitzat pels tutors i                  
els alumnes, que no substituirà la cerimònia de graduació de 2n de Batxillerat, que es               
preveu poder-la dur a terme de cara al setembre. Per tant, aquest acte del 19 de juny serà                  
un complement a la graduació final i NOMÉS hi podran assistir els alumnes i els tutors.  
 

Dia Grup Aula Esbarjo Horari i zona 
d’entrada i sortida 
del centre 

Docents i 
personal de 
suport 

Setmana 
8-12 juny 

Tots els 
alumnes 
interessats 

Tot 
l’edifici 
de 
Batxillera
t 

11:00-11:30 
hores 
Pati Batx. 

8:45-9:00h i de 
14:30-14:45h 
Av. Vallvidrera, 12* 

Professors 
titulars de les 
matèries PAU 

Divendres 
19 de juny 

2n Batx A, 
B i C 
(alumnes 
interessats) 

Saló 
d’actes / 
Pati ESO 

No n’hi haurà 8:45-8:55h i de 
11:00-11:20h  
(1r grup)  
10:15-10:25h i de 
12:30-12:50h 
(2n grup) 
11:45-11:55h i de 
14:00-14:20h 
(3r grup) 
Entren i surten per 
Av. Vallvidrera, 
10** 

Tutors del grup 
(+ 1 professor 
de suport per 
cada grup)  

* L’horari de sortida podrà ser diferent per alguns alumnes que no es presentin a les                
matèries PAU que es treballin a les últimes hores del dia.  
** Es detalla l’horari de la jornada més avall. 
 
Actualment, el nombre d’alumnes de 2n de Batxillerat és de 91, distribuïts en tres grups               
classe (a: 31 alumnes, b: 31 alumnes i c: 29 alumnes). Si els alumnes de cada classe                 
interessats en venir superen la ràtio d’alumnes permesos (1:15), cada grup es dividirà en              
grups més reduïts per respectar el límit establert. Tenint en compte que l’activitat prevista              
per a la setmana del 8 al 12 de juny és la preparació de les PAU, els alumnes s’organitzaran                   
tenint en compte les matèries a les quals es presenten i per a les quals s’han interessat de                  
repassar presencialment. En aquest sentit, doncs, s’han creat 5 grups (G1, G2, G3, G4 i G5)                
i en ells hi queden distribuïts els alumnes segons les matèries. Cada grup tindrà un horari                
propi d’assistència al centre que s’enviarà a les famílies i alumnes implicats. L’objectiu             
d’aquests grups és que siguin el màxim de tancats possibles per garantir els mínims              
contactes i les mínimes possibilitats de contagi. La docència virtual continuarà en paral·lel a              
aquesta previsió d’activitat presencial al centre, així que tots els alumnes que no assisteixin              
al centre podran seguir les sessions virtualment.  



 

Aquests grups ocuparan les aules de l’edifici de Batxillerat (aules de 1r i 2n de Batx A, B i C                    
més les aules de desdoblament dels dos pisos, l’Àgora i l’aula de dibuix). Aquests espais               
s’han netejat a fons i s’han distribuït les taules i cadires per mantenir les distàncies de                
seguretat.  
Els professors directament implicats en l’acollida d’aquests alumnes seran, principalment,          
aquells professors que donen classe a 2n de Batxillerat i que estan preparant les matèries               
de les PAU. Es garantirà que els alumnes disposin del professor de la matèria que estan                
repassant en aquell moment a l’aula. En aquest sentit, els alumnes i famílies també rebran               
la informació sobre quins professors realitzaran cada sessió.  
El detall amb els horaris, els grups i l’aulari s’adjunta com a annex 4 a aquest document. Els                  
alumnes que assisteixin a aquestes sessions presencials disposaran de temps per poder            
recollir els seus objectes personals de la taquilla i la classe. NO hi haurà altra moment per                 
fer-ho, per tant és obligatori que s’ho emportin en el moment que estan a l’escola.  
Per a la sessió de tancament del curs, del 19 de juny, els professors que estaran amb els                  
alumnes seran els tutors dels tres grups. Es proposa fer un acte al pati d’ESO on hi ha espai                   
de sobres per garantir la distància de seguretat. Si no es pot fer al pati per condicions                 
climatològiques adverses o perquè al final, s’estima més convenient, pel tipus d’activitat,            
fer-la a cobert, l’acte es traslladaria dins el saló d’actes i es faria per classes (a un terç de                   
l'aforament permès i garantint la distància de seguretat). S’aprofitarà que la majoria            
d’alumnes vindran a l’escola per poder fer les fotos de l’orla. Si els alumnes no poden venir,                 
seran ells els que aniran a l’estudi fotogràfic a fer-se la foto. L’horari i distribució a seguir                 
seria la següent: 
 
 

Grup Aula Horari entrada Horari 
acte/activitat 

Horari foto 
Minerva 

Altres* 

2n Batx A Saló 
d’actes / 
Pati 
escola  

8:45 - 8:55 
hores 

8:55 - 10:00 
hores 

10:00 - 11:00 
hores 

Poden pujar a 
la taquilla a 
buscar el seu 
material 
(11:00-11:20h) 

2n Batx B Saló 
d’actes / 
Pati 
escola  

10:15 - 10:25 
hores 

10:25 - 11:30 
hores 

11:30 - 12:30 
hores 

Poden pujar a 
la taquilla a 
buscar el seu 
material 
(12:30-12:50h) 

2n Batx C Saló 
d’actes / 
Pati 
escola  

11:45 - 11:55 
hores 

11:55 - 13:00 
hores 

13:00 - 14:00 
hores 

Poden pujar a 
la taquilla a 
buscar el seu 
material 
(14:00-14:20h) 

 
S’animarà a tots els alumnes a assistir-hi, per a la qual cosa es facilitarà un formulari explícit                 
a les famílies i alumnes perquè s’hi apuntin. Al saló d’actes es pot seguir l’acte en                
streaming, per aquelles que no vulguin desplaçar-se fins al centre. Aquells alumnes que no              



 

hagin assistit a les sessions presencials anteriors disposaran de temps per poder recollir els              
seus objectes personals de les aules i les taquilles. Ho hauran de fer en aquest moment, ja                 
que no s’habilitaran altres moments per poder recollir aquests objectes.  
 
Protocol d’accés al recinte 

- Els alumnes hauran de portar, el primer dia que assisteixin a l’escola, la declaració              
responsable per a les famílies d’alumnes de Batxillerat (per a alumnes menors de 18              
anys) o per a alumnes de Batxillerat majors de 18 anys i que s’enviarà per correu                
electrònic a totes les famílies.  

- Els alumnes de 2n de Batxillerat accediran per Vallvidrera 12, on trobaran dos             
professors (equipats amb mascareta) que els posaran alcohol desinfectant i els           
explicaran les mesures de protecció que hauran de complir dins el recinte escolar.  

- Un cop això, els professors els indicaran el camí a seguir fins a l’aula. S’utilitzaran               
les dues escales d’accés a l’edifici de Batxillerat, l’escala habitual i l’escala            
d’emergències. Caldrà accedir a l’edifici sempre respectant la distància de seguretat.           
El detall de quina escala caldrà utilitzar també es troba a l’annex 4 amb les aules,                
horaris i grups.  

 
Organització de l’activitat educativa presencial  

- Al llarg de la primera setmana es preveu l’assessorament dels alumnes en quan als              
exàmens de les matèries PAU que hauran de fer al juliol. En aquest sentit, es               
preveuen sessions per orientar en les particularitats de les proves, aclarir dubtes o             
preguntes de les matèries, reforçar algun punt específic i allò que els professors             
considerin necessari per a una òptima preparació de les assignatures de cara als             
exàmens.  

- Per a la jornada del 19 de juny, l’activitat prioritzarà el tancament d’etapa i              
l’acompanyament emocional dels alumnes en la finalització dels seus estudis a           
l’escola.  

- Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li els major              
sentit possible al retorn dels alumnes a l’escola i que aquests dies serveixin per tenir               
una presa de contacte de nou amb el centre, alguns dels quals serà de les darreres                
vegades que hi seran.  
 

Mesures de seguretat 
- Els alumnes han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del centre. No es                  
permetrà l’accés al centre si l’alumne arriba tard. Tampoc es permetrà l’accés al centre de               
cap acompanyant de l’alumne.  
- Els alumnes hauran de portar el seu propi material de treball: bolígrafs, fulls o llibretes i                 
portàtil.  
- Els alumnes hauran de dur la mascareta de protecció indicada quan no es puguin complir                
les mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espai. A l’aula, podran prescindir-ne            
sempre que hi hagi la distància de seguretat de 2m entre alumnes. Cada alumne portarà               
de casa la seva mascareta higiènica, assegurant-se que compleix la normativa UNE. Així             
mateix, també serà recomanable que porti un pot de gel desinfectant per al seu ús personal.  



 

- Durant l’estada al centre, els alumnes hauran de seguir en tot moment les indicacions               
donades pels professors i/o tutors i caldrà seguir els protocols d’higiene marcats en aquest              
pla.  
- Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció               
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-la posada.  

8.3.-Atenció personalitzada  

L’atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat amb dificultats és una mesura             
excepcional que es farà mitjançant cita prèvia i per iniciativa del tutor/a i després d’haver-ho               
valorat amb l’equip d’atenció a la diversitat del centre. L’objectiu d’aquestes tutories            
personalitzades és atendre els casos de necessitats educatives i/o emocionals que hagin            
aparegut arran del confinament.  

8.4.-Atenció en petit grup (primària) 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
El curs no es reprèn presencialment i no tornarà a haver-hi activitat lectiva presencial aquest               
curs. Ja portem un temps amb docència telemàtica i acabarà de la mateixa manera per tal                
de garantir a tots els alumnes l’accés a l'educació. Les condicions sanitàries estrictes que              
hem de complir no permeten, de moment, oferir un servei complet a les escoles i per això                 
els centres no obren per fer classes tradicionals sinó per oferir un seguiment personalitzat              
als alumnes. 
 
1r de Primària 
Els alumnes de primer de primària tindran una tutoria en grupal en horari de 9-12.45h. El                
grup classe es dividirà en dos (amb un màxim de 13 alumnes per grup) a criteri dels tutors                  
(prioritzant grup taula), per tal de dur a terme el retrobament i acompanyament personal i               
emocional. Per tal que hi puguin assistir tots els alumnes, farem una distribució en dates i                
horaris concrets que es comunicarà a les famílies tan aviat tinguem les respostes al              
formulari de confirmació d’assistència.  
 

Dia Grup Aul
a 

Esbarjo Horari i zona d’entrada i sortida      
del centre 

Docents i  
personal de  
suport 

Dimart
s 9 de   
juny 

Mig grup 
1r A, B i C 
Màxim 13  
alumnes 
per grup 

1r 
A, B  
i C 

11-11.3
0h  
Pati de  
Primàri
a 1 

9.00-9.15h i de 12,45-13h (un     
grup de 13 cada cinc minuts, en       
aquest ordre: A-B-C) 
Vallvidrera 10 

Carla Julià /   
Susana Piñol /   
Mariló Mata 



 

Dijous 
11 de  
juny 

Mig grup  
1r A, B i C 
Màxim 13  
alumnes 
per grup 

1r 
A, B  
i C 

11-11.3
0h 
Pati de  
Primàri
a 1  

9.00-9.15h i de 12,45-13h (un     
grup de 13 cada cinc minuts, en       
aquest ordre: A-B-C) 
Vallvidrera 10 

Carla Julià /   
Susana Piñol /   
Mariló Mata 

  
Protocol d’accés al recinte 

● Les famílies no poden accedir al recinte escolar. 
● L’aparcament es podrà fer a Vallvidrera 4 i a Avinguda Vallvidrera. L’accés a l’edifici              

estarà tancat per als vehicles. 
● És imprescindible, per autoritzar l’accés de l’alumne a l’escola, que es presenti una             

declaració responsable d’absència de simptomatologia relacionada amb COVID-19 i         
que l’alumne/a es troba fora dels grups de risc 

● No hi haurà servei d’autocar ni de menjador en la fase 2. 
● Els alumnes i les famílies han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del                 

centre per facilitar la seguretat en els accessos.  
● En cas d’arribar tard, caldrà dirigir-se a la porta de Vallvidrera 10 i trucar a l’interfon                

perquè un educador vingui a recollir l’alumne. 
● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única            

persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les              
distàncies fora de les instal·lacions. 

● Els alumnes de 1r accediran per Vallvidrera 10 de 9.00-9.15h i de 12,45-13h on              
se’ls aplicarà gel hidroalcohòlic i aniran cap al punt de trobada situat al pati de               
primària 1 (a la paret que dona al menjador de l’escola) acompanyats d’un monitor              
que supervisarà que el desplaçament es faci seguint les mesures de seguretat. Es             
trobaran amb els tutors (3) i una persona de reforç (equipats amb mascareta). Al              
pati practicaran la rotllana amb la distància de seguretat i escoltaran les mesures de              
protecció que caldrà que compleixin mentre siguin al centre escolar.  

● Tots els alumnes faran rentat de mans amb aigua i sabó a les piques del pati de                 
primària 1 i se’ls posarà gel hidroalcohòlic (en grups de 5 i per torns A-B-C)·  

● Quan el grup estigui sencer, aniran cap a la classe. Accediran per la porta del hall de                 
primària un cop hagin accedit els alumnes de P5 i ho faran per torns (A-B-C),               
respectant la distància de seguretat.  

● La sortida al pati ha de ser seqüenciada, cada grup ha d’ubicar-se en un espai               
marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 

● El Pati de 1r es farà en tres zones diferenciades del pati de primària 1. La sortida al                  
pati es farà per l’escala del vestíbul principal de Primària.  

  
Organització de l’activitat educativa presencial  

● Es prioritzaran les activitats que permetin l’alumnat familiaritzar-se amb els nous           
hàbits de relació a l’escola. S’assajarà la distància social, es limitaran els moviments             
i s’insistirà en la necessitat de ser molt disciplinats en els desplaçaments.  

● Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li molt sentit              
al retorn dels alumnes. Es prioritzaran les activitats que permetin tancar el curs d’una              
manera emocionalment positiva: 



 

○ Gaudir de la companyia dels companys/es. 
○ Acompanyar emocionalment els infants. 
○ Compartir les vivències dels últims mesos. 
○ Potenciar el diàleg entre els alumnes. 
○ Treballar les habilitats socials. 
○ Vetllar pel benestar emocional dels infants. 
○ Gaudir de joc compartit amb els amics. 
○ Potenciar un clima agradable a l’escola. 
○ Afavorir la comunicació entre els infants. 
○ Recuperar rutines bàsiques de l’escola.  

● Cal que aquests dies serveixin per garantir nous hàbits que facilitin un millor             
funcionament al setembre:  

○ Rentat de mans 
○ Distància de seguretat 

● Durant els moments d’esbarjo caldrà dissuadir de jocs que fomentin el contacte físic             
i, en cas de no poder complir-lo, els alumnes hauran de dur mascareta. 

  
Mesures de seguretat 
Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció              
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-la posada.  
  
Els alumnes hauran de dur la mascareta de protecció indicada quan no es puguin complir               
les mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espai. A l’aula, podran prescindir-ne            
sempre que hi hagi la distància de seguretat de 2m entre alumnes. Cada alumne portarà               
de casa la seva mascareta higiènica, assegurant-se que compleix la normativa UNE. Així             
mateix, també serà recomanable que porti un pot de gel desinfectant per al seu ús personal. 
  
El rentat de mans serà sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més               
importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin            
començar a fer-ho d’una manera autònoma. 
  
Els infants es rentaran les 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) 
● Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

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



 

 
 
2n de Primària  
Els alumnes de segon de primària tindran una tutoria en grupal en horari de 9-12.45h. El                
grup classe es dividirà en dos (amb un màxim de 13 alumnes per grup) a criteri dels tutors                  
(prioritzant grup taula), per tal de dur a terme el retrobament i acompanyament personal i               
emocional. Per tal que hi puguin assistir tots els alumnes, farem una distribució en dates i                
horaris concrets que es comunicarà a les famílies tan aviat tinguem les respostes al              
formulari de confirmació d’assistència.  
  

Dia Grup Aul
a 

Esbarjo Horari i zona d’entrada i     
sortida del centre 

Docents i  
personal de  
suport 

Dilluns 
15 de  
juny 

Mig grup 
2n A, B i C 
Màxim 13  
alumnes 
per grup 

2n 
A, B  
i C 

11-11.30
Pati de  
Primària 
1 

9.00-9.15h i de 12,45-13h    
(un grup cada 5 minuts i en       
aquest ordre: A-B-C) 
Vallvidrera 10 

Roser Ollé /   
Núria Llanza /   
Carolina Alba 

Dimecre
s 17 de   
juny 

Mig grup  
2n A, B i C 
Màxim 13  
alumnes 
per grup 

2n 
A, B  
i C 

11-11.30 
Pati de  
Primària 
1  

9.00-9.15h i de 12,45-13h    
(un grup cada 5 minuts i en       
aquest ordre: A-B-C) 
Vallvidrera 10 

Roser Ollé /   
Núria Llanza /   
Carolina Alba 

  
Protocol d’accés al recinte 

● Les famílies no poden accedir al recinte escolar. 
● L’aparcament es podrà fer a Vallvidrera 4 i a Avinguda Vallvidrera. L’accés a l’edifici              

estarà tancat per als vehicles. 
● És imprescindible, per autoritzar l’accés de l’alumne a l’escola, que es presenti una             

declaració responsable d’absència de simptomatologia relacionada amb COVID-19 i         
que l’alumne/a es troba fora dels grups de risc 

● No hi haurà servei d’autocar ni de menjador en la fase 2. 
● Els alumnes i les famílies han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del                 

centre per facilitar la seguretat en els accessos.  
● En cas d’arribar tard, caldrà dirigir-se a la porta de Vallvidrera 10 i trucar a l’interfon                

perquè un educador vingui a recollir l’alumne. 
● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única            

persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les              
distàncies fora de les instal·lacions. 

● Els alumnes de 2n accediran per Vallvidrera 10 de 9.00-9.15h i de 12,45-13h on              
se’ls aplicarà gel hidroalcohòlic i aniran cap al punt de trobada situat al pati de               
primària 1 (a la paret que dona al menjador de l’escola) acompanyats d’un monitor              
que supervisarà que el desplaçament es faci seguint les mesures de seguretat. Es             
trobaran amb les tutores (3) i una persona de reforç (equipats amb mascareta). Al              



 

pati practicaran la rotllana amb la distància de seguretat i escoltaran les mesures de              
protecció que caldrà que compleixin mentre siguin al centre escolar.  

● Tots els alumnes faran rentat de mans amb aigua i sabó a les piques del pati de                 
primària 1 i se’ls posarà gel hidroalcohòlic (en grups de 5 i per torns, C-B-A).  

● Quan el grup estigui sencer, aniran cap a la classe. Accediran per la porta del hall de                 
primària un cop hagin accedit els alumnes de P5 i ho faran per torns (C-B-A),               
respectant la distància de seguretat.  

● La sortida al pati ha de ser seqüenciada, cada grup ha d’ubicar-se en un espai               
marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 

● El Pati de 2n es farà en tres zones diferenciades del pati de primària 1 per tal de                  
mantenir els grups estancs. La sortida al pati es farà per l’escala del vestíbul              
principal de primària.  

  
Organització de l’activitat educativa presencial  

● Es prioritzaran les activitats que permetin l’alumnat familiaritzar-se amb els nous           
hàbits de relació a l’escola. S’assajarà la distància social, es limitaran els moviments             
i s’insistirà en la necessitat de ser molt disciplinats en els desplaçaments.  

● Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li molt sentit              
al retorn dels alumnes. Es prioritzaran les activitats que permetin tancar el curs d’una              
manera emocionalment positiva: 

○ Gaudir de la companyia dels companys/es. 
○ Acompanyar emocionalment els infants. 
○ Compartir les vivències dels últims mesos. 
○ Potenciar el diàleg entre els alumnes. 
○ Treballar les habilitats socials. 
○ Vetllar pel benestar emocional dels infants. 
○ Gaudir de joc compartit amb els amics. 
○ Potenciar un clima agradable a l’escola. 
○ Afavorir la comunicació entre els infants. 
○ Recuperar rutines bàsiques de l’escola.  

● Cal que aquests dies serveixin per garantir nous hàbits que facilitin un millor             
funcionament al setembre:  

○ Rentat de mans 
○ Distància de seguretat 

● Durant els moments d’esbarjo caldrà dissuadir de jocs que fomentin el contacte físic             
i, en cas de no poder complir-lo, els alumnes hauran de dur mascareta. 

  
Mesures de seguretat 
Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció              
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-la posada.  
  
Els alumnes hauran de dur la mascareta de protecció indicada quan no es puguin complir               
les mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espai. A l’aula, podran prescindir-ne            
sempre que hi hagi la distància de seguretat de 2m entre alumnes. Cada alumne portarà               



 

de casa la seva mascareta higiènica, assegurant-se que compleix la normativa UNE. Així             
mateix, també serà recomanable que porti un pot de gel desinfectant per al seu ús personal. 
  
El rentat de mans serà sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més               
importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin            
començar a fer-ho d’una manera autònoma. 
  
Els infants es rentaran les 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) 
● Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

  
El distanciament físic es treballarà amb els infants més grans amb exemples senzills             
(“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 
 
3r de Primària  
Els alumnes de tercer de primària tindran una tutoria en grupal en horari de 9-12.45h. El                
grup classe es dividirà en dos (amb un màxim de 13 alumnes per grup) a criteri dels tutors                  
(prioritzant grup taula), per tal de dur a terme el retrobament i acompanyament personal i               
emocional. Per tal que hi puguin assistir tots els alumnes, farem una distribució en dates i                
horaris concrets que es comunicarà a les famílies tan aviat tinguem les respostes al              
formulari de confirmació d’assistència.  
  

Dia Grup Aul
a 

Esbarjo Horari i zona d’entrada i     
sortida del centre 

Docents i personal   
de suport 

Dimart
s 16  
de juny 

Mig grup 
3r A, B i C 
Màxim 13  
alumnes 
per grup 

3r 
A, B  
i C 

11-11.30 
Pati de  
Primària 
1 

9-9.15h i de 12.45-13h (un     
grup cada cinc minuts, en     
aquest ordre: A-B-C) 
Vallvidrera 10 

Estefanía Limón,  
Berta Lombarte /   
Montserrat Rius 

Dijous 
18 de  
juny 

Mig grup  
3r A, B i C 
Màxim 13  
alumnes 
per grup 

3r 
A, B  
i C 

11-11.30 
Pati de  
Primària 
1 

9-9.15h i de 12.45-13h (un     
grup cada cinc minuts, en     
aquest ordre: A-B-C) 
Vallvidrera 10 

Estefanía Limón,  
Berta Lombarte /   
Montserrat Rius 

  
 
 
 
 
 



 

 
Protocol d’accés al recinte 

● Les famílies no poden accedir al recinte escolar. 
● L’aparcament es podrà fer a Vallvidrera 4 i a Avinguda Vallvidrera. L’accés a l’edifici              

estarà tancat per als vehicles. 
● És imprescindible, per autoritzar l’accés de l’alumne a l’escola, que es presenti una             

declaració responsable d’absència de simptomatologia relacionada amb COVID-19 i         
que l’alumne/a es troba fora dels grups de risc 

● No hi haurà servei d’autocar ni de menjador en la fase 2. 
● Els alumnes i les famílies han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del                 

centre per facilitar la seguretat en els accessos.  
● En cas d’arribar tard, caldrà dirigir-se a la porta de Vallvidrera 10 i trucar a l’interfon                

perquè un educador vingui a recollir l’alumne. 
● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única            

persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les              
distàncies fora de les instal·lacions. 

● Els alumnes de 3r accediran per Vallvidrera 10 de 9-9.15h i de 12.45-13h on se’ls               
posarà gel hidroalcohòlic per accedir al recinte i aniran cap al punt de trobada situat               
al pati de primària 1 (a la paret que dona al menjador de l’escola) acompanyats d’un                
monitor que supervisarà que el desplaçament es faci seguint les mesures de            
seguretat. Es trobaran amb els tutors (3) i una persona de reforç (equipats amb              
mascareta). Al pati practicaran la rotllana amb la distància de seguretat i escoltaran             
les mesures de protecció que caldrà que compleixin mentre siguin al centre escolar.  

● Tots els alumnes faran rentat de mans amb aigua i sabó a les piques del pati de                 
primària 1 i se’ls posarà gel hidroalcohòlic (en grups de 5 i per torns, C-B-A).  

● Quan els grups estiguin sencers, aniran cap a la classe. Accediran per la porta del               
hall de primària un cop hagin accedit els alumnes de P5 i ho faran per torns (C-B-A),                 
respectant la distància de seguretat. 

● La sortida al pati ha de ser seqüenciada, cada grup ha d’ubicar-se en un espai               
marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 

● El Pati de 3r es farà en tres zones diferenciades del pati de primària 1 per tal de                  
mantenir els grups estancs. La sortida al pati es farà per l’escala que dona al vestíbul                
principal de primària. 

  
Organització de l’activitat educativa presencial  

● Es prioritzaran les activitats que permetin l’alumnat familiaritzar-se amb els nous           
hàbits de relació a l’escola. S’assajarà la distància social, es limitaran els moviments             
i s’insistirà en la necessitat de ser molt disciplinats en els desplaçaments.  

● Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li molt sentit              
al retorn dels alumnes. Es prioritzaran les activitats que permetin tancar el curs d’una              
manera emocionalment positiva: 

○ Gaudir de la companyia dels companys/es. 
○ Acompanyar emocionalment els infants. 
○ Compartir les vivències dels últims mesos. 
○ Potenciar el diàleg entre els alumnes. 
○ Treballar les habilitats socials. 



 

○ Vetllar pel benestar emocional dels infants. 
○ Gaudir de joc compartit amb els amics. 
○ Potenciar un clima agradable a l’escola. 
○ Afavorir la comunicació entre els infants. 
○ Recuperar rutines bàsiques de l’escola.  

● Cal que aquests dies serveixin per garantir nous hàbits que facilitin un millor             
funcionament al setembre:  

○ Rentat de mans 
○ Distància de seguretat 

● Durant els moments d’esbarjo caldrà dissuadir de jocs que fomentin el contacte físic             
i, en cas de no poder complir-lo, els alumnes hauran de dur mascareta. 

  
Mesures de seguretat 
Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció              
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-la posada.  
  
Els alumnes hauran de dur la mascareta de protecció indicada quan no es puguin complir               
les mesures de distanciament i ventilació d’espai. A l’aula, podran prescindir-ne sempre que             
hi hagi la distància de seguretat de 2m entre alumnes. Cada alumne portarà de casa la                
seva mascareta higiènica, assegurant-se que compleix la normativa UNE. Així mateix,           
també serà recomanable que porti un pot de gel desinfectant per al seu ús personal. 
  
El rentat de mans serà sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més               
importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin            
començar a fer-ho d’una manera autònoma. 
  
Els infants es rentaran les 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) 
● Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

  
El distanciament físic es treballarà amb els infants més grans amb exemples senzills             
(“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 
 
4t de Primària  
 
Els alumnes de quart de primària tindran una tutoria en grupal en horari de 9-12.45h. El grup                 
classe es dividirà en dos (amb un màxim de 13 alumnes per grup) a criteri dels tutors                 
(prioritzant grup taula), per tal de dur a terme el retrobament i acompanyament personal i               
emocional. Per tal que hi puguin assistir tots els alumnes, farem una distribució en dates i                
horaris concrets que es comunicarà a les famílies tan aviat tinguem les respostes al              
formulari de confirmació d’assistència.  



 

  
  

Dia Grup Aul
a 

Esbarj
o 

Horari i zona d’entrada i     
sortida del centre 

Docents i personal   
de suport 

Dimecres 
10 de  
juny 

Mig grup 
4t A, B i    
C 
Màxim 
13 
alumnes 
per grup 

4t 
A, B  
i C 

11-11.
30 Pati  
de 
cuina 

9.00-9.15h i de 12,45-13h    
(un grup cada cinc minuts,     
en aquest ordre: A-B-C) 
Vallvidrera 10 

Ingrid Casellas,  
Montse 
Maldonado, Javi  
Barange 

Divendres 
12 de  
juny 

Mig grup  
4t A, B i    
C 
Màxim 
13 
alumnes 
per grup 

4t 
A, B  
i C 

11-11.
30 Pati  
de 
cuina 

9.00-9.15h i de 12,45-13h    
(un grup cada cinc minuts,     
en aquest ordre: A-B-C) 
Vallvidrera 10 

Ingrid Casellas,  
Montse 
Maldonado, Javi  
Barange 

  
Protocol d’accés al recinte 

● Les famílies no poden accedir al recinte escolar. 
● L’aparcament es podrà fer a Vallvidrera 4 i a Avinguda Vallvidrera. L’accés a l’edifici              

estarà tancat per als vehicles. 
● És imprescindible, per autoritzar l’accés de l’alumne a l’escola, que es presenti una             

declaració responsable d’absència de simptomatologia relacionada amb COVID-19 i         
que l’alumne/a es troba fora dels grups de risc.  

● No hi haurà servei d’autocar ni de menjador en la fase 2. 
● Els alumnes i les famílies han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del                 

centre per facilitar la seguretat en els accessos.  
● En cas d’arribar tard, caldrà dirigir-se a la porta de Vallvidrera 10 i trucar a l’interfon                

perquè un educador vingui a recollir l’alumne. 
● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única            

persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les              
distàncies fora de les instal·lacions. 

● Els alumnes de 4t accediran per Vallvidrera 10 de 9.00-9.15h i de 12,45-13h on se’ls               
posarà gel hidroalcohòlic per accedir al recinte i aniran cap al punt de trobada situat               
al pati de primària 2 (a la paret que dona als túnels de Vallvidrera) acompanyats d’un                
monitor que supervisarà que el desplaçament es faci seguint les mesures de            
seguretat. Es trobaran amb els tutors (3) i una persona de reforç (equipats amb              
mascareta). Al pati practicaran la rotllana amb la distància de seguretat i escoltaran             
les mesures de protecció que caldrà que compleixin mentre siguin al centre escolar.  

● Tots els alumnes faran rentat de mans amb aigua i sabó a les piques del pati de                 
cuina i se’ls posarà gel hidroalcohòlic (en grups de 5 i per torns A-B-C).  



 

● Quan els grups estiguin sencers, aniran cap a la classe. Accediran per la porta de               
cuina i ho faran per torns (A-B-C), respectant la distància de seguretat.  

● La sortida al pati ha de ser seqüenciada, cada grup ha d’ubicar-se en un espai               
marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 

● El Pati de 4t es farà en tres zones diferenciades del pati de cuina. La sortida al pati                  
es farà per l’escala de cuina.  

  
Organització de l’activitat educativa presencial  

● Es prioritzaran les activitats que permetin l’alumnat familiaritzar-se amb els nous           
hàbits de relació a l’escola. S’assajarà la distància social, es limitaran els moviments             
i s’insistirà en la necessitat de ser molt disciplinats en els desplaçaments.  

● Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li molt sentit              
al retorn dels alumnes. Es prioritzaran les activitats que permetin tancar el curs d’una              
manera emocionalment positiva: 

○ Gaudir de la companyia dels companys/es. 
○ Acompanyar emocionalment els infants. 
○ Compartir les vivències dels últims mesos. 
○ Potenciar el diàleg entre els alumnes. 
○ Treballar les habilitats socials. 
○ Vetllar pel benestar emocional dels infants. 
○ Gaudir de joc compartit amb els amics. 
○ Potenciar un clima agradable a l’escola. 
○ Afavorir la comunicació entre els infants. 
○ Recuperar rutines bàsiques de l’escola.  

● Cal que aquests dies serveixin per garantir nous hàbits que facilitin un millor             
funcionament al setembre:  

○ Rentat de mans 
○ Distància de seguretat 

● Durant els moments d’esbarjo caldrà dissuadir de jocs que fomentin el contacte físic             
i, en cas de no poder complir-lo, els alumnes hauran de dur mascareta. 

  
Mesures de seguretat 
Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció              
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-la posada.  
  
Els alumnes hauran de dur la mascareta de protecció indicada quan no es puguin complir               
les mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espai. A l’aula, podran prescindir-ne            
sempre que hi hagi la distància de seguretat de 2m entre alumnes. Cada alumne portarà               
de casa la seva mascareta higiènica, assegurant-se que compleix la normativa UNE. Així             
mateix, també serà recomanable que porti un pot de gel desinfectant per al seu ús personal. 
  
El rentat de mans serà sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més               
importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin            
començar a fer-ho d’una manera autònoma. 
  



 

Els infants es rentaran les 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) 
● Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 
5è de Primària 
Els alumnes de cinquè de primària tindran una tutoria grupal en horari de 9-12.45h. El grup                
classe es dividirà en dos (amb un màxim de 13 alumnes per grup) a criteri dels tutors                 
(prioritzant grup taula), per tal de dur a terme el retrobament i acompanyament personal i               
emocional. Per tal que hi puguin assistir tots els alumnes, farem una distribució en dates i                
horaris concrets que es comunicarà a les famílies tan aviat tinguem les respostes al              
formulari de confirmació d’assistència.  
  
  

Dia Grup Aula Esbarjo Horari i zona d’entrada i     
sortida del centre 

Docents i  
personal de  
suport 

Dilluns 
15 de  
juny 

Mig grup 
5è A, B i    
C 
Màxim 13  
alumnes 
per grup 

5è A,  
B i C 

11-11.30 
Pati de  
cuina 

9.15-9.30h i de   
13.00-13.15h (un grup   
cada 5 minuts i en     
aquest ordre: A-B-C) 
Vallvidrera 10 

Cristina Ibáñez,  
Clara Sánchez i   
Marta Gómez 

Dimecre
s 17 de   
juny 

Mig grup  
5è A, B i    
C 
Màxim 13  
alumnes 
per grup 

5è A,  
B i C 

11-11.30 
Pati de  
cuina 

9.15-9.30h i de   
13.00-13.15h (un grup   
cada 5 minuts i en     
aquest ordre: A-B-C) 
Vallvidrera 10 

Cristina Ibáñez,  
Clara Sánchez i   
Marta Gómez 

  
Protocol d’accés al recinte 

● Les famílies no poden accedir al recinte escolar. 
● L’aparcament es podrà fer a Vallvidrera 4 i a Avinguda Vallvidrera. L’accés a l’edifici              

estarà tancat per als vehicles. 
● És imprescindible, per autoritzar l’accés de l’alumne a l’escola, que es presenti una             

declaració responsable d’absència de simptomatologia relacionada amb COVID-19 i         
que l’alumne/a es troba fora dels grups de risc 

● No hi haurà servei d’autocar ni de menjador en la fase 2. 
● Els alumnes i les famílies han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del                 

centre per facilitar la seguretat en els accessos.  



 

● En cas d’arribar tard, caldrà dirigir-se a la porta de Vallvidrera 10 i trucar a l’interfon                
perquè un educador vingui a recollir l’alumne. 

● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única            
persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les              
distàncies fora de les instal·lacions. 

● Els alumnes de 5è accediran per Vallvidrera 10 de 9.15-9.30h i de 13.00-13.15h on              
se’ls posarà gel hidroalcohòlic per accedir al recinte i aniran cap al punt de trobada               
situat al pati de primària 2 (a la paret que dona al saló d’actes) acompanyats d’un                
monitor que supervisarà que el desplaçament es faci seguint les mesures de            
seguretat. Es trobaran amb els tutors (3) i una persona de reforç (equipats amb              
mascareta). Al pati practicaran la rotllana amb la distància de seguretat i escoltaran             
les mesures de protecció que caldrà que compleixin mentre siguin al centre escolar.  

● Tots els alumnes faran rentat de mans amb aigua i sabó a les piques del pati de                 
cuina i se’ls posarà gel hidroalcohòlic.  

● Quan els grups estiguin sencers, aniran cap a la classe. Accediran per la porta de               
cuina i ho faran per torns, respectant la distància de seguretat. Primer accedirà             
cinquè i després els companys de sisè. 

● La sortida al pati ha de ser seqüenciada, cada grup ha d’ubicar-se en un espai               
marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat.  

● El Pati de 5è es farà en tres zones diferenciades del pati de cuina. La sortida al pati                  
es farà per l’escala de cuina.  

  
Organització de l’activitat educativa presencial  

● Es prioritzaran les activitats que permetin l’alumnat familiaritzar-se amb els nous           
hàbits de relació a l’escola. S’assajarà la distància social, es limitaran els moviments             
i s’insistirà en la necessitat de ser molt disciplinats en els desplaçaments.  

● Cada equip docent planificarà i programarà les activitats per tal de donar-li molt sentit              
al retorn dels alumnes. Es prioritzaran les activitats que permetin tancar el curs d’una              
manera emocionalment positiva: 

○ Gaudir de la companyia dels companys/es. 
○ Acompanyar emocionalment els infants. 
○ Compartir les vivències dels últims mesos. 
○ Potenciar el diàleg entre els alumnes. 
○ Treballar les habilitats socials. 
○ Vetllar pel benestar emocional dels infants. 
○ Gaudir de joc compartit amb els amics. 
○ Potenciar un clima agradable a l’escola. 
○ Afavorir la comunicació entre els infants. 
○ Recuperar rutines bàsiques de l’escola.  

● Cal que aquests dies serveixin per garantir nous hàbits que facilitin un millor             
funcionament al setembre:  

○ Rentat de mans 
○ Distància de seguretat 

● Durant els moments d’esbarjo caldrà dissuadir de jocs que fomentin el contacte físic             
i, en cas de no poder complir-lo, els alumnes hauran de dur mascareta. 

  



 

Mesures de seguretat 
Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció              
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-la posada.  
  
Els alumnes hauran de dur la mascareta de protecció indicada quan no es puguin complir               
les mesures de distanciament i ventilació d’espai. A l’aula, podran prescindir-ne sempre que             
hi hagi la distància de seguretat de 2m entre alumnes. Cada alumne portarà de casa la                
seva mascareta higiènica, assegurant-se que compleix la normativa UNE. Així mateix,           
també serà recomanable que porti un pot de gel desinfectant per al seu ús personal. 
  
El rentat de mans serà sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més               
importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin            
començar a fer-ho d’una manera autònoma. 
  
Els infants es rentaran les 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) 
● Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

9.- Concreció de les mesures de protecció i        

prevenció  

9.1.- Formació al professorat 

Tots els professors i personal del centre han signant una declaració responsable per             
informar de la seva situació personal, si estan sans, si tenen o han tingut contacte amb                
alguna persona amb simptomatologia COVID o si pertanyen a un grup de risc. Es fa un                
claustre, dimarts 2 de juny per a Infantil i Primària; i dimecres 3 de juny, per a Secundària i                   
Batxillerat, per informar a tots els professors sobre el pla de reobertura de centre i es                
comunica a tots els professors implicats. Es fa una infografia sobre les mesures bàsiques              
que han de complir i fer complir als alumnes: rentat de mans (si estan netes amb gel                 
hidroalcohòlic, si estan brutes amb aigua i sabó i gel hidroalcohòlic), distància de seguretat i               
ventilació de l’aula. S’envia un mail als professors implicats en el retorn a l’escola amb la                
infografia i les normes sanitàries de seguretat que estableixen les instruccions. Es lliura, un              
cop a l’escola i presencialment, a cada profesor/a una bossa amb mascareta, gel             
hidroalcohòlic i guants.  



 

9.2.- Activitats amb els alumnes 

Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció              
individual que els facilitarà l’escola. A dins l’aula, i sempre que les condicions de              
distanciament i ventilació ho permetin, no serà necessari dur-la posada. La primera activitat             
amb els alumnes consistirà en donar la informació i fer la formació als alumnes sobre la                
gran importància de complir les normes sanitàries, sobretot el rentat de mans i la distància               
de seguretat.  
 
Els alumnes hauran de dur la mascareta de protecció indicada quan no es puguin complir               
les mesures de distanciament i ventilació d’espai. A l’aula, podran prescindir-ne sempre que             
hi hagi la distància de seguretat de 2m entre alumnes. Cada alumne portarà de casa la                
seva mascareta higiènica, assegurant-se que compleix la normativa UNE. Així mateix,           
també serà recomanable que porti un pot de gel desinfectant per al seu ús personal. 

9.3.- Mesures de protecció i prevenció per a tots: cartelleria i           

senyalització dels circuits 

- Per als monitors i professors que estiguin a l’entrada de l’edifici rebent els alumnes 
d’infantil i hagin de portar nens a rentar-se les mans,guants i mascareta.  

- Per a la resta de professors: mascareta quirúrgica.  
- Per a les professores d’educació infantil (primer i segon cicle): pantalles facials.  

 
Marcarem els diferents circuits d’entrada i sortida amb distància de seguretat. Hem elaborat 
diferents cartells sobre les normes de seguretat sanitària (Annex 5): 
 

1. Cartell d’entrada exclusiva per als alumnes a cada entrada 
2. Infografia sobre el correcte rentat de mans amb alcohol per a les entrades, 

dispensadors (al vestíbul de cada edifici) i classes 
3. Infografia sobre les normes sanitàries (higiene de mans, distància de seguretat i 

ventilació) a cada classe 
4. Infografia sobre el correcte rentat de mans amb aigua i sabó a cada lavabo 

 
Cada classe disposarà d’un pot de mig litre de gel hidroalcohòlic. 
 

10.-Selecció i adequació del material escolar  
Llar d’infants 
Les joguines que es faran servir a la llar es podran rentar i desinfectar amb facilitat. La                 
desinfecció es durà a terme dur a terme de manera freqüent. Quan sigui possible, es               
disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable de 5 infants.  



 

 
Els llençols, tovalloles i pitets seran d’ús individual i els portarà cada família. Els pitets se                
substituiran cada dia i les tovalloles i llençols es guardaran en bosses de plàstic amb la                
resta de pertinences de l’infant. A final de setmana es donarà la tovallola i llençol a la                 
família perquè es rentin durant el cap de setmana, preferiblement a una temperatura             
superior als 60ºC.  
 
Es demanarà a les famílies que portin mitjons antilliscants perquè, en entrar a l’aula, els               
alumnes es treguin les sabates i caminin amb mitjons nets.  
 
Educació infantil  
Es repartirà el material escolar per dur a terme les activitats en petits kits personalitzats i                
amb el nom de cada alumne. Les joguines que es faran servir es podran rentar i desinfectar                 
amb facilitat i seran per a l’ús exclusiu pel grup estable de 8 alumnes per a P3, 10 per a P4 i                      
P5.  
S’evitarà l’ús comú d’aules (psicomotricitat, atelier, aules de música, creactiva o informàtica)            
per evitar la manipulació d’eines i material comú que pugui generar risc de contagi. 
 
Educació Primària  
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran           
documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 
 
S’evitarà l’ús comú d’aules (psicomotricitat, atelier, aules de música, creactiva o informàtica)            
per evitar la manipulació d’eines i material comú que pugui generar risc de contagi. 
 
Educació Secundària i Batxillerat  
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. Els alumnes de Secundària            
i Batxillerat estan acostumats a portar el seu propi material i, en aquestes circumstàncies, és               
més necessari que mai que ho segueixin fent. Per tant, no es distribuiran documents en               
paper, cosa que ens permet arribar a tots els alumnes, estiguin presencialment o virtualment              
a l’escola, a la vegada que evitem tenir un altre possible focus de contagi. 
 
També en el mateix sentit, serà fonamental fer ús dels espais assignats durant l’estada a               
l’escola i no utilitzar aquells espais d’ús comú sense conèixer-ne la normativa d’ús. 
 
En el cas del professorat, serà cadascun d’ells qui es portarà el seu propi material que pugui                 
necessitar a l’aula, tot i que en cap cas el podrà deixar o prestar als alumnes o altres                  
companys.  
 
 



 

11.- Pla de ventilació, neteja i desinfecció del        

centre  
Previsió ús d’espais infantil i primària:  
 

- Banys del pati de P4-P5 (tots els dies), banys de P5 (tots els dies), rentamans del 
pati de P2-P3 (tots els dies).  
 

- Aules:  
 

8 de juny 9 de juny 10 de juny 11 de juny 12 de juny 

Llar d’infants i 
infantil 
(excepte P4C I 
P5B) 

3r de Primària 
(totes) 
Banys del pati 
de primària 1  

4t de primària 
(totes) 
Banys del pati 
de Primària 2  

3r de Primària 
(totes) 
Banys del pati 
de primària 1  

4t de primària 
(totes) 
Banys del pati 
de Primària 2 

15 de juny  16 de juny 17 de juny 18 de juny 19 de juny 

5è i 2n (totes) 
Lavabos del 
pati de 
primària 1 i 2 

1r i 6è (totes) 
Lavabos del 
pati de 
primària 1 i 2 

5è i 2n (totes) 
Lavabos del 
pati de 
primària 1 i 2 

1r i 6è (totes) 
Lavabos del 
pati de 
primària 1 i 2 

Llar d’infants i 
infantil 
(excepte P4C I 
P5B) 

 
- Durant el dia es desinfectaran els lavabos i cada dia, un cop marxin els alumnes, es 

procedirà a la neteja i desinfecció dels espais utilitzats tal com estableix el punt 3. Es 
procedirà a la desinfecció de tot el material utilitzat pels alumnes.  

12.- Mesures per a la detecció de simptomatologia        

compatible amb COVID19  
Tal com determinen les instruccions, els pares han de signar una declaració responsable de              
que el seu fill/a no presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 o amb              
qualsevol altre quadre infecciós. En aquesta declaració la família es compromet a prendre la              
temperatura al seu fill/a abans de sortir de casa per anar a l’escola i que, en el cas que                   
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al              
centre. També es compromet a informar al col.legi de l’aparició de qualsevol cas de              
covid-19 en el seu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu                
davant de qualsevol incidència.  
 



 

Cap alumne/a pot assistir al centre si la família no ha presentat la corresponent declaració               
responsable. 
 
Els treballadors del centre també han d’emplenar i lliurar a direcció la declaració             
responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i simptomatologia COVID-19.  
 
Si mentre els alumnes estan al centre, el professor/a detecta alguna simptomatologia            
compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…), el           
professor/a ha d’avisar a un membre de l’equip directiu que ha d’aplicar el protocol que               
tenim a continuació.  

13.- Concreció del Protocol d’actuació en cas de        

detecció  
En el moment que detectem que un alumne presenta simptomatologia compatible amb la             
covid-19 s’ha d’avisar a un membre de l’Equip Directiu que activa el protocol d’actuació en               
cas de detecció covid: 
 

1. Aïllar l’alumne o alumna  
2. Prendre la temperatura a l’alumne 
3. Avisar pares, mares o tutors per a que vinguin a buscar a l’alumne  
4. Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al CAP o pediatra 
5. La Directora General informa al CAP de referència per tal que activi els protocols 

previstos i rebre instruccions sobre el que s’ha de fer amb la resta de grups i 
professor/a implicat 

6. Es procedeix a la desinfecció i a la neteja dels espais on ha estat l’alumne/a 
 
En cas d’aparició de símptomes en un treballador/a no pot assistir al centre i s’ha de posar 
en contacte amb el seu metge de capçalera. Ha d’informar a la direcció del centre tan aviat 
com sigui possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14.- Continuïtat de la docència telemàtica  
El dret a l’educació és un dret universal de tots els infants i el pla de reobertura del centre no                    
ha d’afectar els alumnes que, per circumstàncies diverses, no puguin assistir a les trobades              
presencials a l’escola. Per aquest motiu, la docència es mantindrà fins a final de curs en la                 
modalitat virtual mitjançant la proposta d’activitats setmanal de les matèries i les sessions             
virtuals amb el professorat, sempre que l’atenció presencial al centre permeti mantenir,            
també, la normalitat en l’activitat lectiva virtual. En el cas de no poder compatibilitzar              
l’atenció presencial als alumnes i les sessions virtuals, es prioritzaran els continguts i             
aspectes que calgui reforçar amb l’acompanyament del docent o ajustant el calendari de             
sessions i/o activitats previstes.  
Es mantindran les aules de suport a l’estudi virtual i l’intercanvi d’exercicis a través dels               
entorns virtuals d’aprenentatge. També el seguiment de les tasques setmanals i el retorn             
significatiu de les mateixes per seguir contribuint en l’aprenentatge dels alumnes.  
El nostre objectiu és no trencar de manera innecessària la dinàmica virtual de l’alumnat que               
porta més de dos mesos i mig seguint l’activitat acadèmica en aquesta modalitat. A més,               
també d’aquesta manera ens ajustem a les indicacions donades pel departament en les             
quals s’assenyala molt clarament que les activitats lectives d’aquest curs han d’acabar,            
primordialment, de manera telemàtica, i, per tant, la nostra determinació és que tothom ho              
pugui fer així.  
  



 

 
 
 

ANNEX 1: FITXA TÈCNICA DELS PRODUCTES 
DESINFECTANT 
 

§ Alcolac desinfectante con alcohol que no requiere aclarado. Se recomienda para            
la desinfecciones intermedias y rápidas (por ejemplo, como de mesas y sillas en             
cambios de turnos) y superficies más delicadas en las que no se pueda emplear              
lejía. Se encuentra en el listado de virucidas autorizados por el Ministerio de             
Sanidad. 

§ Asepvix detergente desinfectante para superficies de los servicios de          
restauración. Se encuentra en el listado de virucidas autorizados por el Ministerio de             
Sanidad. 

§ Halonet Desinfectante clorado (contiene hipoclorito de sodio, lejía) para la           
desinfección de todo tipo de superficies, baños, aseos, etc. 
* Aunque Halonet no se encuentra en el listado de virucidas autorizados publicado por el Ministerio, éste contienen                  
en su composición hipoclorito de sodio (lejía) en una concentración suficiente para la inactivación del virus, y por                  
tanto, es un producto válido para su utilización con este objetivo, tal y como aclara el Ministerio en la página 58 del                      
Listado de virucidas autorizados. 

§ Prinex alcohol higienizante Alcohol al 70% en formato aerosol para desinfección            
rápida de superficies. Lo recomendamos para la desinfección de teclados, ratón,           
displays, y botoneras de aparatos electrónicos cuando se compartan entre personas. 

  
Las fichas de los productos para la higiene de manos son: 

§ Vita bac foam à jabón de manos desinfectante para manipuladores de alimentos.             
Formato espuma. 

§ Gel hidroalcohólico AC-SHG à gel hidralcoholico formato 5L. La marca y formato             
de los geles hidroalcohólicos pueden variar en función del stock de nuestro            
proveedor. Son productos con similar composición  

 
 
Les fitxes tècniques completes dels productes de neteja i desinfecció emprats a l’escola es 
recullen en la documentació del pla de reobertura del centre custodiada per administraició i 
secretaria. Tots els productes  compten amb l’aprovació del Ministeri de Sanitat i han estat 
publicats al llistat de virucides del Ministeri de Sanitat amb data 22 de maig de 2020 .  



 

 

ANNEX 2: DECLARACIONS RESPONSABLES  

2.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PERSONAL DEL 
CENTRE 
 



 

2.2. DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES INFANTIL 
 

 



 

2.3. DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES PRIMÀRIA 
 

 



 

2.4. DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES SECUNDÀRIA 
I BATXILLERAT 

 
 



 

2.5. DECLARACIÓ RESPONSABLE ALUMNES MAJORS DE 
18 ANYS 

 



 

 

ANNEX 3: HORARI DE RECOLLIDA DEL 
MATERIAL  
Infantil i primària 
Per tal d’organitzar la recollida del material que els alumnes hagin deixat al centre escolar,               
organitzarem torns. És important evitar el trànsit i les aglomeracions per l’escola i respectar              
els horaris de recollida del material per facilitar l’organització.  
 

Dia i hora Grup Aula Horari i zona 
d’entrada i sortida 
del centre 

Docents i 
personal de 
suport 

22 de juny 
9-11h 

1r de Primària 
3r de Primària 
5è de Primària 
 

1r A, B i C 
3r A, B i C 
5è A, B i C 
 

1r i 3r de Primària: 
Vallvidrera 8 
5è de Primària: 
Vallvidrera 10 

Equips docents 

22 de juny  
11.30-13.10 

2n de Primària 
4t de Primària 
6è de Primària 
Ed. Infantil: P4 

2n A, B i C 
4t A, B i C 
6è A, B i C 
P4 A, B i C 

P4 i 2n de Primària: 
Vallvidrera 8 
4t i 6è de Primària: 
Vallvidrera 10 

Equips docents 

23 de juny 
9-11h  

Ed. Infantil P3 i 
P5 

P3 A, B i C 
P5A, B i C 

Educació infantil:  
Vallvidrera 8 

Equips docents 

23 de juny 
11.30-13.10 

Llar d’infants Llar d’infants 
 

Accés per la porta de 
Vallvidrera 8 

Equips docents 

 
S’informarà les famílies d’aquest horari i s’assignarà un curs a cada franja perquè puguin              
venir a l’escola a buscar el material. No es podrà venir un altre moment per les raons                 
sanitàries.  
 
Protocol d’accés al recinte 
- Les famílies de llar d’infants, infantil, 1r, 2n i 3r de primària accediran per Vallvidrera 8, on                  
trobaran dos professors (equipats amb mascareta) que els posaran alcohol desinfectant i els             
explicaran les mesures de protecció que hauran de complir dins el recinte escolar. Un d’ells               
acompanyarà cada grup, en l’horari convingut, a les aules per poder recollir el material i               
tornarà a baixar amb ells.  
- Les famílies de 4t, 5è i 6è de primària accediran per Vallvidrera 10, on trobaran dos                 
professors (equipats amb mascareta) que els posaran alcohol desinfectant i els explicaran            
les mesures de protecció que hauran de complir dins el recinte escolar. Un d’ells              
acompanyarà cada grup, en l’horari convingut, a les aules per poder recollir el material i               
tornarà a baixar amb ells.  



 

- Per a l’accés a l’edifici, s’utilitzarà el hall de primària per a 1r, 2n i 3r de primària, l’escala                    
de Vallvidrera 8 per a l’accés a l’edifici dels alumnes de 4t, 5è i 6è, situada just davant de                   
l’accés principal de Vallvidrera 8. Els alumnes d’infantil accediran pel hall d’infantil.  
- En tot moment caldrà accedir i desplaçar-se per l’edifici respectant la distància de              
seguretat. Cada familiar  haurà de portar la seva pròpia mascareta.  

 
Mesures de seguretat 
- Les famílies han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del centre.  
- Cada adult haurà de dur la seva pròpia mascareta de protecció indicada durant l’estona               
que estiguin al centre. Així mateix, també serà recomanable que porti un pot de gel               
desinfectant per al seu ús personal.  
- Els educadors que estiguin en contacte amb les famílies tindran un equip de protecció               
individual que els facilitarà l’escola. SEMPRE hauran de dur la mascareta posada.  
 
Secundària i Batxillerat 
Per a ESO i 1r de Batx s’habilita el fet de poder recollir els seus objectes personals de les                   
aules i les taquilles. Seria un dia per a cada curs de la Secundària i el Batxillerat que no                   
disposen de sessions presencials al centre perquè puguin venir a recollir el seu material.              
Cada dia seria per a un curs diferent i, com que els grups classe estan formats per trenta                  
alumnes i superen la ratio permesa, cada grup es subdividiria en dos per tal de complir els                 
protocols. La distribució quedaria de la següent manera:  
 

Dia Grup Aula Horari i zona d’entrada i 
sortida del centre 

Docents i personal de 
suport 

15 de juny 1r ESO A, B 
i C 

Aules 1r 
ESO 

A1 → Arriba a les 10:00, puja 
a les aules i marxa a les 
10:30h 
A2 → Arriba a les 10:30, puja 
a les aules i marxa a les 
11:00h 
B1 → Arriba a les 11:00, puja 
a les aules i marxa a les 
11:30h 
B2 → Arriba a les 11:30, puja 
a les aules i marxa a les 
12:00h 
C1 → Arriba a les 12:15, puja 
a les aules i marxa a les 
12:45h 
C2 → Arriba a les 13:30, puja 
a les aules i marxa a les 
14:00h 
Av. Vallvidrera, 10 

2 professors (els dos 
renten mans, expliquen 
protocol de moviments 
en el centre). Un es 
queda a l’entrada, 
l’altre acompanya els 
alumnes i els torna a 
baixar.  

16 de juny 2n ESO A, 
B i C 

Aules 2n 
ESO 

A1 → Arriba a les 9:30, puja a 
les aules i marxa a les 10:00h 
A2 → Arriba a les 10:00, puja 

2 professors (els dos 
renten mans, expliquen 
protocol de moviments 



 

a les aules i marxa a les 
10:30h 
B1 → Arriba a les 10:30, puja 
a les aules i marxa a les 
11:00h 
B2 → Arriba a les 11:00, puja 
a les aules i marxa a les 
11:30h 
C1 → Arriba a les 11:30, puja 
a les aules i marxa a les 
12:00h 
C2 → Arriba a les 12:00, puja 
a les aules i marxa a les 
12:30h 
 
Av. Vallvidrera, 10 

en el centre). Un es 
queda a l’entrada, 
l’altre acompanya els 
alumnes i els torna a 
baixar.  

17 de juny 3r ESO A, B 
i C 

Aules 3r 
ESO 

A1 → Arriba a les 9:30, puja a 
les aules i marxa a les 10:00h 
A2 → Arriba a les 10:00, puja 
a les aules i marxa a les 
10:30h 
B1 → Arriba a les 10:30, puja 
a les aules i marxa a les 
11:00h 
B2 → Arriba a les 11:00, puja 
a les aules i marxa a les 
11:30h 
C1 → Arriba a les 11:30, puja 
a les aules i marxa a les 
12:00h 
C2 → Arriba a les 12:00, puja 
a les aules i marxa a les 
12:30h 
 
Av. Vallvidrera, 10 

2 professors (els dos 
renten mans, expliquen 
protocol de moviments 
en el centre). Un es 
queda a l’entrada, 
l’altre acompanya els 
alumnes i els torna a 
baixar.  

22 de juny 1r Batx A, B 
i C 

Aules 1r 
Batx 

A1 → Arriba a les 9:00, puja a 
les aules i marxa a les 9:30h 
A2 → Arriba a les 9:30, puja a 
les aules i marxa a les 10:00h 
B1 → Arriba a les 10:00, puja 
a les aules i marxa a les 
10:30h 
B2 → Arriba a les 10:30, puja 
a les aules i marxa a les 
11:00h 
C1 → Arriba a les 11:00, puja 
a les aules i marxa a les 
11:30h 
C2 → Arriba a les 11:30, puja 

2 professors (els dos 
renten mans, expliquen 
protocol de moviments 
en el centre). Un es 
queda a l’entrada, 
l’altre acompanya els 
alumnes i els torna a 
baixar.  



 

a les aules i marxa a les 
12:00h 
 
Av. Vallvidrera, 12 

 
S’informarà les famílies amb aquest horari i s’assignarà els alumnes a cada franja perquè              
puguin venir a l’escola a buscar el material. No es podrà venir un altre moment per les raons                  
sanitàries.  
 
Protocol d’accés al recinte 
- Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO accediran per Vallvidrera 10, on trobaran dos professors                 
(equipats amb mascareta) que els posaran alcohol desinfectant i els explicaran les mesures             
de protecció que hauran de complir dins el recinte escolar. Un d’ells acompanyarà cada              
grup, en l’horari convingut, a les aules i passadissos per poder recollir el material i tornarà a                 
baixar amb ells.  
- Els alumnes de 1r de Batxillerat accediran per Vallvidrera 12, on trobaran dos professors               
(equipats amb mascareta) que els posaran alcohol desinfectant i els explicaran les mesures             
de protecció que hauran de complir dins el recinte escolar. Un d’ells acompanyarà cada              
grup, en l’horari convingut, a les aules i passadissos per poder recollir el material i tornarà a                 
baixar amb ells.  
- Per a l’accés a l’edifici, s’utilitzarà l’escala de cuina per als alumnes d’ESO i l’escala                
habitual d’accés a l’edifici de Batxillerat, situada al costat de la Cantina, per als alumnes de                
1r de Batxillerat.  
- En tot moment caldrà accedir i desplaçar-se per l’edifici respectant la distància de              
seguretat. Cada alumne haurà de portar la seva pròpia mascareta.  

 
Mesures de seguretat 
- Els alumnes han de ser molt puntuals a les hores d’entrada i sortida del centre. No es                  
permetrà l’accés al centre si l’alumne arriba tard. Tampoc es permetrà l’accés al centre de               
cap acompanyant de l’alumne.  
- En aquest cas, els alumnes NO caldrà que portin la declaració responsable per a les                
famílies d’alumnes de Secundària i Batxillerat (per a alumnes menors de 18 anys). 
- Els alumnes hauran de dur la seva pròpia mascareta de protecció indicada durant l’estona               
que estiguin al centre. Cada alumne portarà de casa la seva mascareta higiènica,             
assegurant-se que compleix la normativa UNE. Així mateix, també serà recomanable que            
porti un pot de gel desinfectant per al seu ús personal.  
- Durant l’estada al centre, els alumnes hauran de seguir en tot moment les indicacions               
donades pels professors i/o tutors i caldrà seguir els protocols d’higiene marcats en aquest              
pla.  
- Els educadors que estiguin en contacte amb els alumnes tindran un equip de protecció               
individual que els facilitarà l’escola. SEMPRE hauran de dur la mascareta posada.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4: GRUPS, AULARI I HORARIS REPÀS 
PAU (BATXILLERAT) 
 

 



 

 

 



 

 
 



 

ANNEX 5: CARTELLERIA I MATERIAL GRÀFIC 
DELS PROTOCOLS D’HIGIENE I 
DESPLAÇAMENTS 

 
 



 

 



 

 
 



 

 


