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PLA DE REOBERTURA- 
FASE 2. covid-19 
 
 
                ESCOLA AGUSTÍ BARTRA 
 
 
 
 
                                                  TERRASSA,   8 de juny 2020 
 
 



EN CAS DE REOBETURA ( segons el departament ): 

NOMÉS PODRAN ASSISTIR AL CENTRE I AMB CARÀCTER VOLUNTARI : 

a) Alumnes d’Educació Infantil amb famílies o progenitors que necessitin 

conciliació per motius laborals. Ràtio d’alumnes : 8 alumnes de P3 i  10  alumnes de 

P4 i P5. ( de 9 a 13 h.)  

b) L’acompanyament educatiu personalitzat  a l’alumnat de 1r a 5è amb cita 

prèvia pel sector de la població més fràgil socialment. Mesura no continua  i puntual, 

i sempre que no es pugui fer telemàticament. 

c) Alumnat de 6è  per tal de facilitar la transició cap a l’institut. Els grups seran 

reduïts (màxim 13 alumnes  per aula) per poder mantenir les distàncies. Horari a 

definir pel centre. 

 

PER  PODER ASSISTIR AL CENTRE CALDRÀ : 

a) Cada família ha de presentar una declaració d’autoresponsabilitat sobre 

salut. INDISPENSABLE PER PODER ENTRAR AL CENTRE. 

b) Carnet de vacunes al dia. INDISPENSABLE PER PODER ENTRAR AL CENTRE. 

 

Sense aquesta documentació  ningú accedirà al recinte. 

 

INFORMACIÓ  OFICIAL GENERAL PLA REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS  

El passat 20 de maig el conseller d’educació SR. Josep Bargalló, va explicar el pla de 

reobertura del centres educatius a Catalunya quan els diferents territoris passin a la 

fase 2  de desescalada. 

Hi ha previstos dos plans de reobertura: 

1. Al mes de juny 

2. Al mes de setembre. 

Actualment no podem parlar només que de la reobertura del més de juny, ja que hi 

ha un clima de molta incertesa i falta informació per poder determinar que es farà al 

setembre. 

 



PAUTES PER A LA REOBERTURA DEL MES DE JUNY : 

1. Cada centre ha d’elaborar un pla específic d’acord amb les instruccions del 

Departament i PROCICAT . Inspecció serà qui admetrà el pla de centre i permetrà la 

reobertura.   

2. El curs finalitza el 19 de Juny tal i com estava previst. 

3. Les activitats continuen sent telemàtiques com fins ara. NO ES FARAN 

CLASSES PRESENCIALS. 

4. Es reobrirà el centre sempre que es puguin garantir les mesures de seguretat 

determinades pel Departament i adequades per als alumnes, personal docent i no 

docent: 

a) A les entrades de l’escola i de les aules hi haurà solucions hidroalcohòliques. 

b) El personal docent  i no docent ha de disposar dels equips de protecció 

individuals i col·lectius adequats. 

c) Mantenir les distàncies físiques de 2m. En aules i d’altres espais. 

d) Intervals d’entrades i sortides.   

e) Esbarjos esglaonats  per evitar confluència d’alumnes. 

 

 

EN CAP CAS PODRÀ ACCEDIR AL CENTRE : 

a) Qualsevol infant que  presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-COv2. 

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 afectin al sistema immunitari (tractaments amb 

immunodepressors) 

● Diabetis mal controlada. 

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 



b) Qualsevol infant que convisqui o hagi conviscut amb persones diagnosticades 

amb COVID-19 o que  siguin posibles casos. 

c) Qualsevol infant que presenti algun dels següents símptomes: febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar general, diarrea o qualsevol altre quadre infecciós. 

d) Qualsevol alumne que no tingui les vacunes al dia . 

 

Al no disposar de tota la plantilla docent per qüestions de risc i vulnerabilitat, i per 

tal d’organitzar i planificar aquesta possible reobertura ens posarem en contacte 

amb vosaltres per  saber el nombre d’alumnes  d’infantil i 6è que poden assistir al 

centre. 

L’alumnat de 6è, serà convocat directament pels seus tutors, però les normes són les 

mateixes que pels més petits. 

No hi haurà servei de menjador. 

L’horari es concretarà al Pla de Reobertura del centre. 

 

RECORDEU QUE ESTEM EN UN PERÍODE DE PANDÈMIA I QUE NOMÉS HEU 

D’ASSISTIR A L’ESCOLA SI ÉS ESTRICTAMENT NECESSARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA REOBERTURA AGUSTÍ BARTRA 

 

1- DECLARACIÓ DE SALUT DELS  I LES MESTRES 

 

PERSONAL DOCENT  I NO DOCENT : 

 

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són 

tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, 

problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones 

embarassades. El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració 

responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables. 

 

Enllaç a la declaració responsable de salut. 

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ 

 

2 - MESURES D’HIGIENE . ESPAIS. ENTRADES , SORTIDES I PATIS 

SARA  CABALLERO - RESPONSABLE RISCOS LABORALS DEL CENTRE : 

 

MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT DEL PLA DE REOBERTURA DE CENTRES EN 

FASE 2 

(Estat d’alarma per COVID-19, juny de 2020) 

 

Com a recomanacions generals proposem: 

● El rentat freqüent de mans, amb sabó o solucions hidroalcohòliques, evitar 

reunions o grups de més de deu persones, mantenir la distància de dos metres, no 

compartir equips o dispositius i evitar els ascensors. 

● En arribar a casa després de la feina, rentar-se de seguida les mans o dutxar-

se, i netejar els objectes de fora com el mòbil o les ulleres. 

● Si les persones treballadores presenten símptomes han de marxar a casa, 

trucar al seu centre d’atenció primària i avisar al servei de Prevenció de riscos 

laborals. 



 

Com a mesures específiques al centre proposem: 

● Marcatge d’espais: 

⮚ Tots els espais comptaran amb cartells recordatoris de les mesures d’higiene i 

rutines preventives (entrades, espais comuns, aules habituals ...). 

⮚ Es marcaran les aules que NO es facin servir amb un senyal o notificació de 

prohibició al pas per evitar la circulació en altres aules que no siguin els habituals en 

les que es troben els infants, tot evitant espais com el gimnàs, aules de música, aules 

de reforç o polivalents, etc.  

⮚ Si el nombre d’alumnes per aula supera els 10 (a P3, no ha de superar els 8,  

P4 I P5 10 i a 6è els 13), es buscaran altres espais per garantir que aquest no se 

superi i evitar així una més possible propagació. 

⮚ En els espais comuns per al professorat, no es podran realitzar reunions de 

més de deu persones. A més, en espais com la sala de mestres es senyalitzaran les 

cadires on es pugui seure (alternant una si, dues no, de la taula central i ordinadors), 

per tal de garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres. 

⮚ En les taules i cadires de les aules, també es marcarà amb etiquetes (gomets 

o similars) el lloc on els infants puguin seure per tal de garantir també la distància 

mínima de 2 metres (tant a 6è com a tot el cicle d’infantil). A més s’evitaran 

situacions on es promogui que els infants estiguin a prop com la rotllana de conversa 

a infantil o similars i el joc es farà en diferents espais a l’aula. 

⮚ Es marcarà la porta d’entrada d’infantil, amb una fletxa que indicarà la 

direccionalitat d’entrada al centre. La porta de primària, serà la de sortida i també 

estarà senyalitzada amb una fletxa que indicarà la sortida. 

⮚ La porta d’entrada i sortida del carrer Wagner i  la del C/Estanislau Figueras 

per l’alumnat de 6è, també estarà senyalitzada amb fletxes d’entrada i sortida (una a 

cada porta). 

⮚ Se senyalitzaran les dues escales principals de l’edifici situades al hall. Una 

escala de pujada als pisos superiors i una altra escala de baixada, per evitar 

confluència. (no les farem servir per alumnes) 



⮚ Es marcarà una línia de distància de seguretat al terra a les portes del lavabos 

comuns, per tal que la següent persona esperi tot evitant qualsevol contacte amb la 

persona que surti. 

⮚ Només podrà entrar UNA persona a fer qualsevol consulta al despatx i zona 

de secretaria. La resta hauran d’esperar a fora en fila en la zona marcada a terra amb 

una distància de 2 metres entre persones. 

El mateix cas amb la finestreta de secretaria. Només podrà haver-hi una persona al 

mostrador, la resta esperaran darrere de les ratlles corresponents, prèviament 

distanciades i senyalitzades.  

 

 

● Entrades: 

⮚ Les entrades del cicle d’educació infantil i professorat, es realitzaran per les  

portes principals d’entrada i sortida al centre situades al hall de l’escola. 

⮚ L’alumnat de 6èA, entra a les 10:30h per la porta del carrer Wagner i 

seguidament, els/les alumnes es dirigiran amb el seu tutor/a que els esperarà a la 

porta, a la seva aula habitual (prèviament, s’haurà informat a les famílies de la 

dinàmica d’entrades i sortides al centre). 

⮚ L’alumnat de 6èB, entra a les 10:30h per la porta del carrer ESTANISLAU 

FIGUERAS i seguidament, els/les alumnes es dirigiran amb el seu tutor/a que els 

esperarà a la porta, a la seva aula habitual (prèviament, s’haurà informat a les 

famílies de la dinàmica d’entrades i sortides al centre). 

 

⮚ Tenint en compte el nombre d’alumnes, l’entrada es graduarà per tal d’evitar 

algun tipus d’aglomeració a les portes. 

P5 - 09:00h 

P4 - 09:05h 

P3 - 09:10h 

 

● Sortides: 



⮚ Les sortides del cicle d’educació infantil i professorat, es realitzaran per les  

portes principals d’entrada i sortida al centre situades al hall de l’escola. 

⮚ L’alumnat de 6èA ( 16 alumnes ) , sortirà a les 12:00 h per la porta del carrer 

Wagner. ( dos grups de 8 alumnes ) 

⮚ L’alumnat de 6èB ( 14 alumnes ) , sortirà a les 12:00 h per la porta del carrer 

Estanislau figueras.( dos grups  de 7 alumnes ) 

 

⮚ Tenint en compte el nombre d’alumnes, la sortida es graduarà per tal d’evitar 

algun tipus d’aglomeració a les portes. 

P5 - 12:20h                    

P4 - 12:25h 

P3 - 12:30h 

Els nens i nenes d'Educació infantil : sortida  graduada per la porta de l’Avinguda de 

Barcelona ( entrada principal ) 

6è A - 12h- porta C/ Ricardo Wagner 

                          6è B - 12h- porta C/ Estanislau Figueras 

 

 

● Organització patis: 

 

Els patis es realitzaran de manera graduada, per tal d’evitar confluència de l’alumnat. 

Quedaran establerts de la següent manera: 

P3 - 10:35h a 11:00h (Pati infantil) 

P4 - 11:05h a 11:30h (Pati infantil) 

P5 - 11:35h a 12:00h (Pati infantil) 

L’alumnat de 6è no farà patí. 

Cal dir que en tots els casos el joc serà individual, tot evitant que els infants s’apropin 

o comparteixin materials i/o joguines. 

 

● Higiene (Com i quan): 



⮚ El personal docent i no docent ha de disposar i dur equips de protecció 

individuals i col·lectius adequats. Ha de portar mascareta durant tota la jornada 

laboral (aquestes les proporcionarà el centre a través del departament d’educació) i 

guant si s’escau. 

⮚ A les entrades de l’escola, les aules, consergeria i despatx hi haurà solucions 

hidroalcohòliques que facilitaran que tots/es els/les integrants del centre puguin 

higienitzar-se les mans sovint, abans i després d’entrar i sortir de les aules o realitzar 

qualsevol activitat en qualsevol moment. 

⮚ Als lavabos de mestres, es disposarà d’un líquid desinfectant i paper d’un sol 

ús per higienitzar la tassa i tapa del vàter un cop utilitzat. A sisè, serà el/la mestre/a 

qui els doni el paper mullat amb desinfectant, en cap cas donaran el líquid als 

infants. En el cas d’infantil, serà la mestra qui ho faci. 

El líquid desinfectant i el paper d’un sol ús, també estaran disponibles a la sala de 

mestres per tal de desinfectar l’espai individual i taula un cop marxi. 

⮚ S’evitarà l’ús dels dispositius de la sala de mestres i pel que fa als dispositius 

de l’aula habitual, es desinfectarà teclat, pantalla i ratolí, un cop finalitzat el seu ús 

(es posaran cartell recordatoris). 

⮚  Es faran servir  gots d’un sol ús, tant professorat com alumnat. 

⮚ Quan rentar-se les mans (mínim, durant 20 segons): 

▪ Abans, durant i després de preparar aliments (en aquest cas, ajudar a pelar la 

fruita dels esmorzar a infantil). 

▪ Abans i després de menjar (esmorzar). 

▪ Abans i després de cuidar a algun infant que hagi vomitat, tingut diarrea, fet 

pipí o ajudat a netejar les seves parts. 

▪ Després d’anar al lavabo. 

▪ Després de mocar-se, tossir, esternudar. 

▪ Després de tocar qualsevol dispositiu, superfície, etc., que hagi pogut tocar 

algú altre. 

▪ Abans i després de tocar a algun infant, en cas que sigui necessari. 

▪ n arribar i sortir de l’escola 



3 - HORARIS , PROFESSORAT I ESPAIS A UTILITZAR 

 

 

Setmanes del 8 al 19 de JUNY :  

 

HORARI APROXIMAT  GRUPS DE 6è : 10:30 A 12 DE DILLUNS A DIJOUS 

Aules de 5è i 6è : segona planta. 

Nombre d’alumnes :  per definir 

Mestres :  3 tutors de 6è i i Especialista de música. 

 

 
 
 
 
 
 
          dilluns dimarts dimecres dijous 

 6èA (1) 6èB (1) 6èA (2) 6èB (2) 6èA (1) 6èB (1) 6èA (2) 6èB (2) 

                 

10:30 a 11:15 Aurora 
Manel / 

Ana Aurora 
Manel / 

Ana Ysa 
Manel / 

Ana Ysa 
Manel / 

Ana 

11:15 a 12:00 Aurora 
Manel / 

Ana Aurora 
Manel / 

Ana Aurora Ysa Aurora Ysa 

 

 

 

 

HORARI APROXIMAT GRUPS DE EI : DE 9 a 12:30 DE DILLUNS A DIVENDRES 

 

Aules de P3 i  P4 : planta baixa 

Nombre d’alumnes : per definir: en principi 2 alumnes 

Mestres: 2 tutores del cicle:  Setmana 8 al 12 de juny 

                 2 tutores del cicle:  Setmana del 15 al 19 de juny 

 

Especialistes, si calen per higienes de l’entrades i sortides. 

 

ESPAIS PER ENTREVISTES PERSONALS : AULES D’EDUCACIÓ ESPECIAL. 
 
HAN DE PORTAR EL CARNET DE VACUNES I LA 
DECLARACIÓ OFICIAL  EL DIA D’ENTRADA A L’ESCOLA 
 
 Enllaç declaració responsable per EI : 



 
https://drive.google.com/file/d/1ka21JWj54SzRBrE5jst-

GDjoixRdDtdH/view?usp=drivesdkesdk 

Enllaç declaració responsable  per 6è i primària : 
 
https://drive.google.com/file/d/1lmirQ-oqx2iwuY6TbotaHya_PpOSa-

UO/view?usp=driv 

 
 
 

 

LES FAMÍLIES DE CAP MANERA ENTREN AL CENTRE, SI NO 
ÉS AMB CITA PRÈVIA.  

 

 

 

TUTORIES PERSONALITZADES :  

 

Durant aquest dies es faran algunes tutories personalitzades. 

Només tenim previstes de fer la d’alguns alumnes repetidors de CIcle Inicial. 

No es pot posar l'horari concret, ja que ens hem de posar d’acord amb el mediador i 

la família.  

 

També els tutors podran programar entrevistes per l’alumnat que creguin 

convenient. 

 

No es pot posar l'horari concret, ja que ens hem de posar d’acord amb el mediador si 

cal i la família.  
 
 
4- CONTACTE AMB FAMÍLIES : 

 

COM FAREM EL CONTACTE AMB LES FAMÍLIES ? 

 

Tant a EI  com  a 6è : 

 

● Per Tok app a totes les famílies. Amb sol·licitud de resposta. 

● Mitjançant els tutors : videotrucades, whatasapp, correu, classroom, 

telèfon…. com podem. 

● Informació al WEB 

 

COMUNICAT ENVIAT  per Tok app dia 25-05-2020. Per assegurar la comprensió de la 

majoria de famílies, aquesta vegada s’ha fet el comunicat en els dos idiomes 

cooficials. 

 



a)CATALÀ : 

 

Benvolgudes famílies : 

REOBERTURA DE L’ESCOLA   AGUSTÍ BARTRA EN FASE 2 : 

El Departament d’Educació ha anunciat que el curs actual acabarà telemàticament el 

19 de Juny. 

 

Malgrat tot, obliga a  obrir les escoles a partir del dilluns 8 de juny, sempre que 

estiguem a FASE 2. 

L’assistència serà totalment voluntària. 

QUE ES PRETÉN AMB L’OBERTURA ? 

 

- Fer tutories i orientació als alumnes de 6è ( 2 matins cada setmana de 10 :30 

a 12 ) 

- Tutories puntuals individuals a alguns alumnes de 1r a 5è ( cada tutor 

contactarà amb els alumnes que consideri necessari ) 
- Acollida d’alumnat d’educació infantil ( p3,p4,p5)  de  famílies  de les quals 

el pare i la mare per motius laborals hagin de realitzar treball presencial (  cada matí 

9:00 a 12:30 ) 
 

Pròximament per tal de fer una previsió, dels espais, mestres , mesures de 

seguretat i organització en general, us farem una enquesta a través del TOK APP  i  

mitjançant les tutores  sobre les intencions de que els vostres nens i nenes vinguin a 

l’escola durant aquestes dues setmanes a partir del 8 de juny. 

 

 

Demà us faré arribar un TOK APP, preguntat qui vindrà a l’escola durant aquestes 

dues setmanes. 

 

Quan sapiguem els alumnes  que vindran a l’escola, us enviarem informació sobre 

horaris i organització general : higiene, entrades, sortides, patis, aules i tutores ( a lo 

millor no son les tutores dels vostres fills ) 

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

 

b) CASTELLÀ : 

 

Apreciadas famílias :  



 

REOBERTURA DE LA ESCUELA  AGUSTÍ BARTRA EN FASE 2 : 

 

El Departamento de Educación ha anunciado que el curso actual acabarà 

telemáticamente el día 19 de Junio . 

 

A pesar de todo, obliga a  abrir las escuelas a partir del día 8 de junio, siempre que 

estemos en FASE 2. 

 

La asistencia será totalmente voluntaria.  

 

QUE SE PRETENDE AL ABRIR EL CENTRO : 

 

- Hacer tutorías y orientación a los alumnos de 6º ( dos mañanas a la semana 

de 10:30 a 12 ) 
- Hacer tutorías individuales a algunos alumnos de 1º a 5º ( cada tutor  se 

pondrá en contacto con los alumnos que considere necesario ) 
- Acogida del alumnado de educación infantil ( p3,p4,p5) de familias en las 

cuales el padre y la madre tengan que realizar un trabajo presencial ( horario de 9 a 

12:30 ) 
 

 

Próximamente per tal de hacer una previsión de espacios, maestros, medidas de 

seguridad i organización en general, os haremos una encuesta a través del TOK APP 

i mediante las tutoras de vuestros hijos /as sobre las intenciones que tenéis de 

traerlos a la escuela durante estas dos semanas a partir del 8 de junio. 

 

 Mañana os pasaré un TOK APP, preguntando quién vendrá a la escuela durante 

estas dos semanas. 

 

Cuando sepamos los alumnos que vendrán a la escuela,  os enviaremos información 

sobre horarios i organización general : higiene,entradas, salidas, patios , aulas, 

tutores ( a lo mejor no son los de vuestros hijos ) 

 

Gracias por vuestra colaboración. 

 

Aquest Pla es penjarà  al WEB del centre abans del dia 8 de juny. 

Es passarà el Pla de Reobertura del nostre centre  a tots els membres del Consell 

escolar, per correu electrònic ,abans del 8 de juny. 



 

TERRASSA 4 DE JUNY DE 2020 


