PLA DE REOBERTURA DE L’ESCOLA
A PARTIR DE LA FASE 2 DE DESESCALADA
Escenari del mes de Juny
Durant aquets mes de juny, tenint en compte les instruccions del Departament d’Educació per
l’educació especial, s’oferiran uns serveis mínims presencials, sense activitat curricular, per tal de
donar, si s’escau, una atenció personal a alguns alumnes amb més necessitats. Igualment, donar
la possibilitat que tots els alumnes tinguin una sensació de retrobada i de comiat de curs amb els
tutors i l’escola en general. L’activitat curricular es mantindrà telemàtica com ha estat durant els
mesos de confinament.

Pautes generals:
1a. setmana del 8 al 12 de juny:
presència delpersonal docent i no docent

Resta de setmanes de juny:
Presència de personal docent i no docent
Presència d’alguns alumnes amb més
necessitats
Comiat del curs amb els alumnes en grups de
màxim 5

Elements de protecció:
Elements de protecció:
▪
Mascaretes pel personal del centre tipus FFP2
▪ Mascaretes pel personal del centre tipus FFP2
▪ Pantalles –viseres i vestuari protector, en casos
▪ Pantalles
necessaris per atenció molt directe.
▪ Líquid hidroalcohòlic - dosificadors a: entrades ,
▪
Líquid hidroalcohòlic -dosificadors a: entrades,
passadissos, Wcs, secretaria, aules i tallers
passadissos, Wcs, secretaria, despatxos, aules i
gimnàs.
tallers, gimnàs, menjador.
▪ Senyalització entrades i planta baixa
▪ Senyalització entrada-passadissos –escala-aules,
▪ Mampares secretaria
etc.
▪ Mampares secretaria
Conductes i precaucions generals:
• mantenir distàncies 2 m
• respectar 4m2 per alumne / persones ( les aules són de 32 m2)
• Posar-se mascaretes i neteja de mans molt freqüent
PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ
EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.
El centre ha de planificar l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme.
Les direccions dels centres hauran d’informar a tots els treballadors i treballadores de la
necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i
simptomatologia de COVID19. Això permetrà identificar al personal que podrà participar en les activitats
presencials.
▪ Segons instruccions caldrà tenir present el personal de risc:
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària
són: 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 el mes de juny. En el cas
del nostre centre són 13 persones de personal docent i no docent i 2 persones del menjador.

1a. setmana del 8 al 12 de juny:
presència delpersonal docent i no docent

Resta de setmanes de juny:
Presència de personal docent i no docent
Presència d’alguns alumnes amb més
necessitats
Comiat del curs amb els alumnes en grups de
màxim 5

TORNS DE PERSONAL: tenint en compte el volum de personal del centre, hem establert torns d’activitat
presencial al centre i d’activitat telemàtica a partir del dia 8 de juny.
Horari matinal. El dia que no es faci treball presencial aquest serà telemàtic.
Dilluns, dimecres i divendres 12 i 26 (perquè el dimecres 24 és festa): mestres i educadors de Primària i
1r grup de PFI/PTVA
Dimarts, dijous i divendres 19: mestres i educadors de Secundària i 2n grup de PFI/PTVA
El personal de Menjador, Administració i Binomis farà treball al centre el 50% de la plantilla en dies
alterns presencials i de treball telemàtic.
COMIATS DE CURS
Els torns de grups pel comiat de curs es faran concretats amb els pares o mares, tutors i tutores, i la direcció
pedagògica, a partir del dia 15 de juny. Hauran de passar per l’escola al voltant uns 170 alumnes, comptant tots
els cicles.
REQUISITS ALUMNES
Requisits
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir 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 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:
▪ 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.
Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les
seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial.
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una
declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, 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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FLUXOS DE CIRCULACIÓ
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la circulació dels
diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:
Entrades i sortides
En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han de fer en diferents
horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant
els possibles diferents accessos a la instal·lació.
Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Les persones que
portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions.
Circulació pels passadissos i accés al pati
MATERIAL ESCOLAR
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà documents en paper, excepte
en casos imprescindibles.
Les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes perquè tingui un ús individual en períodes acotats,
assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat.
En cas d’ús, com a grup classe, aules taller, aules de música o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació
d’eines i material comú que pot generar risc de contagi. Es farà una neteja d’equipaments informàtics després
del seu ús.
TRANSPORT I MENJADOR
No hi ha servei de menjador i transport durant aquest període

TITULARITAT DEL CENTRE
Aquest pla de reobertura ha estat aprovat per la titularitat del centre en reunió telemàtica del dia 2 de juny de
2020 i s’ha informat al personal del centre.
CONSELL ESCOLAR:
El Consell escolar del centre també ha estat informat de la reobertura del centre, realitzant les seves
consideracions i aportacions, en reunió telemàtica feta el dia 3 de juny de 2020

Terrassa, 4 de juny de 2020
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