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PLA D’OBERTURA DEL COL·LEGI SANT LLUÍS 

- FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 - 

 

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 han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de 

distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. En qualsevol cas, el present 

curs 2019-2020, acabarà en format telemàtic el pròxim divendres 19 de juny. 

Per a les pròximes setmanes es realitzaran un seguit d’accions educatives amb 3 objectius: 

1. Suport lectiu i orientació a l’alumnat, en especial en aquells cursos que finalitzen 

una etapa que suposa una titulació. 

2. Acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat 

3. Planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre. 

Paral·lelament la possibilitat de tornar al centre educatiu, es facilitarà l’atenció de 

l'alumnat més vulnerable i la conciliació en aquells casos on les famílies 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, com es descriu més endavant. 

Mesures concretes 

Per assolir els objectius presentats, el Col·legi Sant Lluís durà a terme un seguit de 

mesures a partir de l’inici de la fase 2 al territori de Barcelona tenint en compte les 

instruccions emeses pel Departament d’Educació en quant els agrupaments, les mesures 

de prevenció, l’ús dels espais i els fluxos de circulació, tant d’entrada com de sortida. 

Les activitats que es descriuen a continuació i que contemplen el retorn al centre educació 

per part de l’alumnat són  voluntàries i, per tant, els processos d’ensenyament i 

aprenentatge continuaran fent-se de forma telemàtica com fins ara.  

Tot seguit es detalla la posada en pràctica i les mesures corresponents per a cada supòsit: 

1. Acció educativa presencial de caràcter voluntari en cursos que finalitzen etapa 

educativa en grups de com a màxim 13 alumnes en el cas del curs de 6è de primària 

i de fins a 15 alumnes en el cas de 4t d’ESO. Aquestes trobades es duran a terme 

dos dies a la setmana i permetran donar suport en la finalització de l’etapa i tancar 

l’acompanyament personalitzat del seu pas a l’etapa posterior. Com que  serà 
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voluntària per a tot l’alumnat d’aquests cursos, en tot moment es garantirà la 

continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble jornada 

per al professorat encarregat d’acollir el grup d’alumnes. 

Per garantir el compliment de les mesures d’higiene i prevenció, aquestes sessions 

es programaran amb antelació i estaran vinculades a unes determinades franges 

horàries en funció dels subgrups en què es divideixi cadascun dels cursos d’acord 

amb la ràtio fixada, com es pot veure a continuació: 

 Dilluns Divendres 

6è de Primària  

(grup A) 

Aula de 6è de primària 

(10:30 a 11:10h) 

Aula de 5è de primària 

(10:30 a 11:10h) 

6è de Primària 

(grup B) 

Aula de 1r d’ESO 

(11:50 a 12:30h) 

Aula de 6è de primària 

(11:50 a 12:30h) 

4t d’ESO  

(grup A) 

Aula de 3r d’ESO 

(10:50 a 11:30h) 

Aula de 3r d’ESO 

(10:50 a 11:30h) 

(*) El formulari d’assistència per a l’alumnat de 4t d’ESO (Annex 3) indica que cal dos 

grups per a l’alumnat de 6è de primària i un grup per a l’alumnat de 4t d’ESO 

Aquestes sessions es duran a terme entre el 8 de juny i el 19 de juny. Per poder 

oferir la millor atenció a l’alumnat, demanem a les famílies 6è de primària i 4t d’ESO 

que contestin el següent formulari abans del proper dijous 4 de juny per informar 

de la situació en què es troben: https://forms.gle/WUSb2ScJCv9tujpeA. 

L’organització dels espais, els horaris d’entrada i sortida per a cadascun dels grups 

i la distribució del professorat es concretarà amb el resultat de l’enquesta i la 

previsió d’assistència que se’n pugui extreure 

La conformació de cadascun dels subgrups es realitzarà mitjançant l’enllaç d’un 

calendari de Doodle que es posarà a disposició de les famílies de cadascun dels 

cursos perquè puguin seleccionar en quina franja dels dies assignats volen assistir 

per a la sessió de tutorització. 

2. Atenció personalitzada del tutor/a amb l’alumne/a i, si s’escau, la família en 

qualsevol curs i nivell. Es tracta d’una mesura excepcional i no continuada que 

implicarà la programació del dia i hora de retrobament mitjançant un enllaç d’un 

calendari de Doodle que es posarà a disposició de les famílies de tots els cursos 

perquè puguin seleccionar en quina franja dels dies assignats volen tenir aquesta 

trobada. Les finalitats d’aquesta atenció són les següent: 

https://forms.gle/WUSb2ScJCv9tujpeA
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a. Acompanyament educatiu personalitzat d’aquell alumnat de sectors de la 

població escolar més fràgil socialment. 

b. Acompanyament emocional, amb coordinació amb l’EAP, d’aquell alumnat 

que hagi pogut patir el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat 

de NEE. 

c. Formulació d’un pla personalitzat per a l’alumnat que ho requereixi que li 

permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi en 

el proper curs.  

Per a dur a terme aquestes sessions de tutoria s’habilitaran tres espais a la planta 

baixa de l’edifici en què hi haurà una cadira per al/la tutor/a i dues més per a 

l’alumne/a i un possible acompanyant. Aquestes sessions de 15 minuts, més 5 

minuts de canvi i neteja de l’espai, es duran a terme durant la setmana del 8 al 12 

de juny en horari matinal.  

La distribució de franges horàries de 3h i 30 minuts per curs és la següent: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

P3  
9:15 a 

12:45h 
   

P4   
9:15 a 

12:45h 
  

P5    
9:15 a 

12:45h 
 

1r PRI  
9:15 a 

12:45h 
   

2n PRI   
9:15 a 

12:45h 
  

3r PRI     
9:15 a 

12:45h 

4t PRI     
9:15 a 

12:45h 

5è PRI    
9:15 a 

12:45h 
 

6è PRI  
9:15 a 

12:45h 
   

1r ESO   
9:15 a 

12:45h 
  

2n ESO  
9:15 a 

12:45h 
   

3r ESO     
9:15 a 

12:45h 

4t ESO    
9:15 a 

12:45h 
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3. Espai d’acollida en horari matinal, entre 9 i 13h, per a l’alumnat d’Educació 

Infantil per a famílies que, per motius laborals, hagin de realitzar treball presencial 

sense possibilitat de flexibilitzar-los, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 

alumnes a P4 i P5, respectant les mesures de seguretat. Aquells/es famílies que es 

trobin en aquesta situació hauran de presentar un certificat que acrediti la condició. 

Per poder oferir la millor atenció a l’alumnat, demanem a les famílies de P3, P4 i 

P5 que contestin el següent formulari abans del proper dimecres 3 de juny per 

informar de la situació en què es troben: https://forms.gle/FnA9YG7np6w4pCEp9. 

L’organització dels espais, els horaris d’entrada i sortida per a cadascun dels grups 

i la distribució del professorat es concretarà amb el resultat de l’enquesta i la 

previsió d’assistència que se’n pugui extreure. Tanmateix, s'habilitarà el màxim 

d’espais per a fer els desdoblaments pertinents. 

Setmana del 8 al 12 de juny: 

 Entrada Aula del grup Pati Sortida 

P3 

(Grup A) 
9:00h 

Aula de 1r de 

Primària 
10:30h 12:50h 

P4 i P5 

(Grup B) 
9:10h 

Aula de 2n de 

Primària 
10:30h 13:00h 

Setmana del 15 al 19 de juny: 

 Entrada Aula del grup Pati Sortida 

P3 

(Grup A) 
9:00h Biblioteca 1 10:30h 12:50h 

P4 i P5 

(Grup B) 
9:10h Biblioteca 2 10:30h 13:00h 

 

4. Activitat puntual no lectiva d’acompanyament i tancament de curs per a la resta 

d’alumnat, en grups reduïts de màxim 13 o 15 alumnes i respectant les mesures 

de seguretat. N’establirem també el calendari per a la setmana del 15 al 19 de 

juny. D’aquesta manera, cada curs es dividirà en dos subgrups, la conformació dels 

quals les realitzarà mitjançant l’enllaç d’un calendari de Doodle que es posarà a 

disposició de les famílies que ho considerin oportú perquè puguin seleccionar en 

quina franja dels dia assignat per al seu curs volen assistir. 

En el cas de l’alumnat d’infantil, aquells/es que fan ús de l’espai d’acollida matinal 

configuraran el seu propi grup i, per tant, no computen en aquest horari: 

https://forms.gle/FnA9YG7np6w4pCEp9
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

P3 

(grup A) 

Aula 1r PRI  

(10:40 a 

11:20h) 

    

P3 

(grup B) 
    

Aula 1r PRI  

(10:40 a 

11:20h) 

P4 

(grup A) 

Aula 3r PRI 

(11:40 a 

12:20h) 

    

P4 

(grup B) 
    

Aula 3r PRI 

(11:40 a 

12:20h) 

P5 

(grup A) 
 

Aula 4t PRI 

(12 a 12:40h) 
   

P5 

(grup B) 
   

Aula 4t PRI 

(12 a 12:40h) 
 

1r de 

Primària 

(grup A) 

 
Aula de 1r PRI 

(9:20 a 10h) 
   

1r de 

Primària 

(grup B) 

   
Aula de 1r PRI 

(9:20 a 10h) 
 

2n de 

Primària 

(grup A) 

Aula de 2n 

PRI 

(9:20 a 10h) 

    

2n de 

Primària 

(grup B) 

  

Aula de 2n 

PRI 

(9:20 a 10h) 

  

3r de 

Primària 

(grup A) 

 

Aula de 3r PRI 

(9:40 a 

10:20h) 

   

3r de 

Primària 

(grup B) 

   

Aula de 3r PRI 

(9:40 a 

10:20h 

 

4t de 

Primària 

(grup A) 

Aula de 4t PRI 

(9:40 a 

10:20h) 

    

4t de 

Primària 

(grup B) 

  

Aula de 4t PRI 

(9:40 a 

10:20h) 

  

5è de 

Primària 

(grup A) 

 

Aula 5è PRI 

(10:40 a 

11:20h) 
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5è de 

Primària 

(grup B) 

   

Aula 5è PRI 

(10:40 a 

11:20h) 

 

1r d’ESO 

(grup A) 
  

Aula 1r d’ESO 

(10:40 a 

11:20h) 

  

1r d’ESO 

(grup B) 
    

Aula 2n d’ESO 

(10:40 a 

11:20h) 

2n d’ESO 

(grup A) 
 

Aula 2n d’ESO 

(11 a 11:40h) 
   

2n d’ESO 

(grup B) 
   

Aula 2n d’ESO 

(11 a 11:40h) 
 

3r d’ESO 

(grup A) 
  

Aula 3r d’ESO 

(12 a 12:40h) 
  

3rd’ESO 

(grup B) 
   

Aula 3r d’ESO 

(11:30 a 

12:10h) 

 

Així doncs, a continuació es pot trobar un resum de les activitats que es duran a terme: 

ETAPA  TIPUS D’ACTIVITAT 

Educació 

Infantil 

Acollida per motius de conciliació (8 

alumnes a P3 i 10 alumnes a 

P4/P5 per espai). 
Tutories personalitzades per

 a l’acompanyament 

educatiu i emocional. 

 

Finalització del curs 

telemàticament. 

6è de Primària 

4t d’ESO 

Acció educativa presencial en grups 

reduïts (13 alumnes a 6è i 15 alumnes a 

4t) de manera gradual. 

Resta de 

cursos de 

primària i 

secundària 

Activitat puntual en grups reduïts de 

manera planificada. 

Requisits 

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

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

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

2. Que hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

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

compatible en els 14 dies anteriors.  

4. Tenir el calendari vacunal al dia.  
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En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció, es valorarà de manera 

conjunta –amb la família o persones tutores i el metge 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.  

Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les 

seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial 

a través dels canals descrits. 

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

una declaració responsable (veure models annexos), 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  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. 

Mesures de protecció i prevenció 

En primer lloc, cal complir les mesures de distància física i que cada infant disposi de 

4m2, el que implicaria mantenir una distància aproximada de 2 mestres entre totes les 

persones als centres educatius. En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits 

i els canvis d’aula i les entrades i sortides es faran de manera esglaonada. Es recomana 

que les famílies no accedeixin a l’interior. 

En segon lloc, es requerirà que els infants i adolescents es rentin les mans a l’arribada i a 

la sortida del centre educatiu, abans i després d’esmorzar i de fer ús del lavabo i, finalment, 

abans i després de les diferents activitats (també de la sortida del pati). El personal que 

treballa a l’escola ha de seguir les mateixes pautes de rentat de mans. Per a fer-ho 
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possible, es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans amb disponibilitat 

de sabó amb dosificador i tovalloletes de paper d’un ús. 

En tercer lloc, pel que fa l’ús de mascaretes, caldrà seguir les recomanacions del 

Departament de Salut per als moments en què es faci difícil complir la mesura de 

distanciament i per a l’entrada i sortida del centre educatiu.  

Personal del centre 

La direcció del centre informarà a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de 

declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de 

COVID19. Això permetrà identificar al personal que podrà participar en les 

activitats presencials.  

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: 

persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica 

crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, 

dones embarassades i més grans de 60 anys. Aquestes persones no podran tenir 

activitat presencial al centre del mes de juny.  

El nombre de professionals s’establirà en funció dels grups d’alumnat que confirmin 

l’assistència. En principi, assistiran aquells/es mestres i professors/es que es considerin 

indispensables, excloent les persones de risc. També assistirà una secretària del centre. 

Ús dels espais 

Els espais que es facin servir per a les activitats presencials seran estables i fixes de forma 

diària per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagis. Per això, cada dia 

l’alumnat serà el mateix i en el mateix espai i, sempre que sigui possible, també el docent.  

Per a l’atenció individual, es podran fer servir aules de desdoblament i/o reforç, mentre 

que la resta d’aules del centre són susceptibles de ser utilitzades com a com a aules/grup. 

Tanmateix, es vetllarà per evitar aglomeracions als accessos i passadissos i, per tant, els 

grups no coincidiran en espais estrets ni compartiran lavabos en un mateix torn. 

Així doncs, es faran servir les aules de 4t de primària, 5è de primària, 1r d’ESO, 2n d’ESO, 

3r d’ESO i 4t d’ESO per a l’atenció educativa en grups reduïts, d’acord amb la distribució 

d’espais i grups descrita anteriorment. Pel que fa l’atenció individual, aquesta es durà a 

terme a l’aula d’idiomes o al despatx de Direcció, on es disposarà del mobiliari necessari. 

Per a l’alumnat d’Educació Infantil que faci ús de l’espai d’acollida matinal, es faran servir 

les aules de 1r, 2n i 3r de primària i els dos espais de la biblioteca, amb la separació física 

intermèdia, i l’aula 1 del professorat. 
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La sortida al pati serà seqüenciada i, en funció de les dimensions del pati que es faci servir, 

hi pot haver-hi més d’un grup a la vegada, havent-se de col·locar cadascun d’ells a un 

espai marcat i diferenciat per poder mantenir en grup i la seva traçabilitat. 

Setmana del 8 al 12 de juny: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Biblioteca1  
Atenció 

personalitzada 

Atenció 

personalitzada 

Atenció 

personalitzada 

Atenció 

personalitzada 

Biblioteca 2  
Atenció 

personalitzada 

Atenció 

personalitzada 

Atenció 

personalitzada 

Atenció 

personalitzada 

Aula 1  
Atenció 

personalitzada 

Atenció 

personalitzada 

Atenció 

personalitzada 

Atenció 

personalitzada 

Direcció  
Atenció 

personalitzada 
   

Idiomes      

1r ESO 6è PRI (B)    6è PRI (A) 

2n ESO      

3r ESO 4t ESO (A)    4t ESO (A) 

4t ESO      

4t PRI      

5è PRI      

6è PRI 6è PRI (A)    6è PRI (B) 

1r PRI 

Espai 

d’acollida 

P3 

Espai 

d’acollida P3 

Espai 

d’acollida P3 

Espai 

d’acollida P3 

Espai 

d’acollida P3 

2n PRI 

Espai 

d’acollida 

P4/P5 

Espai 

d’acollida 

P4/P5 

Espai 

d’acollida 

P4/P5 

Espai 

d’acollida 

P4/P5 

Espai 

d’acollida 

P4/P5 

3r PRI      
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Setmana del 15 al 19 de juny: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Biblioteca1 

Espai 

d’acollida 

P3 

Espai 

d’acollida P3 

Espai 

d’acollida P3 

Espai 

d’acollida P3 

Espai 

d’acollida 

P3 

Biblioteca 2 

Espai 

d’acollida 

P4/P5 

Espai 

d’acollida 

P4/P5 

Espai 

d’acollida 

P4/P5 

Espai 

d’acollida 

P4/P5 

Espai 

d’acollida 

P4/P5 

Aula 1      

Direcció      

Idiomes      

1r ESO 6è PRI (B)  1r ESO (A)   

2n ESO  2n ESO (A)  2n ESO (A) 1r ESO (B) 

3r ESO 4t ESO (A)  3r ESO (A) 3r ESO (B) 4t ESO (A) 

4t ESO      

4t PRI 4t PRI (A) P5 (A) 4t PRI (A) P5 (B)  

5è PRI  5è PRI (A)  5è PRI (B) 6è PRI (A) 

6è PRI 6è PRI (A)    6è PRI (B) 

1r PRI P3 (A) 1r PRI (A)  1r PRI (B) P3 (B) 

2n PRI 2n PRI (A)  2n PRI (B)   

3r PRI P4 (A) 3r PRI (A)  3r PRI (B) P4 (B) 

Ús del material 

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

documents en paper, excepte en casos imprescindibles. Per a les joguines i el material 

comú de plàstic, cada alumne/a haurà de portar les seves joguines de casa, així com una 

ampolla d’aigua i una mascareta per a fer-ne ús sempre que no es pugui mantenir la 

distància de seguretat. 

En el cas en què s’hagi de compartir algun material, caldrà assegurar que previ a l’ús del 

material per un altre infant s’haurà desinfectat.  En cas d’ús, com a grup classe, dels espais 

dels laboratoris, aules taller, aules de música o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació 

d’eines i material comú. 
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Així doncs, l’alumnat haurà de venir al centre amb el següent material: 

1. Mascareta (recomanable a infantil i obligatòria a primària i secundària) 

2. Ampolla d’aigua 

3. Carnet de vacunes actualitzat 

Protocol d’actuació en detecció o aparició de simptomatologia compatible 

Davant la presència d’aquests símptomes en l’alumnat en la seva presència al centre: 

1. Aïllar l’alumne/a en un espai específic (recepció del centre). 

2. Avisar pares, mares o tutors a través dels telèfons de contacte. 

3. Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al CAP o pediatra. 

4. Informar de la detecció al CAP de referència, per tal que activi els protocols. 

5. Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

En cas d’aparició d’aquests símptomes en un/a treballador/a, caldrà informar-ne a la 

titularitat del centre i aquest/a no podrà assistir al centre i s’haurà de posar en contacte 

amb el seu CAP. 

 

 

Per tal de complir amb la normativa establerta, l’Equip Directiu del Col·legi Sant Lluís, dona 

el vist i plau del següent document i el deixa a disposició de la Inspecció d’Educació i de 

tota la comunitat educativa del centre a través de la seva publicació al web de l’escola. 
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Annex 1. Funcionament 

ACCIÓ DESCRIPCIÓ 

Mesures higièniques 

prèvies 

● Desinfecció i neteja del centre. 

● 1 capsa de guants de 100 unitats per a cada 

setmana. 

● 1 mascareta/dia per a cada professor i personal de 

secretaria. 

● 1 termòmetre a cada punt d’entrada. 

● 15 unitats de gel hidroalcohòlic per setmana i 

dispensadors. 

● Mampara de separació Secretaria. 

Previsió de l’alumnat 

● Caldrà passar per la Plataforma Educamos del 

centre una enquesta a les famílies, juntament amb 

una carta diferenciada en funció d’etapes i grups: 

● A- Alumnes de 4t ESO i 6è Primària: Són els que 

acaben etapa i se’ls insistirà en venir cada dia 

establert. 

● B- Alumnes Educació Infantil: De manera 

voluntària, però cada dia. 

● C- Alumnes de 1r a 5è de Primària i de 1r a 3r 

d’ESO: De manera voluntària un dia a la setmana 

Previsió del personal 
● Caldrà elaborar un llistat del professorat i personal 

docent que assisteixi al centre. 
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Annex 2. Entrades i sortides 

Setmana del 8 al 12 de juny 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00 Entrada EAM (A) Entrada EAM (A) Entrada EAM (A) Entrada EAM (A) Entrada EAM (A) 

09:10 Entrada EAM (B) Entrada EAM (B) Entrada EAM (B) Entrada EAM (B) Entrada EAM (B) 

09:20      

09:30      

09:40      

09:50      

10:00      

10:10      

10:20      

10:30 
Entrada PRI 6è 

(A) 
   

Entrada PRI 6è 

(A) 

10:40      

10:50 
Entrada 4t ESO 

(A) 
 

  Entrada 4t ESO 

(A) 

11:00      

11:10 
Sortida 6è PRI 

(A) 

   Sortida 6è PRI 

(A) 

11:20      

11:30 
Sortida 4t ESO 

(A) 
   Sortida 4t ESO 

(A) 

11:40      

11:50 
Entrada 6è PRI 

(B) 
   Entrada 6è PRI 

(B) 

12:00      

12:10      

12:20      

12:30 
Sortida 6è PRI 

(B) 
   Sortida 6è PRI 

(B) 

12:40      
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12:50 Sortida EAM (A) Sortida EAM (A) Sortida EAM (A) Sortida EAM (A) Sortida EAM (A) 

13:00 Sortida EAM (B) Sortida EAM (B) Sortida EAM (B) Sortida EAM (B) Sortida EAM (B) 

Setmana del 15 al 19 de juny 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00 Entrada EAM (A) Entrada EAM (A) Entrada EAM (A) Entrada EAM (A) Entrada EAM (A) 

09:10 Entrada EAM (B) Entrada EAM (B) Entrada EAM (B) Entrada EAM (B) Entrada EAM (B) 

09:20 
Entrada 2n PRI 

(A) 

Entrada 1r PRI 

(A) 

Entrada 2n PRI 

(B) 

Entrada 1r PRI 

(B) 
 

09:30      

09:40 
Entrada 4t PRI 

(A) 

Entrada 3r PRI 

(A) 

Entrada 4t PRI 

(B) 

Entrada 3r PRI 

(B) 
 

09:50      

10:00 
Sortida 2n PRI 

(A) 

Sortida 1r PRI 

(A) 

Sortida 2n PRI 

(B) 

Sortida 1r PRI 

(B) 
 

10:10      

10:20 
Sortida 4t PRI (A) 

Sortida 3r PRI 

(A) 
Sortida 4t PRI (B) 

Sortida 3r PRI 

(B) 
 

10:30 
Entrada 6è PRI 

(A) 
   

Entrada 6è PRI 

(A) 

10:40 Entrada P3 (A) 
Entrada 5è PRI 

(A) 
Entrada 1r ESO 

(A) 
Entrada 5è PRI 

(B) 
Entrada 1r ESO 

(B) 

10:50 
Entrada 4t ESO 

(A) 
 

 
 

Entrada 4t ESO 

(A) 

11:00 
 

Entrada 2n ESO 

(A) 

 Entrada 2n ESO 

(B) 
 

11:10 
Sortida 6è PRI 

(A) 

   Sortida 6è PRI 

(A) 

11:20 Sortida P3 (A) 
Sortida 5è PRI 

(A) 
Sortida 1r ESO 

(A) 
Sortida 5è PRI 

(B) 
Sortida 1r ESO 

(B) 

11:30 
Sortida 4t ESO 

(A) 
  Entrada 3r ESO 

(B) 
Sortida 4t ESO 

(A) 

11:40 
Entrada 3r PRI 

(A) 
Sortida 2n ESO 

(A) 
 Sortida 2n ESO 

(B) 
 

11:50 
Entrada 6è PRI 

(B) 
   Entrada 6è PRI 

(B) 

12:00  
Entrada P5 (A) Entrada 3r ESO 

(A) 
Entrada P5 (B) 

 

12:10  
  Sortida 3r ESO 

(B) 
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12:20 
Sortida 3r PRI 

(A) 
   

 

12:30 
Sortida 6è PRI 

(B) 
   Sortida 6è PRI 

(B) 

12:40  
Sortida P5 (A) Sortida 3r ESO 

(A) 
Sortida P5 (B) 

 

12:50 Sortida EAM (A) Sortida EAM (A) Sortida EAM (A) Sortida EAM (A) Sortida EAM (A) 

13:00 Sortida EAM (B) Sortida EAM (B) Sortida EAM (B) Sortida EAM (B) Sortida EAM (B) 

13:10      
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Annex 3.  Previsió d’alumnat i el personal de centre 

Tot el personal del centre ha hagut de signar un model de declaració responsable què ha 

certificat si ha compleix o no els requisits per assistir de forma presencial al centre educatiu 

a partir del moment de la reobertura de centre. La relació de personal que es troba en 

disposició d’assistir al centre és la següent: 

Personal de centre Personal disponible 

Educació Infantil 5 

Educació Primària 9 

Educació Secundària 8 

Personal d’administració i serveis 1 

 

Per tal de fer una previsió dels espais i el personal necessari per poder dur a terme les 

diferents accions educatives presencials descrites en aquest Pla d’Obertura de Centre, s’ha 

fet arribar un formulari a les famílies de l’alumnat dels cursos que tindran més presència 

durant aquest període: 

• Espai d’acollida matinal: ha participat a l’enquesta el 96,9% dels 65 alumnes 

de l’etapa d’Educació Infantil i s’ha contactat telefònicament amb els que no ho 

han fet. Únicament un 24,6% de les famílies es troben en una situació en què 

han de treballar presencialment sense possibilitat de flexibilitzar els horaris. 

Tanmateix, només 11 alumnes (16,9% del total de l’etapa), assistiran a l’espai 

d’acollida matinal. Per mantenir la ràtio establerta pel Departament d’Educació, 

es configuraran dos grups per a l’espai d’acollida matinal: 

 

 

 

• Acció educativa concreta: ha participat a l’enquesta un 96,2% de les famílies 

dels 26 alumnes de 6è de primària i un 80,0% de les famílies dels 25 alumnes 

de 4t d’ESO. Les respostes indiquen la necessitat de crear dos grups per al curs 

de 6è de primària i un únic grup per a l’alumnat de 4t d’ESO, ja que hi ha una 

previsió que assisteixin 17 alumnes de 6è de primària (65,4 % de l’alumnat) i 

11 alumnes de 4t d’ESO (44,0% de l’alumnat).  

La previsió de participació de les altres activitats presencials (atenció personalitzada i 

activitat puntual) es realitzarà mitjançant les aplicacions de Hubspot i de Doodle, 

respectivament, com s’indica anteriorment, per poder fer les adaptacions necessàries.  

Grup Curs Alumnes 

A P3 5 

B P4 i P5 6 
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Annex 4: Mesures de neteja i ventilació 

Pautes de ventilació 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes les aules seran 

ventilades i, si es pot, es deixaran les finestres obertes. A més a més, sempre que es 

pugui es deixaran les portes obertes per tal de facilitar la ventilació dels espais i, a més a 

més, per reduir les superfícies de contacte. 

Pautes generals de neteja i desinfecció 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Se 

seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana. La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 

actuacions de desinfecció. 

Caldrà fer una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i 

desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin: 

• Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual 

en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús 

que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

• Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb 

diferents tipus de desinfectants, com poden ser lleixiu, alcohol etílic entre el 62-

71% o peròxid d’hidrogen al 0,5%. 

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes 

impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. 

Aquesta desinfecció es farà com a mínim 1 vegada al dia. 

Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells 

elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. 

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants 

si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent 

utilitzi el seu propi material. Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són 

interruptors i timbres; manetes i poms de portes, finestres, armaris; baranes i passamans 

d’escales; taules i cadires; ordinadors, sobretot teclats i ratolins; aixetes i lavabos; i altres 

superfícies o punts de contacte freqüent.  
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Annex 5. Models de declaració responsable 

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, s’han creat diversos models 

de declaració responsable que tota persona que accedeixi al centre eductiu per 

primera vegada en la reobertura haurà de presentar. D’aquesta manera, tot seguit 

es pot trobar un model de declaració responsable per a: 

1. Alumnat d’Educació Infantil 

2. Alumnat d’Educació Primària 

3. Alumnat d’Educació Secundària 

4. Familiars 

5. Personal docent i PAS 
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil 
 
Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport  
 
Nom de l’alumne/a Curs 
 

Declaro, responsablement:  

1. Que a causa de la situació laboral de la família i de la impossibilitat de tenir un recurs de custòdia per al meu fill/a que em 

permeti la conciliació familiar i laboral, necessito que el meu fill/a s’incorpori al centre a partir del dia _________________ en 

l’horari de ___________ a ___________ (aquest horari ha d’estar entre les 9 i les 13h). 
2. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

 No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 
amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.  

 No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

 Té el calendari vacunal al dia.  

3. (Seleccioneu una de les dues opcions) 

 Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:  
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 
 

5. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data  
 
Signatura  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària 

Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport 

Nom de l’alumne/a Curs 

Declaro, responsablement: 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

 No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.

 No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

 No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

 Té el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)

Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments

immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments

immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 

Lloc i data 

Signatura 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària i 
batxillerat (per a alumnes menors de 18 anys) 
 
Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport  
 
Nom de l’alumne/a Curs 
 

Declaro, responsablement:  

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

 No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 
amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.  

 No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

 Té el calendari vacunal al dia.  

2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 
 

 Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 
 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data  
 
Signatura  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament


 

 
 
 

 

Declaració responsable de familiars  
 

 

Dades personals 
 

Nom i cognoms                                   

 
DN/NIE/Passaport  

 

 

El Departament de Salut estableix que tota persona ha de complir el següents requisits per tal de poder-se accedir de forma 

presencial a l’activitat al centre educatiu: 

 

1. Durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

• No presentar cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 

amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• No haver estat positiu de covid-19 ni haver conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

• No haver estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

 
2. No patir cap de les malalties següents: 

 

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

3. No estar embarassada ni ser més gran de 60 anys. 

 

Sent coneixedor/a d’aquests requisits, declaro sota la meva responsabilitat que: 

  Sí que compleixo els requisits i em puc incorporar a l’activitat presencial 

  No compleixo els requisits i no em puc incorporar a l’activitat presencial 
 

En el cas d’incorporar-me a l’activitat presencial, cal prendre’s la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i en 

el cas que es tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no es podrà assistir al centre. És obligatori 

informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en l’entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el 

centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

 
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu Col·legi Sant Lluís, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació Responsable del tractament: La direcció del centre 
educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del 

Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament   

 

Lloc i data 

 

 

Signatura 
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Declaració responsable del professorat  
 

 

Dades personals 
 

Nom i cognoms                                   

 
DN/NIE/Passaport  

 

 

El Departament de Salut estableix que tot/a treballador/a d’un centre educatiu ha de complir el següents requisits per tal de 

poder-se reincorporar de forma presencial a l’activitat al centre educatiu: 

 

1. Durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

• No presentar cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 

amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• No haver estat positiu de covid-19 ni haver conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

• No haver estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

 
2. No patir cap de les malalties següents: 

 

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

3. No estar embarassada ni ser més gran de 60 anys. 

 

Sent coneixedor/a d’aquests requisits, declaro sota la meva responsabilitat que: 

  Sí que compleixo els requisits i em puc incorporar a l’activitat presencial 

  No compleixo els requisits i no em puc incorporar a l’activitat presencial 
 

En el cas d’incorporar-me a l’activitat presencial, cal prendre’s la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i en 

el cas que es tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no es podrà assistir al centre. És obligatori 

informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en l’entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el 

centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

 
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu Col·legi Sant Lluís, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació Responsable del tractament: La direcció del centre 
educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del 

Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament   

 

Lloc i data 

 

 

Signatura 
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