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1. Objectius del Departament d’Educació
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.
PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN
LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ

I

FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021:
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reoberturacentres-fase2.pdf

INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES
EDUCATIUS. JUNY 2020:
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-oberturacentres.pdf

MODIFICACIÓ DEL PLA D'OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE
DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A
L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS
2020-2021:
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Obertura_Fase2_PRO
CICAT_.pdf

El Departament d’Educació es planteja, durant aquest període, un triple objectiu:
1. El suport lectiu i d’orientació, fent èmfasi en els finals d’etapa educativa que
suposa una titulació, en la nostra escola 6è d’Educació Primària.
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada
centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.
Pel que fa a les dates d’aplicació del pla d’obertura en cada centre, aquestes s’han
d’adequar a la progressivitat de l’arribada de la Fase 2 a cada territori: a Sant Cugat
del Vallès, es preveu entrar en aquesta fase, dilluns 8 de juny.
Pel que fa a l’organització general de l’obertura de centres, les escoles públiques de
Sant Cugat del Vallès estem treballant en consonància i en una
d’organització i funcionament de centres.

mateixa línia
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2. Eixos de treball de l’escola Pins del Vallès_Juny 2020
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.
*Cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica, sense que això comporti una doble jornada per a l’equip
docent encarregat d’acollir cada grup d’alumnes.

Tenint en compte les directrius del Departament d’Educació, l’escola Pins del Vallès
treballarà al voltant d’aquests quatre eixos, sempre amb caràcter voluntari per part
de l’alumnat:
2


Requisits per poder reincorporar-se al centre escolar en els quatre eixos
que s’esmentaran posteriorment:

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 SARS-CoV2. 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.

L’equip directiu, demanarà a les famílies o persones tutores 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
de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un
contacte estret amb l’escola davant de qualsevol incidència.
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1. Fer l'acollida amb l'alumnat d'Educació Infantil (P3, P4 i P5), per a aquelles
famílies que per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball
presencial i sense possibilitat de flexibilitzar-ho i necessitin el recurs de
l'escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar.
PROCEDIMENT:
1. Enviament d’un formulari a les famílies de P3-P4-P5, dimarts 26/05/2020, amb
els següents criteris i requisits:
-

Servei d'acollida de l'alumnat de P3, P4 i P5 per a les famílies que no
tinguin opció de teletreball, hi hagin d’acudir a la feina presencialment,
els dos progenitors.

-

No hi haurà classes lectives ni la rutina escolar que han seguit els grups,
des de 12 de setembre de 2019 a 12 de març de 2020.

-

L'horari serà entre les 9’00 hores a 13’00 hores.

-

No hi haurà servei de menjador.

-

L’entrada i la sortida serà progressiva i diferenciada, i esglaonada.

-

L’acollida serà en un espai específic del centre. Pot ser que no sigui el
mateix espai (aula) de l’alumne.

-

Grup d’alumnes: 8 alumnes, a P3; 10 alumnes, a P4 i P5.

-

Es garantiran les mesures d’higiene i el distanciament físic.

-

Es demanarà a les famílies que necessitin fer ús d’aquest servei
assistencial d’escola una declaració responsable, que certifiqui que
ambdós tutors legals s’han de desplaçar al lloc de treball per a poder
complir amb les seves obligacions laborals.

-

Els grups d'alumnat de mestre, podria donar-se el cas, que no siguin els
de referència que han tingut fins al moment. És a dir, podria ser que no
fos la mateixa tutora, ni el mateix grups de companys.

-

Per tal de garantir els protocols d'entrada, permanència i sortida dels
infants que vinguin a l’escola, s’explicitaran mesures de seguretat i
d’higiene que infants, famílies i mestres hauran de complir rigorosament
una vegada tinguem el nombre concret de nens i nenes que s'han
d'atendre.
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Espai Aula

Les aules que es faran servir per l’agrupament d’aquest alumnat són:
Aula de P3B

P3

Aula de P5B

P4/P5

Les aules que acollin a aquests alumnes, han d’estar subjectes als següents criteris:
-

Espais estables i fixes. No es podran fer servir uns altres que no estiguin
assignats.

-

Els alumnes sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i amb el
mateix docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el mestre.

-

Els espais per a grups de: 8 alumnes, per a P3; 10 alumnes, per a P4 i P5.

-

La mesura bàsica de referència és 4m2 per alumne.

-

Caldrà ventilar l’aula com a mínim abans de l’entrada (s’encarrega la conserge)
i la sortida i 3 vegades al dia, al menys 10 minuts cada vegada (s’encarrega la
mestre responsable). Si no fa fred, deixar les finestres obertes.

-

Les portes de les classes sempre es mantindran obertes.

-

No es farà ús ni del gimnàs ni de l’aula de psicomotricitat per fer activitats
físiques i esportives.



Entrada i sortida i mesures d’higiene

A les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre
s’han de fer 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.
D’aquesta manera, tant per l’entrada com per la sortida:
-

A la nostra escola hi ha dues tanques (la gris -entrada principal-; la verda entrada directa a l’escola).

-

Les dues tanques es mantindran tancades.

-

Les famílies esperaran a la zona del carrer, mantenint entre una família i una
altra, les mides de seguretat i, anant equipats amb les mesures de protecció i
prevenció (mascareta). Les mares i pares no accediran a l’interior del recinte
escolar.

A la tanca gris, hi ha dues portes petites (dreta i esquerra):

*Fent la mirada des de l’escola.

-

La dreta, la més propera als MOSSOS D’ESQUADRA.

-

L’esquerra, la més propera a la RENFE.
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Les mestres assignades a cada grup (P3-P4-P5) esperaran a cadascuna d’aquestes
portes

(estaran

senyalitzades),

equipades amb:

mascaretes,

guants

i

gent

hidroalcohòlic. Seran les responsables de vigilar el compliment d’aquestes normes:
-

Les mestres aniran fent entrar/sortir als nens i nenes de manera individual.

-

Els faran esperar en filera, tant a l’entrada com a la sortida, assegurant la
distància de 2 metres, d’un alumne a l’altre, a les marques que s’hauran
establert amb conus al terra de la vorera.

-

Els hi posaran gel hidroalcohòlic (tant a l’entrada com a la sortida) a les mans a
5

cadascun dels infants.
-

Els prendran la temperatura, amb un termòmetre d’infrarojos, és a dir, sense
contacte, a l’entrada, a mig matí i a la sortida, i es farà un registre. La
temperatura està establerta en 37º.

Cadascun dels cursos (P3-P4-P5) pujaran/baixaran per la vorera de la porta per la
qual ha entrat l’alumnat.
-

P3, anirà cap a l’aula de P3B, pel camí de l’avet, creuant la pista, fins arribar a
la classe. I a la inversa, per la sortida.

-

P4 i P5, aniran cap a l’aula de P5B, passant per la granja i pel lateral de l’edifici
d’Educació Primària (escales d’emergència). I a la inversa, per la sortida.
ENTRADA

GRUP

HORARI

PORTA

MESTRA

P3

9’00 h

Dreta

L’assignada

P4/P5

9’00 h

Esquerra

L’assignada

SORTIDA
GRUP

HORARI

PORTA

MESTRA

P3

13’00 h

Dreta

L’assignada

P4/P5

13’00 h

Esquerra

L’assignada



Mesures d’higiene

En els infants, es requerirà rentat de mans:
-

A l’arribada i a la sortida de l’escola.

-

Abans i desprès de l’esmorzar.

-

Abans i després d’anar al lavabo.

-

Abans i després de les diferents activitat (també de la sortida al pati).
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En els docents, 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 infants i els propis.

-

Abans i després d’acompanyar a 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.

Per poder rentar les mans es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de
mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
-

P3 - pica del lavabo, de l’aula de P3B.

-

P4/P5 – lavabos de P5.

Pel que fa a l’ús de guants, salut pública manifesta que sovint comporta una falsa
sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Per tant, cal
potenciar la higiene de mans.
Des de l’escola, deixem a lliure elecció de cadascun dels mestres, la voluntarietat de
posar-se guants o no, sempre i quan mantinguin les normes d’higiene.
Pel que fa a les mascaretes, la recomanació d’ús de mascaretes està subjecte a les
normes establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les
recomanacions són per Educació Infantil:
COL·LECTIU
2n

cicle

INDICACIÓ

d’Educació No indicada en general.

Infantil (3-6 anys)

TIPUS DE MASCARETA
Higiènica amb compliment

A partir de 5 anys i si hi ha norma UNE.
dificultat per fer complir les
mesures de distanciament,
caldria indicar-la.

Per tant, els alumnes no cal que portin mascareta, a excepció:
-

Els progenitors ens ho indiquin.

-

Pel 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. D’aquesta mesura s’informarà a les famílies.

-

En moments, en els quals l’atenció ha de ser molt més individual i
d’aproximació física, com per exemple, quan hagin d’anar al WC o hi hagi
incontinència del pipí o la caca.
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-

A partir de 5 anys, si hi ha algun nen o nena que no pot complir les mesures de
distanciament, s’obligarà a que la porti, avisant sempre als seus progenitors.

Pel que fa als docents, la mascareta cal portar-la, des de que entren a l’escola fins que
surten. Les proporcionarà el Departament d’Educació, complint la normativa
establerta.
A cada aula, es col·locarà un dispensador de sabó, de solució hidroalcohòlica, guants i
mascaretes, per l’ús del personal de l’escola. No ha d’estar a l’abast dels infants.


Espai esbarjo i activitats programades a l’aire lliure

L’espai d’esbarjo serà el següent:
P3

Pati d’EI

P4/P5

Pati Cicle Inicial

A l’hora de sortir al pati, s’hauran de seguir els següents criteris:
-

L’horari del pati serà per P3-P4-P5, de 10’30 a 11’00 hores, però aquest horari
estarà subjecte a la resta d’activitats que puguin realitzar-se a l’aire lliure.
Sempre l’hauran de realitzar a la seva zona assignada.

-

La sortida al pati ha de ser seqüenciada. En funció dels m2 del pati, poden
assistir-hi a l’hora més d’un grup, però cada un d’ells ha d’ubicar-se en un espai
marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. La nostra
escola és el suficient gran com per tenir zones separades.

-

El vaixell i els gronxadors estaran precintats.

-

Les joguines i el material comú de plàstic han de tenir un ús individual i diari o
en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant
s’haurà desinfectat. Es farà un pack individual per cada alumne.

-

Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en
grup reduïts, per tal de garantir les mesures de distanciament físic.



Material escolar

Referent al material escolar, s’hauran de seguir els següents criteris:
-

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es
distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.

-

Es cercaran formes perquè les joguines i el material comú de plàstic tinguin un
ús individual i diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del
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material per un altre infant s’haurà desinfectat. No es podrà portar de casa. Es
farà un pack individual i propostes programades per cada dia.
-

S’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de contagi.

-

Si es decideix l’ús d’alguna joguina, cal seguir aquestes indicacions:


No hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb
facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent,
seguint les indicacions oportunes per a cada material.



Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera
diària.



Les joguines de roba poden rentar-se, a més de 60º quan sigui possible.
Si no és possible dur-ne a terme el rentat a temperatura elevada,
probablement no sigui recomanable tenir-les al centre.



Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb
una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.

-

La neteja d’algun material que necessiteu utilitzar es pot fer amb aigua i sabó o
es poden usar els detergents habituals d’ús domèstic (els proporciona l’escola).



Circulació pels passadissos

Les mestres hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.


Roba i calçat

-

Es recomana substituir tovalloles de roba per material equivalents de paper.

-

Si algun nen o nena es fes pipí caldrà guardar-los en bosses de plàstic
individuals i tancades i se’ls donarà a la família perquè ho rentin a una
temperatura >60ºC.

-

Respecte al calçat, els alumnes necessitaran calçat exclusiu per dins del recinte
escolar, tipus CROCKS a l’arribada a l’escola. Quan surtin al pati caldrà que es
tornin a posar el calçat d’exterior.

-

Caldrà que aquells infants que es treguin les sabates de forma autònoma, es
rentin les mans després de fer-ho. Per a sortir al pati caldrà repetir el
procediment.

-

Caldrà portar una motxilla, amb una muda de recanvi.
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Esmorzar

Els alumnes hauran de portar esmorzar i una ampolla d’aigua individual, que portaran
dins de les seves motxilles, marcades amb el seu nom.


Menjador

Al juny NO hi haurà servei de menjador.


Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en
grup reduït, que preveu el centre

Activitats programades durant el dia (cada alumne tindrà el seu pack individual):
construccions, plastilina, contes, puzles, fustes, animals, cotxes, etc.
Es prepararan racons. A cada racó només podrà passar un alumne al dia. Es
garantiran els suficients racons perquè cada alumne al dia pugui estar en un.
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2. Portar a terme, en casos molt excepcionals, atencions personalitzades i
individuals, en els diferents nivells (de P3 a 6è), implicant la planificació i
programació del dia i l’hora de retrobament de l’alumnat i amb la
representació d'un únic representant familiar amb el tutor/a de l’aula:
a) L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al
d’aquells sectors de la població escolar més fràgils socialment.
b) L’acompanyament emocional, per aquells infants que hagin pogut patir
el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat amb necessitats
educatives especials.
c) La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que
ho requereixin, que li permetin afegir un contingut formatiu a les seves
necessitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.
PROCEDIMENT:
-

Aquestes tutories estan destinades a alumnes de P3 a 6è que siguin:
a.

Alumnes amb necessitats educatives especials.

b.

Alumnes amb necessitat educatives socials.

c.

Alumnes que hagin pogut patir el confinament d’una manera més

greu.
-

S’estableix que la prioritat d’aquestes tutories personalitzades és sempre per
videoconferència o trucada telefònica. I si ja s’ha realitzat amb anterioritat, no
caldrà tornar a fer-les, si no es creu necessari per part del tutor/a i/o família. Si
no pogués fer per videoconferència es farien presencialment.

-

El tutor/a gestionarà les hores de reunió presencial, comunicant-ho a l’equip
directiu.

-

Per realitzar les entrevistes presencialment:


Poden ser sol·licitades pel tutor/a o per la família.



En aquestes entrevistes, només podrà assistir un progenitor, sense
l’alumne o amb l’alumne, si així ho requereix el mestre/a.



En cas de considerar-ho necessari, podrà assistir a l’entrevista la
mestra d'educació especial.



Abans d’iniciar l’entrevista el pare o la mare haurà de lliurar al tutor/a
la declaració responsable que garanteix que no tenen cap de les
casuístiques esmentades a l’enquesta, provinent del Departament
d’Educació i relacionada amb el COVID-19.
En el cas que assistís també el fill/a, la família també haurà de signar
una altra declaració responsable, com a responsable.
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-

S’hauran de seguir, tant per part del mestres com de les famílies, les mesures
de protecció sanitàries: gel hidroalcohòlic, mascareta i distanciament de 2
mestres.
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3. Realitzar una atenció individual en grup reduïts d’alumnes d’una manera
puntual, per tal que els nens i nenes de tots els nivells de l'escola puguin
venir al centre a acomiadar-se del tutor/a i d’alguns companys i
companyes de classe. Alhora, també, portar aquell material escolar que
per motius de confinament, van haver d’emportar-se a llurs cases i
pertany al centre i recollir tot aquell material de l’aula que els hi correspon
(de P3-5è).
-

L’escola Pins del Vallès no preveu la incorporació dels alumnes aquest juny del
curs 2019-20.

-

S’especificarà a les famílies a través d’un mail que el material escolar que
pertany al centre i estigui a casa, tinguin cura d’ell fins setembre, moment el
qual el retornaran. I l’escola, es compromet a custodiar els treballs i material
específic de cadascun dels nens i nenes, fins l’inici del curs vinent.
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4. Donar suport, a l'alumnat de 6è, a través de l’acció presencial, a la
finalització d'etapa i tancar l'acompanyament emocional personalitzat del
seu pas a secundària.
PROCEDIMENT:
1. Enviament d’un formulari a les famílies de 6è, dijous 28/05/2020, amb els
següents criteris i requisits:
-

Acció educativa presencial: retrobament amb alguns companys i
companyes i amb el tutor/a.

-

Objectiu: recollida del material escolar, tancament emocional i comiat.

-

No hi haurà classe lectiva ni la rutina escolar que han seguit els
grups, des de 12 de setembre de 2019 a 12 de març de 2020.

-

L'horari serà entre les 9’45 hores a 11’30 hores.

-

Grup d’alumnes: 13 alumnes per grup.

-

Un dia d’assistència: dijous 18 (un grup d’alumnes de 13 de 6èA/un
grup d’alumnes de 13 de 6èB) i divendres 19 (un grup d’alumnes de
13, de 6èA/un grup d’alumnes de 14, de 6èB).

-

El retrobament serà en un espai específic del centre.

-

Es garantiran les mesures d’higiene i el distanciament físic.

-

Els alumnes quan arribin a l’escola, hauran de lliurar una declaració
responsable signada per la família.

-

Per tal de garantir els protocols d'entrada, permanència i sortida dels
infants que vinguin a l’escola, s’explicitaran mesures de seguretat i
d’higiene que infants, famílies i mestres hauran de complir
rigorosament una vegada tinguem el nombre concret de nens i nenes
que s'han d'atendre.



No hi haurà servei de menjador.

Espai Aula

Les aules que es faran servir per l’agrupament d’aquest alumnat són:
Aula de 6èA

6èA

Aula de 6èB

6èB

Les aules que acollin a aquests alumnes, han d’estar subjectes als següents criteris:
-

Espais estables i fixes. No es podran fer servir uns altres que no estiguin
assignats.
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-

Els alumnes sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i amb el
mateix docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el mestre.

-

Els espais per a grups de: 13/14 alumnes.

-

La mesura bàsica de referència és 4m2 per alumne.

-

Caldrà ventilar l’aula com a mínim abans de l’entrada (s’encarrega la conserge)
i la sortida i 3 vegades al dia, al menys 10 minuts cada vegada (s’encarrega la
mestre responsable). Si no fa fred, deixar les finestres obertes.

-

Les portes de les classes sempre es mantindran obertes.

-

No es farà ús ni del gimnàs ni de l’aula de psicomotricitat per fer activitats
físiques i esportives.



Entrada i sortida i mesures d’higiene

Pel que fa a l’entrada i a la sortida:
-

A la nostra escola hi ha dues tanques (la gris -entrada principal-; la verda entrada directa a l’escola).

-

Les dues tanques es mantindran tancades.

-

Les famílies esperaran a la zona del carrer, mantenint entre una família i una
altra, les mides de seguretat i, anant equipats amb les mesures de protecció i
prevenció (mascareta). Les mares i pares no accediran a l’interior del recinte
escolar.

A la tanca gris, hi ha dues portes petites (dreta i esquerra):
-

La dreta, la més propera als MOSSOS D’ESQUADRA.

-

L’esquerra, la més propera a la RENFE.

*Fent la mirada des de l’escola.

Els tutors de 6è esperaran a cadascuna d’aquestes portes (estaran senyalitzades),
equipades amb: mascaretes, guants i gent hidroalcohòlic. Seran les responsables de
vigilar el compliment d’aquestes normes:
-

Els mestres aniran fent entrar/sortir als nens i nenes de manera individual.

-

Els faran esperar en filera, tant a l’entrada com a la sortida, assegurant la
distància de 2 metres, d’un alumne a l’altre, a les marques que s’hauran
establert amb conus al terra de la vorera.

-

Els hi posaran gel hidroalcohòlic (tant a l’entrada com a la sortida) a les mans a
cadascun dels infants.

-

Els prendran la temperatura, amb un termòmetre d’infrarojos, és a dir, sense
contacte, a l’entrada. La temperatura està establerta en 37º.
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ENTRADA
GRUP

HORARI

PORTA

MESTRE

6èA

9’45 h

Dreta

Tutor 6èA

6èB

9’45 h

Esquerra

Tutora 6èB

SORTIDA
GRUP

HORARI

PORTA

MESTRA

6èA

11’15 h

Dreta

Tutor 6èA

6èB

11’15 h

Esquerra

Tutora 6èB



Mesures d’higiene

En els infants, es requerirà rentat de mans:
-

A l’arribada i a la sortida de l’escola.

-

Abans i desprès de l’esmorzar.

-

Abans i després d’anar al lavabo.

-

Abans i després de les diferents activitat (també de la sortida al pati).

En els docents, 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 infants i els propis.

-

Abans i després d’acompanyar a 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.

Per poder rentar les mans es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de
mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
-

WC Cicle Superior.

Pel que fa a l’ús de guants, salut pública manifesta que sovint comporta una falsa
sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Per tant, cal
potenciar la higiene de mans.
Des de l’escola, deixem a lliure elecció de cadascun dels mestres, la voluntarietat de
posar-se guants o no, sempre i quan mantinguin les normes d’higiene.
Pel que fa a les mascaretes, la recomanació d’ús de mascaretes està subjecte a les
normes establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les
recomanacions són Cicle Superior.er
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COL·LECTIU

INDICACIÓ

6è d’Educació Primària

Indicada.

Quan

compleixin

TIPUS DE MASCARETA
es Higiènica amb compliment

mesures norma UNE.

òptimes de distanciament i
ventilació

d’espais,

se’n

podrà prescindir.
Per tant, els alumnes cal que portin mascareta (l’hauran de portar des de casa).
16
Pel que fa als docents, la mascareta cal portar-la, des de que entren a l’escola fins que
surten. Les proporcionarà el Departament d’Educació, complint la normativa
establerta.
A cada aula, es col·locarà un dispensador de sabó, de solució hidroalcohòlica, guants i
mascaretes, per l’ús del personal de l’escola. S’ha de procurar que no estigui a l’abast
dels infants.


Espai esbarjo i de les activitats programades a l’aire lliure

S’usaran diversos punts del pati (pineda, camp de futbol, pista), sense coincidir amb:
P3

Pati d’EI

P4/P5

Pati Cicle Inicial



Circulació pels passadissos

Els mestres hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.
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Neteja i desinfecció
Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir
la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en
aquells de màxima concurrència.
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.
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: interruptors i timbres
(aparell electrònic); manetes i poms de portes, finestres i armaris; baranes i
passamans, d’escales; taules; cadires; ordinadors, sobretot teclats i ratolins, aixetes;
lavabos i altres superfícies o punts de contacte freqüent
De la neteja, s’encarrega l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Vindrà una persona
encarregada de netejar des de l’hora d’entrada fins a l’hora de sortida dels alumnes.
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En cas d'aparició de símptomes en un alumne o alumna
Si durant la reobertura de l’escola, al grup que s’està atenent hi ha algun alumne que
presenta simptomatologia compatible amb el COVID-19. Se seguiran les indicacions
sanitàries vigents del moment:
-

Aïllar l’alumne en un espai específic.

-

Avisar pares, mares o tutors.

-

Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció
primària o pediatra.

-

Informar al 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 Departament d'Educació:
-

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.

-

En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats, han de
posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de
prevenció.
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