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Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2020-2021)

1. Introducció

OBJECTIU DEL DOCUMENT
Amb aquest Pla d’Actuació volem donar resposta a les directrius del Departament
d’Educació i el Departament de Salut per tal de mantenir les mesures de protecció i
traçabilitat que ens permeti garantir la formació educativa amb la màxima normalitat i
seguretat possible i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

1. VALORS EN QUÈ ES BASA LAPROPOSTA
1.1.

Seguretat

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants
de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar
sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i
confortable.
Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un col·lectiu de
risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen,
com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.
1.2.

Salut

La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres educatius és
una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan
adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i
contactes.
1.3.

Equitat

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població.
Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o
n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres
permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor
Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la
seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.
1.4.

Vigència

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb
la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser
fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.
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REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS



Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1.



No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.

En cas que l’alumnat 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–
, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre
educatiu.
Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de
laCOVID-19:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de
suport respiratori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants
que requereixen tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

NOTA: el primer dia d'escola caldrà lliurar la Declaració Responsable de Famílies
El tutor/a de cada curs, disposa de tota la informació referent a les mesures
escolars de la COVID-19 i l'organització del curs. Us podeu adreçar a ells en cas
d’algun dubte.
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PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
El primer dia de classe, cada tutor/a, explicarà al seu grup els diferents aspectes concrets
a seguir del protocol i que els anirà recordant cada setmana. Tan tutors com resta del
professorat i personal no docent, seguiran les indicacions i supervisaran el bon compliment
d'aquestes.

Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com
la del personal docent i no docent.
En infants i adolescents, s’ha de requerir el 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).
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:
 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),
Mascareta
Col·lectiu

Indicació

2n

No obligatòria

cicle
d’educació infantil
(3-6anys)

Tipus
mascareta
Higiènica amb
compliment de
la norma UNE

De 1r d’Ed. Primària a 4t Obligatòria
d’ESO

Higiènica amb
compliment de
la norma UNE

Personal
docent

Higiènica amb
compliment de
la norma UNE

docent

i

no

Obligatòria.

de

Tot l'alumnat d a patir de 6 anys, portaran de casa, la mascareta de posada i portaran
mascaretes de recanvi. Tot ben marcat amb nom en un estoig o bosseta.
Més endavant, als alumnes de 1r a 6è de primària, es pot establir com no obligatòria si
s'està en un grup de convivència estable dins l'aula.
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Temperatura
Es prendrà la temperatura a totes les persones que accedeixin al centre eduactiu.
Catifes desinfectants
Haurà catifes desinfectants a les porta d'accés al centre i a les entrades a les aules d'Ed.
Infantil i Cicle Inicial
Senyalització
Tot els personal docent i no docent ha de seguir les indicacions de circulació així com altres
infografies informatives sobre prevenció.
Ventilació
Totes les instal·lacions es ventilaran amb freqüència, als menys 10-15 min abans i al final de
la jornada escolar, durant el pati i sempre que sigui possible entre les classes, mantenint les
finestres obertes tot el temps que sigui possible.
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ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES.
Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021.
CURS NIVELL –
GRUP

NOMBRE
D'ALUMN
ES

PROFESSO
RAT
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS
que
intervenen

Personal
d’atenció
educativa
, que
intervé
en
aquest
grup

(amb
mesures de
seguretat)

Personal
d’atenció
educativa
que intervé
puntualmen
t en aquest
grup (amb
mesures de

ESPAI
estable
d’aquest
grup

Anglès, Ed
físicsa,
música,
Arts....

..
Infantil 3 anys

11

2

2

1

Aula d’Infantil
1

Infantil 4 anys

11

2

2

1

Aula d’Infantil 1

Infantil 5 anys

20

1

2

1

Aula d’Infantil 2

1r PRIMÀRIA

10

1

2

1

Aula de 1r de Primària

2n PRIMÀRIA

22

1

2

1

Aula de 2n de
Primària

3r PRIMÀRIA

22

1

4

2

Aula de 3r de
Primària

7

13

1

4
(

2

Aula de 4t de
Primària

5è PRIMÀRIA A 13

1

4

1

Aula de 5è de
Primària

5è PRIMÀRIA B 13

1

6è PRIMÀRIA A 14

1

4t PRIMÀRIA

2n ESO
3

1

Aula de 6è de
Primària

6è PRIMÀRIA B 12

Biblioteca

1r ESO

25

2

5

1

Aula de 1r ESO

2n ESO

26

2

4

1

Aula Ploivalent

3r ESO

25

2

4

1

Aula de 3r ESO

4t ESO

30

1

3

1

Aula de 4t ESO

Activitats del centre que suposen una barreja d’alumnes de diferents grups
estables.
ACTIVITAT
O MATÈRIA

GRUPS
ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN
ELS ALUMNES

DOCENT

Aula d’acollida
1

2n
i
primària
primària

1

Aula d’acollida
2

2n i 4t ESO

3r
4t

HORARI
(NOMBRE
D’HORES O
SESSIONS
SETMANALS
)

OBSERVACION
S (si escau)

1

Els alumnes portaran mascareta en tot moment, i es posaran gel hidroalcohòlic en sortir i
en
entrar les aules.
Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica
de suport educatiu
El gabinet psicopedagògic del centre fa una detecció i seguiment dels alumnes amb necessitats
educatives especials (d’aprenentatge i/o emocionals). Amb això, decidirà quins suports entren dins
l’aula, quins tenen atenció específica fora de l’aula i quins tenen un suport i seguiment emocional
individualitzat dins l’aula de convivència o gabinet psicopedagògic.
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ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
El nostre centre disposa de tres accessos d’entrada i sortida d’alumnes, dos dels quals
situats al C/Sant Josep i un al c/Creueta. Dividim els alumnes de forma que tenen accessos
diferents en funció del curs i grup estable que els correspon. Els alumnes de l’aula
d’acollida també tenen una porta d’accés establerta.
MATÍ

Inf1
Inf 2
1r EP
2n EP
3r EP
4r EP
5è EP
6è EP
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

C/SANT
JOSEP 21
Entrada
9.10h
9h
8.50h

8h
8.10h

Sortida
13h
12.50h
12.40h

PORTA
GIMNÀS
Entrada

C/CREUETA
Sortida

8.50h
9h
9.10h

12.50h
13h
13.10h

Entrada

Sortida

8.50h
9h
8h i 9.10h*
8.10h i
9.20h*

12.40h
12.50h
13h
13.10h

13.05h
13.15h

*1r i 2n d’ESO comencen a les 8h i 8.10h,respectivament, els dimarts, dimecres i dijous.
NOTA: Els alumnes de 3r i 4t d’ESO comencen el dia 14 i dies especials (com Mare Paula..)
a les 8.30 3r d’ESO i 8.40 4t d’ESO, per la porta assignada.

TARDA

Inf 1
Inf 2
1r EP
2n EP
3r EP
4r EP
5è EP
6è EP
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

C/SANT
JOSEP 21
Entrada
15.05h
14.55h
14.45h

15.10h
15.20h

Sortida
17h
16.50h
16.40h

PORTA
GIMNÀS
Entrada

C/CREUETA
Sortida

14.50h
15h
15.10h

17h
16.50h
17.10h

Entrada

Sortida

14.45h
14.55h
15.05h
15.15h

16.40h
16.50h
17h
17.10h

17.05h
17.15h

Si un alumne arriba tard haurà d'entrar per la porta c/ Sant Josep a partir de les
9.20h i 15.20h
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Preguem no us quedeu a la portar a parlar per evitar aglomeracions, i feu fila mantenint la
distància de seguretat.
Deixeu espai per a la circulació de vianants, ocupant només una vorera.
El cursos que entren per la porta c/Sant Josep 21 s’ha de fer en direcció el pàrquing, i els
curosos que entre per la porta del gimnàs, en direcció c/ Sant Llorenç. Els cursos que entre
pel c/ Creueta faran fila en direcció al pàrquing.
Horari Atenció Secretaria
De dilluns a divendres de 9.30-12-30
15.30 a 16.30

Observacions:
Recordem s’ha de seguir la senyalització per circular per l’escola, i que per pujar a les
aules del carrer Creueta, es farà pel costat dret (barana) i baixada per la paret.
NORMATIVA D’ENTRADES I SORTIDES:
ENTRADES:
 Cada curs ha d’entrar a l’hora i porta assignada puntualment.
 Tots els alumnes han de portar mascareta, excepte els menors de 6 anys.
 En entrar a l’escola es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic i se’ls prendrà la
temperatura.
 És preferible que portin un estoig o bosseta per guardar la mascareta i han de portar una
 mascaretes de recanvi, tot ben marcat amb nom i curs.
SORTIDES
 Tots els alumnes es renten les mans amb gel hidroalcohòlic que el professor distribueix
a la classe amb els alumnes asseguts i, en cas que no la portin, es posen la mascareta.
 Baixen amb el professor que els acompanya fins a la porta i els acomiada.
 Surten a l’hora i per la porta assignada puntualment.
 Les famílies no poden entrar al recinte escolar i han de recollir als seus fills a mida
 que el professor els va acomiadant.
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ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO
L’escola disposa de dos patis. Un pati destinat només a Educació Infantil i un altre pati que
es pot sectoritzat fàcilment. Tenint en compte aquestes circumstàncies, hem dividit els
torns de pati en dos.
En el primer torn, de 10h a 10.30h, faran pati els alumnes d’ESO. En el segon torn, de
10.45h a 11.15h, faran pati els alumnes d’Infantil i Primària. Pujaran i baixaran de forma
esglaonada.
CURS
INFANTIL I
INFANTIL II
1r EP
2n EP
3r EP
4t EP
5è EP
6è EP
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

ESPAI-AULA grup
estable.
Aula Infantil 1
Aula Infantil 2
Aula 1P
Aula 2P
Aula 3P
Aula 4P
Aula 5P
Aula 6P
Aula 1ESO
Aula 2ESO
Aula 3ESO
Aula 4ESO

Horari PATÍ

Pati

10:45-11:15
10:50-11:20
10:50-11:20
10:45- 11:15
10:40- 11:10
10:50-11:20
10:45- 11:15
10:40- 11:10
10:00-10:30h
10:00-10:30h
10:00- 10:30h
10:00- 10:30h

Pati
Pati
Pati
Pati
Pati
Pati
Pati
Patí
Patí
Patí
Pati
Pati

infantil
infantil
Primària
Primària
Primària
Primària
Secundària
Secundària
Primària
Primària
Secundària
Secundària
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DIVISIÓ PATI
INFANTIL: A dalt, en dos espais diferenciats.
PRIMÀRIA: Porxos: 2n
Arbres: 1r
Part dels arbres: 3r
Part del porxos: 4t
PATI SECUNDÀRIA
Costat Gimnàs: 5è
Costat Laboratori: 6è
Porxos: 2P
Pati Primària 2: 4P

Pati Primària 1: 3P

Pati ESO 2: 6P

Pati ESO 1: 5P

Arbres: 1P

SECUNDÀRIA: Pati de Primària: 1r ESO Part dels arbres
2n ESO Part dels porxos
Pati de Secundària:
3r ESO Part dels Gimnàs
4t ESO Part del Laboratori.

Porxos
Pati Primària 2: 2ESO

Pati Primària 1: 1ESO

Pati ESO 2: 4ESO

Pati ESO 1: 3ESO

Arbres
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NORMATIVA PATI
1. Els alumnes esmorzaran a classe 5 min abans de baixar.
2. Abans de baixar al pati poden beure aigua de l’envàs irrompible que han de portar
individualment. (A infantil, aquest curs no es podran fer servir els gots i hauran de
portar el seu envàs d’aigua marcat
3. amb el nom igual que a la resta de cursos)
4. Abans de baixar al pati es renten les mans amb gel hidroalcohòlic.
5. En aquelles franges d’edat on és obligatori l’ús de mascareta baixaran al pati amb
ella posada i, amb caràcter general, serà obligatori l'ús de mascareta sempre que no
es pugui garantir la distància
6. de seguretat (1,5m)
7. En pujar del pati es renten les mans a classe amb gel hidroalcohòlic.
8. En pujar del pati poden beure aigua de l’envàs que han de portar individualment.
9. Al pati, al costat dels WC hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic (que portarà
el professor de pati) per tal que es rentin les mans abans i després d’anar al WC.

HORARIS LECTIUS


INFANTIL-PRIMÀRIA: Es manté el mateix horari.

9h -13h i de 15h a 17h classe*
10.45-11.15h Pati
11:15- 12: 00h Classe
12:00-13:00h Classe
15-16h Classe
16-17h Classe


SECUNDÀRIA:
8h-9h 3r i 4t d’ESO tots els dies i 1r i2n ESO Dimarts, dimecres i dijous*
9h-10h Classe
10-10:30 Pati ESO
10:30h 11:15h Classe
11:15- 12: 00h Classe
12:00-13:00h Classe
15-16h Classe
16-17h Classe

OBSERVACIONS:3r i 4t d’ESO no vénen el dimecres a la tarda.
1r i 2n,els dilluns i divendres entren a les 9h*
*Aquests horaris queden sotmesos a l’entrada i sortida gradual dels alumnes.
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Relació amb la comunitat educativa



Es preveuen tres sessions de Consell Escolar i es faran preferentment en format
telemàtic.



S’informarà i es donarà difusió del pla d’organització a les famílies en una reunió
telemàtica abans de l’inici de les classes. Es farà per cicles. També s’haurà publicat
el document a la pàgina web de l’escola.



La comunicació amb les famílies es fa, de forma setmanal, via correu electrònic i
whatsapp a través de delegats.



L’escola seguirà fent ús de la Plataforma Educativa Educamos com a via de
comunicació (circulars, butlletins de notes, entrevistes…). Es difondran vídeos
tutorials adreçats a les famílies respecte l’ús de les eines de comunicació amb les
que treballem i plataformes digitals tenint en compte les eines que pugui tenir la
família (mòbil, ordinador, tauleta,..).



Reunions de grups: les trobades amb famílies d’inici de curs i de seguiment al mes
de febrer es faran via telemàtica amb la presència sempre d’algun membre de
l’equip directiu.



Reunions individuals de seguiment:el seguiment amb les famílies el farem
preferentment de forma telemàtica dins l’horari escolar. En cas de fer una trobada
presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat.
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SERVEI DE MENJADOR
Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes
usuaris, es mantindran els horaris i espai de menjador del curs passat.
Respecte el professorat també s’avançarà l’horari a les 13.30 i s'habiliten dos espais
diferents.
Donat que aquest curs escolar hem canviat l'empresa que gestiona aquest servei,
SERUNION, són aquests els que aplicaran el protocol de prevenció adient ha aquest
servei. Entre algunes de les indicacions:









Es pujarà de forma esglaonada, es rentaran les mans i seuran en grups estables o
mantenint la distància de seguretat.
El dinar es servirà a les taules (no self-service)
L’aigua la servirà un adult o un únic alumne responsable encarregat.
Per dinar s’utilitzarà la bata de l’escola, en el cas de Ed. Infantil i Primària.
Els alumnes de primer dinaran al menjador d’infantil.
El alumnes no podran baixar al pati, fins que tots els nens/ es del seu grup estable
hagin acabat.
Han de portar mascareta i un estoig/bosseta per guardar-la, amb el nom i curs
(ben visible)
Entre els torns, es netejarà, desinfectarà i ventilarà
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PLA DE NETEJA
Les aules seran utilitzades per grups estables. En cas de fer ús d'una aula polivalent, es
netejarà /desinfectarà després del seu ús, tal com aula d'acollida, informàtica, menjador.
Aquest curs escolar no es farà ús dels vestuaris del gimnàs. L'alumnat vindrà amb
l'equipació d'esport posada de casa.
Abans
de cada
ús

Després
de cada
ús

Diàriament

≥ 1 vegada
al dia

Setmanalment

Comentaris

ESPAIS COMUNS I
EQUIPAMENTS
Ventilació de
l’espai
Manetes i
poms de
portes i
finestres
Baranes i
passaman
s d’escales

+




Superfície
de taulells i
mostradors



Cadires i bancs



Grapadores i
altres
utensilis
d’oficina



Aixetes




Ordinadors,
sobretot
teclats i
ratolins
Telèfons i
comandament
s a distància
Interruptors
d’aparell
electrònics
Fotocopiadores

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

Especialment en
les zones que
contacten
amb les mans
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Abans
de
cada
ús

Després
de
cada ús

Diàriame
nt

≥ 1 vegada
al dia

Setmanalmen
t

Comentaris

AULES I ESPAIS DE
JOC INTERIORS
Superficies
o punts de
contacte
freqüent
amb
les mans



Terra
Materials
de jocs
Joguines
de plàstic


n



n



També si hi ha un
canvi
de grup d’infants
Les joguines de
plàstic dur poden
rentar-se
al
rentaplats

Abans
de
cada
ús

Després
de
cada
ús

Diàriame
nt

≥ 1 vegada
al dia

Setmanalme
nt

Comentaris

LAVABOS



Rentaman
s
Inodors
Terra i
altres
superfíci
es
Cubells
de
brossa,
compres
es




Especialment
després de l’ús
massiu (després del
pati, després de
dinar) i sempre al
final de la jornada.
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EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA
Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, es duran en aules estables, prèviament
desinfectades. Tot l'alumnat utilitzarà mascareta i mantindrà distància de seguretat. Es
posaran gel hidroalcohòlic abans de començar l'activitat i a l'acabar.
ACTIVITAT

NOMBRE
D’ALUMNES

GRUPS
DELS
QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

PROFESSIONA L ESPAI ON ES
RESPONSABLE
REALITZA
L’ACTIVITAT

Robòtica

10-12

Infantil 1 i 2

Aula
polivalent7pati
Aula 2n ESO

Robòtica

10-12

6è-1r ESO

Robòtica

10-12

3r i 4t EP

Reforç escolar

5

ESO

Aula 2n ESO
(migdia)
Aula Polivalent

Patinatge

8

2n EP

Pati

Cuina

12

Primària

Menjador

*L’oferta d’extraescolar, és més amplia. Aquest quadre informa de les ràtios de les activitats.
Els alumnes seran acompanyats pel professors referent a l'aula
SORTIDES ESCOLARS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀIRIES
Les sortides previstes es faran a l’entorn més proper de l’escola. S’estableix que sempre
portaran mascareta fora de l’escola.
Pel que fa a colònies i viatge caldrà veure quines són les mesures que estableixen les
empreses que rebran els alumnes garantint en tot moment les normes de seguretat i
higiene establertes.
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REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS
Sempre que les reunions siguin en grup gran es faran de forma telemàtica.
ÒRGANS

TIPUS DE
REUNIÓ

FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT/

Una per setmana

TEMPORITZACIÓ

Equip directiu

Planificació

Claustre

Coordinació

Presencial
/telemàtica
Presencial/telemàtica

Reunions etapes

Coordinació

Presencial

Una reunió quinzenal

Reunions comissions

Coordinació

Presencial

Una reunió quinzenal

Reunió equip pastoral

Planificació

Presencial

Una per setmana

EFQM

Planificació

Presencial

Setmanal

Famílies

Entrevistes/Reunion Telemàtiques
s de mares i pares
Coordinació
Telemàtic

Consell Escolar/AMPA

Setmanal

Necessitat
família

de

cada

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE COVID-19
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o
directora. No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals
que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es
troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària
per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de
COVID-19.
1.

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles
amb la COVID-19 al centre educatiu se l’ha de portar a un espai separat d'ús
individual.

2.

S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).

3.

S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o
adolescent. Es prioritzarà que ho faci el tutor o un membre de l’equip directiu.

4.

En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.

5.

El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la
situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.
19

6. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP dereferència
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a
SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins
conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà
l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
7.
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la
coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de
vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en
determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu.
8.
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de
l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través
dels Serveis Territorials.
9.
La persona que mantindrà el contacte amb serveis territorials, amb el
departament de Salut i el centre assistencial d’atenció primària que correspongui
serà la direcció general de l’escola.
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DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA
COVID-19
CASOS
POTENCIALS

Tots els cursos

ALUMNE/A

ESPAI
HABILITAT PER
A L’AÏLLAMENT

PERSONA
RESPONSABLE
DE
REUBICAR
L’ALUMNE/A
I
CUSTODIAR- LO
FINS QUE EL
VINGUIN
A
BUSCAR

PERSONA
PERSONA
RESPONSABLE
RESPONSABLE
DE TRUCAR A DE COMUNICAR
LA FAMÍLIA
EL CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS

Laboratori

Membre Equip
Directiu/
Professorat

Tutor/a o un
membre
de
l’equip directiu.

Direcció
general

DIA I HORA DE
LA DETECCIÓ

EXPLICACIÓ
DEL
PROTOCOL
SEGUIT I
OBSERVACION
S (incloure el
nom de la
persona que ha
fet les
actuacions i el
nom del familiar
que l’ha vingut a
buscar)

PERSONA DE
SALUT AMB
QUI ES MANTÉ
EL CONTACTE
I CENTRE
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA

PERSONA
REFERENT
DEL CENTRE
PELS
CONTACTES
AMB SALUT
(mantindrà el
contacte amb
salut i farà
seguiment del
cas)

...
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SEGUIMENT DE CASOS

Seguiment del pla
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre.
RESPONSABLES
L’Equip Directiu és responsable del seguiment i correcte aplicació d’aquest pla.
POSSIBLES INDICADORS
-

Es compleixen els horaris d’entrada i sortida dels alumnes.
S’apliquen les mesures de torn en els patis dins l’horari escolar.
Els alumnes, personal de l’escola i famílies compleixen amb els protocols d’higiene
establerts.
En cas de detecció d’un cas de COVID es compleix el protocol establert de detecció i
seguiment del cas.
Es realitza de forma habitual la neteja, ventilació i desinfecció de tots els espais del
centre.

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS
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CONCRECIONS PER A L’ED. INFANTIL i ALTRES
Pla d’acollida de l’alumnat

-

L’acollida del primer dia d’infantil 3 anys és per la tarda, en dos torns, i l’alumne
podrà anar acompanyat d’un familiar amb mascareta.

-

La primera setmana se seguirà el mateix procediment d’acollida de l’alumne
acompanyat del familiar en una aula prop de l’entrada. Després del pati pujaran a
la seva aula d’infantil.

Piscina
Els alumnes de Ed. Infantil i Cicle Inicial realitzaran l’activitat a Club Esportiu Malibú.
Ed. Física
Els alumnes vindrà amb l’equipació d’Ed. Física posada de casa. Les classes es realitzaran
al pati, sense mascareta i mantenint la distància de seguretat.
Labs

-

El projecte de LABs i APS (5è i 6è),propi de l’escola on es treballen grups
barrejats, enguany es farà respectant els grups estables.

Matèries optatives i altres activitats a l’ESO
Degut a la situació present, s’han reduït el nombre d’optatives a l’ESO per tal de
garantir que el grup estable es mantingui separat de la resta de grups.
- S’han establert dues matèries optatives per curs que es faran en grup partit
però sempre dins del mateix grup estable.
- El projecte de BITs propi de l’escola on es treballen projectes trimestrals en
grups barrejats de 1r a 3r d’ESO, enguany es farà separant els tres grups
d’ESO i evitant la barreja de grups.
- A 4t d’ESO es manté la mateixa optativitat del curs passat ja que no suposa
cap interacció amb altres grups.
Material comú
Tots els alumnes han de portar el seus colors, llapis, retoladors, d’ús personal. En el cas de
compartir material comú d’aula es desinfectarà després de la seva utilització.
S’implicarà a l’alumnat en un ús responsable de material i participarà de la desinfecció de
materials tals com Ipads o material informàtic.
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KIT DE L’ALUMNE
Els alumnes han de portar de casa, la mascareta posada, i una bosseta o estoig amb (ben
marcat):
 Gel hidroalcohòlic
 Paquet de mocadors de paper
 Mascaretes de recanvi
 Ampolla o envàs irrompible d’aigua ( a la motxilla)

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ I COL·LABORACIÓ!
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