PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA SANT JERONI
EN FASE 2 DE DESESCALADA CURS 2019-2020
JUNY 2020

1- MARC DE PARTIDA
El 12 de març el Departament d’Ensenyament va donar ordre de
tancament dels centres educatius amb l’especificació que
s’interrompia l’activitat lectiva.
L’extensió de l’estat d’alarma a partir del 14 d’abril va donar
orientacions i criteris de represa de l’activitat docent de manera
telemàtica.
L’escola va oferir activitats i propostes telemàtiques opcionals des
de la pàgina web de l’escola a tots els blocs a partir del tancament
de l’escola. Alguns cursos també van fer ús del mail per enviar
activitats a les famílies.
El grup d’alumnes amb NEE va estar atés per la psipopedagoga en
coordinació amb l’escola.

Pel tercer trimestre s’han
especificades per àrees.

organitzat

tasques

setmanals

,

• A Educació infantil es continua comunicant pels bloc
amb retorn de tasques pel mail corporatiu de les tutores.
També s’ha utilitzat el whatapp per poder arribar a totes
les famílies.
• Als cursos de 1r , 2n, i 3r de primària també es fa a
través del bloc i amb retorn de tasques tutores-famílies a
través del correu electrònic.
Algun curs també ha fet ús de Drives compartits
• De 4t a 6è es treballa a partir de la plataforma educativa
on line google for education , Classroom.
Es demana autorització a les famílies i es facilita un mail
d’escola amb el domini santjeroni.org a tot l’alumnat.
El professorat ens comuniquem amb l’alumnat i les
famílies a través del classroom i mitjançant correu
electrònic.

S’han programat setmanalment videoconferències amb la
plataforma goggle Meet a tots els cursos d’educació infantil i
primària . En els cursos més nombrosos es parteixen els grups en
dos i en dos horaris diferenciats matí i tarda, segons disponibilitat de
la família.
S’han fet sessions de consciència fonològica en les classes
d’educació infantil per continuar el treball de lecto-escriptura.
S’han fet algunes videoconferències individuals amb alguna família
que ho ha demanat i per alumnes amb alguna dificultat per seguir el
treball telemàtic.
S’han fet vídeo trucades i trucades telefòniques per comunicar-nos
amb les famílies i per ajudar a l’alumnat en el seguiment de les
tasques.
A mitjans de maig i en l’entrada de la fase 1 el Departament publica
un Pla Parcial de Desconfinament per a la realització dels
procediments de Preinscripció i matrícula escolar.
A finals de maig i en previsió de l’entrada en fase 2 del territori, el
Departament publica el Pla d’Obertura de centres educatius en
fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-20 ...
Més tard concreta aquest pla amb Instruccions per l’Organització
de l’obertura dels Centres Educatius.
Aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.

2- MARC GENERAL D’ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA
En aquest Pla s’ordena l’obertura de tots els centres públics i
concertats en municipis en fase 2 per a dur-hi a terme les
activitats següents:
• Activitat educativa presencial , de caràcter voluntari, en
grups de 13 com a màxim per als que acaben els seus
estudis de 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.
• Atenció personalitzada del tutor/a amb l’alumne i, si
s’escau, la família en qualsevol curs i nivell. Aquesta
mesura excepcional i no continuada que implicarà la
planificació i programació del dia i hora del retrobament
de l’alumne i, si s’escau , la família amb el tutor i tutora a
l’aula.
• Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol
curs o nivell , quan es cregui necessari. Mesura de
caràcter no continu i amb un màxim de 13 alumnes.
• 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.

3- OBJECTIUS
El curs acabarà en format telemàtic el 19 de juny però el
Departament es planteja :
• Suport lectiu i d’orientació , sobretot a final d’etapa educativa.
• Acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat
• Facilitar l’atenció a la població escolar més vulnerable i la
conciliació en aquells casos on els pares hagin de realitzar
treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar.
4- ATENCIÓ A EDUCACIÓ INFANTIL
• Acollida en un espai específic per a l’alumnat de segon
cicle d’educació infantil (3-6)
• Temporització: del 3 al 19 de juny .
Cal considerar que el dia 1 de juny és festiu local.
El dia 2 seria de preparació i acondicionament de l’aula.
Disposem de 13 sessions de 4 hores.
• Horari de 9 a 13 hores.
• El professorat d’educació infantil i els especialistes
d’anglès i música es faran càrrec de la classe. Disposem
de 5 mestres.
1 mestra no pot assistir per pertànyer al grup vulnerable.
• Es farà ús de l’aula de P.4 amb accés directe al pati i
amb lavabo dins l’aula. L
• L’aula també disposa de pica amb punt d’aigua amb
sabó i tovalloles de paper.
• S’atendran 4 alumnes segons comunicació de les
famílies.

4.1- Mesures de protecció i prevenció
• Un únic acompanyant del menor l’acompanyarà fins a la
tanca de colors i sense accedir al pati.
• Es guardarà un distanciament físic superior a 1 metre
amb l’exemple d’estirar les ales
• A l’aula es destina 4m2 per alumne
• S’eviten els espais compartits.
• Cal reforçar conductes saludables, tossir i esternudar al
colze.
• Rentat de mans dels infants amb cançons de 20 segons
de durada.
-A l’arribada i a la sortida de l’escola
-Abans i després dels àpats
-Abans i després d’anar al WC
-Abans i després de les diferents activitats i pati.
• Rentat de mans del personal:
-A l’arribada al centre, abans del contacte amb els
infants
-Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments
-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.
• Dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del
personal de l’escola en punts estratègics de l’escola.
• Ús de mascareta:
Per al personal de l’escola i per als menors si tenen
dificultats per complir les mesures de distanciament.

4.2- Material escolar
• El material serà individual .
• S’evitarà la manipulació d’eines i material comú.
• Les joguines i jocs de plàstic seran d’ús individual
periòdic o diari.
• Les joguines i jocs es desinfectaran abans de ser
utilitzades per un altre infant.
• A cada classe es disposarà de diversos materials de
desinfecció.
4.3- Ventilació i neteja
• Neteja i desinfecció dels espais dos vegades al dia, aula
i WC
• Es ventilaran les instal·lacions interiors:
-Abans de l’entrada i sortida.
-3 vegades al dia
-10 minuts cada vegada.
4.3- Requisits per l’assistència
• Els progenitors treballen presencialment sense
possibilitat de conciliació.
• La família ha d’emplenar una declaració responsable de
salut i de situació laboral el primer dia . Model per E. I.
• Calendari vacunal al dia.
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID
19, (febre, tos, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós.
• Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-COV2
durant els 14 dies anteriors.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Infants amb malaltia crònica d’elevada complexitat
(malalties respiratòries greus, cardíaques, del sistema
immunitari, diabetis, malalties neuromusculars o
encefalopaties)

• Compromís de vigilar diàriament l’estat de salut dels
nens i nenes: cal que la família prengui la temperatura
de l’infant abans de sortir de casa.
4.4- Comunicació i detecció de necessitats.

1r pas) Tramesa de correu i full informatiu des de l’escola.
Les famílies responen al correu de la tutora.
El 93% de famílies han contestat .
Del total de 63 alumnes 4 alumnes sol·liciten el servei .
2 alumnes de P.4 i 2 alumnes de P.5.
2n pas) Tramesa de la informació de la normativa i
de la declaració responsable als alumnes participants.
Contacte personal amb una trucada telefònica

5- ALUMNAT DE 6è
És una acció educativa presencial de caràcter voluntari.
És una mesura gradual i no necessàriament permanent.
5.1- Objectius
• Donar suport a la finalització de l’etapa.
• Tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a
secundària.
• Valoració del treball telemàtic durant el 3r trimestre
• Recollida del seu material i àlbums del 2n trimestre.
5.2- Organització
• 6è A- 1 grup de 7 alumnes
• 6è B- 1 grup de 9 alumnes
• 2 Sessions : Dimecres 10 de juny i 17 de juny
• En horari a 10 a 12 del matí.
• Tutoria personalitzada puntual a 2 alumnes
5.3- Mesures de seguretat
• Ús de mascareta per infants i adults.
• Distància de seguretat de 2 metres.
• Organització d’espais de 4m2 per alumne.
• Rentat de mans freqüent: punts d’aigua, sabó i
tovalloles de paper a les aules.
• Ús de material individual.
• No es distribueixen documents en paper.
• Ventilació dels espais i neteja.
• Accessos diferenciats per evitar aglomeracions:
6è A- Porta de la biblioteca
6è B- Porta principal

5.4- Requisits de participació
• Calendari vacunal al dia.
• Absència de simptomatologia compatible amb la
COVID 19, (febre, tos, malestar, diarrea...) o amb
qualsevol altre quadre infecciós.
• Que no siguin o hagin estat positives per al SARSCOV2 durant els 14 dies anteriors.
• No convivents o contacte estret amb positiu
confirmat o simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors.
• Infants amb malaltia crònica d’elevada complexitat
(malalties respiratòries greus, cardíaques, del
sistema
immunitari,
diabetis,
malalties
neuromusculars o encefalopaties).
• Cal presentar una declaració responsable. Model per
primària.
5.5- Comunicació amb les famílies.
• 1r pas. Tramesa de correu electrònic amb full
informatiu

del

pla

i

formulari

específic

de

participació per a l’alumnat de 6è.
• 2n pas . Correu electrònic a l’alumnat participant
Amb la informació del requisit de salut , els
objectius i la normativa.
Tramesa de la declaració responsable de salut.
• Resultat:
Alumnat de 6è

% participació

33 alumnes

85% han contestat el
formulari

18 alumnes

55% assistència a

participants

tutories

6- ALUMNAT DE 1r a 5è
6.1- Objectius
• Acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
• Retorn visual de treballs del 3r trimestre
• Valoracions del treballa telemàtic del 3r trimestre
• Orientacions d’estiu.
6.2- Organització
• 1 o 2 sessions de tutories personalitzades amb els
infants i la família si s’escau.
• Durada: 1 hora
• Concertant dia i hora del 8 al 19 de juny

6.3- Tutories
Curs

Alumnes

Demanda

1r

25

10 alumnes

2n

24

5 alumnes

3r

24

9 alumnes

4tA

16

7 alumnes

4tB

17

6 alumnes

5è A

14

6 alumnes

5èB

15

6 alumnes

Total

59 alumnes

6.4- Organització especial
• 2n curs
-La tutora de 2n, és una treballadora de grup vulnerable.
-Es realitzaran tutories personalitzades on-line, concertades
directament amb la família.
-Atenció presencial per part d’un mestre de l’equip de cicle
inicial a les famílies que ho sol·liciten.
• 3r curs
-La tutora de 3r es troba de baixa per malaltia.
-El mestre substitut des del 18 de maig realitzarà algunes
tutories presencials, concertant dia i hora amb les famílies.
6.5 -Mesures de protecció
• Ús de mascaretes per part d’adults i nens.
• Rentat de mans freqüent.
• Ús de gel hidroalcohòlic en entrar a la classe.
• Necessitat de mantenir la distància de seguretat .
• Ventilació d’aules i passadissos. Manteniment de finestres
obertes.
• Accessos a l’escola ben diferenciats per evitar aglomeració o
coincidència de persones:
1r

Porta directa a l’aula

2n i 3r

Porta del passadís

4t i 5è

Porta principal

• Horaris diferenciats amb coincidència d’accés
4t

Dilluns i dijous

5è

Dimarts i divendres

6è

Dimecres

6.6- Comunicació i detecció a les famílies
• 1r pas. Tramesa de correu electrònic amb full
informatiu del pla i formulari específic

de

participació.
• 2n pas . Correu electrònic a l’alumnat participant
Amb la informació del requisit de salut , els
objectius i la normativa.
Tramesa de la declaració responsable de salut.
• 3r pas. Correu o trucada telefònica a les famílies
per concertar dia i hora.
• Resultat
Alumnat de 1r a 5è

% participació

135 alumnes
115 respostes

85%

59 alumnes

44% assistència a

participants

tutories

7- RESUM

Nivell

Dates

Horari

Accés

Ed Infantil

3 al 19 juny

9 a 13 h.

Pati EI i fins tanca

Cada dia
Primer

colors
a Porta de l’aula

8 al 19 de juny

9,30

Horari concertat

13,30

Segon

8 al 19 de juny

9 a 13 h.

Porta del passadís

Tercer

Horari concertat

Quart

Dilluns i dijous
9 a 13 h.

Porta principal

9 a 13h.

Porta principal

8 i 11 juny
15 i 18 juny
Cinquè

Dimarts i divendres
9 i 12 juny
16 i 19 juny

Sisé

Dimecres 10 i 17 de

Porta de biblioteca

juny

Porta principal

El centre ha adoptat i aplicarà totes les mesures de seguretat
establertes amb el compromís de tota la comunitat educativa. La
seguretat requereix l’esforç i la implicació de tots: el centre, les
famílies i l’alumnat.

Sant Pere de Riudebitlles, 29 de juny de 2020

