PLA D’OBERTURA
DEL CENTRE
JUNY 2020

ACTUACIÓ REFERENT A L’ORDENANÇA DE L’OBERTURA DE TOTS ELS CENTRES PÚBLICS I
CONCERTATS EN MUNICIPIS DE FASE 2 EN LA DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL
CURS 2019-2020

Escola Mare de Déu de la Salut
Codi de centre: 08024421
0

ÍNDEX

1-

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS................................................................................................................... 2

2-

DATES..................................................................................................................................................... 7

3-

MESURES HIGIÈNIQUES PRÈVIES. .......................................................................................................... 7

4-

DISTÀNCIES. ........................................................................................................................................... 8

5-

IDENTIFICACIÓ NOMBRE ALUMNAT...................................................................................................... 8

6-

DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES ................................................................................................. 8

7-

PERSONAL DEL CENTRE. ........................................................................................................................ 9

8-

PLANTILLA PER CURS – ESPAI - PREVISIÓ ALUMNAT – PROFESSORAT................................................ 10

9-

HORARIS i CIRCUITS D’ENTRADES I SORTIDES A L’ESCOLA.................................................................. 11

10-

PATI .................................................................................................................................................. 12

11-

MENJADOR. ..................................................................................................................................... 12

12-

ACTIVITATS ...................................................................................................................................... 12

13-

TUTORIA FAMILIAR .......................................................................................................................... 14

14-

TREBALL ACADÈMIC i MATERIALS ................................................................................................... 14

15-

MESURES DE PROTECCIÓ i PREVENCIÓ ........................................................................................... 15

16PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE
AMB COVID:................................................................................................................................................. 18
17-

DECLARACIÓ RESPONSABLE. ........................................................................................................... 19

18-

PUBLICACIÓ DEL DOCUMENT. ......................................................................................................... 19

1

1- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
ACTUACIÓ DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DE LA SALUT – SABADELL REFERENT A L’ORDENANÇA DE
L’OBERTURA DE TOTS ELS CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS EN MUNICIPIS DE FASE 2 EN LA
DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020
INDICACIONS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. Link del Document de Pla d'obertura de centres
educatius del departament d’Educació i validat pel PROCICAT publicat el 20/5/20:
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf

Al dia següent, els Serveis Territorials d’educació del Vallès Occidental van fer arribar als centres una
disposició que concretava alguns aspectes i modificava lleugerament les ràtios dels grups a educació
infantil per conciliació (8 alumnes per espai a P3 i 10 alumnes per espai a P4 i P5).
El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet
l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats
sanitàries han establert pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i
vulnerabilitat d’alumnat i personal.
El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu que l’escola ha adaptat:
Objectiu del departament
Objectiu 1:

Actuació – Mesures ESCOLA MARE DE DÉU DE LA SALUT
Tenim present que l’acció educativa presencial i de caràcter voluntari
(especialment, per a l’alumnat de 6è de primària i 4t d’ESO) es contempla per

El suport lectiu i
d’orientació, fent
especial èmfasi en els
finals d’etapa educativa
que suposa una titulació
(4t ESO, 2n de

donar suport a l’assoliment de superar l’etapa (obtenció de primària o Títol de
graduat en secundària). Per aquest motiu, fem constància que el 100% del
nostre alumnat (infantil, primària i secundària) disposa d’aparells informàtics
(ordinadors, tauleta, mòbil, etc.) i de connexió a internet i que ha participat
activament en totes les classes virtuals programades regularment (des del
principi del confinament).

Batxillerat, 2n de cicles
formatius professionals i

En aquest sentit, hem fet una proposta educativa, setmanal, per a tots els nivells

artístics, adults i

per mantenir l’acció educativa telemàtica. En aquest sentit, per tal de minimitzar

idiomes).

els riscos de contagi i finalitzar el curs de manera virtual, proposem continuar amb
totes les sessions programades des de casa. Aquells alumnes que voluntàriament
assisteixin al centre aniran treballant amb els horaris telemàtics amb els seus
companys i la resta d’horari treballaran amb el docent assignat a la seva aula.
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Objectiu 2:

Per tal de fer un acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat de tots

L’acompanyament

els nivells de primària i secundària, proposem el següent horari de caràcter

tutorial i emocional de

voluntari (assistència confirmada prèviament), fins el 19 de juny de 2020,

l’alumnat.

amb unes instruccions molt concretes.
Indicacions per a tota la comunitat educativa, per a l’aplicació d’aquesta
assistència presencial:

1. Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents
requisits:
o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb
qualsevol altre quadre infecciós.
o Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV2 durant
els 14 dies anteriors.
o Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat
o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
o Calendari vacunal al dia.
2. 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:
o Malalties respiratòries greus que precisen medicació o
dispositius de suport.
o Malalties cardíaques greus.
o Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple
aquells

infants

que

precisen

tractaments

immunosupressors).
o Diabetis mal controlada.
o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
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3. Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de
retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord amb
el model que serà facilitat, on confirmin que els seus fills o filles
compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han
d'informar el 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.
4. 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.
5. En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i
sortides del centre es faran en diferents horaris i de forma esglaonada per
evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i
aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.
6. Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola el farà
una única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran
de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions. No podran
accedir a l’escola: acompanyaran els alumnes fins a la porta principal
d’entrada.
7. Les entrades i sortides dels alumnes no coincidiran mai amb les d’un altre
grup i/o nivell. Per aquest motiu, deixem franges de 15 minuts entre
sessions (veure proposta d’horaris).
8. Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys a l’escola per motius de
conciliació, així com per tota la resta de cursos, hauran de presentar una
declaració responsable d’acord amb el model que es facilitarà.
9. Es realitzaran patis amb una seqüenciació horària i organització d’espais.
No es podran fer activitats amb pilota i el material es farà servir de forma
individual i respectant distàncies i normes d’higiene.
10. No hi haurà servei de menjador.
11. Els grups tindran una capacitat màxima:
o Alumnes d’ Infantil P3: Màxim 8 alumnes
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o Alumnes d’infantil P4 i P5: Màxim 10 alumnes
o Alumnes de tots els nivells de primària: Màxim 13 alumnes
o Alumnes de tots els nivells de secundària: Màxim 15 alumnes
12. L’assistència a l’escola és de caire voluntari, segons la normativa: obertura
per a l’organització de l’obertura dels centres educatius en fase 2 de
desescalada en la finalització del curs 2019/20).

13. Els grups de cada nivell seran fixos, amb un espai fix però no exclusiu (que
es desinfectarà després de cada sessió programada i confirmada amb
anterioritat).
14. Els alumnes de cada nivell només tindran contacte amb el tutor o tutors
d’aula. En cas de necessitat, si algú s’ha de moure, serà el docent qui ho
farà.
15. No es lliurarà cap document per escrit, tota la informació es rebrà via on-line.
16. Readaptació, si cal, dels horaris de les classes virtuals que es mantindran,
tal i com s’ha comentat al primer objectiu.
17. Tots els participants (professors, mestres, alumnes...) hauran de tenir
signat un document confirmant que compleixen els requisits de salut
especificats pel Departament i esmentats anteriorment.
Important:


Atenció personalitzada del tutor/a a l’alumnat en qualsevol curs i
nivell i amb un únic acompanyant (preferible pare o mare) amb cita
prèvia (cal posar-se en contacte amb el tutor/a per concretar-la).
Comportarà l’obertura d’un espai del centre amb totes les mesures
d’higiene pertinents.



Acompanyament emocional, de l’equip psicopedagògic del centre
i/o amb coordinació amb l’equip de l’EAP i/o serveis educatius
específics, per aquell alumnat que, per diferents motius, hagi pogut
patir el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de
necessitats educatives especials.
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Objectiu 3: Facilitar la

Referent a la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021, a final

planificació dels

de curs fixarem una proposta educativa PROVISIONAL. El nostre referent

diferents escenaris del

seran les diferents situacions que es puguin donar:

curs 2020-2021 en cada
centre, tot incidint en el
treball organitzatiu del

Escenari 1. Si al setembre es pot començar amb normalitat, elaborarem
horaris tal i com els teníem a principi del curs 2019/20. Disposarem dels
mateixos espais que utilitzàvem el setembre del 2019 amb grups similars.

retorn.

Continuarem amb l’ús de llibres habituals i llicències de llibres telemàtics.
Paral·lelament

la

possibilitat de tornar al
centre educatiu ha de
facilitar l’atenció a la
població escolar més
vulnerable

i

la

conciliació en aquells
casos on els pares
hagin
treball

de

realitzar
presencial

Escenari 2. En cas d’un nou estat d’alarma, com el que hem viscut des del
dia 14 de març de 2020, l’experiència positiva de les classes on-line a
totes les etapes educatives (Infantil, primària i secundària), el 100% de
connectivitat de les famílies i el 100% de disposició d’equips informàtics,
ens permetrien seguir treballant de manera telemàtica en situacions
futures d’alarma.
Escenari 3. Una híbrida dels dos escenaris anteriors, compaginant
classes presencials i telemàtiques, per tal de cobrir els objectius
pedagògics i curriculars plantejats.

sense possibilitat de
flexibilitzar o no es

Som conscients que les decisions preses dependran de l’evolució de la

puguin acollir a altres

pandèmia al territori. La nostra realitzat actual és que a data d’avui estem en la

mesures de conciliació

Fase 1 de la desescalada i que les decisions que haurem de prendre de cara al

de la vida laboral i

curs vinent estaran determinades per la situació de la pandèmia/normalitat i

familiar.

per les indicacions donades pel Departament, just abans d’iniciar el nou curs
escolar. Serà el moment d’analitzar, amb detall, la nostra proposta educativa,
adaptada a la situació que es visqui en aquell moment i a possibles rebrots de
la pandèmia.
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2- DATES
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.
Seguint les instruccions del Departament d’Educació, l’obertura en el curs actual serà en la Fase 2
de desescalada, de manera voluntària, per a l’acció educativa presencial de l’alumnat.
Es preveu que l’escola pugui obrir el 8 de juny i fins el divendres 19 de juny.
Si el pas a la Fase 2 s’endarrereix, la tornada podria ser llavors el 15 de juny fins el divendres 19
de juny.
A 2n BATX: Inici classes/suport PAU presencial a partir del 10/6/20 – finalització 3/7/20

3- MESURES HIGIÈNIQUES PRÈVIES.


Desinfecció i neteja del centre (des del 18 de maig de 2020).



Dotacions de materials higiènics:
 Guants per a cada dia
 Mascareta/dia per a cada professor i personal de secretaria.
 Gel hidroalcohòlic per cada aula



Taula amb dispensador a cada punt d’entrada



Termòmetre a cada punt d’entrada



Mampara de separació a Secretaria



Indicadors en el paviment amb el sentit dels circuits



Cartells recordatoris de mesures de seguretat en tot el centre
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4- DISTÀNCIES.
Caldrà en tot moment respectar les distàncies marcades per normativa entre les taules dels
alumnes, així com intentar que no es trobin pels passadissos ni als lavabos. L’equip docent estarà
molt atent també que no hi hagi intercanvi de material entre ells.

5- IDENTIFICACIÓ NOMBRE ALUMNAT


Amb data 24/5/20 s’envia per Clickedu un primer qüestionari a les famílies sobre la
intenció de portar els fills a l’escola quan el territori entri a la Fase 2 de desescalada, per
tal de fer una primera previsió del Pla d’obertura.



Amb data 31/5/20, i data límit de tancament dimarts 2/6/20, es realitza un segon
qüestionari per tal de ratificar i confirmar l’assistència al centre d’acord amb el pla
d’obertura exposat.

6- DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES
Seguint la normativa , el nombre màxim d’alumnat per grup serà:
CURS/ETAPA

Ràtio

P3.- INFANTIL

8 alumnes/grup.

P4 i P5.- INFANTIL

10 alumnes/grup

1r a 6è - Primària

13 alumnes/grup

ESO / BATXILLERAT

15 alumnes/grup
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7- PERSONAL DEL CENTRE.
Assistiran aquells mestres i professors que es necessitin, excloent-ne les persones de risc.
També vindrà el personal de secretaria i el d’administració.
Durant tot l’horari, cada classe comptarà, a més de l’equip docent, amb el suport d’un auxiliar
(monitor), que vetllarà pel compliment de les mesures higièniques i de distanciament, alhora
que ajudarà en la circulació ordenada dels alumnes dins del centre.
D’aquesta forma la distribució base del personal del centre queda de la següent manera:

Sector/Etapa

Nombre de persones –
presencial (mínim)

Nombre de persones –
treball telemàtic

Equip Directiu

4

2

Equip docent INFANTIL

3

6

Equip docent PRIMÀRIA

6

15

Equip docent ESO

4

13

Equip docent BATX

10

2

Equip Secretaria/Admin

3

1

Equip Monitors/Serveis

11

11

TOTALS

41

50

Aquest quadrant de funcionament s’ha realitzat basant-nos en l’enquesta a les famílies amb data
24/5/20. Si a la nova enquesta del 31/5/20 hi ha variacions, aquesta distribució s’ajustarà en
funció dels grups d’alumnat que ratifiquin l’assistència. Analitzant els resultats de la segona
enquesta el quadre queda confirmat.
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8- PLANTILLA PER CURS – ESPAI - PREVISIÓ ALUMNAT – PROFESSORAT

Tots els grups tenen assignat un mestre/professor (docent 1) durant tot l’horari. En el cas que es
necessités per complir les ràtios, s’afegiria un segon docent i espai, de manera que s’incorporaria
el docent 2. Tots els grups tindran assignat un auxiliar d’aula (monitors a Inf-Prim i professor a
l’ESO) durant tot l’horari d’estada al entre i donarà suport a l’equip docent per facilitar el
compliment de les mesures higièniques, distanciament i circulació.
A partir de les dades de confirmació d’assistència amb l’enquesta del 31/5/20 i que va finalitzar el
dimarts 2/6/20, es poden reagrupar els espais dels cursos de P3-P4 i 3r-4t d’ESO. També es podrà
prescindir del treball presencial de la majoria de l’equip docent 2. Es mantindrà un
mestre/professor per curs i el monitor/auxiliar.
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9- HORARIS i CIRCUITS D’ENTRADES I SORTIDES A L’ESCOLA
Aquest horari serà presencial per a Educació Infantil, 6è de Primària, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
La resta d’alumnat tindrà la mateixa possibilitat setmanal i horària per fer acompanyament
emocional i tutorial.
Si alguna família te problemes greus de conciliació laboral-familiar, hauria de contactar amb
l’escola per tal de trobar-hi una solució. A la tarda, en la franja de 15h a 17h, tindrem sempre un
equip de permanència, per atendre urgències. Aquesta mesura excepcional mantindrà les
mateixes ràtios màximes d’alumnes per grup, mantindran les distàncies de seguretat i no es
barrejaran alumnes de diferents etapes.
Farem servir els 3 accessos d’entrada en les següents franges:
Etapa
INFANTIL

Horari Entrada

Horari Sortida

Espai d’entrada

8:45-9h

12:45-13h

ENTRADA HABITUAL.
Secretaria

PRIMÀRIA
1r, 2n, 3r:

9h-9:15

13h - 13:15

4t, 5è, 6è:

9:15-9:30

13:15-13:30

9:30

13:30

ENTRADA HABITUAL.
pati

ESO

ENTRADA HABITUAL.
Edifici ESO

BATX

10h

14:30h

Edifici ESO

Quan els alumnes entrin a l’escola, els rebrà l’educador i l’auxiliar corresponent els quals prendran
i revisaran la temperatura, posaran el gel desinfectant i els acompanyaran a l’aula.
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10- PATI
Es farà sortir cada etapa diferenciant el grup i segons les possibilitats, delimitant els espais. En el cas
que algun dels grups no pugui sortir o plogui, l’esmorzar es farà a l’aula. No es faran servir els WC
del pati i menjador (cada grup tindrà habilitat el WC a la planta on es troben les seves aules). Al pati
no es podran barrejar grups, no es podrà fer servir el parc de joc infantil i tampoc compartir
materials de joc (pilotes, cordes,...).
Etapa

Hora Inici

Horari Final

Espai

INFANTIL

10:30

11:00

Pati Infantil

PRIMÀRIA

11:00

11:30

Pati primària

ESO

10:30

11:00

Pati- Porxo

BATX

12:00

12:30

Carrer

11- MENJADOR.
No hi haurà servei de menjador.

12- ACTIVITATS
INFANTIL I PRIMÀRIA
a. Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 13 com a màxim per als que
acaben els seus estudis primaris (6è de primària) 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.
Donat el caràcter voluntari, es garanteix la continuïtat de la docència telemàtica. Els alumnes que
vinguin a l’escola faran de forma simultània les connexions telemàtiques establertes al seu curs.
b. Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada,
que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic
familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Les finalitats d’aquesta atenció són:
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i. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells sectors de la
població escolar més fràgils socialment, no només en centres amb un índex de complexitat alt, sinó
en qualsevol centre del país, tant públic com concertat.
ii. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP 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.
iii. 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.
c. 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 segons la proposta del centre i compatible amb l’atenció
personalitzada.
d. 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 a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de
9 a 13 hores.
ENSENYAMENT SECUNDARI I BATXILLERAT
a. Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en grups de 15 alumnes com a
màxim, en els casos següents: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO i 2n de Batxillerat) o
han de superar proves d’accés (PAAU) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu.
b. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO, es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir
el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial).
En el cas de l'alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la preparació per a les PAU. En el cas
de l'alumnat que s'hagi de presentar a una segona prova d’avaluació final, les activitats que els ajudin a
superar-la.
c. Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat 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’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el
tutor o tutora a l’aula. Si el Pla del centre ho preveu justificadament, l’atenció personalitzada es podrà
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compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes, segons proposta del centre. Les
finalitats d’aquesta atenció són:
i. L'acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells sectors de la
població escolar més fràgils;
ii. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius específics,
d’aquell alumnat que, per diferents motius, hagi pogut patir el confinament d’una manera més greu
o de l’alumnat de necessitats educatives especials.
iii. La formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne, que li permeti afegir un contingut
formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.

13- TUTORIA FAMILIAR
Es reserven les franges de tarda, de 15h a 17h, per fer tutories amb l’equip docent. Es dona
preferència a la tutoria telefònica i telemàtica. En el cas que sigui convenient la tutoria
presencial, aquesta s’haurà de concertar amb cita prèvia directament a través del tutor
mitjançant clickedu o secretaria, amb assistència d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula.

14- TREBALL ACADÈMIC i MATERIALS
Seguirà sent telemàtic, per tal que els que es queden a casa i els que venen a l’escola tinguin les
mateixes oportunitats. És a dir, que no canviarem la programació de videoconferències i
lliurament de treballs via clickedu que tenim feta per aquest trimestre.
El material a fer servir a l’escola serà individual per a cada alumne.
Els alumnes de cicle superior, d’ESO i batxillerat, poden portar els seus propis ordinadors portàtils i
auriculars de casa.
Aquestes dues setmanes de juny, com és habitual, els alumnes podran venir amb l’equipament
esportiu d’estiu. A infantil i primària no caldrà portar la bata.
A tots els cursos es recomana que els alumnes portin el seu got/ampolla d’aigua.
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Per a aquelles famílies que vulguin venir a l’escola per recollir els materials que hagin pogut
quedar a l’aula, habilitarem la secretaria del centre, de 15h a 18:15, per a aquesta finalitat, seguint
aquesta planificació i sempre venint-hi un sol membre de la unitat familiar.
Dilluns 8

Dimarts 9

Dimecres 10

Dijous 11

Divendres 12

C.SUPERIOR

C.MITJÀ

C.INICIAL

INFANTIL

Germans INF/PRIM

Dilluns 15

Dimarts 16

Dimecres 17

Dijous 18

Divendres 19

1r d’ESO

2n d’ESO

3r i 4t d’ESO

BATX

Germans ESO/BATX

Els divendres es destinen a aquelles famílies amb més d’un fill a l’escola i/o els que no han pogut
venir el dia indicat. Si alguna família té dificultats amb aquest horari de tarda, pot enviar un correu
a secretaria@escolalasalut.com per tal de coordinar el lliurament.

15- MESURES DE PROTECCIÓ i PREVENCIÓ
Aquestes mesures són d’obligat compliment per a tota la comunicat escolar. En el cas dels alumnes, si es
detecta algun incompliment es comunicarà de forma immediata a la família per tal que vinguin a recollir
el seu fill/a i, així, garantir la seguretat.

Mesures preventives generals
Es difonen entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal
d’evitar el risc de contagi. El servei de prevenció de riscos laborals contractat per l’escola, Quiron
Prevencion, ens ha elaborat un acurat informe. Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la
salut dels infants, així com del personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a
incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i
les capacitats de cada infant (OMS, 2020).
-

Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze.

-

Treballar i entrenar el rentat de mans

-

El distanciament físic

-

Utilització correcta de les mascaretes.

Disposem de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció,
sobretot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.

15

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 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.

Per garantir 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 minuts i
mantenint la distància per evitar aglomeracions.

-

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

-

Les famílies no podran accedir a l’interior del recinte escolar.

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 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.
En infants i adolescents es requerirà rentat de mans:
- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
- Abans i després dels esmorzars
- Abans i després d’anar al WC (infants continents)
- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
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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.
- Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb
dosificador i neteja-mans.
En punts estratègics es col·loquen dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de
l’escola.

Mascaretes
La recomanació d´ús de mascaretes està subjecta a les normes establertes per cada país. Considerant els
diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:
COL·LECTIU

INFANTIL (3-6 anys)

INDICACIÓ

TIPUS DE MASCARETA

No indicada en general. A

Higiènica amb compliment

partir de 5 anys i si hi ha

norma UNE15

dificultat per fer complir
les mesures de
PRIMÀRIA (6-12 anys)

distanciament, sí caldria
Indicada. Quan es
caldria indicar-la.
compleixin mesures

Higiènica amb compliment
norma UNE 15

òptimes de distanciament i
ventilació d’espais, se’n
ESO (12-16 anys)
Batxillerat (16-18 anys)

podrà prescindir.
Indicada en general; si hi ha

Higiènica amb compliment

dificultat per fer complir les

norma UNE 15

mesures de distanciament,
sí que caldria.

Personal docent i no docent

Indicada

Higiènica amb compliment
norma UNE 15
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En els desplaçaments fins al centre es seguiran les normatives de les autoritats sanitàries. Dins de l’escola,
en el 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. Igualment l’escola disposarà de mascaretes de
recanvi per a tots aquells que ho necessitin. Caldrà seguir les normes per a la seva correcta col·locació i
retirada. https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be

L’escola farà seguiment constant de:


Aplicació de gel cada vegada que entrem i sortim de l’escola.



Aplicació de gel cada vegada que canviem de material.



Rentat de mans constant o amb gel per part del professorat.



Rentat mans abans i després de menjar esmorzar.



Atenció per evitar l’intercanvi material entre ells.



Preservació de la distància exigida (2 metres).



Supervisió per evitar que hi hagi interacció als passadissos.



Control de l’accés als lavabos.

16- PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA
COMPATIBLE AMB COVID:
En cas d’observar que algun nen té febre o presenta algun símptoma de malaltia, sigui la que sigui,
s’avisarà la família i no es permetrà que es quedi a l’escola. Hem de procurar portar els menors
riscos possibles per als altres nens i professors.
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell
moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:


Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic



Avisar pares, mares o tutors.



Informar la família que han d’evitar contactes i consultar el centre d’atenció primària o
pediatra.
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Informar el CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos



Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:


No assistir al centre



Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera

En cas de treballadors i treballadores del Centre:


Informar de la presència de simptomatologia, tan aviat com sigui possible, a la direcció
del centre



Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació
o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part
del personal sanitari de la unitat de PRL, així com el dels seus possibles contactes.

17- DECLARACIÓ RESPONSABLE.
La incorporació dels alumnes es farà amb una declaració responsable de la família, seguint el
model del Departament d’Educació, i enviat juntament amb aquest pla. Aquest s’haurà
d’enviar a l’escola a :
Infantil-Primària: secretaria@escolalasalut.com
ESO-Batxillerat: secretaria_eso@escolalasalut.com
o portar signat el primer dia d’assistència al centre.

18- PUBLICACIÓ DEL DOCUMENT.
Aquest Pla d’Obertura queda a disposició de la Inspecció, se n’informa i s’aprova al Consell
Escolar (amb data 5/6/20) i es publica a la pàgina web de l’escola, www.escolalasalut.com ,
per a coneixement de totes les famílies.
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