
 
 

 

ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DEL CENTRE STA. TERESA DE JESÚS DE TERRASSA 

Segons les indicacions del Departament d’Educació, aquest pla d’obertura: 

 

S’haurà de portar a terme amb els recursos disponibles identificats en el pla. 

Ha de fer possible la continuïtat de l’acció telemàtica tal i com s’està portant 

a terme fins al final del curs. 

Ha de fer constar que es garanteixen totes les mesures de seguretat 

establertes. 

 

1.REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA 

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de 

complir 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 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:  

 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.  

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, 



 
 

prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva 

inclusió o no en aquests grups vulnerables. 

 

2. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ. 

 

a. 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 de 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. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que 

el professorat i la resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes 

sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas el nombre de persones amb 

contacte estret és limitat. 

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. Es recomana que pares i 

mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar. 

 

b. 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. Sobre l’ús de guants salut publica 

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. 

 

Es requerirà rentat de mans: 

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

Abans i després dels àpats 

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 a l’escola, 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. 

 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 

disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts 

estratègics (menjador, accessos al centre, accessos al pati,...) es recomana 

la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del 

personal de l’escola. 

 

c. 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: 

 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 

caldria indicar-la.  

 Educació primària (6-12 anys) No indicada en general i si hi ha dificultat 

per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la. 

 El professorat portarà sempre la mascareta posada. 

 

d. 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. 

Pautes generals de neteja i desinfecció: La neteja i la posterior desinfecció 

d’espais es realitzarà amb una periodicitat 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.  

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 utilitzi el seu propi material. 

 

3. 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 l’escola, 

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, per a tal efecte, que 

tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la temperatura diàriament 

abans d’entrar 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 dels 

centres educatius. 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. 

 

4. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL. 

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

presencial al nostre centre. 

  

MESTRES QUE PODEN FER L’ATENCIÓ PRESENCIAL 12 

MESTRES QUE NO PODEN FER L’ATENCIÓ PRESENCIAL 8 

PERSONAL SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ PRESENCIAL 1 

PAS PRESENCIAL 3 

PAS  NOPRESENCIAL 1 

 



 
 

 

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

Al nostre centre vam fer una enquesta a les famílies sobre l’interès en assistir a 

l’escola. El grau de demanda va ser molt baix. Així doncs, d’Educació Infantil 

no vindrà cap alumne, i de primer, segon, cinquè i sisè de Primària tampoc. 

Obrirem l’escola per a l’alumnat de cicle Mitjà que ho ha sol·licitat. 

Són cinc alumnes de tercer i 2 alumnes de quart. 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat. 

Està previst ajuntar els dos grups en un sol, ja que són del mateix cicle. Estaran 

amb la Sandra, ja que la tutora de tercer està de baixa laboral i el tutor de 

quart és vulnerable. 

 

● Horaris del grups  

Els alumnes vindran a l’escola per acompanyament emocional, a petició de 

les seves famílies. Es trobaran el dijous dia 18 de juny a les 10h del matí fins a les 

11’30h. 

 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 

L’entrada a l’escola es farà per la porta del carrer Joan Duch, que dóna 

directament al pati. 

Per qüestions pràctiques, sanitàries i adequades a l’activitat, la dinàmica es 

realitzarà al pati de l’escola. 

En ser una entrada a l’aire lliure, molt àmplia  i amb molt poc alumnat no cal 

pautar una esglaonat d’arribada. 

Aquest pla d’obertura del centre està a disposició de la Inspecció d’Educació. 

També serà informat el Consell escolar del centre i es penjarà al web per a 

informació de les famílies. 

 

 


