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PLA D’OBERTURA JUNY 2020

EDUCACIÓ INFANTIL
Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil
(3–6) de famílies els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals,
hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. És
únicament un servei d’acollida, i no hi haurà treball.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
L’escola garanteix la continuïtat de la docència telemàtica. Els alumnes de
primària vindran a l’escola en grups reduïts el dia i hora que els convoqui la
tutora. S’estableix un dia i una hora per petits grups. Els alumnes faran tutoria
amb la tutora i se’ls donarà el material que va quedar a l’escola, l’informe i les
instruccions pel treball d’estiu.
Els alumnes de 1r a 4t han de venir amb el pare o la mare per tal que puguin
emportar-se tot el material.
ALUMES DE 1r: DIMARTS 16 DE JUNY (entrada pel carrer Dr. Castany)
•

Grup 1 a les 9.00

•

Grup 2 a les 10.30

•

Grup 3 a les 12.00

Educació Infantil, Primària i Secundària

ALUMES DE 2n: DIMECRES 17 DE JUNY (entrada pel Carrer Dr. Castany)
•

Grup 1 a les 9.00

•

Grup 2 a les 10.30

•

Grup 3 a les 12.00

ALUMNES DE 3r: DIJOUS 18 DE JUNY (entrada pel carrer Dr. Castany)
•

Grup 1 a les 9.00

•

Grup 2 a les 10.30

•

Grup 3 a les 12.00

ALUMNES DE 4t: DIJOUS 18 DE JUNY (entrada pel Carrer Cervantes)
•

Grup 1 a les 9.00

•

Grup 2 a les 10.30

•

Grup 3 a les 12.00

ALUMNES DE 5è: DIMECRES 17 DE JUNY (entrada pel carrer Cervantes)
•

Grup 1 a les 9.00

•

Grup 2 a les 11.00

ALUMNES DE 6è: DIMARTS 16 DE JUNY (entrada pel carrer Cervantes)
•

Grup 1 a les 9.00
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•

Grup 2 a les 11.00

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO)
El dia 8 de juny només vindran a l’escola els alumnes que hagin estat
convocats prèviament per les seves tutores. Els alumnes faran tutoria i
entregaran els treballs pendents.
La resta dels alumnes seran convocats a partir del 22 de juny per tal de recollir
el material que ha quedat a l’escola i els informes del trimestre i de final de
curs.
Durant aquests dies, l’escola continuarà garantint la docència telemàtica.
ALUMNES DE 1r ESO: DILLUNS 22 DE JUNY
1r ESO A: 9.00
1r ESO B: 10.00
ALUMNES DE 2n ESO: DILLUNS 22 DE JUNY
2n ESO A: 9.30
2n ESO B: 11.30
ALUMNES DE 3r ESO: DIMARTS 23 DE JUNY
3r ESO A: 9.30
3r ESO B: 11.30
ALUMNES DE 4t ESO: DIVENDRES 26 DE JUNY
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4t ESO A: 9.30
4t ESO B: 11.30
REQUISITS PER A L’ALUMNAT
Per poder venir a l’escola els alumnes han de reunir els següents requisits:
Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,

o

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 dies

o

anteriors.
Que

o

no

hagin

estat

en

contacte

estret

amb

positiu

confirmat

o

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors
o

Calendari vacunal al dia.

o

Presentar el full de declaració de responsabilitat prèviament omplert.

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 venir al Centre.
Es consideren malalties de risc per a la COVID-19:
•

Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de
suport de ventilació.

•

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

•

Diabetis mal controlada
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•

Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies han d’informar al Centre de l’aparició de qualsevol cas de COVID19 en l’entorn familiar de l’infant. Les famílies vigilaran diàriament l’estat de
salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa.
En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti alguns dels símptomes
compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al Centre.
PERSONAL DOCENT
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat
sanitària són:
•

Persones amb diabetis, malaltia cardiovascular – inclosa la hipertensió,
malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal
crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de
60 anys.

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del
centre del mes de juny.
ESPAIS I GRUPS
S’han distribuït els grups per tal que els contactes siguin mínims. Els alumnes
només estaran en contacte amb un grup reduït d’alumnes al mateix temps, i
només estaran en una aula amb el seu tutor.
FLUXOS DE CIRCULACIÓ
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Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’ha establert hores
d’entrada i sortida escalonades. Així mateix, s’ha establert que els grups entrin
per portes diferents.

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

DISTANCIAMENT FÍSIC
Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del
virus.
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, i
mantenint la distància per evitar aglomeracions.
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.
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RENTAT DE MANS EN INFANTS I ADOLESCENTS
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

RENTAT DE MANS DEL PERSONAL QUE TREBALLA A L’ESCOLA
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.

MASCARETES

