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INTRODUCCIÓ – JUSTIFICACIÓ:
El Departament d’Educació de la Generalitat, autoritat competent en matèria
educativa a Catalunya, expressa la seva absoluta prioritat en garantir el dret
a l’educació de tot l’alumnat a partir de l’atenció presencial i grupal en el seu
centre per a la realització i el seguiment de l’activitat formativa i lectiva
ordinària, que, en les circumstàncies actuals, només podrà ser possible de
manera completa en el curs 2020-2021, a partir del mes de setembre, quan
hagi desaparegut l’estat d’alarma, no hi hagi cap fase de desescalada encara
en vigor ni estigui vigent cap restricció de mobilitat, atenent sempre les
indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a mesures de prevenció,
higiene i distanciament físic, en especial les emeses específicament per a la
comunitat educativa.
Mentrestant, les mesures acordades pel Departament han d’adequar-se a les
indicacions de les autoritats competents en matèria de salut pública i
protecció civil segons els reials decrets d’estat d’alarma i els acords del
Govern de la Generalitat i a partir de l’evolució territorial i restrictiva de les
diferents fases de desescalada. I, per damunt de tot, al deure inexcusable de
garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic i
d’administració i serveis dels centres educatius i de les famílies que
conformen la comunitat educativa.
Malgrat tot això, també és prioritat del Departament atendre de forma
personalitzada els alumnes que ho requereixin o ho sol·licitin abans de la
finalització del curs 2019-2020, amb totes les limitacions que imposen les
consideracions prèvies. Així com l’obertura de tots els centres per a
possibilitar aquesta prioritat i, un cop finalitzat el període lectiu i d’avaluació
del curs, per a facilitar les activitats comunitàries d’estiu adreçades a infants i
joves. Ja hem efectuat una primera reobertura dels centres per al moment
presencial del període de preinscripció, que, amb l’autorització del PROCICAT i
donat el seu caràcter excepcional, no ha calgut adequar al previst en cap de
les fases de l’estat d’alarma. Es tracta d’entendre, doncs, que els centres,
mentre calgui per a qualsevol finalitat educativa o comunitària, ja no tancaran
fins a l’inici del curs 2020-2021.
MARC DE PARTIDA
Des que el PROCICAT, a proposta del Govern de la Generalitat i amb l’acord
del Departament, va ordenar el passat 12 de març el tancament immediat de
tots els centres del sistema educatiu no universitari, s’han succeït diverses
decisions executives del Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat,
avalades quan ha calgut per les respectives cambres legislatives, que són
d’obligat compliment per a qualsevol pla de reobertura de centres en el final
del curs 2019-2020 i d’organització dels centres i dels estudis en el curs
2020-2021.

En aquest sentit són d’especial rellevància els reials decrets i les ordres del
Govern de l’Estat referents a l’estat d’alarma (incloent-hi el Plan para la
Transición hacia una Nueva Normalidad) i els diversos acords del PROCICAT
presos a petició del Govern de la Generalitat, fonamentalment en tot el que té
a veure a les fases de desescalada i les possibilitats limitades de reversió del
confinament i els seus efectes que inclouen i normativitzen
Així, cal recordar que la Fase 1 encara impedeix l’accés d’alumnat als
centres, mentre que la fase 2 ho fa de manera limitada i deixa la potestat de
regular aquestes limitacions a les autoritats educatives competents. La Fase 3
no és explicitada, pel que fa a les activitats educatives, en cap document fins
ara aprovat per les autoritats competents, perquè no és previst que hi pugui
arribar cap territori abans de la finalització de l’activitat lectiva del curs 20192020.
ORIENTACIONS I RECOMENACIONS DE LES AUTORITATS SANITÀRIES
A la vegada, qualsevol decisió que prengui el Departament ha d’estar en
consonància amb les orientacions i recomanacions que fins a la data d’avui
ens han fet arribar les autoritats sanitàries.
Pel que fa al Departament de Salut:
- Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles, de la Secretaria
de Salut Pública del Departament, la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut
de Salut de Global de Barcelona.
- Marc estratègic llars d’infants, de la Secretaria de Salut Pública del
Departament.
- Marc estratègic escoles d’educació especial, de la Secretaria de Salut Pública
del Departament.
Pel que fa al Ministerio de Sanidad:
- Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial
de centros educativos en el curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad i el
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Tampoc no podem obviar altres documents emesos per experts en pediatria i
salut escolar, que no tenen en cap cas el caràcter vinculant de les anteriors,
però aporten plantejaments que han de ser valorats:
- Guía de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros
educatives (Covid-19), de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar i
l’Asociación Científica Española de Infermería y Salud Escolar.

- Propuesta de la AEP en relación a la apertura gradual de las areas de
educación infanto-juvenil, de l’Asociación Española de Pediatría.
Així, les autoritats sanitàries ens han dictat mesures estrictes de seguretat,
prevenció i higiene pel que fa als espais, el distanciament físic i la
vulnerabilitat de tipologies específiques d’alumnat, professorat i personal dels
centres.

OBERTURA JUNY 2020
1- DATES.



En cas d’obrir el 8 de juny (entrada confinament fase 2), l’escola
estaria oberta 10 dies.
(Del dilluns 8 al divendres 12).
(Del dilluns 15 al divendres 19).
(Divendres 19 darrer dia lectiu del curs).
L’ escola romandrà oberta per tasques administratives fins el 31 de juliol
pel C/ Girona 55 amb cita prèvia.
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 13h.

2- MESURES HIGIÈNIQUES PRÈVIES.









Desinfecció i neteja del centre.
1 capsa de guants de 100 unitats.
1 mascareta FFP2 per a cada professor i personal de secretaria.
1 termòmetre a cada punt d’entrada.
1 dispensador de gel hidroalcohòlic a cada aula oberta.
Mampares de separació Secretaria.
Dispensador de gel hidroalcohòlic a cada punt d’entrada.

3- DISTÀNCIES.
Caldrà en tot moment respectar les distàncies marcades per normativa entre
les taules dels alumnes (4m2) i intentar que no es trobin pels passadissos,
escales ni als lavabos. Els mestres hauran d’estar molt atents també a que no
es faci intercanvi de material entre ells.

4- IDENTIFICACIÓ NOMBRE ALUMNAT


Passar una enquesta a les famílies, juntament amb una carta
diferenciada en funció d’etapes i grups:



A- Alumnat de 6è d’EP i 4t ESO: De manera voluntària. Són els
que acaben etapa i se’ls convocarà per donar suport a la seva
finalització i completar l’orientació en el dos dies establerts a la
setmana.



B- Alumnat Educació Infantil: De manera voluntària, però cada
dia de 9h a 13h (entrades i sortides esglaonades).



C- Alumnat de 1r a 5è d’EP i de 1r a 3r d’ESO: De manera
voluntària dos dies a la setmana.

5- PLANTILLA NOMBRE ALUMNAT ASSISTENT.
Educació Infantil.
P3
1

P4
2

P5
2

Educació Primària.
Primer
0

Segon
3

Tercer
3

Quart
4

Educació Secundària.
Primer
1

Segon
3

Tercer
2

Quart
2

Cinquè
3

Sisè
5

6- ZONES A OCUPAR.


Infantil: C/ Tarafa Nº 73 (menjador+ pati)



Primària:C/ Girona Nº 55
C/ Tarafa Nº71 (aula de 4t EP/5è EP)



Secundària:C/ Tarafa Nº69 (aula 2n ESO)
Deixem Edifici Educació Infantil tancat (Joan Prim).
7- PERSONAL DEL CENTRE.

S’establirà en funció dels grups d’alumnat que confirmin l’assistència. En
principi, assistiran aquells mestres i professors que es necessitin, excloent les
persones de risc i conciliació familiar.
També vindran les dues secretàries.
8- PERSONAL DE RISC I EXEMPT.

Seguint la normativa, els mestres o professors exempts d’anar a l’escola,
seguiran el treball telemàtic des de casa.

9- ACCÉS AL CENTRE.
Podem fer servir tres entrades:
Infantil:
C/ Tarafa Nº 73
Primària:
C/ Girona Nº 55 (alumnat de 5è -6è EP).
C/ Tarafa Nº71 (alumnat de 1r-2n-3r- 4t EP).
Secundària:
C/ Tarafa Nº69

10- ENTRADA I SORTIDA .
En entrar a l’escola, es prendrà la temperatura dels nens (que quedarà
registrada), se li posarà el gel i anirà directament a l’aula on estarà el
seu mestre/a.
No es permet l’accés de les famílies al centre sense cita prèvia.
Es recomana que l’alumnat vingui només acompanyat per una persona
i que aquest no sigui de risc.
Persones responsables de l’entrada i sortida d’alumnes:


Infantil:
Caty Fenández: C/ Tarafa Nº 73



Primària:
Tonya Farrés: C/ Girona Nº 55
Carmen López: C/Tarafa Nº71



Secundària:
Sheyla Alonso:C/ Tarafa Nº69

11- PATI.
Es farà sortir només de grup en grup i segons les possibilitats. Alguns
dels grups no sortiran.
L’esmorzar es farà a l’aula.
12- ÀPATS I MENJADOR.
És recomanable que els nens i les nenes portin una ampolla d’aigua marcada
amb el seu nom per no beure aigua de l’aixeta ni reomplir l’ampolla.
L’alumnat d’ Educació Infantil pot portar l’esmorzar a l’escola. Els d’Educació
Primària i Secundària hauran de venir esmorzats de casa.
No hi haurà servei de menjador.
El menjador es farà servir com a aula d’Infantil.

13- ACTIVITATS.


Per als grups d’Infantil, de suport emocional i sociabilització.



Per als grups de Primària i ESO (excepte quart), suport
emocional i tutorial.



Per a quart ESO, suport emocional i orientació.

14- TUTORIA FAMILIAR.

L’atenció personalitzada a les famílies (tutoria) s’ha fet, s’està fent i es farà
telemàticament.
En cas que una família demani fer una tutoria individualitzada presencial,
se la citarà amb hora prèvia i només hi pot assistir l’alumne/a i un familiar.
Es farà en el dia i horari que aquell grup va a l’escola.

15-

TREBALL ACADÈMIC.

Seguirà sent telemàtic, per tal que els que es queden a casa i els que
vénen a l’escola tinguin les mateixes oportunitats. És a dir, que no
canviarem la programació que tenim feta per aquest trimestre.
A partir del dia 22 de juny les famílies rebran els informes del tercer
trimestre, finals i extraordinaris per correu electrònic.
El material a fer servir al centre serà individual i no es pot portar material
innecessari (joguines, mòbils, tauletes, ordinadors personals...).
L’alumnat d’Infantil rebrà el material individualment el primer dia i es
quedarà a l’escola; no el podran compartir amb els altres.
L’alumnat d’EP i ESO, hauran de portar el seu estoig i una llibreta que no
podran compartir amb els altres companys.

16-

DIVISIÓ DE GRUPS ALUMNAT.

Seguint la normativa , el nombre màxim d’alumnat per grup serà:





P3.- 8 alumnes/grup.
P4 i P5.-10 alumnes/grup.
Primària.-13 alumnes/grup.
ESO.- 15 alumnes/grup.

17-

MESURES DE PROTECCIÓ CONSTANTS.

Caldrà fer el seguiment constant de:
Alumnat:
 Posar gel cada vegada que entrem i sortim de l’escola.
 Posar gel cada vegada que canviem de material.
 Rentat de mans constant/gel per part del professorat.
 Rentar mans abans i després de menjar esmorzar.
 Rentar mans abans i després d’anar al lavabo.
 Rentar mans abans i després de les diferents activitats.
 Dispensadors de sabó i tovalloletes d’un sol ús.
 Vigilar que no es passin material entre ells.
 Respectar sempre la distància exigida (2 metres).
 Vigilar que no interactuïn als passadissos ni escales.
 Controlar molt l’accés als lavabos.
 Ús de mascaretes:
Infantil: No cal.
Primària: Quirúrgica (L’hauran de portar de casa)
Secundària:Quirúrgica (L’hauran de portar de casa)
Personal docent i no docent:
 Rentar mans a l’arribada del centre, abans del contacte amb els nens,
abans d’entrar en contacte amb qualsevol aliment, abans i després
d’acompanyar a l’infant al lavabo i després d’anar al lavabo, abans i
després de mocar a un infant (mocadors d’un sol ús).
 Com a mínim rentada de mans cada dues hores.
 Ús de mascaretes:
Infantil: Mascareta FPP2
Primària: Mascareta FPP2
Secundària: Mascareta FPP2

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. Pel que fa a les pautes de ventilació, i per
aquells espais dels centres que disposin d’algun sistema de climatització,
caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de Salut
recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i
locals de concurrència humana.
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 exteriors 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
les 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
tensioactius que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la
concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. Caldrà
fer un mínim d’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,
especialment en aquells de màxima concurrència.
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.

18- OBSERVACIÓ MALALTIA AL CENTRE.
En cas d’observar que algun nen té febre o presenta algun símptoma de
malaltia, sigui la que sigui, s’avisarà a la família i no es permetrà que es
quedi . Hem de procurar portar els menors riscos possibles per als altres
nens i personal docent i no docent.
19- HORARI.

INFANTIL:
El centre farà l’horari de DILLUNS A DIVENDRES, de 9h. a 13h. (Entrades
i sortides esglaonades)

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA:
El centre farà l’horari de DILLUNS i DIJOUS.


6è d’EP : Dos dies setmanals de 9.15h a 11.15h.



4t d’ESO: Dos dies setmanals de 8.45h a 10.45h.



La resta d’alumnat tindrà la presència de dos dies a la setmana (de
9.15h a 11.15h), per a fer acompanyament emocional i tutorial.

El treball acadèmic seguirà sent telemàtic, per tal que els que es
queden a casa i els que vénen a l’escola tinguin les mateixes oportunitats.
És a dir, que no canviarem la programació que tenim feta per aquest
trimestre.
20- DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SETMANAL
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

P3-P4-P5

P3-P4-P5

P3-P4-P5

P3-P4-P5

1r-2n-3r4t-5è6è PRIM

1r-2n-3r4t ESO

1r-2n-3r4t-5è6è PRIM

1r-2n-3r4t ESO

DIVENDRES
P3-P4-P5

21-ORGANITZACIÓ ENTRADES/ PROFESSORAT I ESPAIS.
DILLUNS
P3-P4-P5

Entrades i sortides

Prof/suport

Horari

C/ TARAFA Nº 73

9h-13h

1r-2n-3r-4t ESO

C/ TARAFA Nº 69

Critina T/
Caty
Jordi D

1r-2n-3r-4tEP

C/ TARAFA Nº 71

Patrícia

5è -6è EP

C/ GIRONA Nº 55

Cristina F

DIMARTS I
DIMECRES
P3-P4-P5

Entrades i sortides

Prof/suport

Horari

C/ TARAFA Nº 73

Cristina T
/Caty

9h-13h

DIJOUS
P3-P4-P5

Entrades i sortides

Prof/suport

Horari

C/ TARAFA Nº 73

9h-13h

1r-2n-3r-4t ESO

C/ TARAFA Nº 69

1r-2n-3r-4t EP

C/ TARAFA Nº 71

Cristina T/
Caty
Jordi D/
(11 juny)
Joan F
(18 juny)
Patrícia

5è-6è EP

C/ GIRONA Nº 55

DIVENDRES
P3-P4-P-5

Cristina F/
(11 juny)
Teresa
(18 juny)

8:45h10:45h
9:15h11:15h
9:15h11:15h

Menjador
Infantil
Aula 2n
ESO
Aula
4t EP
Aula
5è EP

Menjador
Infantil

8:45h10:45h

Menjador
Infantil
Aula 2n
ESO

9:15h11:15h
9:15h11:15h

Aula
4t EP
Aula
5è EP

Entrades i sortides

Prof/suport

Horari

C/ TARAFA Nº 73

Cristina T/
Caty

9h-13h

PROFESSORAT SUPLENT

ETAPA

Eulàlia
Cristina N.
Joan Pere

Infantil
Primària
Secundària

Menjador
Infantil

22- RECOLLIDA DE MATERIAL DE LES AULES PER PART DE LES
FAMÍLIES.
La recollida de material es farà el dia 22 de juny amb cita prèvia per
franjes:
Els tutors i tutores comunicaran a les famílies la franja horària per la que
han de passar a recollir el material.
22 de juny:
INFANTIL (Caty): C/ Joan Prim
P-5: De 9h a 10h (la tutora serà a l’aula)
P-3: De 10:15h. a 11:15h (la tutora serà a l’aula)
P-4: De 11:30h a 12:30h (la tutora serà a l’aula)
ESO (Sheyla): C/ Tarafa 69
1r ESO:De 12;45h h a 13:45h (la tutora serà a l’aula)
2n ESO:De 11:30h a 12:30h (la tutora serà a l’aula)
3r ESO:De 10:15h. a 11:15h (la tutora serà a l’aula)
4t ESO:De 9h a 10h (la tutora serà a l’aula)
PRIMÀRIA (Tonya): C/ Girona 55
3r EP:De 9h. a 10h (la tutora serà a l’aula)
2n EP:De 10:15h a 11:15h (la tutora serà a l’aula)
1r EP:De 11:30h a 12:30h (la tutora serà a l’aula)
PRIMÀRIA (Carmen): C/ Tarafa 71
6è EP:De 9h. a 10h (la tutora serà a l’aula)
5è EP:De 10:15h a 11:15h (la tutora serà a l’aula)
4t EP:De 11:30h a 12:30h (la tutora serà a l’aula)

23- DECLARACIÓ RESPONSABLE.
La incorporació del l’alumnat es farà amb una declaració
responsable, la qual es facilitarà el model a les famílies via
correu electrònic.
Aquest document l’alumne/a l’haurà de portar diàriament en mà.

Els requisits per a l’assistència de l’alumnat al centre són
els següents:







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 SARSCoV2, 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 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. La direcció del centre haurà d’actuar davant la detecció de
possibles símptomes de COVID dels alumnes i del personal d’acord amb el
protocol que es farà arribar als centres educatius.
Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal del
centre.

24- PUBLICACIÓ DEL DOCUMENT.
Aquest Pla d’Obertura queda a disposició de la Inspecció, s’informa del mateix
al Consell Escolar de l’escola, al claustre i PAS, i es publica a la nostra pàgina
web, per a coneixement de totes les famílies.

Resolució de la Titular del centre Col·legi L’Estel, de
Granollers per la qual aprova el Pla de reobertura pel curs 201920.
Na Josefa Codina i Masnou, com a titular de Col·legi L’Estel,
de Granollers, i en aplicació de les competències que estableix l’article
132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada
per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2019 per
la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres
per al curs 2019-20
RESOLC:
1. Aprovar el Pla de específic de reobertura curs 2019-20.
2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a
conèixer a tota la comunitat educativa.
Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració
Educativa.
Granollers, 29 de maig de 2020

