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1. CONTEXT

El Departament d’Educació ha enviat un document sobre el PLA D’OBERTURA
PARCIAL DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2.
Aquest pla determina que el curs 2019-2020 finalitza telemàticament i que
el retorn al centre per part dels alumnes és voluntari i s’organitzarà basantse en les característiques de cada centre.
Les mesures que s’exposen en aquest Pla s’adeqüen a les indicacions de les
autoritats competents en matèria de salut pública i protecció civil segons els
reials decrets d’estat d’alarma, els acords del Govern de la Generalitat i a partir
de l’evolució territorial i restrictiva de les diferents fases de desescalada. I, per
damunt de tot, al deure inexcusable de garantir la màxima seguretat de
l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i serveis dels centres
educatius i de les famílies que conformen la comunitat educativa.
Aquest pla pretén donar resposta a les peticions del Departament d’Educació i
de les famílies però sempre sota l’estricte compliment de les garanties
sanitàries que preveu la normativa vigent.
És per això que ens veiem obligats a deixar palès que l’escola presenta unes
dimensions que creiem que no permeten complir la distància necessària per
acollir el nombre d’infants que parla el document mare i per tant hem hagut
d’adequar el nostre pla a les dimensions reals de les nostres aules que creiem
que no compleixen els requisits de 4m2 per alumne en grups de 10 o de
13.
Per altre banda i com hem deixat constància any rere any e les memòries de
riscos laborals, l’escola pateix un mancança amb la ventilació dels espais
que dificulta poder seguir les directrius del Procicat.
Aquestes mesures han estat preses per l’equip directiu ja que ni el
departament de
d’educació

Riscos Laborals ni construccions del Consorci

han donat resposta a les peticions de mesures i plànols

oficials del centre educatiu..

D’altra banda aquest pla també es veu limitat a la reducció de plantilla que hi ha
durant aquests dies degut a la declaració responsable de salut o a la petició de
conciliació laboral dels docents recollits a la disposició general de reobertura.
La realitat de és que només es pot reincorporar un 50% del personal del
centre per donar resposta a l’activitat presencial del mes de juny.
Amb la no assistència al centre ni del conserge ni del PAS i que per tant
obligarà a un membre de l’equip directiu a assumir les seves funcions durant
aquesta reobertura.

La reobertura de centre es farà per complir un triple objectiu:
1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa
educativa.
2. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada
centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.

2. ENTRADES I SORTIDES

Donat que l’escola disposa només d’una entrada, el PROCICAT obliga a fer
entrades i sortides esglaonades per evitar així aglomeracions de gent. Per això,
l’escola seguirà els següents horaris d’entrades i sortides que trobareu en el
següent punt per poder així garantir sempre la distància de seguretat, la
recollida de documentació i les normes de neteja i prevenció que contempla el
pla de reobertura.

6È DE PRIMÀRIA
Per tal de donar suport a la finalització d’etapa, tal i com ho planteja el
Departament d’educació, als alumnes de 6è de primària se’ls ofereix acció
educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 13 com a
màxim i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. Per
altra banda, es garantirà la docència telemàtica d’aquest grup.

Del 8 al 12 de juny: acció educativa presencial
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EDUCACIÓ INFANTIL: P3, P4 I P5
Acollida en 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, en grups d’un màxim de 8 alumnes i en horari de 9 a 13 hores.
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L’entrada serà de 9.30 a 9.45h

3. TUTORIES INDIVIDUALITZADES
El pla de reobertura contempla la possibilitat de realitzar atenció personalitzada
del tutor/a amb l’alumne en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura
excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre
de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de
l’alumne i, si escau, la família amb el tutor o tutora a l’aula.
Les peticions d’aquestes tutories es recolliran fins el dia 4 de juny mitjançant un
formulari que s’ha fet arribar a les famílies.
Aquestes tutories individualitzades poden ser presencials amb el tutor en el cas
que aquest pugui anar a l’escola, sinó es parlarà amb la família per decidir
si es fa amb un altre membre de l’equip docent o si es fa de manera
telemàtica amb el tutor.
L’organització de l’escola serà la següent:
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4. DISTRIBUCIÓ DE CURSOS I ESPAIS

L’equip docent repartit en l’activitat presencial i telemàtica haurà de mantenir
les tasques aquí exposades durant aquest procés de desescalada.

TASQUES TELEMÀTIQUES

●

Continuar amb les propostes telemàtiques per nivell.

●

Seguiment dels reptes i suport tecnològic als mestres d’activitats
presencials.

●

Tutories individualitzades (entrevistes) amb famílies que així ho
sol·licitin.

TASQUES PRESENCIALS A L’ESCOLA

●

Donar suport lectiu i d’orientació amb acció presencial en grups reduïts.

●

Acompanyament emocional de l’alumnat.

●

Recollir material que es va quedar al centre en el moment del
tancament. Per aquells infants que assisteixin de forma presencial
durant aquestes dues setmanes. Per a la resta fer-ho la setmana del 22
al 24 de juny.

●

Tutories individualitzades de l’alumne amb un dels dos progenitors per
planificar el pla de treball de l’estiu.

Per a la distribució d’espais es seguirà la següent assignació:

CURS

ESPAI

P3

Classe blava

P4

Classe verda

P5

Classe groga

1r

Aula de primer

2n

Aula de segon

3r

Aula de tercer / Aula d’anglès

4t

Aula de quart

5è

Aula de cinquè

6è

Menjador / Aula 6è

5. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

A) RENTAT DE MANS
En infants i adolescents, 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
Abans i després de les diferents activitats

B) ÚS DE MASCARETES

C) NETEJA I DESINFECCIÓ
L’escola serà l’encarregada de vetllar per la correcta neteja i desinfecció
juntament amb el servei de neteja de l’escola de tots els espais utilitzats durant
el dia seguint les indicacions del Departament d’educació.
L’equip docent garantirà l’ús exclusiu del material per cada infant i poder
desinfectar el material cada dia per poder garantir les mesures sanitàries en la
mesura del possible sempre anteposant l’atenció directa de l’alumnat.
Serà necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de
l’entrada i després de la sortida dels infants. Les aules on hi hagi infants
mantindran les finestres i les portes obertes durant les sessions presencials
per tal de garantir la màxima ventilació possible tenint present les condicions
de l’edifici.

6. REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós.
● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els
14 dies anteriors.

● Que no hagin estat en 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 SARSCoV2, 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.
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 i mantenir un contacte estret amb el
centre educatiu davant de qualsevol incidència. Les famílies vigilaran
diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles 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.

7. DOCUMENTACIÓ
Declaració responsable Educació Primària (alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è
i 6è)
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioA
dministrativa/A818.pdf
Declaració responsable Educació Infantil (alumnes de P3,P4 i P5)
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioA
dministrativa/A819.pdf

El primer dia d’entrada al centre caldrà entregar aquest
document per accedir al recinte.
Si alguna família no porta la documentació o no compleix algun
dels requisits sanitaris no podrà entrar al centre educatiu

