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PLA PROVISIONAL D’OBERTURA DEL CENTRE IE ANTAVIANA  

EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 

 

NOTA INTRODUCTÒRIA: 

A l’IE Antaviana hem redactat aquest Pla d’Obertura del Centre acatant les directrius del 

Departament d’Educació de Catalunya i, entenent, que sota la seva responsabilitat. No obstant, 

volem fer constar que aquesta mesura, a dues setmanes de finalitzar el curs escolar, genera 

controvèrsies i dubtes, especialment pel que fa a l’etapa d’infantil. 

 

Pla provisional d’obertura del centre IE Antaviana informat al Consell escolar 

 

1. TERMINI DE VIGÈNCIA DEL PLA 

A la ciutat de Barcelona, i a data 29 de maig, està prevista l’entrada a la Fase 2 de l’estat d’alerta 

a causa del Covid-19 el dia 8 de juny de 2020. 

El curs escolar 2019-2020 finalitza el dia 19 de juny de 2020. 

El Pla d’Obertura que es defineix a continuació tindrà un vigència de 10 dies lectius, del 8 al 19 

de juny, i dins d’una franja horària que s’emmarca entre les 09.00 h i les 13.00 h. Sense servei 

d’acollida matinal ni de menjador. 

Aquest Pla pot quedar suspès tan bon punt comencin les obres d’ampliació del centre. 

2. PRINCIPIS RECTORS 

El pla que es presenta tot seguit correspon a la necessitat de definir i desplegar l’acció educativa 

d’acompanyament a l’alumnat de les diferents etapes del centre tenint en compte els següents 

principis rectors generals i adaptats aquests a cada etapa: 

● L’acció educativa per al curs 2019-2020 seguirà en modalitat telemàtica fins a la 

finalització del curs per a tot l’alumnat. 

● L’acompanyament presencial que es durà a terme des del centres educatius en aquestes 

dues setmanes és d’acció tutorial i de suport emocional i a criteri de la direcció de cada 

centre educatiu. 

● Es considera necessitat prioritària l’atenció a aquell alumnat en base a quatre supòsits: 

✔ Alumnat que finalitza una etapa. En el cas d’Antaviana alumnat de 6è de 

primària. 

✔ Alumnat a qui li calgui un suport específic per raons de salut emocional o de 

necessitats socials, a criteri de la direcció del centre. Els interessats hauran de 

formalitzar la demanda per poder planificar els grups i franges horàries. 

✔ Alumnat de famílies que ho puguin requerir per afavorir la conciliació familiar 

de les etapes d’Infantil i Primària. Caldrà justificació mitjançant un certificat 

d’empresa. Els interessats hauran de formalitzar la demanda per poder 

planificar els grups i franges horàries. 
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✔ Alumnat a qui li calgui un acompanyament per a la planificació dels escenaris 

per als curs 2020-2021. Els interessats hauran de formalitzar la demanda per 

poder planificar els grups i franges horàries. 

 

● En qualsevol cas, l’assistència al centre per part de l’alumnat és voluntària. 

● L’assistència del personal docent que es requereixi i sempre que no presenti factors de 

risc no és voluntària. 

 

 

3. COMUNITAT EDUCATIVA I ALUMNAT: REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA 

Durant aquest termini, poden assistir al centre aquells membres de la comunitat educativa i 

alumnat que compleixin els següents requisits: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors.  

● Calendari vacunal al dia. 

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 i treballadora, 

prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en 

aquests grups vulnerables. 

4. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS 

 

4.1 Distanciament físic 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS 

recomana una distància física superior a 1 metre. 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. 

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.  

● El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies.  

● Els pares i mares no podran accedir al recinte escolar. 

ETAPA EDUCATIVA NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES 

Cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) 8 (sempre mantenint distància) 

Cicle d’Educació Primària (6-12 anys) 13 (sempre mantenint distància) 

Cicle d’Educació Secundària (12-16 anys) 15 (sempre mantenint distància) 
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4.2 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 garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (accessos al centre i als patis, 

passadissos...) hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica. Sobre l’ús de guants salut 

pública manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb 

el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en 

conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans. 

4.3 Mascaretes 

Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per 

cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents: 

 

COL·LECTIU INDICACIÓ TIPUS DE MASCARETA 

2n cicle d’educació infantil 
(3-6 anys)  

No indicada en general. A 
partir de 5 anys i si hi ha 
dificultat per fer complir les 
mesures de distanciament 
s’indicarà. 

Higiènica amb compliment 
norma UNE 

Educació primària (6-12 anys) No indicada en general i si hi 
ha dificultat per fer complir 
les mesures de distanciament 
s’indicarà. 

Higiènica amb compliment 
norma UNE 

Educació secundària (12- 16 
anys) 

No indicada en general i si hi 
ha dificultat per fer complir 
les mesures de distanciament 
s’indicarà. 

Higiènica amb compliment 
norma UNE. 
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Personal docent i no docent Indicada Higiènica amb compliment 
norma UNE 

 

Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 

4.4 VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

 

4.4.1 Pautes de ventilació  

Es ventilaran 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.  

4.4.2 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. 

4.4.3 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. 

4.5 CONTROL DE SÍMPTOMES 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una 

declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els 

infants amb símptomes a la llar, d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de 

COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu 

davant de qualsevol incidència.  

Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres educatius.  

A tal efecte el personal docent i no docent pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT. 

Per tal de garantir una actuació ràpida si apareix un cas sospitós, es considera imprescindible 

una bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primària més proper o de referència 

pel centre educatiu. 

El centre activarà un control individual i diari de la temperatura corporal a l’entrada del centre 

escolar. 

5. ETAPA INFANTIL I PRIMÀRIA 

Partint de les orientacions del Departament, l’acció educativa presencial i voluntària tindrà la 

següent priorització: 

Es prioritza, per tant, l’atenció dels següents grups: 

 Alumnat de 6è de primària per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar 

l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. 
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  Alumnat amb seguiment a la CAD (Comissió Atenció Diversitat) i a la CS (Comissió Social) 

a proposta de la direcció del centre. 

 

5.1. Planificació de l’assistència i atenció 

 Durant la fase 2 es continuarà fent docència telemàtica. 

 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, en grups d’un màxim de 8 alumnes i en horari de 9 a 13 

hores. 

 En els grups de 1r a 5è de primària es podrà fer una atenció personalitzada del tutor 

amb l’alumne, sempre sota demanda de dia i hora.  

 L’atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui 

necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb 

l’atenció personalitzada, amb un màxim de 13 alumnes. 

 L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAPs i/o serveis educatius 

específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir el confinament 

d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives especials. 

  La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho requereixin, 

que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici 

del proper curs. 

 Els grups de 6è de primària de manera voluntària serà presencial en grups de 13 com a 

màxim per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament 

personalitzat del seu pas a secundària, establerta de manera gradual i no 

necessàriament permanent.  

 La planificació horària de les dues setmanes de la fase 2 serà el següent: 

 

 

 

Dl 8 juny Dt 9 juny Dc 10 juny Dj 11 juny Dv 12 juny

09-11h Tutories 1r-5è Tutories 1r-5è 6B2 Tutories 1r-5è Tutories 1r-5è

Prof Tutors i altres Tutors i altres Fran Tutors i altres Tutors i altres

11-13h 6C1 6B1 6A1 6A2 6C2

Prof Lorena Fran Carol Amparo Lorena

Dl 15 juny Dt 16 juny Dc 17 juny Dj 18 juny Dv 19 juny

09-11h Tutories 1r-5è Tutories 1r-5è 6B2 Tutories 1r-5è Tutories 1r-5è

Prof. Tutors i altres Tutors i altres Fran Tutors i altres Tutors i altres

11-13h 6C1 6B1 6A1 6A2 6C2

Prof. Lorena Fran Carol Amparo Lorena

PRIMERA SETMANA

SEGONA SETMANA
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L’entrada de l’alumnat d’Infantil serà per la porta de Nou Barris, on seran recollits per les 

tutores.  

NOMBRE ALUMNAT FRANJA HORÀRIA 

8 alumnes P5 9 h. 

8 alumnes P4 9’10 h. 

8 alumnes P3 9’20 h 

 

L’entrada de l’alumnat de primària serà per la porta principal del passatge d’Antaviana.  

Serà obligatori que l’alumnat respecti l’horari assignat i mantenint els protocols sanitaris 

assignats.  

L’alumnat de 6è, convocat prèviament, entrarà per la porta principal del passatge de Nou Barris 

amb la màxima puntualitat..  

L’alumnat de 1r fins a 5è, convocat prèviament a la franja horària acordada amb les tutories. 

Entraran per la porta del passatge Antaviana. 

 

6. ETAPA DE SECUNDÀRIA 

 

6.1. Grups d’atenció d’alumnat preferent 

 

L’etapa de Secundària a l’Institut Escola Antaviana no s’ha completat i a dia d’avui compta amb 

dues línies de 1r a 3r d’ESO. 

Es prioritza, per tant, l’atenció dels següents grups: 

● Alumnat de 3r d’ESO al qual cal fer un acompanyament per a la tria d’itineraris de 4t 

d’ESO. 

● Alumnat amb seguiment a la CAD (Comissió Atenció Diversitat) i a la CS (Comissió Social) 

a proposta de la direcció del centre. 

 

6.2. Planificació de l’assistència i atenció 

Alumnat de 3r d’ESO 

L’alumnat de 3r d’ESO  serà convocat al centre amb grups de 5 en franges d’1 hora i serà atès 

per: 

● Coordinador pedagògic. 

● Cap d’estudis. 

● Tutor/a.  

● Altres docents. 

L’alumnat serà convocat per telèfon per ordre alfabètic i per grup classe. 
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Seran atesos en un espai classe en grups de 5 mantenint els protocols sanitaris pertinents i se’ls 

donarà les directrius de funcionament en base a aquests protocols. 

L’entrada serà per la porta principal del passatge d’Antaviana.  

Les dates per fer-ne l’acompanyament seran a partir del dia 9 de juny i amb aquesta freqüència 

i escalat: 

 

 

DATA NOMBRE ALUMNAT FRANJA HORÀRIA 

9 de juny 5 (3r A) De 09. 30 a 10.30 h. 

5 (3r A) De 10.45 a 11.45 h. 

5 (3r A) De 12.00 a 13.00 h 

10 de juny 5 (3r A) De 09.30 a 10.30 h 

5 (3r A) De 10.45 a 11.45 h 

5 (3r A) De 12.00 a 13.00 h 

11 de juny 5 (3r B) De 09.30 a 10.30 h 

5 (3r B) De 10.45 a 11.45 h 

5 (3r B) De 12.00 a 13.00 h 

12 de juny 5 (3r B) De 09.30 a 10.30 h 

5 (3r B) De 10.45 a 11.45 h 

5 (3r B) De 12.00 a 13.00 h 

 

Els grups i les franges es poden veure modificats en funció de la disponibilitat de l’alumnat. Serà 

obligatori que l’alumnat respecti l’horari assignat.  

Alumnat amb seguiment a la CAD o a la CS que es determini per part de direcció, tutors/es o 

equip de diversitat. 

En el cas de considerar-se necessari, aquest alumnat serà convocat per telèfon de manera 

individual i amb una hora d’entrada al centre.  

Aquest alumnat serà atès per: 

● Tutor/a. 

● Orientador educatiu i /o TIS. 

L’entrada serà per la porta principal del passatge d’Antaviana.  

L’atenció es farà mantenint els protocols sanitaris pertinents. 

 

Francesc I. Freixanet Pallé 

Director de l’IE Antaviana 
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