Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Pau Delclòs

PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE

El Departament d’Educació ha ordenat la reobertura de les escoles a partir de l’1 de juny fins el 19
de juny.
El curs se seguirà desenvolupant ÚNICAMENT DE FORMA TELEMÀTICA fins el 19 de juny a tots
els nivells, per tant, l’assistència a l’escola és totalment VOLUNTÀRIA i no influirà en l’avaluació
final del curs.

Les modalitats NO OBLIGATÒRIES d’assistència i les condicions són les següents:

1. Acollida a educació infantil.
-

Alumnat de P3, P4 i P5.

-

Els dos progenitors han de treballar alhora fora de casa de 9 a 13 h i no es poden fer
càrrec del fill/a en aquesta franja horària.

-

P3: màxim 8 alumnes per grup.

-

P4 i P5: màxim 10 alumnes per grup.

-

P3 i P4: recomanada mascareta aportada per l’alumne/a per als moments en què no es
pugui garantir la distància interpersonal.

-

P5: mascareta obligatòria aportada per l’alumne/a.

-

Cal avisar de l’assistència mitjançant formulari abans de les 18 h del 27 de maig .

2. Acció educativa presencial.
-

Alumnat de 6è.

-

Màxim 13 alumnes per grup.

-

No s’impartiran continguts lectius.

-

1 dia a la setmana un màxim de dues hores.

-

No hi haurà esbarjo.

-

S’evitarà l’ús del WC en la mesura del possible.

-

Mascareta obligatòria aportada per l’alumne/a.

-

Cal avisar de l’assistència mitjançant formulari abans de les 18 h del 27 de maig.

3. Acció tutorial en grups reduïts.
-

Alumnat de P3 a 6è.

-

Màxim per grup: P3 (8), P4 i P5 (10), 1r a 6è (13).

-

Una sola sessió amb convocatòria nominal per correu electrònic.

-

Recollida de material i trobada.

-

Mascareta obligatòria aportada per l’alumne/a de P5 a 6è. Recomanada a P3 i P4.

4. Atenció personalitzada.
-

Alumnat de P3 a 6è.

-

Tutor/a – alumne/a – 1 familiar.

-

A petició de la família o del tutor/a amb cita prèvia.

-

Mascareta obligatòria per a adults i per a alumnes a partir de P5. Recomanada per a
alumnes de P3 i P4.

En tots els casos, per accedir a l’escola, caldrà portar una declaració responsable signada acreditant
els següents requisits:
-

Els dos progenitors han de treballar alhora fora de casa de 9 a 13 h i no es poden fer
càrrec del fill/a en aquesta franja horària. (NOMÉS per a acollida P3, P4 i P5).

-

Absència de símptomes de COVID-19.

-

No haver donat positiu per al COVID-19 en els 14 dies anteriors.

-

No haver estat en contacte estret amb positiu confirmat o amb símptomes.

-

Tenir el calendari vacunal al dia.

-

No patir cap malaltia crònica d’elevada complexitat.

-

No patir alguna malaltia de risc de les següents:
o

Malalties respiratòries greus que precisen dispositius de suport ventilatori,

o

Malalties cardíaques greus.

o

Malalties del sistema immunitari.

o

Diabetis.

o

Malalties neuromusculars o encefalopaties.

Mesures de seguretat per part de la família:
-

Prendre diàriament la temperatura al seu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre
educatiu.

-

Informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn
familiar de l’infant.

-

Mantenir un contacte estret amb el centre davant de qualsevol incidència.

Mesures de seguretat per part de l’escola:
-

Mínim nombre de docents per aula i sempre els mateixos.

-

L’alumnat a l’aula sempre ha de ser el mateix i en el mateix espai. No hi haurà
desplaçaments.

-

En el pati no es barrejaran els grups per facilitar la traçabilitat.

-

Tot el material serà d’ús individual.

-

El material que abans era comú, serà d’ús individual diari i es desinfectarà abans de l’ús
per un altre infant al dia següent.

-

No hi haurà activitats grupals: Ed. Física, psicomotricitat, música, etc.

-

Cada alumne/a mantindrà a l’aula i en els desplaçaments la distància de 2m amb la resta.

-

Es mantindran obertes les finestres i portes de les aules.

-

Rentats de mans freqüents en moments estipulats, en especial a l’entrada i a la sortida
del centre.

-

El personal docent i no docent i l’alumnat a partir de P5 portarà mascareta. Es recomana
portar-la a P3 i a P4 per als moments en què no es pugui garantir el distanciament.

-

L’espai ocupat per un grup no serà ocupat per un altre grup en el mateix dia a fi de
procedir a la seva desinfecció.

-

La neteja i desinfecció d’espais diària va a càrrec de l’Ajuntament.

Actuació en cas d’aparició de símptomes:
-

Si l’alumne/a té febre a casa o algun símptoma compatible amb la COVID-19 no podrà
assistir al centre. Si el cas és positiu caldrà que ho comuniquin immediatament al centre.

-

Si els símptomes, tant d’alumnes com de treballadors, apareixen al centre se seguirà el
protocol establert pel Departament.

