PLA D’OBERTURA DE CENTRE
FASE 2 DESESCALADA
Juny 2020

ESCOLA EL TALLAT

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Zona Escolar Rural Riu Corb
c/ Les escoles, s/n
25266 Belianes
Tel. 973 33 11 18
c5007876@xtec.cat

PLA D‘OBERTURA DEL CENTRE

ÍNDEX

1. JUSTIFICACIÓ I MARC NORMATIU
2. CONCRECIONS DEL PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA EL TALLAT
2.1. PERSONAL QUE POT FER ATENCIÓ PRESENCIAL
2.2. PREVISIÓ D’ALUMNAT QUE ASSISTIRÀ PRESENCIALMENT AL
CENTRE.
3. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O
ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT, QUE PREVEU EL CENTRE
EDUCATIU.
a. Acollida
b. Acció educativa presencial (alumnes de 6è).
c. Atenció personalitzada
d. Atenció tutorial en grups reduïts.
4. REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA.

5. SERVEI DE TRANSPORT
6. CALENDARI D’ACTUACIONS A L’ESCOLA EL TALLAT

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Zona Escolar Rural Riu Corb
c/ Les escoles, s/n
25266 Belianes
Tel. 973 33 11 18
c5007876@xtec.cat

1. JUSTIFICACIÓ I MARC NORMATIU
Justificació:
Des que el PROCICAT, a proposta del Govern de la Generalitat i amb l’acord del
Departament, va ordenar el passat 12 de març el tancament immediat de tots els
centres del sistema educatiu no universitari, s’han succeït diverses decisions
executives del Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat, avalades quan ha
calgut per les respectives cambres legislatives, que són d’obligat compliment per
a qualsevol pla de reobertura de centres en el final del curs 2019-2020 i
d’organització dels centres i dels estudis en el curs 2020-2021.
En aquest sentit són d’especial rellevància els reials decrets i les ordres del
Govern de l’Estat referents a l’estat d’alarma (incloent-hi el Plan para la Transición
hacia una Nueva Normalidad) i els diversos acords del PROCICAT presos a
petició del Govern de la Generalitat, fonamentalment en tot el que té a veure a les
fases de desescalada i les possibilitats limitades de reversió del confinament i els
seus efectes que inclouen i normativitzen.
Així, cal recordar que la Fase 1 encara impedeix l’accés d’alumnat als centres,
mentre que la fase 2 ho fa de manera limitada i deixa la potestat de regular
aquestes limitacions a les autoritats educatives competents. La Fase 3 no és
explicitada, pel que fa a les activitats educatives, en cap document fins ara
aprovat per les autoritats competents, perquè no és previst que hi pugui arribar
cap territori abans de la finalització de l’activitat lectiva del curs 2019-2020.
En el moment de l’ordre de tancament dels centres el 12 de març, el Departament
va especificar que s’interrompia l’activitat lectiva, però, com a conseqüència de
l’extensió de l’estat d’alarma a partir del 14 d’abril, va donar orientacions i criteris
de represa de l’activitat docent de manera telemàtica, a la qual ja ens vam adaptar
fins i tot abans d’aquesta data.
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Amb les dificultats i incerteses de totes aquestes llargues setmanes de
confinament social i tancament dels centres educatius, l’escola ha d’intentar
mantenir la seva funció educativa i el servei a l’alumnat gràcies a la tasca
formativa duta a terme pel claustre de mestres amb el suport inestimable de les
famílies.
La fase 2 de desescalada arribarà progressivament als diversos territoris, però tot
sembla indicar que serà a partir del dia 8 de juny de 2020 pel que fa a la nostra
demarcació. Des del Departament d’Educació se’ns indica que tot i el
manteniment prioritari de l’atenció telemàtica, cal oferir la possibilitat d’una atenció
personalitzada de forma presencial en aquells moments i per a aquells alumnes
que imprescindiblement ho necessitin, recordant, però, que en tota actuació
s’hauran de garantir, d’una manera extremadament estricta, les condicions de
salut i seguretat de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les
exigències de l’autoritat sanitària i de l’atenció a la vulnerabilitat d’alumnat,
professorat i altre personal.

Per això, es descarta, en qualsevol cas, la reobertura del servei de menjador
abans del proper curs.

ORIENTACIONS I RECOMANACIONS DE LES AUTORITATS SANITÀRIES
A la vegada, qualsevol decisió que prengui el Departament ha d’estar en
consonància amb les orientacions i recomanacions que fins a la data d’avui ens
han fet arribar les autoritats sanitàries.
Pel que fa al Departament de Salut:
❏ Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles , de la Secretaria de
Salut Pública del Departament, la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de
Salut de Global de Barcelona.
❏ Marc estratègic llars d’infants , de la Secretaria de Salut Pública del
Departament.
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❏ Marc estratègic escoles d’educació especial , de la Secretaria de Salut Pública
del Departament.

Pel que fa al Ministerio de Sanidad:
❏ Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial
de centros educativos en el curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad i el
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Del Departament d’Educació:
❏ Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius.
(Per al desplegament del PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN
FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER
A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL
CURS 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020)
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2. CONCRECIONS DEL PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA EL TALLAT
El curs continuarà de manera telemàtica fins el dia 19 de juny, tal i com està
establert, utilitzant els mitjans ja concretats: mitjans de comunicació immediata,
correu electrònic, pla de treball i videoconferències de grup i individuals.
L'Escola el Tallat, seguint les instruccions del Departament d’Educació i d’acord
amb el que ha aprovat el Consell de Direccions de la ZER, presenta aquest Pla
per tal de garantir la continuïtat del procés formatiu dels i les alumnes, el seu
acompanyament i la prestació del servei comunitari que se’ns demanda, en les
millors condicions de seguretat per a tots els usuaris que es poden oferir en
aquestes circumstàncies.

2.1. PERSONAL QUE POT FER ATENCIÓ PRESENCIAL
Mestres tutors i especialistes, itinerants o no, que formen part de la plantilla del
centre i de la ZER i que per indicació del Departament no es considerin grups
d’especial vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària.
Es consideren grups d’especial vulnerabilitat persones amb diabetis, malaltia
cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar
crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i
més grans de 60 anys.
Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del
centre del mes de juny.
A l’Escola el Tallat hi ha un mestre que és vulnerable i no podrà fer activitat
presencial. La resta de professorat no pertany al grup vulnerable.
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2.2. PREVISIÓ D’ALUMNAT QUE ASSISTIRÀ PRESENCIALMENT AL
CENTRE
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació
socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares
o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de
conciliació de la vida laboral i familiar.
Les famílies que portin els infants d’1 a 6 anys a la llar i/o escola per motius de
conciliació hauran de presentar una declaració responsable d’acord el model
que es facilitarà.
Infantil

Cada dia de 9.30h a 13.30h

Tutora d’EI (3 dies/setmana

(Acollida) S’atendran 3 alumnes de P4.

)+

Mestra

Dia 16 de juny: s’atendran els alumnes d’anglès
per nivells.

Cicle Inicial

de

especialista
la

ZER

(2

dies/setmana)

Dia 10 de juny: reservat per tutories Tutora CI
individualitzades presencials justificades.
Dia 17 de juny: S’atendran els alumnes
per nivells.

Cicle Mitjà

Dia 11 de juny: reservat per tutories Tutora CM i terç de jornada
individualitzades presencials justificades.
Dia 18 de juny: S’atendran els alumnes
per nivells.

Cicle

Dia 12 de juny: reservat per tutories Tutora CS i Directora

Superior

individualitzades presencials justificades.
Dia 19 de juny: S’atendran els alumnes
per nivells

CICLE

DATES

RESPONSABLE
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3. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA
O ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT, QUE PREVEU EL CENTRE
EDUCATIU.
L’Escola el Tallat, com la resta de centres de la ZER Riu Corb, programarà les
següents accions educatives presencials, sempre de caràcter voluntari, i amb
les mesures de prevenció i higiene que es detallen més endavant:
a. Acollida
b. Acció educativa presencial (alumnes de 6è).
c. Atenció personalitzada
d. Atenció tutorial en grups reduïts.

a.

ACOLLIDA

Acollida destinada exclusivament a l’alumnat del segon cicle d’educació
infantil (3-6) els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals,
hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.
Es realitzarà en un espai específic del centre en grups d’un màxim de 8 alumnes
a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9:30 a 13:30 hores.
Segons les dades que ens han facilitat les famílies a través del qüestionari Google
forms:
Alumnes

S’atendran 3 alumnes d’Educació Infantil (de P4)

Activitat

Acollida

(sense

esmorzar)

Els

alumnes

vindran

esmorzats de casa.
Responsable

Tutor d’EI (3 dies) + Mestra especialitsa d’anglès (2 dies)

Espai

Aula d’EI i PATI (espai delimitat)
Lavabos del costat dret.

Entrada

Entraran per la porta de la pista a partir de les 9:30 en
franges de 10’ per no coincidir amb altres famílies a
l’exterior del centre.
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Família 1: 9.30h (2 alumnes)
Família 2: 9.40h (1 alumne)
Esbarjo

11:00h. a 11:30h.

Sortida

A partir de les 13:00 h. i fins a les 13:30h.
De forma esglaonada.

b. ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL (alumnes de 6è)
Per als / les alumnes de 6è que acaben els seus estudis primaris per tal de donar
suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas
a secundària.
Sempre de caràcter voluntari i en grups de 13 com a màxim.
Com sigui que la proposta ha de ser voluntària per a l’alumnat de 6è de primària,
cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una
doble jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes.
Establerta de manera gradual i no necessàriament permanent.
8 de juny

Sessió de 90 minuts

Pati escola

Tutora

CS

De les 11.00h a les

+ aula CS

directora

Sessió de 90 minuts

Pati escola

Tutora CS

De 11.30h a 13.00h

+ aula CS

directora

+

12.30h
19 de juny

+

Utilitzaran el lavabo
de l’esquerra.

DATES

ACTIVITAT

ESPAI

RESPONSABLE

Les arribades de les alumnes de 6è al centre seran esglaonades. Seran
convocades amb 5 minuts de diferència i entraran soles al centre, sense cap
acompanyant.
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c.

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Destinada a qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no
continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de
retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a
l’aula. Les finalitats d’aquesta atenció són:
b 1. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment
al d’aquells sectors de la població escolar més fràgils socialment, no només
en centres amb un índex de complexitat alt, sinó en qualsevol centre del
país, tant públic com concertat.
b 2. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o
serveis educatius específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius
hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de
necessitats educatives especials.
b 3. En l’àmbit rural, l’atenció d’aquell alumnat que viu en petits
municipis i que ha estat “desconnectat” per raons del desequilibri
territorial. Caldrà identificar els territoris on serà necessari actuar per
resoldre els problemes detectats i efectuar una proposta de transport
escolar.
b 4. La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes
que ho requereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves
activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.
A l’escola el Tallat les tutories individualitzades es portaran a terme
sempre que es pugui de manera telemàtica. Només en casos puntuals
i justificats es farà de manera presencial. Per aquest motiu es
reserven aquests 3 dies per portar-les a terme.
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10 de juny

Sessions de 20 minuts

Aula CM

Tutora CI

11 de juny

Sessions de 20 minuts

Aula CM

Tutora CM

12 de juny

Sessions de 20 minuts

Aula CM

Tutora CS

DATES

ACTIVITAT

ESPAI

RESPONSABLE

d. ATENCIÓ TUTORIAL en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell,
quan es cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual
i compatible amb l’atenció personalitzada. A l’Escola el Tallat farem atenció a
grups reduïts per fer el tancament del curs per aquell alumnat que vingui
voluntàriament al centre. Els alumnes podran recollir el material i acomiadar-se
dels seus mestres. El farem per grups de nivell:
16 de juny

9:30h = Atenció grup

PATI

Tutora EI

EI

reduït P3 (4 alumnes)

+ mestra

11:30h = Atenció grup

especialista

reduït P4 i P5 (9 alumnes)
17 de juny

9:30h = Atenció grup

CI

reduït 1r (7 alumnes)

PATI

Tutora CI

PATI

Tutora CM + 1/3

PATI

Tutora CS

ESPAI

RESPONSABLE

11:30h = Atenció grup
reduït 2n (6 alumnes)
18 de juny

9:30h = Atenció grup

CM

reduït 3r (6 alumnes)
11:30h = Atenció grup
reduït 4t (5 alumnes)

19 de juny

9:30h = Atenció grup

CS

reduït 5è (7 alumnes)
11:30h = Atenció grup
reduït 6è (7 alumnes)

DATES

ACTIVITAT
Sessió de 60 minuts
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Els alumnes arribaran a les 9:30h de forma esglaonada. Les tutores
responsables els convocaran amb 5 minuts de diferència. Aquests primers
grups marxaran cap a casa a partir de les 11:00h de forma esglaonada.
Els grups que arribaran a les 11:30h també ho faran de forma esglaonada. Les
tutores responsables els convocaran amb 5 minuts de diferència. Aquests
segons grups marxaran cap a casa a partir de les 13:00h de forma
esglaonada.

4. REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA
Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de complir
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 en cas de contraure la infecció per SARSCoV2, 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).
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Diabetis mal controlada.



Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies o persones tutores que vulguin fer ús del servei d’acollida durant
aquest període, han de:


Presentar, el primer dia de retorn al centre educatiu, una declaració
responsable, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per
assistir al centre educatiu. Us la farem arribar en breu.



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.



Vigilar 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.

Per complir les mesures de seguretat i higiene sanitària s’ha de tenir en
compte que:


Els alumnes sempre estaran en el mateix espai de l’escola, llevat de si han
de fer ús del lavabo o si surten a l’exterior.



En la mesura del possible, sempre estaran amb el mateix o la mateixa
mestre/a.



Mai podran estar en contacte directe amb els seus companys o companyes
i se’ls delimitarà un espai de 4 m2.



El material que utilitzin no podrà ser compartit i es limitarà el material per
cada alumne/a.



Les estones al pati estaran delimitades en un espai concret.



L’alumnat es rentarà les mans:
o En entrar i sortir de l’Escola.
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o Abans i després d’esmorzar.
o Abans i després d’anar al lavabo.
o A la sortida i entrada al pati.
o Abans i després d’un canvi d’activitat.

També els adjuntem a continuació el protocol d’actuació que seguiria l’Escola
en cas de detecció d’aparició de simptomatologia compatible amb COVID
amb algun dels o de les alumnes:

a. Aïllar l’alumne o l’alumna en un 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.

5. TRANSPORT ESCOLAR.

No hi haurà transport escolar.
Els alumnes de 6è que vindran a l’escola no són alumnes transportats.
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6. CALENDARI D’ACTUACIONS ESCOLA EL TALLAT

8 JUNY

9 JUNY

10 JUNY

11 JUNY

12 JUNY

Grup reduït

Reservat

Reservat

Reservat

6è

Tutories CI

Tutories CM

Tutories CS

Acollida EI

Acollida EI

Acollida EI

Acollida EI

Acollida EI

15 JUNY

16 JUNY

17 JUNY

18 JUNY

19 JUNY

Grups

Grups

Grups

Grups

reduïts per

reduïts per

reduïts per

reduïts per

nivells EI

nivells CI

nivells CM

nivells CS

Acollida EI

Acollida EI

Acollida EI

Acollida EI

Acollida EI

