
Com serà aquest nou curs?
Com ens afecta la pandèmia a la tornada

a l'escola?



SEGURETAT
Els centres educatius han de

continuar sent espais on

l'activitat educativa es pugui

dur a terme d'una manera

segura i confortable

SALUT
És la prioritat del Govern.

Totes les mesures s'adrecen

a reduir la transmissió del

virus i millorar la traçabilitat

dels casos

EQUITAT
IEl tancament de les escoles

ha fet palesa la bretxa digital.

La proposta és afavorir la

presencialitat sense

renunciar a la seguretat



PLA D'OBERTURA
Habilitació d'entrades i

sortides

1.

2. Creació de

grups estables

3. Reestructuració

espais comuns

4. Protocol

d'actuació davant

possibles casos



ENTRADES

Entrada 1: portal principal (3r, 5è i 6è)

Entrada 2: portal antiga llar infants (EI3 i EI4)

Entrada 3: portal aparcament (EI5 1r, 2n i 4t)

C/ Aniceta Figueras fins c/ La vinya serà peatonal

GRUPS ESTABLES

Rentat de mans 

Ventilació

Mascareta tot l'alumnat

ESPAIS COMUNS

Esbarjos sectoritzats i rotatius

Mascareta obligatòria als espais comuns

Menjador amb dos torns

PROTOCOL

Coordinació amb CAP de referència



ENTRADES

Tot l'alumnat entrarà al centre amb mascareta

Entraran sols, els familiars s'han de quedar a la porta

Quan arribin a l'aula es rentaran les mans

Se'ls prendrà la temperatura

No es pot entrar si no es compleixen els requisits d'accés

GRUPS ESTABLES

No és necessari requerir 1,5m de distància (2,5m2)

Rentat de mans entrada i sortida, abans i després del pati,

d'anar al wc i al menjador

Ventilació dels espais després de cada classe

En cas de confinament del grup estable,  el DE vetllarà

perquè es permeti l'aprenentatge telemàtic de tot l'alumnat

ESPAIS COMUNS

Passadissos, lavabos i pati: mascareta per la

impossibilitat de mantenir 1,5m o 2,5m2

Extraescolars: si no es poden conservar grups

estables, hauran de portar mascareta

Menjador: 2 torns (EI i CI/CM i CS). El primer torn no

pot fer extraescolars

Excursions principalment a l'entorn

PROTOCOL

En cas que presentin símptomes compatibles,

es retira a un espai individual i ventilat

Si no presenta gravetat, es trucarà família

Es recomana que un cop al domicili, es truqui al

CAP de referència

El pediatre o metge decidiran si escau la

realització d'un test PCR



PCR negativa
Reincorporació un cop desaparegui la

simptomatologia (24h sense febre)

PCR positiva
Aïllament des de l'inici dels símptomes fins

que hi hagi 72h sense símptomes. No hi ha

PCR de control. No cal certificat mèdic per la

reincorporació

1.

PCR positiva
.2. Germans del positiu: quarentena durant 14

dies

PCR positiva
3. Grup estable del positiu: se'ls farà PCR i

estarn en quarentena 14 dies després del

darrer contacte amb el cas.

Interrupció de l'activitat lectiva.

PCR positiva
4. Germans del grup estable: a casa fins que es

coneguin els resultats



Famílies

Signar declaració de responsabilitat
Prendre la temperatura

Si apareix un dels següents símptomes,
cal comunicar-ho a l'escola i posar-se
en contacte amb el CAP:

Febre 
Mal de cap
Tos
Dificultat per respirar
Congestió nasal
Mal de coll
Mal de panxa
Vòmits
Diarrea
Malestar
Dolor muscular



Com ha afectat a
l'organització del
centre?



Menys especialistes
Es redueixen el número de mestres que formen

part d'un grup estable.

Alguns especialistes desapareixen

Supressió d'espais
Aula de música, biblioteca 

Supressió d'activitats
Apadrinament lector, tallers internivells, racons

EI/CI, ambients EI, assemblea d'escola, comitè

ambiental, programa fruita, actes conjunts...piscina

(?), colònies, vela (?) i algunes excursions.

Desdoblem el grup més nombros
Tot i haver perdut 1 mestre per decret de

plantilla. Aquest desdoblament es fa en

detriment de l'atenció a la diversitat,

especilitats i hores de càrrecs

Atenció a l'alumnat
Continuarem amb més força el projecte de les

emocions

Augment flexibilitat



L'equip de mestres farem tot el possible
per garantir un bon curs!

Si teniu dubtes: 
secretaria@escolaquermany.cat


