Escola Dr. Samaranch
Santa Margarida i els Monjos

PLA OBERTURA ESCOLA JUNY 2020
L’escola Dr. Samaranch de Santa Margarida i els Monjos, estableix un pla
d’obertura d’escola basat en les instruccions rebudes del Departament d’Educació,
en els següents termes:
1- Docents i no docents que poden fer atenció presencial a l’escola
Una vegada que els docents i el personal no docent han omplert el qüestionari de
salut dictat pel Departament d’Educació i pel Departament de Salut, del total de la
plantilla, sis docents no estan autoritzats a realitzar atenció presencial amb
l’alumnat. El personal no docent: TEI, auxiliar SIEI, auxiliar administrativa si poden
assistir al centre. A més comptem amb el conserge que treballa cada dia del mes de
juny.
2- Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre.
L’escola ha informat a les famílies mitjançant un cartell informatiu de l’obertura de
centre i una carta específica a les famílies amb infants d’educació infantil informant
de les dates i horaris que l’escola estaria oberta, així com de quines mesures de
seguretat caldria prendre abans d’entrar, durant l’estada al centre i a la sortida de
l’escola.
Es va demanar a les famílies d’infantil que havien d’informar a l’escola de la
necessitat de portar als seus fills/es a l’acollida del centre.
També s’ha enviat a les famílies de l’alumnat de sisè un qüestionari perquè informin
de si els seus fills/es vindran a l’escola els dies pactats.
Tota aquesta informació s’ha enviat a través de correu electrònic i de WhatsApp.

2- Organització de l’acció educativa presencial
El retorn al centre és voluntari i és a criteri de les famílies portar els seus fills a
l’escola o no.
⦁ Educació Infantil.
Després de demanar a les famílies que informessin de si els seus fills/es anirien a
l’escola, entre el dia 1 de juny i el 19 de juny i en horari de 9 a 13h, el resultat ha
estat que cap família ha cursat aquesta sol·licitud.
Les tasques telemàtiques es continuaran fent per tot l’alumnat en la forma i manera
que s’han portat a terme fins ara. Propostes telemàtiques els dilluns i videotrucades
un cop a la setmana.
En el cas que alguna família hagués de portar el seu fill/a a l’escola per conciliar la
seva vida laboral amb l’atenció als infants, cal tenir en compte el següent:
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⦁
⦁
⦁

Les famílies han de fer arribar a l’escola, mitjançant correu electrònic signat,
el model de declaració responsable on consti que per motius de conciliació
familiar necessiten aquest servei. Han de treballar fora de casa el pare i la
mare i no poden flexibilitzar l’ horari.
Han de presentar també una declaració de l’ estat de salut del nen /a. No
poden venir si tenen febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea o
qualsevol altre quadre infecciós.
Tampoc pot venir cap alumne/a que sigui o hagi estat positiu per
SARS_CoV2 durant els 14 dies anteriors.
Que hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
Si un alumne presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat caldrà
certificat mèdic per venir a l’ Escola.

L’acollida s’organitzarà de la següent manera:
Es faran grups de màxim 8 alumnes per P3 i de 10 alumnes a P4 i P5. Els grups
no es barrejaran en cap moment. Seran atesos per la seva mestra tutora o per una
altra mestra/e del centre.
Els nens i nenes cada dia estaran en el mateix espai-aula i sortiran al pati en grups
petits. No podran usar cap estri per jugar al pati ( pales, galledes...)
Quan els alumnes arribin a l’ escola es rentaran les mans amb aigua i sabó igual
que abans de sortir. Es farà rentar les mans les vegades que consideri la mestra,
sobretot després d’anar al lavabo, abans i després d’esmorzar i abans i després del
pati.
Els alumnes han de venir esmorzats de casa però a mig matí poden menjar alguna
peça de fruita o algun petit aliment.
Si qualsevol dia l’infant presenta algun símptoma : febre, tos, mal de coll .... s’han de
comunicar de seguida a l’ escola i no venir .
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills o filles prenent la
temperatura abans de sortir de casa. A l’arribar a l’escola també els hi prendrem. Si
un nen o nena ha pres un antitèrmic no ha de venir a l’ escola per la seguretat de
tots.
La mestra intentarà evitar que els infants comparteixin joguines. Per això es farà una
caixa amb diferent material d’us exclusivament personal de cada nen o nena. Cada
dia, el personal de neteja, desinfectarà el material de cada caixa.
No es poden portar joguines ni cap altra material de casa.
Entrades i sortides
P3 – entrada 9:10h i sortida 12:50h orta pròpia
P4 - entrada 9h i 13h porta principal
P5 – entrada 9h i sortida 13h porta cicle inicial
Les famílies no poden entrar a l’escola.
No es pot entrar ni cotxets, ni patinets, ni bicicletes.
2

⦁ Alumnat de 1r a 5è
Els alumnes continuaran tenint treball telemàtic. Com s’ha fet aquestes setmanes,
es continuarà enviant tasques de forma telemàtica, per correu o per classroom, i es
continuaran fent vídeo trucades.
⦁ Alumnat de sisè.
S’ha passat el qüestionari a les famílies i han respost que vindran tots els alumnes
menys cinc, per diferents motius.
Les famílies han d’omplir el qüestionari de salut dels seus fills i enviar-lo per correu
electrònic als mestres de sisè. No podrà entrar en el recinte escolar cap alumne
sense aquesta declaració
L’alumnat vindrà a l’escola els dies 3, 10 i 17 de juny.
Es faran dos grups de cada aula. Els dos primers grups vindran de 9 h a 11h i el
segon grup de 11 h a 13h. Els grups d’alumnes seran sempre els mateixos per tal
limitar els contactes i poder comunicar a les autoritats sanitàries si hi hagués algun
cas de possible simptomatologia COVID-19. No es pot canviar de torn.
Aquestes tres trobades han de servir per parlar de les emocions, del que hem sentit,
de com hem passat el confinament, i per esvair inquietuds dels alumnes.
També per fer alguna activitat conjunta com ara fer i muntar un vídeo que quedi de
record dels seu pas per l’escola.
Les entrades i sortides es faran per la porta de cicle superior. S’ha enviat una
informació específica a les famílies sobre les mesures de seguretat que caldrà tenir
en compte, així com de l’horari en que els seu fill /a ha de venir a l’escola.
Les famílies vigilaran diàriament l’ estat de salut dels seus fills o filles prenent la
temperatura abans de sortir de casa. A l’entrar a l’escola es tornarà a prendre. Si un
nen o nena ha pres un antitèrmic no ha de venir a l’ escola per la seguretat de tots.
No poden entrar a l’escola ni patinet ni bicicleta.
Cada grup d’alumnes de sisè utilitzarà sempre la mateixa aula i tindrà el mateix
mestre. Utilitzaran els lavabos de davant de les seves aules.
A l’aula les taules estaran separades 2 metres i els nens i la mestra portaran
mascareta. Abans d’entrar a l’ aula tots es netejaran les mans amb aigua i sabó.
Cada hora es rentaran les mans i quan vagin al lavabo se’ls farà rentar les mans
abans i després d’anar. També al sortir de l’ escola.
Han de portar mascareta i tenir-la posada correctament tota l’ estona que estem a l’
escola.
L’ últim dimecres es recollirà el material, se’ls donarà l’orla i es farà alguna activitat
de comiat.
3- Famílies
En principi els contactes amb les famílies es farà via telemàtica. Les famílies poden
demanar en cita prèvia una reunió amb els mestres tutors si és molt necessari.
La última setmana l’escola organitzarà, per dies i franges horàries, una atenció a les
famílies per tal que aquestes puguin recollir el material i diferents coses que tenen a
l’escola.
S’ha fet un calendari d’aquest recollida que és el següent:
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P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

16 juny
15 jun
y
15
juny
16 juny
18 juny
19 juny
19 juny
18 juny
17 juny

11h – 12:30h
11:30h-13h
9:30h-11h
9h-10:30h
11h-12:30h
9h-10:30
11h-12:30h
9h-10:30h
Acabant el comiat

Aquest dia poden venir els alumnes acompanyats d’una sola persona de la seva
família. Entraran al pati de l’escola, el dia i hora assignada per recollir una bossa de
material i acomiadar-se del mestre.
No poden entrar al pati ni en patinet ni bicicleta.
Han de portar mascareta.
4 - Professorat
A l’escola només hi haurà els mestres imprescindibles per atendre a l’alumnat.
Al llarg dels juny aniran venint per recollir aules i fer el comiat de famílies i alumnes
en una data prefixada.
Per evitar al màxim els contactes mantenim totes les reunions de forma no
presencial amb les eines telemàtiques.
Cal recordar que tots els mestres mantenen el treball telemàtic amb els alumnes.
L’Equip Directiu es repartirà la seva assistència al centre.
El professorat portarà sempre mascaretes i tindrà a mà gel hidroalcohòlic. Per altra
banda tindrà guants a la seva disposició.
Es netejaran les mans amb aigua i sabó a l’ entrar i sortir de l’ Escola.
Repetidament es netejaran les mans ( quan van al lavabo, quan han agafat
material...).

L’escola ha adoptat i aplicarà totes les mesures de seguretat establertes.
La seguretat requereix l’esforç i el compromís de tothom: escola, famílies i alumnat.
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