PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA LES PARELLADES
Juny 2020

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 curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.
Tenint en compte tots els requisits que es demanen per part de les autoritats
sanitàries, el departament d’educació i les possibilitats de l’equip docent de l’escola,
es planteja aquest pla.

Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al
centre és de 10, però per la demanda que hi ha assistiran 6.
Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 6 entre infantil i primària.

Es proposa un espai d’acollida 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.
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 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:
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 m
 al controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties m
 oderades o greus.

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.
Corroborant que 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.

Protocol d’entrada.
1r: Entrega de declaració responsable i conformitat de les mesures de seguretat(1r
dia).
2n: Presa de temperatura corporal. Si s’està a més de 37º no es podrà accedir al
recinte.
3r: Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i de les sabates amb spray desinfectant.
4t: Un adult del centre acompanyarà a l’aula l’alumne.
5è: L’alumne deixarà les seves pertinences en un espai habilitat únicament per ell/a.

Esmorzar
1r: R
 entat de mans abans i després.
2n: Els alumnes seuen a la seva taula, amb la seva cadira, que no compartiran amb
ningú.
3r: E
 s recull la carmanyola i es torna a desar a l’espai propi on estava

4t: Desinfecció de la taula per part del mestre.

WC
1r: R
 entat de mans abans i després d’anar al WC.
2n: D
 esinfecció de la tassa del vàter per part del mestre.

Pati
1r: R
 entat de mans abans i després.
2n: R
 ecollida del material individualitzat per jugar al pati.

1. Organització de l’acció educativa presencial.
● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que
assistirà presencialment al centre:
-

P3: 1

-

P5: 1

-

2n: 1

-

6è: 3

● Organització de grups d’alumnes i del professorat.
- Infantil: Sílvia Gallego i David Madrid
- Primària: Montserrat Martí, Isidre Casadesús i Jose Serrano

-

Montserrat Martí, amb els guants i la mascareta posats, agafarà i comprovarà
els papers requerits a les famílies.

-

David Madrid, amb els guants i la mascareta posats. prendrà la temperatura
als infants, abans d’entrar a l’escola, els ajudarà a rentar-se amb gel
hidroalcohòlic, desinfectarà el calçat i acompanyarà els infants al seu espai de
referència.

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)
L’ entrada esglaonada es realitzarà cada 15 minuts, entrant dos alumnes i un
progenitor per les dues portes d’accés al centre (grisa i reixa de la entrada principal)
per agilitzar el tràmit de la documentació i la desinfecció i presa de temperatura.
S’informarà prèviament a les famílies del seu horari d’entrada.
Per la recollida dels infants s’habilitarà la porta de l’accés posterior del centre perquè
surtin i no es creuin amb les altres famílies que recullen als seus infants. Les famílies
s’esperaran en la zona exterior de l'escola que s’hagi habilitat, respectant les mesures
de seguretat. Els anirem avisant per anar recollint els seus fills/es.
Pel que fa a l’esbarjo sortiran en tres torns a partir de las 10.30h i cada 30 minuts.

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.
- Infantil: aula de P3
- Les entrevistes personals es duran a terme en horaris molt diferenciats, a
l’espai comprès entre la biblioteca i el pati, a l’aire lliure però a cobert. Una
vegada finalitzada es desinfectaran la taula i les cadires. Una vegada preses les
mesures higièniques pertinents,

s’accedirà a aquest espai pel passadís

exterior.
2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup
reduït, que preveu el centre educatiu.
-

Durant les jornades en que s’ofereixi acollida als infants de 3 a 6 anys, es faran
activitats individuals, de joc i col·lectives que no requereixin contacte físic.

-

Pel que fa a les actuacions de 1r a 5è es realitzarà alguna entrevista personal a
demanda del tutor per casos excepcionals.

-

Els alumnes de 6è faran entrevistes personalitzades de forma telemàtica, i
només en alguns casos excepcionals, per la casuística de les famílies , si els
tutors o les famílies ho requereixen, es farà l’entrevista personalment. A
aquesta entrevista, només podrà assistir un dels progenitors, l’alumne i el
mestre.

-

Les entrevistes presencials dels alumnes de primària es realitzaran els dimarts
i/o dijous de 10.00h del matí a 12.00h amb cita prèvia.
S’hauran de tenir en compte les normes de seguretat establertes descrites
anteriorment.

Mesures de protecció i prevenció del personal del centre.
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.
També hauran de:
Portar mascareta higiènica amb compliment norma UNE, sempre que no es pugui
garantir la distància de seguretat.
Respectar al màxim la distància de seguretat de 2 metres amb els infants i els adults
amb els que es relacionin.

Prendre's la temperatura en arribar a l’escola.
Desinfecció de les sabates abans d’entrar al recinte escolar.

Protocol en el cas de detecció de símptomes compatibles amb la COVID 19.
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:
S’aïllarà l’alumne en un espai ventilat(en cas de bon temps l’hort escolar i si no al
banc del vestíbul) amb un adult acompanyant.
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.
Ús de material escolar.
Es personalitzarà una capsa amb material d’ús exclusiu per cadascú.
No serà possible l’ús del tobogan i

la caseta del pati. Les pales i galledes les

personalitzarem per cada alumne.

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS
Les aules abans, durant i després de l’activitat amb alumnes estaran obertes i
ventilades.
Si cal durant l’activitat anirem desinfectant i al finalitzar la jornada es procedirà a la
neteja i desinfecció dels espais per part del personal de neteja de l’Ajuntament.

No s’oferirà servei, de transport donat que mai l’hem tingut ni de menjador escolar.

