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INTRODUCCIÓ  

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

que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents 

específics emesos per les autoritats sanitàries i educatives han establert.       

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

juny.  

El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu:  

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

educativa  

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.  

 

Per respondre a aquesta situació l’escola Jungfrau estableix aquest Pla específic de 

reobertura atenent al “ Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de 

desescalada en la finalització del curs 2019-2020” . 

El pla del Departament contempla diferents àmbits d’actuació: organització de 

centre, alumnat, personal del centre, espais i grups, serveis complementaris, 

material escolar, organització pedagògica, mesures de protecció i prevenció i el pla 

d’aplicació.  

 

 



2. CONSIDERACIONS GENERALS: 

El pla específic de reobertura està subjecte a les indicacions que es reben des del 

Departament d’Educació pels seus diversos canals. Atenent a la situació 

permanentment canviant, aquesta llista de comunicats, instruccions, decrets, 

recomanacions i orientacions pot ésser ampliada.  

Pel que fa a les dates d’aplicació del Pla d’obertura, s’adequa a l’arribada de la Fase 

2 a la nostra ciutat.  

Aquest pla d’obertura té en  compte els aspectes següents:  

2.1. ALUMNAT  

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.  

Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat de 6è i de l’alumnat 

d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com 

a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. Les famílies que portin els 

infants de 3 a 6 anys a l’escola per motius de conciliació hauran de presentar una 

declaració responsable d’acord amb el model que es facilita.  

El centre farà una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre 

durant el mes de juny.  

 

2.1.1- Educació Infantil 

 

Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-

6) d’ infants que tinguin tant el pare com la mare (o tutors legals) que hagin de 

treballar fora de casa. Podran venir en grups d’un màxim de 8 infants per a P3 i 

d’un màxim de 10 infants per a P4 i P5, en horari de 9 a 13h. Caldrà preveure dins 

d’aquest horari les entrades i sortides esglaonades per tal d’evitar aglomeracions a 



la porta de l’escola. 

Prèviament, es passa una enquesta a les famílies d’Ed. Infantil per saber quants 

infants vindran. Sense la resposta d’aquesta enquesta, l’alumne/a no podrà 

assistir, per temes organitzatius. D’altra banda, caldrà que els pares justifiquin 

que treballen presencialment amb  una declaració responsable, que hauran 

d’enviar al correu de l’escola prèviament. 

 

2.1.2- Educació Primària 

 

Es prioritzen els alumnes que finalitzen l’etapa (6è),  per tal de donar suport a 

aquest tancament amb l‘escola i poder fer  un acompanyament personalitzat 

del seu pas a secundària. Sempre és de caràcter voluntari, garantint grups 

d’un màxim de 13 alumnes, en moments concrets i no continuats. Seran sessions 

programades i convocades pels docents (cita prèvia). Es garanteix la  la 

continuïtat de la docència telemàtica. 

 

Per la resta d’alumnes es pot fer una atenció en grup reduït i/o atenció 

personalitzada del tutor/a amb l’alumne-a/ progenitor-a, sempre com a mesura 

excepcional, i sempre que no es pugui fer de manera virtual. Implicarà la 

planificació i programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, 

d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Caldrà cita prèvia (programades 

pels docents).Les finalitats d’aquesta atenció són: acompanyament educatiu 

personalitzat i acompanyament emocional. 

. Requisits  

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

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

• Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 



anteriors.  

• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  

• Calendari vacunal al dia.  

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, 

es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip 

mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren 

malalties de risc per a la CovID-19:  

▪ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori.  

▪ Malalties cardíaques greus.  

▪ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors).  

▪ Diabetis mal controlada.  

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

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

educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la 

qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. 

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

19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre 

educatiu davant de qualsevol incidència.  

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

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

fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-

19, no podrà assistir al centre.  



2.2. PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.  

Planifiquem l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme.  

Pel que fa al personal, cal identificar el  que podrà participar en les activitats 

presencials.  

Un cop recollida aquesta informació, tindrem l’escenari i la previsió de mestres per 

poder organitzar la reobertura del centre. 

   2.3. ESPAIS I GRUPS  

El centre fem un anàlisi dels espais disponibles per a organitzar el reinici de les 

activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests 

han de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de 

contagi. Els/les alumnes sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i 

sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el 

docent.  

S’intentarà fer grups, segons la ràtio, d’alumnes del mateix grup classe. Si no són 

suficients, es farà per nivell o per cicle. 

S’assignarà un mestre/a-referent per a cada grup i un mestre/a de suport quan 

calgui. (Aquest/a segon/a, si no és necessari, mai actuarà sobre l’alumnat. La seva 

funció serà de suport en casos d’emergència. S’ha de garantir la traçabilitat dels 

contactes).  

 

2.4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ  

Per evitar l’ aglomeració de persones en un lloc del centre s’establiran circuits  i 

s’organitzarà la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs 



i moments determinats:  

Entrades i sortides  

Amb l’objectiu d’evitar aglomeracions,  sempre mantenint la distància de seguretat 

i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació, les entrades i sortides 

del centre es faran diferenciant les d’infantil i les de primària; establint diferent 

horaris esglaonats,  compresos entre la franja horària de les 9 i les 13h.  

   2.5. PATIS  

La sortida al pati ha de ser seqüenciada. En funció dels m2 del pati, poden estar–hi 

a l’hora més d’un grup, però cada un d’ells ha d’ubicar-se en un espai marcat i 

diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat.  

Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups 

reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.  

   2.6. MENJADOR  

No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs.  

2.7. MATERIAL ESCOLAR  

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual.  No es distribuirà 

documents en paper, excepte en casos imprescindibles.  

2.8. HORARIS  

La definició dels horaris serà adaptable per cada cicle i nivell dins de la franja 9-

13h. 

 



3. CONCRECIÓ DEL PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA 

JUNGFRAU: 

El nostre pla d’obertura contempla l’ organització de l’acció educativa 

presencial: Educació Infantil i 6è. 

• Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial 

al centre.  

-Comptarem amb 1 mestre per atendre l’alumnat d’Educació Infantil (i un de 

substitució o reforç)  

- 5  mestres per atendre l’alumnat de 6è i una Educadora d’EE 

- la  directora de l’escola. 

 

● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que 

assistirà presencialment al centre.  

-D’ educació Infantil: 3  alumnes (un  alumne de P3, i 1 de P4 i 1 de P5) 

-6è de Primària: entre 35 i 40 alumnes. 

 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

-Infantil: un sol grup amb 3 alumnes de P3, P4 i P5 amb 1 mestre de referència i 

un de substitució o suport. 

 

-6è Primària: 

- El dia 10 vindran en dues franges horàries (meitat del grup)  i els atendran 3 

mestres. 

- El dia 19 entraran a l’escola, en 4 grups de 12-13 alumnes i els/les atendrà una 

mestra. Entraran dos grups a les 10h  per dos accessos diferents i els altres dos 



grups a les 10,15h. 

Es realitzarà una activitat d’una hora de retrobament i comiat de l’escola i sortiran 

per les mateixes portes esglaonadament. 

 

 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo) 

Es prendrà la temperatura a l’alumnat en entrar a l’escola. 

 -Infantil: 9h a 13h. Les entrades i sortides es realitzaran per la porta del C/ 

Rector. Les famílies no entraran al pati de sorra. El mestre recollirà l’alumnat a la 

porta i entrarem a l’aula. La sortida es farà de la mateixa manera a les 13h. 

 

-6è de Primària: 

Dia 10: 10h accediran a l’escola dos grups de màxim 12-13 alumnes per dues 

portes diferents i els acullen 3 mestres. A les 11h sortiran de la mateixa manera.  

A les 11,30h entraran uns altres dos grups que plegaran a les 12,30h. 

 

Dia 19: a les 10h entraran 2 grups de 12-13 alumnes per dues portes diferents 

(Vila Vall.llebrera) i a les 10,15h entraran els altres dos grups per les mateixes 

portes. L’hora de plegar seran: 11h i 11,15h. 

 

 

 

● Espais que ocuparan cada grup-classe 

-Infantil: S’ubicaran a l’aula de P4 A i també aniran al pati de sorra. 

En principi s’evitarà que l’alumnat pugui accedir a les joguines i material de l’aula 

per reduir el risc de contagi. Es demanarà a cada alumne que porti una motxilla 

amb el seu material individual (que no podran compartir amb la resta del grup).  El 

material proposat i marcat amb el nom: motxilla, got, tovalló i esmorzar, llapis, goma, 

maquineta, colors i fulls o llibreta i 2 o 3 joguines. 



Posarem nom a la cadira i taula on s’ubicaran cadascun dels nens/es. 

Pati: marcarem amb el nom els estris i jocs amb els que podrà jugar cada nen/a 

(galleda, pala, moto…) 

 

-6è de Primària: dia 10 de juny vindran en dues franges horàries en mig grup. 

S’ubicaran a les dues aules de 6è i a les dues aules de 5è per tal de no repetir en el 

mateix espai diferents alumnes. Cada alumne portarà el seu material individual. 

Dia 19: Ubicarem  els 4 grups en els mateixos espais que el dia 10. 

 


