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ACTUACIÓ DE L’ESCOLA EDUCEM REFERENT A L’ORDENANÇA DE
L’OBERTURA DE TOTS ELS CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS EN
MUNICIPIS DE FASE 2 EN LA DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL
CURS 2019-20
INDICACIONS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la
primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els
documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que
fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat
d’alumnat i personal.
L’objectiu d’aquest període és:
1.
El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals
d’etapa educativa que suposa una titulació a 4t ESO.
2.
L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
Les famílies hauran d’omplir un Formulari de Google on hauran d’especificar si
assistiran o no al centre. A partir de les respostes rebudes es preveuran els
diferents grups. Annex 1
S’enviarà a les famílies una circular on s’explica com es produirà aquesta
obertura i els tutors enviaran un mail a les famílies per recordar-les que han de
contestar al Formulari del Google tant si tenen previst que l’alumnat assisteixi al
centre com si no.
Tot l’alumnat que assisteixi al centre haurà de presentar una declaració de
responsabilitat per part de les famílies. Si no es porta aquest document omplert
l’alumne/a NO es podrà quedar al centre. S’enviarà aquesta declaració a les
famílies. Cada etapa té un model diferent.
L’alumnat d’Educació Primària i ESO ha d’assistir al centre amb mascareta
quirúrgica.
Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també la
distància de seguretat fora de les instal·lacions. El professorat farà l’acollida dels
alumnes a la porta del centre.
Es realitzaran tutories personalitzades presencials en el cas que es requereixi,
amb la presència d'un únic progenitor. Caldrà sol·licitar cita prèvia.

ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL EN L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
Educació Infantil: Espai d’acollida.
Alumnat: 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5
Horari: entre les 9 i les 13 hores.
Aules: les pròpies d’Infantil
Dies: de dilluns a divendres
Assistiran les tutores tots els dies i un especialista al dia.
Entrada i sortida pel carrer del Sol.
● P3: 9:30h-13h
● P4: 9:15h-12:45h
● P5: 9h-12:30h
No hi haurà servei de menjador.
Mirar Annex 2
ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL EN L’ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Educació Primària: 6è
Per donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat.
No s'avançarà matèria.
Alumnat de 6è EP: Grup de 13 alumnes. Es faran 2 grups.
Entrada i sortida per carrer Joan Prim
Horari: entre les 9 i les 13 hores.
Aula: Aula 2
Dies: de dilluns a dijous.
Grup A assistirà a l’escola els dilluns i els dimecres i el grup B els dimarts i els
dijous.
La Mónica i un especialista estarà amb ells presencialment i l’Ariana farà la part
telemàtica.
L’alumnat utilitzarà material individual i el seu ordinador personal i no es
distribuiran documents en paper.
Mirar Annex 3

Atenció en grups reduïts: en els grups de 1r a 5è de EP
Acompanyament tutorial i emocional, NO per fer classes lectives.
Es marcarà un horari on hi passarà tot l’alumnat en grups de 5 alumnes.
El/la tutor/a farà els grups i serà qui informi a la família del dia i hora assignada.
Es faran sessions de 45’ per evitar que coincideixin entrades i sortides amb
altres alumnes.
Aula: Aula 3 (Aula 4 si és necessari)
Es podrà recollir el material que els alumnes tenen a l’escola.

Si no assisteixen a l’horari que té establert el seu grup classe, la família haurà de
demanar cita prèvia a secretaria per recollir el material.
Mirar Annex 4
ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL EN L’ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

4t ESO
Per donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat.
No s'avançarà matèria.
Alumnat de 4t d’ESO: Grups de 15 alumnes
Horari: entre les 9.30h i les 13.30 hores.
Entrada i sortida per carrer Joan Prim
Aula: Sala d’actes i biblioteca.
Dies: de dilluns a dijous.
Grup A assistirà a l’escola els dilluns i els dimecres i el grup B els dimarts i els
dijous.
L’alumnat utilitzarà material individual i el seu ordinador personal i no es
distribuiran documents en paper.
Horari d’atenció a 4t d’ESO: Mirar Annex 5

Atenció en grups reduïts: en els grups de 1r a 3r d’ ESO
Acompanyament tutorial i emocional, NO per fer classes lectives.
Es marcarà un horari on hi passarà tot l’alumnat en grups de 5 alumnes.
La tutora farà els grups i serà qui informi a la família de l’hora marcada.
Es faran sessions de 45’ per així evitar que coincideixin entrades i sortides amb
altres alumnes.
Aula: Aula 1
L’ alumnat podrà recollir el material que té a l’escola.
Si algú no assisteix durant l’horari que té establert el seu grup classe, la família
haurà de demanar cita prèvia a secretaria per recollir el material.
Mirar Annex 4
Alumnat que ha fet reutilització de llibres: portar els llibres el dia que cada
grup té assignat. Llibres en una bossa de plàstic amb el nom i el curs de l’alumne
escrit per la part externa de la bossa i a l’interior d’aquesta haurà d’haver el full
original dels llibres deixats.
Per poder reincorporar-se els alumnes a l’Escola 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 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).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
El primer dia que es retorni a l’escola s’haurà de venir amb una declaració
responsable, d’acord el model que serà facilitat, acreditant que els seus fills o
filles compleixen els requisits per assistir 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.
Entrades i sortides de l’escola:
Se seguirà l’horari marcat per cada curs, de forma esglaonada per evitar
aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els dos
diferents accessos que té l’escola.
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.
Horari Ed Infantil:
Entrada i sortida pel carrer del Sol.
● P3: entrada a les 9:30h i sortida a les 13h
● P4: entrada a les 9:15h i sortida a les 12:45h
● P5: entrada a les 9h i sortida a les 12:30h
Horari 6è: 9-13h
Horari 4 ESO: 9:30-13:30h
Pel carrer Joan Prim
PATIS
La sortida al pati serà seqüenciada i l’alumnat estarà en un espai marcat i
diferenciat.

Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en
grups reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.
6è:
4t d’ESO:
EI:

de 10h a 11h
d’11h a 11:45h
d’11:45h a 13h

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
El personal docent i no docent portarà mascareta.
L’alumnat d’EP i ESO ha de venir amb mascareta quirúrgica.
En infants i adolescents es requerirà rentat de mans:
 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
 Abans i després d’anar al WC
 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:
 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
 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.
El centre disposa de sabó als banys i en diferents llocs de l’escola així com
també de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de
l’escola (no aconsellem el seu ús a menors de 12 anys per evitar que es posin
les mans a la boca).
Pautes de ventilació
Cal ventilar les aules com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i
3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
Pautes generals de neteja i desinfecció
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat
diària.
És realitzarà un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i
durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de
màxima concurrència.
Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual
en l’àmbit domèstic.
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb
diferents tipus de desinfectants.

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots
aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més
contacte amb les mans.
El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre
diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà
que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material.
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
- Interruptors
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors
- Taules
- Cadires
- Ordinadors: teclats i ratolins
- Aixetes
- Lavabos
PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL
EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.

D’ATENCIÓ

Cal portar Mascareta, el centre en proporcionarà una mascareta facial
transparent.
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.
El treballador haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva
inclusió o no en aquests grups vulnerables. S’enviarà el model.
Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre
del mes de juny.
RELACIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
PARTICIPARAN EN L’OBERTURA DE L’Escola EDUCEM:
Nombre de persones de l’Equip Directiu:
Nombre de persones de l’equip docent d’Infantil:
Nombre de persones de l’equip docent de Primària:
Nombre de persones de l’equip docent de secundària:
Nombre de persones d’Administració i Serveis:
Previsió d’alumnes:
De l’etapa d’Infantil:
P3:
P4:
P5:
De l’etapa de Primària:

1r EP:
2n EP:
3r EP:
4t EP:
5è EP:
6è EP:
De l’etapa de Secundària:
1r ESO:
2n ESO:
3r ESO:
4t ESO
Annex 1: Formularis de Google a contestar abans 1 de juny.
 Pla d'obertura de centre: alumnat d'Educació Infantil:
https://forms.gle/ubNEVPwBFzY7yJKu8
 Pla d'obertura de centre: alumnat de 6è d'EP i 4t d'ESO
https://forms.gle/ygD8QQmiXqdbJeNf9
 Pla d'obertura de centre: alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t i 5è de Educació
Primària i 1r, 2n i 3r d’ESO
https://forms.gle/ru3dq1uvzrdjp8PQ7
Annex 2: Ed Infantil
Horari
Dll a dv
9-10h

Acollida
Professor/a

10-11h

Professor/a

11-11:45h

Professor/a

11:45-13h

Esbarjo
Recollida

Annex 3 : Horari 6è
Lloc: Aula 2
Abans d’entrar a les aules l’alumnat anirà al lavabo del vestíbul a rentar-se les
mans amb aigua i sabó.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

9-10h

Professor/a

Professor/a

Professor/a

Professor/a

10-11h

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

11-12h

Professor/a

Professor/a

Professor/a

Professor/a

Annex 4:
Horari 1r-5è EP  Aula 3 ( Si cal també Aula 4)
Abans d’entrar a les aules l’alumnat d’EP anirà al lavabo de la planta 1 a rentar-se
les mans amb aigua i sabó.
ESO als WC de la planta -1
Curs
1r EP
2n EP
3r EP
4t EP
5è EP

Professorat responsable
Marc Albiol
Montse Duran
Daniel Barrera
Anna Giménez
Olga Leon

Horari 1r, 2n i 3r ESO
Curs
1r. ESO
2n. ESO
3r. ESO

Professorat responsable
Patrícia Gil
Laura Vigas
Esther Herrero

Abans d’entrar a les aules l’alumnat anirà al lavabo assignat a rentar-se les mans
amb aigua i sabó :
ESO als WC de la planta -1

9:15-10h

9 Dimarts

10 Dimecres

11 Dijous

5è EP

5è EP

4t EP

1r ESO

3r ESO

2n ESO

5è EP

4t EP

4t EP

1r ESO

3r ESO

2n ESO

5è EP

4t EP

3r EP

1r ESO

3r ESO

2n ESO

5è EP

4t EP

3r EP

1r ESO

3r ESO

2n ESO

16 Dimarts

17 Dimecres

18 Dijous

3r EP

2n EP

1r EP

1r ESO

3r ESO

2n ESO

C/Joan Prim
8:50- 9:35
C/Joan Prim
10:15-11h
C/Joan Prim
9:50-10:35h
C/Joan Prim
11:15-12h
C/Joan Prim
10:50-11:35h
C/Joan Prim
12-12:45h
C/Joan Prim
11:50-12:35h
C/Joan Prim

9:15-10h
C/Joan Prim
8:50- 9:35
C/Joan Prim
10:15-11h

3r EP

1r EP

C/Joan Prim

2n EP

C/ del Sol

1r EP

9:50-10:35h

1r ESO

3r ESO

2n ESO

3r EP

2n EP

1r EP

1r ESO

3r ESO

2n ESO

C/Joan Prim
11:15-12h
C/Joan Prim
10:50-11:35h

C/Joan Prim
12-12:45h

2n EP

2n EP

1r EP

1r ESO

3r ESO

2n ESO

C/Joan Prim
11:50-12:35h
C/Joan Prim

Annex 5: Horari 4t ESO
Aula: Sala d’actes/ Biblioteca
Abans d’entrar a les aules l’alumnat anirà al lavabo assignat a rentar-se les mans
amb aigua i sabó :
ESO als WC de la planta -1

9:30-11:30h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Professor/a

Professor/a

Professor/a

Professor/a

