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CONTEXT I  CONSIDERACIONS PRÈVIES1.
 
El passat dia 12 de març, i de forma precipitada per culpa de l’amenaça que
representava el COVID-19 sobre la salut de la comunitat educativa i de la població
en general, vam haver de tancar l’escola.
Durant aquests dos mesos ens hem perdut moltes activitats, sortides, colònies, la
cantània i el teatre de sisè. Totes aquestes pèrdues són doloroses pels mestres i
sabem que també pels infants i les seves famílies. A més a més, ens hem perdut
mil experiències viscudes que la virtualitat en cap cas ens pot donar. 
Ara, passats gairebé 3 mesos de l’inici del confinament, el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, seguint les indicacions de Salut, ha decidit que ja
podem tornar a obrir les portes del centre. L’equip de mestres tenim moltes ganes
de tornar a l’escola però l’escola que podrem obrir el proper mes de juny no és
l’escola que coneixem fins ara. Les mesures de protecció i de distanciament social
que s’estableixen a les instruccions del Departament, i que ara per ara són
necessàries per prevenir els contagis, impedeixen allò que fa que una escola sigui
una escola: la socialització, el contacte, el vincle, la proximitat, el caliu, la llibertat... 
L’equip de mestres està totalment compromès amb el servei comunitari i entén
perfectament que els espais escolars han d’estar al servei de les necessitats
essencials de la societat, però volem manifestar obertament que l’experiència que
viurà l’alumnat que assisteixi al centre no te res a veure amb el que entenem com
a FER ESCOLA.
Amb tot això, també volem manifestar que estem contentes de poder obrir el
centre per a poder fer trobades puntuals i organitzades en petit grups o
individuals, veure’ns les cares, compartir les nostres experiències durant aquest
temps i acomiadar el curs. Especialment, trobem necessari poder retrobar-nos
amb el grup de sisè per a poder organitzar un comiat de fi d’etapa. 
Tanmateix, no podem estar d’acord amb les condicions de l’acollida de l’alumnat
d’Educació Infantil que assisteixi de forma permanent al centre. Entenem que la
realitat laboral i familiar d’algunes famílies requereix d’un espai per a poder deixar
els seus fills i filles, però volem expressar la nostra preocupació i desacord per les
mesures de protecció que s’estableixen.
És evident que acollirem els infants de les famílies que ho necessitin i vetllarem
per complir les mesures de prevenció i protecció que marquen les instruccions del
Departament d’Educació, però no podem garantir el distanciament social.
D’altra banda, cal tenir en compte que l’assistència de l’alumnat a les activitats
proposades és voluntària i el curs finalitzarà de forma telemàtica.
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2.  FASES PRÈVIES  A  L ’OBERTURA DEL CENTRE
 
Abans de poder iniciar l’obertura del centre, des de l’escola hem de dur a terme
unes actuacions per a poder concretar l’alumnat, mestres i personal no docent
que assistirà al centre:
 

ALUMNAT i FAMÍLIES
Per tal de tenir coneixement de l’alumnat d’infantil que necessitarà fer ús del
servei d’acollida, l’equip directiu enviarà un Dinàntia durant la setmana del 25 al 29
de maig a les famílies. En aquest missatge, s’informarà dels requisits per fer ús del
servei així com de les mesures higièniques que caldrà dur a terme. Un cop sabem
quantes famílies necessiten l’acollida, organitzarem els grups d’adults i els espais
per a poder-los atendre.Pel què fa a les cites prèvies de l’alumnat, seran les
tutores i tutors els que contactaran amb les famílies per calendaritzar la trobada i
poder fer una tutoria final de tancament de curs que a més, ens aportarà
informació per a poder elaborar els informes del tercer trimestre. 
 

MESTRES I PERSONAL NO DOCENT
Per saber el personal que pot assistir al centre, tot el claustre haurà d’omplir una
declaració responsable que asseguri que compleix tots els requisits per a poder
assistir al centre. La declaració responsable la podran emplenar en aquesta
adreça: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
Per tal de facilitat l’assistència telemàtica de tot l’alumnat, i prevenir al màxim el
nombre de contactes a l’escola, només assistiran al centre les persones que siguin
estrictament necessàries. També serà necessària la presència d’una persona de
l’equip directiu.

3.  CONDICIONS I  REQUIS ITS  PER A  PODER
ASSIST IR  AL  CENTRE

 
Tant l’alumnat com tot el personal del centre que vagin a l’escola, hauran de seguir
les estrictes instruccions del departament tant higièniques com de distanciament
social.
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Rentat de mans sistemàtic. Es tracta d’una de les mesures de protecció més
importants. Els infants es rentaran les mans:

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
Abans i després d’anar al WC.
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.
Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Distanciament físic. Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per
grups d’edat, en intervals de 15-20 minuts per evitar aglomeracions. Es
recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar. Per
tant, començaran a entrar a les 9h per grups reduïts i ho aniran fent cada 15
minuts, la sortida també serà esglaonada.
Mascaretes. Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades tant
pel personal docent com pels infants a partir de 5 anys quan no sigui possible
mantenir el distanciament físic de seguretat (2 metres).

Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic.
Avisar les famílies.
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.

Les principals mesures de protecció que prendrà l’escola són les següents:
 

 
En el cas que es detecti algun alumne o alumna amb símptomes compatibles amb
el COVID-19 a l’escola, el protocol d’actuació serà:

 
Caldrà procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre que s’utilitzin.
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre
educatiu una declaració responsable, d’acord el model que annexem (annex 1) en
aquest pla, per la qual 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.
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4.  ACTIV ITATS QUE ES  PODRAN DESENVOLUPAR
AL CENTRE

 
Les activitats que es podran desenvolupar en el centre seran les següents:
 

CLASSE DE 6è
Es proposa una trobada setmanal en grups de 13 alumnes, com a màxim, per a fer
un retrobament, compartir neguits i emocions derivades de la situació viscuda, fer
un acompanyament tutorial al pas a l’institut i organitzar un petit comiat a l’escola
previst pel dia 19 de juny. Els grups seran elaborats en funció de la quantitat de
famílies que confirmin l’assistència del seu fill o filla a aquestes trobades. Els grups
seran estables cada setmana. L’alumnat que rep SIEI també s’incorporarà als
grups, hi haurà dos infants a cada grup. Les referents SIEI també participaran de
les trobades, així com l’estudiant en pràctiques.
 

ACOLLIDA A EDUCACIÓ INFANTIL 
Per a l’alumnat d’Educació Infantil (P3, P4, i P5) de famílies de les quals, per motius
laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de
flexibilitzar-lo. Els grups es determinaran en funció dels infants que assistiran a
aquesta acollida. Els grups seran estables. L’horari d’aquesta acollida serà de 9h a
13h. Cal tenir en compte, que tant l’entrada com la sortida haurà de ser
esglaonada, per tant, quan tinguem el llistat d’usuaris, concretarem els
horaris.  Insistim, que des de l’escola vetllarem per complir les mesures de
prevenció dictades pel Departament, però no podem garantir les mesures de
distanciament social. El funcionament d’aquests grups es farà amb una mestra de
referència i algun altre professional de suport (pot ser un mestre/a o una
educadora) i intentant complir mesures de protecció com la higiene de mans i la
desinfecció dels espais un cop usats. Però en edats tan primerenques, no podem
garantir la distància de seguretat entre els infants, ni prevenir el contacte entre ells
i elles, així com tampoc evitar l’intercanvi de materials i joguines. No podran fer ús
del material d’aula, caldrà que cada infant porti una bossa o caixa amb les seves
pròpies joguines així com material fungible propi.
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TUTORIES D’ACOMIADAMENT A TOT L’ALUMNAT DE L’ESCOLA
Es proposa fer una tutoria presencial per a tancar el curs, compartir neguits i
emocions de la situació viscuda i comiat del curs per afrontar l’estiu. També
podran aprofitar per retornar els llibres de la biblioteca i recollir les seves
pertinences. En aquesta tutoria individualitzada només podrà acompanyar l’infant
un adult.
 

5.  CALENDARI  I  HORARI  D ’ACTIV ITATS

COLLA DE GRUMETS: 16, 17 i 18 de juny.
COLLA MARINERA: 8 i 9 de juny.
COLLA DE NAVEGANTS: 10, 11 i 12 de juny.

 
Les possibles dates de realització de les activitats serien les següents, variaran en
funció del nombre d’alumnat que vingui:
 

TROBADES DE 6è
Farem una trobada setmanal, cada dilluns per grups. Un grup de 9h a 10:30h i
l'altre grup d'11h a 12:30h. Les trobades es duran a terme a l'aula de sisè. 
I per acomiadar el grup, farem una festa de comiat el divendres 19 de juny. 
 

TUTORIES INDIVIDUALITZADES DE P3 A 6è 
Farem tutories individualitzades voluntàries amb les famílies i l'alumnat de P3 a 6è.
Hauran de ser amb cita prèvia i amb horari de 9h a 13h. Els dies de cada colla son:

6.  ENTRADES,    SORTIDES I  C IRCULACIÓ PEL
CENTRE

 
A fi de reduir el contacte entre l’alumnat, s’habilitaran recorreguts, entrades i
sortides diferenciades per a cada cas:
 

ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL QUE ASSISTEIX A L’ACOLLIDA
Entrada i sortida per l’entrada lateral i cada grup faria l’entrada per la porta del
pati. 
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ALUMNAT i famílies  DE 1r a 3r amb cita prèvia
Entrada i sortida per la porta principal del pati i accés a l’edifici per la porta que és
sortida d’emergència i està ubicada al terrat.  
 

ALUMNAT i famílies DE 4t a 6è amb cita prèvia
Entrada i sortida per la porta principal del pati i accés a l’edifici per la porta de
primària. 
En totes les entrades, l’alumnat trobarà gel hidroalcohòlic per a rentar-se les mans
abans d’entrar i abans de sortir.
Per reduir la circulació d’alumnat i famílies pel centre, cal recordar que només un
adult pot acompanyar l’infant i que organitzarem els horaris de manera que no hi
hagi acumulació de persones. 
En la mesura del possible, haurem d’evitar l’ús dels lavabos. I en cas necessari, s’hi
haurà d’anar d’un en un i recordant l’imprescindible rentat de mans.

7.  PATI
Pel que fa a la distribució del pati, un grup d’alumnes al pati petit, un altre a les
pedretes i un altre al bosquet.
 

8.  MATERIAL  DE PROTECCIÓ,  MESURES DE
PREVENCIÓ I  SERVEI  DE NETEJA

L’escola comptarà amb mascaretes pel personal del centre. Garantirem l’existència
de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i
paper eixugamans. En punts estratègics (menjador, accessos al centre i als patis,
passadissos...) col·locarem dispensadors de solució hidroalcohòlica.
Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una falsa
sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús
inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de
contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la
sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran
les finestres i/o portes obertes.

9.MENJADOR
Durant aquest mes de juny no s’oferirà servei de menjador.


