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PLA D’OBERTURA DE CENTRE 
ESCOLA AGUSTÍ GIFRE 

(FASE 2) 
 

OFERTA 

1. Alumnat d’educació infantil: S’oferirà servei de guarda a aquells 
alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5) els progenitors dels quals, per 
motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense 
possibilitat de flexibilitzar-lo. Caldrà justificar-ho.  
 
**En cap cas serà obligatori fer ús del servei. 
 
Característiques del servei de guarda (normativa): 

a) Horari d’atenció: De 9h a 13h amb entrades i sortides 
esglaonades cada 15-20 minuts (si es creu necessari) 
 

b) Agrupaments: 
- 8 alumnes màxim a P3, 10 alumnes màxim a P4 i a P5.	
- En la creació dels grups no es mantindrà el criteri grup 

classe.	
- S’assignarà un adult (guarda) a cada grup (pot no ser el 

tutor/a de referència).	
- Un cop es tanquin els grups i comenci l’activitat presencial 

ja no es podrà afegir cap alumne/a o grup nou al servei. 	
 

c) Activitat:  
- No es farà classe. Les classes seguiran essent 

telemàtiques.	
- No es podran compartir materials 	
- Totes les activitats seran individuals	
- Les mesures de distanciament, higiene i impossibilitat de 

lliure moviment seran molt estrictes.	
- Es demanarà que portin materials de casa (tant per estar al 

pati com per estar a l’aula).	
 

d) Admissió:  
- Caldrà demostrar que ambdós progenitors treballen 

presencialment fora de casa.	
- Caldrà complir tots els requisits d’assistència establerts pel 

Departament d’Educació i el Departament de Salut.	
 
Organització i funcionament del servei de guarda (al nostre centre): 

a) Nombre d’alumnes que faran ús del servei de guarda: 
• P3: 5 alumnes 	
• P4: 2 alumnes 	
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• P5: 7 alumnes	
 

 
b) Nombre de grups i ubicació:   

• P3 i P4: 1 grup de 7 alumnes (aula de P4B)	
• P5: 1 grup de 7 alumnes (aula de P5A)	

 
c) Nombre de mestres d’infantil que assistiran al centre: 3+1 cada 

dia. 
 

d) Ús dels WC: No caldrà fer torns.  
 

e) Ús de les d’aules: Es delimitaran zones de 4 m2, com a mínim,  
per a cadascun dels alumnes assistents. L’alumnat haurà de 
romandre en aquest espai sense poder canviar de zona. 

 
f) Ús del pati: Es delimitaran espais concrets per a cada grup. 

 
g) Esmorzars: Cada alumne/a s’haurà de dur el seu esmorzar i la 

seva ampolla d’aigua. S’esmorzarà a l’aula, a la zona delimitada.  
 

h) Entrada i recollida: S’efectuarà per la porta de l’edifici d’infantil 
que dona al pavelló. Les famílies s’hauran d’esperar fóra de 
l’edifici i seran els mestres els que recullin o entreguin els 
alumnes. 

 
i) Activitats que es realitzaran a cada grup, individualment: 

 
a. Contes, cançons o pel·lícules projectats a la pissarra 
b. jocs orals 
c. modelatge plastilina 
d. dibuixos 
e. jocs individuals que es portin de casa.  
     No s’empraran joguines o jocs de l’escola. Se’ls facilitarà 
una safata amb: 
 

• llapis, goma i maquineta	
• retoladors	
• colors 	
• plastilina	
• folis	

 
Cada dia es guardarà el material de cada alumne en bosses 
individuals, etiquetades amb el nom del nen/a, perquè no ho 
toqui ningú més. 
 
Es farà una llista per a les famílies que faran ús del servei de 
guarda amb tot el que han de dur (gorra, llibreta, esmorzar, 
aigua, joguina,i  mascareta.  
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j) Mascaretes: Tot l’alumnat n’ha de portar una posada. Un cop a la 

zona de seguretat se la podran treure. Caldrà que se la posin en 
els desplaçaments. 

 
Altres consideracions (normativa): 

a) No hi haurà servei de menjador. 
b) No hi haurà servei de transport 
 
**Per poder venir presencialment caldrà complir tots els 
requisits d’assistència establerts pel Departament d’Educació i 
el Departament de Salut. (Caldrà dur declaració responsable) 

 
2. Alumnat de 6è: L’escola els citarà l’última setmana (15-19 de juny), en 

franja horària concreta perquè: 
• recullin les seves pertinences	
• tornin els llibres socialitzats, de la biblioteca o altres 

materials de l’escola que tinguin a casa	
• recullin els informes en paper	
• recullin recomanacions d’estiu 	

 
**Per poder venir presencialment caldrà complir tots els 
requisits d’assistència establerts pel Departament d’Educació i 
el Departament de Salut. (Caldrà dur declaració responsable) 

 
3. Alumnat que fa canvi de centre (de P3 a 5è): L’escola els citarà  

l’última setmana (15-19 de juny) perquè: 
• recullin les seves pertinences	
• tornin els llibres socialitzats, de la biblioteca o altres 

materials de l’escola que tinguin a casa	
• recullin els informes en paper	
• recullin recomanacions d’estiu 	
• recullin medicaments, si escau	

 
**Per poder venir presencialment caldrà complir tots els 
requisits d’assistència establerts pel Departament d’Educació i 
el Departament de Salut. (Caldrà dur declaració responsable) 

 
4. De P3 a 5è: L’alumnat que es convocarà la segona setmana de juny (del 

8 al 12) per venir en tutories individuals serà: 
 

a) alumnat o famílies que l’EAP vulgui veure per acabar de tancar 
valoracions (noves famílies de P3 que no han anat mai a la llar, 
alumnes de sisè amb NEE, altres alumnes pendents de qualsevol 
altre curs).  
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**Per poder venir presencialment caldrà complir tots els 
requisits d’assistència establerts pel Departament d’Educació i 
el Departament de Salut. (Caldrà dur declaració responsable) 

 
 

REQUISITS D’ASSISTÈNCIA 

 
1. Alumnes: Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els 

següents requisits:	
 

a. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 
qualsevol altre quadre infecciós. 
 

b. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant 
els 14 dies anteriors. 

 
c. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
 

d. Calendari vacunal al dia. (Caldrà justificar-ho) 
 

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 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 a la 
CovID-19: 
 

a) Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius 
de suport ventilatori. 
 

b) Malalties cardíaques greus. 
 

c) Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells 
infants que precisen tractaments immunosupressors). 

 
d) Diabetis mal controlada. 

 
e) 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 el model 
que serà facilitat, per la qual els seus fills o 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 
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i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol 
incidència. 
 
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills/es 
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. 
 

2. Mestres: Per poder reincorporar-se els mestres han de reunir els 
següents requisits:	
 
2.1. No formar part d’un grup de vulnerabilitat, segons la relació següent:  

• Diabetis 	
• Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió) 	
• Malaltia hepàtica crònica 	
• Malaltia pulmonar crònica 	
• Malaltia renal crònica 	
• Immunodeficiència 	
• Càncer en fase tractament actiu 	
• Embaràs 	

 
2.2. No tenir més de 60 anys.  

 
2.3. No presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, 
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 
quadre infecciós. 

 
2.4. No ser o haver estat positiu/va per al SARS-CoV 2 durant els 14 
dies anteriors. 
 
2.5. No haver estat en contacte estret amb algú positiu confirmat o que 
patia simptomatologia compatible, en els 14 dies anteriors. 
 
Caldrà justificar els motius de no assistència a la direcció del centre. 

 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 

1. Distanciament físic: Es proposa que els infants disposin d’un espai 
d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada d’1,5-2 
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 grups reduïts i estables.  
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. Es recomana que pares 
i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar. 
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2. Rentat de mans: Es tracta de les mesures més efectives per a 

preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. 
En infants, es requerirà rentat de mans: 

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.	
• Abans i després de l’esmorzar.	
• Abans i després d’anar al WC (infants continents).	
• Abans i després de les diferents activitats (també de la 

sortida al pati).	
 
En el cas del personal que treballa al centre educatiu, 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 2 hores.	

 
Es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica. 
No caldrà dur guants. 
 

3. Ús de mascaretes: 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. 
 

4. 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. 

 
Per més que ho intentarem, en cap cas podem garantir un control absolut de 
les mesures de prevenció atesa la dificultat que això comporta amb alumnes 
d'aquestes edats. 
 


