
 

 

PLA OBERTURA COL·LEGI NOSTRA SENYORA 

DEL PILAR CURS 19-20 

L’Escola Ntra. Sra. del Pilar, de Sentmenat, una vegada rebudes les instruccions del 

Departament d’Educació sobre mesures d’higiene i normes d’obertura, ha reunit al seu 

equip directiu, i entre ells han redactat el present pla d’obertura que tindrà vigència 

mentre duri la situació . Aquest pla s’aplicarà quan el nostre municipi entri en la Fase 2, 

prevista en principi per al proper dilluns dia 8 de juny de 2020. La tornada dels 

alumnes sempre serà de caràcter voluntari. 

Recordar-vos que el curs finalitzarà el proper divendres 19 de juny, i que s’acabarà de 

manera telemàtica tal i com s’està fent des de l’inici del confinament. 

Tingueu present que durant aquests dies l’escola no oferirà els serveis d’acollida 

matinal ni de menjador. 

Les activitats que es duran a terme al centre durant aquests dies es faran en la franja 

horària de 9.00 a 13.00 hores i seran les següents: 

-Acció educativa presencial per als alumnes  que acaben l’etapa d’educació primària 

(6è). 

-Atenció personalitzada o tutorial a qualsevol dels altres nivells, sempre i quan s’hagi 

demanat cita prèvia. 

-Acollida de l’alumnat del cicle d’educació infantil I i II (1-6 anys), per aquelles  

famílies que hagin de conciliar vida laboral i família. 

 

NOMBRE DE PROFESSIONALS DOCENTS I NO DOCENTS QUE PODEN FER 

ATENCIÓ PRESENCIAL AL CENTRE 

Una vegada fetes les consultes pertinents al claustre de professors i tenint en compte 

la realitat de cadascú, el personal docent disponible de manera presencial al centre 

durant el període comprès entre els dies 8 de juny de 2020  i 19 de juny de 2020 són 

els següents: 



Del total del claustre de professors, 15 que té l’escola, hi ha una disponibilitat de 14, 

Una professora queda exempta i no pot incorporar-se ja que està dins d’un dels grups 

de risc que marca el Departament. 

Tots  els professionals que vinguin en aquest període al centre hauran de signar la 

Declaració Responsable. 

A les entrades es procedirà al control de temperatura, registre diari de la mateixa i 

aplicació de gel hidroalcohòlic. 

 

PREVISIÓ DE L’ALUMNAT QUE ASSISTIRÀ PRESENCIALMENT AL CENTRE 

Segons el sondeig realitzat pel centre el nombre d’alumnat que assistirà és el següent: 

 

NIVELL NOMBRE D’ALUMNES ACTIVITAT EDUCATIVA 

Escola bressol 0  

EDUCACIÓ INFANTIL II 
 

Educació infantil P3 0  

Educació infantil P4 0  

Educació infantil P5 1 Acollida 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

1R CURS 0  

2N CURS 0  

3R CURS 4 Tutories individualitzades 

4T CURS 1 Tutories individualitzades 

5È CURS 2 Tutories individualitzades 

6È CURS 2 Atenció educativa grupal 

 

 

ETAPA EDUCATIVA TIPUS D’ACTIVITAT 

1r Cicle Educació Infantil 1-3 
anys 

Acollida per motius de 
conciliació (màxim 5 alumnes 
per espai) 
 

Tutories personalitzades de 
20 minuts de durada 
màxima i amb cita prèvia 
acordada amb el tutor 
 



2n Cicle Educació Infantil 3-6 
anys 

Acollida per motius de 
conciliació (màxim 8 alumnes a 
P3,  10 a P4 i P5) 
 

Tutories personalitzades de 
20 minuts de durada 
màxima i amb cita prèvia 
acordada amb el tutor. 
Finalització del curs 
telemàticament. 

6è de Primària Acció educativa presencial en 
grups reduïts ( màxim 13 
alumnes per espai). 
De manera gradual i no 
necessàriament permanent. 
Oferim 6 sessions  de 2 hores 
cadascuna. Amb cita prèvia i 
acordant l’horari 

Tutories personalitzades de 
20 minuts de durada 
màxima i amb cita prèvia 
acordada amb el tutor. 
Suport educatiu i 
emocional de final d’etapa 
Finalització del curs 
telemàticament 

De 1r a 5è de Primària Tutories personalitzades de 
durada màxima de 20 minuts, 
per l’acompanyament educatiu i 
emocional. Aquestes podran 
fer-se a nivell alumne o 
acompanyats per un dels pares. 
 

Finalització del curs 
telemàticament 

 

CONDICIONS 

Per tal de poder-se reincorporar al centre, els alumnes hauran de reunir el següents 

requisits: 

-Absència de simptomatologia compatible amb 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 de 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 la COVID 19 : 

-Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori. 

-Malalties cardíaques greus. 

-Malalties que afecten el sistema immunitari  (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunodrepressors). 



-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 amb el model que serà facilitat, per la 

qual els seus fills/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. 

Aquells que vinguin al centre hauran de portar mascareta de protecció i  se’ls aplicaran 

els controls sanitaris estipulats (presa de la temperatura, els que superin 37 graus en 

dos preses consecutives seran enviats al seu domicili)  

Cada vegada que s’entri al recinte escolar s’haurà de fer la pertinent desinfecció de 

mans amb solucions hidroalcohòliques. 

Les famílies no podran accedir sota cap concepte a l’escola . Per tal de fer les 

entregues i recollides dels nens hauran de fer-ho a les zones marcades per aquesta 

finalitat. 

L’alumnat d’infantil que ha optat per l’opció de venir a l’escola haurà d’adjuntar el 

certificat de l’empresa on consti que aquella persona ha de treballar de manera 

presencial i no pot fer-ho de manera telemàtica. 

No es permet l’entrada a l’escola de cap objecte ( joguines, estoigs, i d’altres...) 

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓ INFANTIL II (3-6 ANYS) 



NIVELL NUM 
ALUMNES 

ESPAIS DATA PROFESSORAT ENTRADA ESBARJO SORTIDA 

E.I. P5 1 AULA 
P5 

DIARI SÍLVIA 
MALLOL 

9:00H 
PORTA 
EDIFICI 
INFANTIL 

11:00H 13:00H 
PORTA 
EDIFICI 
INFANTIL 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6È) 

E.P. 6È 2 AULA 
6È 

8,10,12 
15,17,19 
JUNY  

SARA 
PEDRERO 

9:00 PORTA 
PATI GRAN 

 11:00 
PORTA 
PATI 
GRAN 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1R-5È) 

E.P. 3R 4 AULA 
3R 

9,11,16,1
8 JUNY 

JUAN JOSÉ 
LÓPEZ 

10:00 
PORTA 
PRINCIPAL 

 10:30 
PORTA 
PRINCIP. 

E.P. 4T 1 AULA 
4T 

10 JUNY ALBERTO 
LOZANO 

12:00 
PORTA 
PRINCIPAL 

 12:30 
PORTA 
PRINCIP. 

E.P. 5È 2 AULA 
5È 

9,11 JUNY JOSÉ MANUEL 
DURAN 

11:00 
PORTA 
PRINCIPAL 

 11:30 
PORTA 
PRINCIP. 

 

Entrades: 

Porta infantil: C/ Joaquim Costa 6 

Porta principal: C/ Joaquim Costa 2 

Porta pati: C.Processó  

 

 

 



RECOLLIDA DE MATERIAL PER A FAMÍLIES QUE NO PORTIN ELS FILLS AL 

CENTRE 

Aquelles famílies que han optat perquè els seus fills no vinguin a l’escola podran 

recollir els diferents materials a partir del dia 22 de juny amb cita prèvia . Aquests dies 

seran exclusius per a la recollida de materials, per tant no es faran entrevistes amb els 

tutors/tutores.  

 

NIVELL DIA HORARI ESPAI ENTRADA/SORTIDA 

Escola bressol 2 
anys 

22 ,23, juny Cita prèvia 
franja horària 
9.00-13.00 h 

Aula 2 anys Porta carrer 
Coromines 

Escola bressol 1 
any 

25  juny Cita prèvia 
franja horària 
9.00-13.00 h 

Aula 1 any Porta carrer 
Coromines 

Educació 
Infantil P3,P4 

22 juny Cita prèvia 
franja horària 
9.00-13.00 h 

Vestíbul infantil Porta carrer 
Joaquim Costa 

Educació 
infantil P5 

22 juny Cita prèvia 
franja horària 
9.00-13.00 h 

Sortida 
emergència 

Porta carrer 
Processó 

Educació 
Primària C.I. 

22 juny Cita prèvia 
franja horària 
9.00-13.00 h 

Saló Porta carrer 
Coromines 

Educació 
Primària C.M. 

22 juny Cita prèvia 
franja horària 
9.00-13.00 h 

Entrada 
principal 

Porta carrer 
Joaquim Costa 

Educació 
Primària C.S. 

22 juny Cita prèvia 
franja horària 
9.00-13.00 h 

Entrada pati 
gran 

Porta carrer 
Processó 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

L’alumne d’Educació Infantil 5 anys, entrarà i sortirà per la porta de l’edifici del carrer 

Joaquim Costa 6, Edifici d’infantil en els horaris establerts de 9.00 a 13.00 hores. 

Sempre farà el mateix recorregut per accedir-hi i per anar al pati. 



Els alumnes de 6è, entraran i sortiran per la porta del carrer Processó, en els horaris 

establerts de 9.00 a 11.00 hores. Sempre faran el mateix recorregut. 

Les persones que vinguin a fer tutories personalitzades seguiran les instruccions del 

professorat encarregat. 

-Durant aquest període de temps l’escola no oferirà servei de menjador escolar. 

DISTANCIAMENT FÍSIC 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. 

L’OMS recomana una distància física superior a 1metre. Es proposa que els infants 

disposin d’un espai d’uns 4 m2 Això implica mantenir una distància aproximada de 2 

metres entre les persones als centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar 

aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i 

mantenir els grups reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. 

Es recomana que el professorat i el resta de personal en contacte amb cada grup 

d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas el nombre de persones amb 

contacte estret és limitat. 

En la mesura del possible s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i 

desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de 

manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar 

aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment 

d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del 

recinte escolar. 

RENTAT DE MANS 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del 

professorat docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut pública manifesta que sovint 

comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. 

Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de 

contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans. 

En els infants es requerirà el rentat de mans: 

-A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

-Abans i després dels àpats 

-Abans i després d’anar al WC 

-Abans i després de les diferents activitats ( també de la sortida del pati) 

-En el cas del personal que treballa a l’escola , el rentat de mans es durà a terme: 



-A l’arribada al centre abans del contacte amb els infants. 

-Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels 

propis 

-Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 

-Abans i després d’anar al WC. 

-Abans i després de mocar un infant ( amb mocadors d’un sol ús) 

-Com a mínim una vegada cada dues hores. 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 

disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics es 

recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per ús del personal 

de l’escola. 

MASCARETES 

Considerant els diferents grups d’edat les recomanacions del seu ús són les següents: 

Col.letiu Indicació Tipus de mascareta 

1r.cicle educació infantil 0-
3 anys 

No indicada -------- 

2n.Cicle educació infantil 
3-6 anys 

No indicada en general. 
A partir de 5 anys i si hi ha 
dificultat per fer complir les 
mesures de distanciament 
caldria indicar-la 

Higiènica amb compliment 
de la norma UNE 

Educació Primària 6-12 
anys 

Indicada. Quan es 
compleixin les mesures 
òptimes de distanciament i 
ventilació d’espais, se’n 
podrà prescindir. 

Higiènica amb compliment 
de la normativa UNE 

 

Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament 

cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica. 

Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i retirada. 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

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 han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les 

finestres obertes. 

PAUTES GENERALS DE NETEJA I DESINFECCIÓ: 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys 

diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals 

de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en 

espais de concurrència humana. 

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

actuacions de desinfecció. Permet eliminar  la brutícia i la matèria orgànica de els 

superfícies i , si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la 

seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi destrueixen o inactiven els microorganismes. 

Per a la neteja es poden usar els detergents tensoactius que s’utilitzen habitualment. 

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

neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en 

aquells de màxima concurrència. 

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

Desinfecció:  

Lleixiu: Es recomana fer una dilució 1:50 lleixiu habitual que té una concentració al 

voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en un litre d’aigua o bé posant una part de 

lleixiu i 49 parts d’aigua especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta 

de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. 

Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns 

minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

Alcohol etílic entre 62-71%, es pot obtenir directament o a partir d’alcohol etílic 

habitual què és del 96% barrejant 70 ml d’alcohol amb 30 ml d’aigua 

Periòxid d’hidrogen al 0,5 % es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és de 

3% de periòxid d’hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d’aigua oxigenada i 5 parts 

d’aigua. 

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida 

autoritzats per a ús públic en general i ús ambiental. 

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%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 

una 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 utilitzi el seu propi material. 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

-Interruptors i timbres ( aparell electrònic). 

-Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

-Baranes i passamans d’escales i ascensors. 

-Taules. 

-Cadires. 

-Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 

-Aixetes. 

-Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans per garantir l’adequada 

higiene de mans en tot moment. 

-Altres superfícies o punts de contacte freqüent. 

-Es recomana allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 

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

COMPATIBLE AMB COVID 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents 

en aquell moment. 

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

-Aïllar l’alumne/a en un espai específic 

-Avisar pares, mares o tutors 

-Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària o pediatra 

-Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 

-Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 



-En cas d’aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

-No assistir al centre 

-Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 

 


