
 

PLA DE REOBERTURA DE CENTRE DE L’ESCOLA GUIXOT DE SABADELL  

JUNY 2020 

1. MARC NORMATIU I ENFOCAMENT GENERAL 

- 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.  

- INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS. 

 
La reobertura del centre s’iniciarà amb l’assistència voluntària per als alumnes en el moment 
que s’iniciï la Fase 2 de desescalada.  

Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica, sense modificar-la, 
que continuarà fins al final del curs.  

Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes per la 

normativa vigent, tal com es detalla a l’apartat 3.b) Protocol de mesures higièniques i de 
prevenció de riscos laborals COVID-19.  

2. ACCIONS PRÈVIES I PREVISIONS.  

a. Alumnat.  

Durant el període de tancament de l’escola s’ha mantingut el contacte amb totes les famílies i 
els alumnes, mantenint telemàticament l’activitat docent.  

S’ha fet atenció individualitzada i acompanyament i assessorament, per part de les tutores i el 
gabinet psicopedagògic de forma regular. 

 
Es comunica la publicació a la web del present a les famílies per correu electrònic el dia 5 de 
juny.  

Es fa la següent previsió d’activitat a partir del 8 juny, data d’inici de la Fase 2: 



• Acompanyament tutorial i tancament d’etapa per a EP6 i ESO4, organitzats en grups de 
màxim 13 alumnes de EP i 15 alumnes a Secundària.  

• Acompanyament tutorial en grups reduïts d’alumnes per a la resta de nivells, 
organitzats en grups de màxim 13 alumnes de EP i 15 alumnes a Secundària.  

• Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell, amb possibilitat d’assistència d’un 
sol progenitor acompanyant l’alumne/a.  

• Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’Educació Infantil en 
grups reduïts de màxim 8 alumnes per alumnes de P3, i de 10 alumnes en cas de P4 i 
P5.  

• Es continuarà amb l’activitat docent telemàtica, adaptant els horaris, si cal per a 
l’activitat presencial.  

b. Disponibilitat de professionals.  

• Educació Infantil (2n cicle): 2 

• Educació Primària: 8  

• Educació Secundària Obligatòria: 9 

• PAS: 1  

• Els treballadors hauran de declarar condicions de vulnerabilitat, contactes 
estrets i simptomatologia CoVID19.  

• Es farà difusió de cartelleria i procediments per evitar risc de contagi entre el 
personal: distanciament físic, rentat de mans i utilització de mascareta (higiene 
respiratòria: UNE).  

• Es facilitarà mascareta i es distribuirà gel hidroalcohòlic als diferents espais on 
resulti necessari.  

• Es nomena Responsable de Prevenció i control de la Infecció la Sílvia Gassó. 

• Es prendran les mesures adients en la neteja i desinfecció del centre en els dies 
previs i en especial, en els dies que es prevegi l’atenció als alumnes i 
l’assistència del personal.  

3. ORGANITZACIÓ DOCENT I LOGÍSTICA 

a. Previsió d’alumnat que assistirà al centre i definició de grups, distribució d’espais i 
franges horàries.  



b. Protocol de mesures higièniques  

S’adoptaran les mesures d’higiene recomanades per la Generalitat i PROCICAT. 

c. Accessos a l’escola.  

Tot l’alumnat i personal tindrà accés a l’escola per l’edifici del Passeig Comerç. 

Queda terminantment prohibit l’accés a les instal·lacions de l’escola de les famílies a 
no ser que tinguin cita concertada per a una entrevista individualitzada.  

d. Registre d’assistència i traçabilitat i protocols davant de simptomatologia (alumnat 
i personal):  

- Personal:  

• Es mantindrà el procediment habitual establert a centre. 

• Es prendrà la temperatura corporal a l’arribada sense registre. 

• Es seguirà el Protocol establert, en cas d’aparició de símptomes d’un 
treballador: no assistir a l’escola, anar al CAP. 

• Es mantindrà informat al Responsable de Prevenció i control de la Infecció  

Curs
Nombre 
alumnes

Responsable Espai Dia Horari

P3 i P4 7 (2, 5) Montse Sala Aula P3 11 juny 9:30-10:15

P5 —— —— —— —— ——

1r 5 Rosa Pocorull Menjador 11 juny 9:00-10:00

2n 7 Sílvia Puigdollers Pati 11 juny 9:00-10:00

3r 4 Sílvia López Sala d’actes 11 juny 9:00-10:00

4t 5 Anna Blanco Menjador 11 juny 10:30-11:30

5è 5 Rosa Maria Prat Pati 11 juny 10:30-11:30

6è 3 Celi Tió Sala d’actes 11 juny 10:30-11:30

1 i 4 ESO 5 (3, 2) Nàdia Martínez Aula P0 11 juny 11:00-12:00

2 i 3 ESO —— —— —— —— ——



- Alumnat:  

Es durà un registre d’assistència en tots els grups organitzats, indicant les incidències 
que s’hagin pogut produir en cada cas.  

Les famílies que optin per portar els seus fills a l’escola han de signar una declaració 
responsable per garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb 
símptomes o situacions familiars de possibilitat de contagi a l’escola. Es recomana 
prendre la temperatura de l’infant diàriament abans d’accedir al centre educatiu. 

En cas d’observar-se símptomes sospitosos d’infecció per COVID-19 en un alumne se 
l’aïllarà automàticament, es contactarà amb la família perquè el vingui a recollir a 
l’escola i se n’informarà al Centre d’Atenció Primària de referència de l’escola. 
Posteriorment, i segons les indicacions del CAP de referència, es prendran les mesures 
que calgui amb el grup de l’alumne/a afectat.  

e. Atencions individualitzades.  

Aquelles famílies o alumnes que desitgin concertar una entrevista individualitzada 
s’hauran de posar en contacte via correu electrònic amb el tutor o tutora de l’alumne/a 
qui oferirà l’horari disponible per concertar la visita. Només podrà acompanyar 
l’alumne/a un sol progenitor com a màxim. L’espai on es duran a terme aquestes 
entrevistes individualitzades es determinarà en funció de la disponibilitat d’espais.  

4. DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ DEL DOCUMENT  

Amb data 5 de juny de 2020, la titularitat ha informat el Consell Escolar del contingut 
Pla d’Obertura i es posa a disposició de l’inspector d’Educació de referència perquè 
doni el seu vist i plau.  

Sabadell, a 5 de juny de 2020. 


