PLA DE REOBERTURA
DE CENTRES
EDUCATIUS

ESCOLA PAU VILA
TERRASSA
JUNY 2020

PLA DE REOBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS
El

Departament

d’Educació

ha

anunciat

que

amb

probabilitat

entrarem a la FASE 2 de desconfinament a partir del dia 8 de juny al
nostre territori.
El curs acabarà el 19 de juny tal i com estava previst de forma
telemàtica però en aquesta fase es preveu l’obertura de les escoles.
Cada centre ha d’elaborar el seu propi Pla de reobertura seguint les
directrius del Departament i les mesures de seguretat establertes pel
PROCICAT.
Es continuarà la docència telemàtica i s’obrirà el centre per tal de fer
les activitats NO LECTIVES següents:
A.

Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en

grups de 13 com a màxim per a l’alumnat de 6è de Primària
garantint en tot moment les mesures d’higiene i el distanciament físic
de 2 metres (4 m2 per alumne/a), així com l’entrada i sortida del
centre de manera diferenciada per cada grup de 13 alumnes
(intervals de 15-20 minuts).
B.

Acollida per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-

6) els progenitors del qual, per motius laborals i professionals, hagin
de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. Els
grups seran d’un màxim de 8 alumnes a P-3 i 10 a P-4 i P-5 i en
horari de 9 a 13 hores.
C.

Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Hi haurà la

possibilitat de demanar cita prèvia i planificar dia i hora de
retrobament de l’alumne/a i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor
o tutora a l’aula.

Requisits assistència ALUMNES
•

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer
dia

de

retorn

al

centre

educatiu

una

declaració

responsable que proporcionarà el Departament i s’enviarà a
les famílies per Tok App. Aquesta mateixa declaració es penjarà
al lloc web de l’escola per a que les famílies hi puguin accedir.
NO ES PODRÀ ACCEDIR AL CENTRE SENSE AQUEST
DOCUMENT DEGUDAMENT SIGNAT PER LA FAMÍLIA.
•

Tenir el carnet vacunal al dia

•

Es recomana que tant l’alumnat com les seves famílies es
prenguin la temperatura diàriament abans d’entrar al centre.

•

Les famílies no podran entrar al centre. (excepte acompanyant
un/A menor per la tutoria individualitzada SEMPRE DEMANADA
AMB CITA PRÈVIA)

•

L’alumnat serà atès pel professorat que no es trobi en situació
de risc.

•

Caldrà seguir les mesures sanitàries establertes.

•

Els i les alumnes de sisè hauran de portar mascareta

(la

proporcionarà el centre).

Requisits assistència DOCENTS
•

Omplir una enquesta que actua com a declaració responsable
proporcionada pel Departament.

•

Es recomana també la comprovació diària de l’estat de salut per
al personal dels centres educatius. Caldrà avisar la Directora en
cas de símptomes compatibles amb la COVID-19 per tal que
pugui prendre mesures immediatament.

•

Caldrà

seguir

les

mesures

sanitàries

establertes

(portar

mascareta, rentar-se sovint les mans, utilitzar guants quan es

necessiti, en el cas d’infantil portar una pantalla de protecció
facial)
•

Respectar la distància de seguretat (2 metres)

TASQUES CENTRE EDUCATIU:
•

Informar les famílies i els docents.

•

Fer una previsió dels alumnes que vindran

•

Fer signar una declaració responsable a les famílies

•

Establir el nombre de docents que pot assistir de manera
presencial al centre.

•

Elaborar el Pla d’Obertura de Centres. Actualitzar-lo segons les
circumstàncies.

(*) PRECAUCIONS
•
•

Evitar espais compartits, canvis d’aules i desplaçaments.
Planificar entrades i sortides esglaonades

•

Acompanyant: sempre que sigui possible la mateixa persona.

•

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 obertes.

•

Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi
material. Les joguines també hauran de ser individuals i
desinfectades després de cada ús.

•

No es donaran documents en paper a excepció del Dossier de
deures d’estiu de sisè.

•

S’establiran torns de patis si s’escau. Es precintaran tots aquells
elements als que no s’hi ha d’accedir.

•

Es proporcionaran desinfectants per al seu ús quan es consideri
necessari.

•

Caldrà respectar les distàncies de seguretat (2 metres)

RENTAT DE MANS ALUMNES
En infants, es requerirà rentat de mans:
♣ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
♣ Abans i després dels àpats.
♣ Abans i després d’anar al WC (infants continents).
♣ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al
pati).

RENTAT DE MANS PERSONAL DEL CENTRE
♣ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
♣ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats
dels infants i dels propis.
♣ Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
♣ Abans i després d’anar al WC.
♣ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).
♣ Com a mínim una vegada cada 2 hores.

MASCARETES

2n cicle

No indicada en general. A partir Higiènica amb

d’educació

dels 5 anys i si hi ha dificultat per compliment

infantil (3-6

fer

anys)

distanciament caldria utilitzar-la.

Educació

No indicada en general i si hi ha Higiènica amb

primària (6-12

dificultat

anys)

mesures de distanciament caldria norma UNE

complir

per

les

fer

mesures

complir

de norma UNE

les compliment

utilitzar-la.
Personal

Indicada quan s’interactua amb Higiènica amb

docent i no

l’alumne.

docent

compliment
norma UNE

Aquest Pla de reobertura ha estat creat seguint les indicacions del PROCICAT i les
directrius del Departament d’Ensenyament.

