PLA D’OBERTURA DEL CENTRE
1. PRESENTACIÓ
Hem elaborat aquest pla pensant que el dia 8 de juny, moment en que la nostra zona
sanitària previsiblement haurà passat a la fase 2, podrem portar a terme la reobertura
de l’escola atenent els grups que s’indiquen a la normativa. En el cas que això no es
produís en el moment que esperem, caldria reformular aquest pla en alguns aspectes
organitzatius.
Així mateix es podran modificar alguns aspectes organitzatius en funció de com es
valori el funcionament dels primers dies.
Aquest pla compta amb el vist i plau de la Inspecció i del Consell Escolar del centre.

2. CONTEXT
Al llarg de tot el temps que portem de confinament hem fet propostes diverses per tal
de fer un bon acompanyament emocional i escolar als nostres alumnes i a les nostres
famílies, especialment a les més vulnerables.
S’ha cedit dos ordinadors portàtils a dos alumnes de 5è que no en tenien. També s’ha
fet arribar material informàtic a alguns docents que no en disposaven.
Setmanalment s’han fet propostes d’activitats, que han anat variant en funció del
moment i s’ha fet un seguiment individual de la feina que anava fent cada alumne per
correu electrònic, via drive o per telèfon.
Setmanalment també s’han fet tutories virtuals a tots els cursos en petit grup. En els
nens o famílies que s’ha cregut necessari s’ha fet tutoria individual, entrevista amb la
família, derivació a algun servei psicopedagògic...
En la majoria de casos els alumnes han pogut anar treballant i s’han pogut atendre les
necessitats que anaven sorgint, tot i que ha calgut fer propostes personals per poder
arribar als alumnes i a les famílies de manera més eficaç.

1

3. NETEJA I DESINFECCIÓ INICIAL
Des del dia 13 de maig ha assistit a l’escola tots els matins una persona de neteja de
l’empresa FCC per fer la desinfecció del centre. El producte utilitzat ha estat una dilució
d’aigua amb lleixiu. Ha fet una neteja a fons tenint especial cura amb la neteja i
desinfecció de les manetes de les portes, interruptors, teclats d’ordinador, lavabos,
aixetes i mobiliari, especialment taules i cadires.

4. PREVISIÓ D’ASSISTÈNCIA A L’ALUMNAT


Acollida a Educació Infantil
Aquest servei és per a famílies els progenitors dels quals, per motius laborals o
professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.
Hi ha 7 famílies que ens han comunicat que portarien els infants a l’escola.



Atenció educativa presencial a 6è de Primària
Es convocarà els alumnes de 6è en grups de 5 o 6 a hores convingudes per poder fer un
seguiment individual de la feina feta i poder resoldre dubtes. En principi hi assistiran
22 alumnes a dies alterns.



Atenció personalitzada a alumnes o famílies de 1r a 5è
Aquests alumnes o famílies assistiran a l’escola de manera individual a hores
convingudes. A aquestes entrevistes hi assistirà l’infant sol o, en el cas d’entrevistes
amb famílies, només hi podrà assistir un membre de la família. Preveiem poder
atendre uns 15 alumnes.

5. DISPONIBILITAT DEL PERSONAL DE CENTRE I ENCARRECS A FER

DOCENTS
Persones de risc

Persones de no risc

7 persones

8 persones
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NO DOCENTS
2 persones: No risc

6. CRITERIS DE SELECCIÓ DE POSSIBLES USUARIS
A Educació Infantil, en el cas de que hi hagi més demandes de les que podem atendre
per número de mestres disponibles, s’haurà de fer una selecció de les persones que hi
poden assistir seguint els següents criteris:
-

Famílies ateses per serveis socials

-

Famílies que el curs passat han tingut ajut de menjador o d’extraescolars

-

Persones que ens ho han comunicat abans del dia 4 de juny

7. HORARI DE CENTRES I FLUXOS DE CIRCULACIÓ
Acollida Educació Infantil
Farem les entrades i sortides esglaonades i utilitzant diferents portes.
Els alumnes de P-3 entraran a les 9h per la porta del pati de les travesses. Es demanarà
molta puntualitat.
Els alumnes de P-4 entraran per la mateixa porta a les 9:15.
Els alumnes de P-5 entraran per la mateixa porta a les 9:30
L’hora de sortida serà;
P-3 a les 12:30 per la porta del pati de les travesses.
P-4 a les 12:45 per la porta del pati de les travesses.
P-5 a les 13:00 per la porta del pati de les travesses.
Cada docent serà l’encarregat d’acompanyar els seus alumnes a la porta i de lliurar-los
a la persona que els vingui a buscar.
Si hi ha menys infants, farem un sol grup i l’hora d’entrada serà les 9h i la de sortida les
13h.

Atenció educativa presencial a 6è de Primària
Assistiran a l’escola en grups de 5 o 6 per fer un tancament i acompanyament
individual amb el tutor, Els alumnes assistiran amb cita prèvia en dos torns: de 9h a
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10,30h i de 11h a 12,30h, en dies alterns. L’entrada i la sortida es farà per la porta de
la pista.
Atenció personalitzada a alumnes o famílies de 1r a 5è
Assistiran a l’escola de manera individual i a hores convingudes. Entraran per la porta
de l’acollida i es farà la seva atenció a la biblioteca.

8. PLANIFICACIÓ D’ESPAIS I HORARIS PER A LES DIFERENTS ACTIVITATS
Quedaran tancats tots els espais que no s’hagin d’utilitzar.


Acollida a Educació Infantil
Classe de P-3+ lavabos de P-3
Classe de P-4 + lavabos de P-4/P-5
Classe de P-5 + lavabos de P-4/P-5
Per arribar a les classes es passarà per l’escala rodona i per l’espai de racons.
Es farà ús del pati de les travesses per jugar que estarà delimitat amb dos o tres espais
que ocuparà cada un dels grups.
Horari:
De 9h a 10:30h – Acollida, conversa i notícies, explicar contes, activitat manipulativa,
joc...
10:30 a 11:30 – Joc lliure al pati o sortida per l’entorn ( amb autorització de les
famílies)
11:30 a 13h – Escoltar música, cantar cançons, joc psicomotriu, pintura...



Atenció educativa presencial a 6è de Primària
L’atenció es farà en grups de 5 o 6 alumnes al menjador de l’escola. Cadascú portarà el
seu material i se’l tornarà a endur. Hauran de ser rigorosos amb el compliment del seu
horari.
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Atenció personalitzada a alumnes o famílies de 1r a 5è
En cas que considerem que alguna família o alumne dels cursos de 1r a 5è necessiti fer
una tutoria individualitzada entraran per la porta de la biblioteca i es farà l’atenció en
aquest mateix espai.

9. CONCRECIÓ DE LA FEINA QUE FARÀ CADASCÚ
Acollida a Educació Infantil
Docent 1, docent 2, docent 3, docent 4
Atenció educativa presencial a 6è de Primària
Docent 5
Atenció personalitzada de 1r a 5è
Docent 6. Docent 7, docent 8
Obertura i tancament de portes
No docent 1
Atenció telefònica i gestió administrativa
No docent 2
Neteja durant el matí
Persona de neteja 1
Neteja a la tarda
Persona de neteja 1, persona de neteja 2
Coordinació general
Docent 6, docent 7

10. CONCRECIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Els docents que assisteixin al centre hauran ja passat el qüestionari de salut i per tant
seran persones que no seran dels grups de risc. Dins del centre aniran sempre amb una
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mascareta quirúrgica que es canviaran dos cops cada dia. Així mateix faran servir
guants i es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica cada vegada que tinguin
contacte amb algun alumne.
A l’escola tindrem diversos punts on es podrà trobar gel hidroalcohòlic. Cada espai que
ocupin els alumnes disposarà d’un dispensador.
Els alumnes a partir de 1r hauran de portar tots mascareta, que hauran de portar de
casa. En cas que algú no en tingui li donarem nosaltres.
Tant els alumnes grans com els petits es rentaran les mans amb aigua i sabó després
d’arribar a l’escola, abans de sortir al pati, a la tornada del pati i abans de marxar cap a
casa. Entre aquestes rentades de mans els dispensarem també diverses vegades gel
hidroalcohòlic.
Mentre siguem a l’escola vetllarem per intentar mantenir la distància de seguretat de 2
metres entre les persones.

11. SELECCIÓ I ADEQUACIÓ DEL MATERIAL ESCOLAR
A les classes d’infantil cada alumne tindrà una taula per a ell/a, amb una safata
personal amb llapis i retoladors, plastilina, alguns contes... Cada dia haurà d’utilitzar la
mateixa taula i el mateix material.
A l’estona de pati no tindran cap joguina per jugar ni tampoc podran fer ús dels jocs
per enfilar-se.
Els alumnes de 6è portaran cadascú el seu estoig i material necessari i al marxar se’l
tornarà a endur

12. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DE CENTRE
Cada matí de 9 a 13 hores hi haurà una persona de l’empresa de neteja que estarà a
l’escola pendent de netejar els lavabos cada vegada que un alumne en faci ús. Així
mateix serà l’encarregada de tenir una cura especial en netejar amb una solució
d’aigua i lleixiu les manetes de les portes, interruptors, teclats d’ordinador, lavabos,
aixetes i mobiliari, especialment taules i cadires.
Aquesta mateixa persona serà l’encarregada de ventilar tres vegades al llarg del matí
les estances on hi hagi alumnes. Cal tenir en compte que les aules estaran en ventilació
constant perquè les finestres estaran obertes durant tot el dia.
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Cada vegada que un torn d’alumnes de 6è marxi, haurà d’anar a netejar les taules on
han estat treballant.
Així mateix també netejarà la taula de la biblioteca cada vegada que un alumne o
família sigui atès allà.
A la tarda, un cop els alumnes hagin marxat vindran dues persones de neteja més a fer
la ventilació i desinfecció de tots els espais utilitzats a fi de deixar l’escola
perfectament neta per el proper dia.

13. MESURES PER A LA DETECCIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB EL COVID19
Disposem d’un termòmetre digital de pistola per prendre la temperatura als alumnes
que manifestin algun símptoma compatible amb l Covid-19 al llarg del matí. Si té febre
l’aïllarem a la sala de malalts i iniciarem el protocol d’actuació. Així mateix ho farem si
presenta qualsevol altre símptoma compatible amb el Covid-19.

14. CONCRECIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ
Aïllar l’alumne a la sala de malalts, trucar a la família per tal que el vinguin a buscar.
Estar en contacte amb la família per tal de saber si l’han portat al CAP i què els han dit
i, en cas que es consideri que és un possible positiu, informar al Consorci d’Educació de
Barcelona. A la resta de companys del grup serà Sanitat qui s’hi posi en contacte, en
cas que sigui necessari.

15. CONTINUITAT DE LA DOCÈNCIA TELEMÀTICA
Els docents que han estat considerats de risc s’encarregaran de seguir amb la docència
telemàtica i s’encarregaran de cobrir la feina dels docents que estan a l’escola fent
l’atenció presencial.

ACTIVITAT

DIA I HORA

PERSONA
ENCARREGADA

Tutoria virtual P-3

Dimecres 16h

Docent a

Tutoria virtual P-4

Dimarts 16h

Docent b
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Tutoria virtual P-5

Dijous 16h

Manteniment i noves propostes a

Docent c
Docent c

la plataforma d’Infantil
Control del Drive de 1r
Tutoria virtual de 1r

Docent d
Dilluns 11h

Docent d, docent e,
docent f

Control del Drive de 2n
Tutories individuals de 2n

Dimecres 11h

Control del Drive de 3r
Tutories virtuals de 3r

Docent 8
Docent g

Dilluns 12h

Docent g, docent a,
docent b

Control del Drive de 4t
Tutories virtuals de 4t

Dimarts 11h

Control del Drive de 5è
Tutories virtuals de 5è

Docent g
Docent e

Dimecres 12h

Docent g,

docent e,

docent b
Control del Drive de 6è

Docent g

Barcelona, 5 de juny de 2020
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