
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pla d’obertura juny 2020  

                   Col·legi Boix 
 

 

 

 

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la 

finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels 

centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 

de maig de 2020, estableix que cada centre educatiu elabori el seu Pla 

d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla 

estableix abans de l’admissió dels alumnes. 

 

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres 

educatius per al desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el 

següent Pla d’Obertura. 

 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 

presencial al centre: 

 

Docents Infantil i Primària 10 

Docents ESO 6 

Personal PAS 1 

Personal neteja 1 

 

El personal docent d’infantil restaran a l’escola de 9:00 a 13:00. La resta 

del personal docent assistirà al centre de forma puntual, en funció de les 

cites presencials acordades i només pel temps de l’activitat. La resta de la 

seva dedicació serà telemàtica com fins ara. 

 

Aquesta assistència al centre serà autoritzada pel director. 

 

 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

 

 

Educació infantil a concretat 

4t ESO a concretar 

6è de Primària a concretar 

Altres cursos a concretar 

 

 

 

3.- Organització de l’acció educativa presencial. 

 

Aquest servei s’ofereix, amb caràcter voluntari per a l’alumnat, per tal de 

donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament 

personalitzat del seu pas a secundària en el cas de 6è i en els estudis 

posteriors en el cas de 4t d’ESO. S’establirà de manera gradual i no 

necessàriament permanent, d’aquesta forma: 

 



Atenció educativa presencial 4t ESO: 

 

 
GRUP 

MÀXIM 15 ALUMNES 

DOCENT DE 

REFERÈNCIA 
AULA 

DIA HORA 

D’ENTRADA 

HORA DE 

SORITDA 
ESBARJO 

DLL DM DX DJ DV 

MATES MIREIA ESO4 X  X   9:00 10:00 -- 

MATES MIREIA ESO4  X  X  9:00 10:00 -- 

CATALÀ/CASTELLANO CRIS MTZ ESO3  X  X  9:00 10:00 -- 

CATALÀ/CASTELLANO CRIS MTZ ESO3 X  X   9:00 10:00 -- 

SOCIALS/LLATÍ CRIS M ESO4 X  X   10:15 11:15 -- 

SOCIALS/LLATÍ CRIS M ESO4  X  X  10:15 11:15 -- 

BIOLOGIA MIQUEL ESO3  X  X  10:15 11:15 -- 

BIOLOGIA MIQUEL ESO3 X  X   10:15 11:15 -- 

TECNOLOGIA DAVID ESO4 X  X   10:30 11:30 -- 

TECNOLOGIA DAVID ESO4  X  X  10:30 11:30  

ANGLÈS ELENA ESO3 X  X   10:30 11:30 -- 

ANGLÈS CRIS M ESO2 X  X   10:30 11:30 -- 

 

 

Atenció educativa presencial 6è de Primària: 

 

 
GRUP 

Nº 

alumnes 

DOCENT DE 

REFERÈNCIA 
AULA 

DIA 
HORA 

D’ENTRADA 

HORA DE 

SORITDA 
ESBARJO 

DLL DM DX DJ DV 

(màx 13 

al) 
Sònia 6è x  x   9:00 10:00 -- 

(màx 13 

al) 
Sònia 6è  x  x  9:00 10:00 -- 

 

 

 

Observacions: 

 

Els grups es faran per ordre alfabètic. 

L’activitat té caràcter voluntari. 

 

 



L’entrada al centre es farà respectant les pautes de seguretat següents: 

 

✓ Assegurar el distanciament físic de 2m. A la rampa d’entrada de 

l’aulari hi haurà unes marques, on s’hauran de situar l’alumnat. Els 

familiars (si no és amb cita prèvia) no podran entrar al centre.  

✓ Rentat de mans: 

Entrada i sortida de l’escola 

 

Abans i després dels àpats 

 

Abans i després d’anar al WC 

 

Abans i després de les diferents activitats (pati inclòs) 

✓ Cal que portin mascareta higiènica. Quan es compleixin mesures 

òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. 

✓ Cal portar actualitzat el carnet de vacunes. 

✓ Cal presentar la Declaració responsable (us la farem arribar abans 

de l’activitat presencial). 

 

A l’annex hi figuren les actuacions de ventilació, neteja i desinfecció 

d’espais; dictades pel Departament d’Educació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- Organització de l’acollida d’Educació infantil: 

 

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

6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i 

professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de 

flexibilitzar-lo (Han de presentar un full de Declaració responsable) 

 

S’organitza de 9 a 13h de la següent forma: 

 
GRUP 

Nº 

alumnes 

DOCENT DE 

REFERÈNCIA 
AULA 

HORA 

D’ENTRADA 

HORA DE 

SORITDA 
ESBARJO 

P-3 JÚLIA P-3 9:00 13:00 
11:00 a 11:30 

PATI DELS PETITS 

P-3 EMMA 1r 9:00 13:00 
11:00 11:30 

PATI DELS GRANS 

P-4 SANDRA P-4 9:00 13:00 
10:15 a 11:45 

PATI DELS PETITS 

P-4 NOELIA 2N 9:00 13:00 
10:15 a 11:45 

PATI DELS GRANS 

P-5 PAQUI P-5 9:00 13:00 
10:15 a 11:45 

PATI DELS PETITS 

P-5 JONA 3R 9:00 13:00 
10:15 a 11:45 

PATI DELS GRANS 

 

 

 

 

Observacions: 

 

La previsió d’assistència és de pocs alumnes. Malgrat això el centre 

disposa d’organització i espais per tal d’acollir els nens i nenes les famílies 

dels quals tinguin problemes de conciliació. 

 

La ràtio del grup serà de: 8 alumnes a P3 i 10 a P4 i P5 

 

 

 



Si fos el cas, l’entrada: 

 

✓ Per tal d’assegurar el distanciament físic de 2m. L’entrada es farà per 

la porta habitual. Hi haurà un interval de 10 min entre família i família. 

A concretar amb les famílies interessades.  

✓ Rentat de mans: 

Entrada i sortida de l’escola 

Abans i després dels àpats 

Abans i després d’anar al WC 

      Abans i després de les diferents activitats (pati inclòs)  

✓ Els nens i nenes d’infantil no cal que portin mascareta  higiènica. Cal 

portar actualitzat el carnet de vacunes. 

✓ Cal presentar la Declaració responsable (us la farem arribar abans 

de l’activitat presencial). 

 

 

A l’annex hi figuren les actuacions de ventilació, neteja i desinfecció 

d’espais; dictades pel Departament d’Educació. 

 

 



5. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en 

grup reduït, que preveu el centre educatiu 

 

Atenció personalitzada: S’aplicarà en qualsevol curs i nivell. Aquesta és 

una mesura excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i 

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

únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. 

 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general: 

 

NIVELL ACTIVITAT DIA HORARI Nº 

ALUMNE 

DOCENT 

RESPONSABLE 

1R TUTORIA DILLUNS 12:00-13:00 1 MAICA 

2N TUTORIA DIMARTS 12:00-13:00 1 EMMA 

3R TUTORIA DIMECRES 12:00-13:00 1 ESTEFANIA 

4T TUTORIA DIJOUS 12:00-13:00 1 ANA 

5È TUTORIA DIVENDRES 12:00-13:00 1 JONATAN 

6È TUTORIA DIVENDRES 12:00-13:00 1 SÒNIA 

 

 

Atenció tutorial en grups reduïts (si es creu necessària): Aquesta és una 

mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció 

personalitzada. S’oferirà a alumnes de qualsevol nivell, quan es cregui 

necessari. El tutor convocarà els grups d’alumnes prèviament. 

 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general: 

 

NIVELL ACTIVITAT DIA HORARI Nº 

ALUMNE 

DOCENT 

RESPONSABLE 

1R TUTORIA DILLUNS 10:00-11:00 

MÀXIM 13 

ALUMNES 

MAICA 

2N TUTORIA DIMARTS 10:00-11:00 EMMA 

3R TUTORIA DIMECRES 11:00-12:00 ESTEFANIA 

4T TUTORIA DIJOUS 11:00-12:00 ANA 

5È TUTORIA DIVENDRES 9:30-10:30 JONATAN 

6È TUTORIA DIVENDRES 9:30-10:30 SÒNIA 

 

 



Observacions: 

 

Tant l’atenció personalitzada com l’atenció tutorial en grups reduïts són 

una mesura excepcional i no continuada. L’horari que figura en la taula és 

el reservat, si fos necessari, per realitzar l’activitat. 

 

Tot i això l’alumnat serà citat, si es creu necessari, per la tutora. 

 

L’entrada al centre, si escau, es farà respectant les pautes de seguretat 

següents: 

 

✓ Assegurar el distanciament físic de 2m. 

✓  Rentat de mans: 

1) Entrada i sortida de l’escola 

2) Abans i després dels àpats 

3) Abans i després d’anar al WC 

4) Abans i després de les diferents activitats (pati inclòs) 

✓ Cal que portin mascareta higiènica. Quan es compleixin mesures 

òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. 

✓ Cal portar actualitzat el carnet de vacunes. 

✓ Cal presentar la Declaració responsable (us la farem arribar abans 

de l’activitat presencial). 

 

A l’annex hi figuren les actuacions de ventilació, neteja i desinfecció 

d’espais; dictades pel Departament d’Educació. 



ANNEX 1 

 

Segons INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS 

CENTRES EDUCATIUS 

 

(Per al desplegament del PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN 

FASE 2 DE DESESCALADA N LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A 

L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL 

CURS 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) 

 

JUNY 2020 

 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

 

2.1. 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. 

 

2.2. 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. 

 

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: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té 

una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 

litre d’aigua, o bé posant 1 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 el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir 

de l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de 

l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 

5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un 

alcohol del 70,6 %). 

 

 

 



Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada 

habitual que és del 3% de peròxid 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 pel 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 1 vegada al dia. 

 

2.3. 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 (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. 

 

 

 
 


