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INFORMACIONS   I   INSTRUCCIONS    DE   SEGURETAT   
DEL   PLA   DE   REOBERTURA   ESCOLES   DE   LA   ZER   ATZAVARA  

 

Benvolgudes   famílies   de   la   ZER   Atzavara,  

Us  informem  que  el  curs  continuarà  de  forma  telemàtica  com  hem  anat  fent  aquestes               
setmanes   i   finalitzarà   per   tots   els   cursos   el   dia   19   de   juny.  

 

Alumnes   Educació   Infantil  

L’assistència  de  l’alumnat  d’Educació  Infantil  a  partir  de  l’1  de  juny  serà voluntària,              
però   per   poder   assistir   s’ha   de   complir   el   següents    requisits:  

1. Els  pares  han  de  realitzar  treball  presencial  sense  possibilitat  de           
flexibilitzar  o  no  es  puguin  acollir  a  altres  mesures  de  conciliació  de  la  vida               
laboral   i   familiar.  

2. Calendari   vacunal   al   dia.   

Per  aquest  motiu,  serà  necessari  que,  aquelles  famílies  que  vulgueu  fer  ús  d’aquest              
pla  d’acollida  extraordinari  haureu  de  presentar obligatòriament  la declaració          
responsable    que   us   adjuntem.  

En   aquestes   declaracions   haureu   de   confirmar   els   següents   ítems:  

1.  Absència  de  simptomatologia  compatible  amb  la  COVID-19 (febre,  tos,  dificultat            
respiratòria,   malestar,   diarrea...)   o   amb   qualsevol   altre   quadre   infecciós.  

2 .  Que  no  siguin  o  hagin  estat  positives  per  al  SARS-CoV  2  durant  els  14  dies                 
anteriors.  

3. Que no  hagin  estat  en  contacte  estret  amb  positiu  confirmat  o  simptomatologia              
compatible    en   els   14   dies   anteriors.  

4.  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:  
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● 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 .  

 

Alumnes   d’Educació   Primària   1r-5è  

● Els  alumnes  d’Educació  Primària  rebran  tutories  individualitzades  de  forma          
telemàtica  o  presencialment  Les  hores  de  tutoria  seran  concertades  amb cita            
prèvia    per   correu   electrònic   o   per   telèfon.   

● Seran   tutories   per   als    qui   ho   demanin   i    sempre   que   es   consideri   necessari.   

● Seran   planificades   i   puntuals.   

● Les  tutories  seran  per  a  donar  suport  emocional  i  acompanyament  educatiu  a             
l’alumnat.   

En  aquestes  reunions  caldrà  complir  sempre  les  mesures  de  prevenció  recollides            
en   l’apartat   anterior.  

Aquelles  famílies  que  volgueu  fer  ús  d’aquest  pla  d’acollida  extraordinari  haureu  de             
presentar     obligatòriament   la     declaració   responsable    que   us   adjuntem.  

 

Alumnes   d’Educació   Primària   6è   

● Els  alumnes  de  sisè  podran  assistir voluntàriament  a  l’escola  els  dies  4,  11  i  19                 
de   juny    de   10h   a   11:30h    per   a   fer   un   acompanyament   en   grup.  

● Estaran  amb  la  seva  tutora  i/o  en  el  seu  defecte  un  mestre  del  centre  i/o  equip                 
directiu  per  tal  d’orientar-los  i  f er  l’acomiadament  de  l’escola  abans  del  seu  pas              
a   l’ESO.  
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En  aquestes  reunions  caldrà  complir  sempre  les  mesures  de  prevenció  recollides            
en   l’apartat   anterior.  

Aquelles  famílies  que  vulgueu  fer  ús  d’aquest  pla  d’acollida  extraordinari  haureu  de             
presentar     obligatòriament   la     declaració   responsable    que   us   adjuntem.  

Possible   simptomatologia   compatible   amb   COVID   19   

En   cas   de   sospita   d’una   simptomatologia   de   COVID   19   l’escola   procedirà   a:   

a.        Aïllar   l’alumne   o   l’alumna    en   espai   específic.  

b.        Avisar   pares,   mares   o   tutors/es.  

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

d.       Informar   al   CAP   de   referència ,   per   tal   que   activi   els   protocols   previstos.  

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

 

Per   a   qualsevol   dubte   o   aclariment   contacteu   amb   l’escola.  

Atentament,  

El   Consell   de   direcció   de   la   ZER   Atzavara  

Nulles,   26   de   maig   de   2020  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


