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INTRODUCCIÓ

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.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

FINALITAT

Durant aquest període, l’Escola UTMAR es planteja un triple objectiu:

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que
suposa una titulació.
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021, tot incidint en el treball
organitzatiu del retorn.

Paral·lelament, en l’etapa d’educació infantil (3-6), facilitar la conciliació en aquells casos on
els pares han de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir
a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

DATES D’APLICACIÓ DEL PLA
A partir de la data d’entrada en Fase 2, a Esplugues i L’Hospitalet (del 8 al 19 de juny)

ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA I DE L’ACCIÓ EDUCATIVA
1. ALUMNAT
1.1. Criteris generals
-

El retorn presencial al centre per part dels alumnes és voluntari per les famílies

.

-

El centre ha contactat amb les famílies per saber en quins casos hi ha voluntat que
l’alumne es reincorpori de manera presencial.

-

Es prioritzarà l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i, de l’alumnat
d’educació infantil, els pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a
mesura de conciliació de la vida laboral i familiar.

-

Les famílies que portin els infants a l’escola per motius de conciliació hauran de presentar
una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà (consultar annexos)

-

El centre farà una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre durant el
mes de juny, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, 13 a primària
i 15 ESO.

1.2. Requisits per a poder-se incorporar
•

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

.

Recordem que les famílies han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una
declaració responsable, 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.
1.3. Activitats que es duran a terme
Aquestes activitats tenen caràcter voluntari i per aquest motiu, es garanteix la continuïtat de la
docència telemàtica fins la data de finalització del curs escolar, el 19 de juny.
2n Cicle d’educació infantil (3-6 anys)
Acollida en un espai específic per a l’alumnat d’ed. infantil (3-6) .

Per facilitar la conciliació de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i
professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.
Pels cursos de P3 - P4 i P5 se seguirà un horari de 9.00h a 13.00h aproximadament, en funció
de les entrades i sortides. Es faran diferents activitats a l’aula però no de caràcter lectiu.
Primària, Secundària
El retorn de l’alumnat a l’escola es voluntari i es prioritzen aquells alumnes que finalitzen etapa:
6è primària i 4t d’ESO (amb caràcter exclusiu de tutories personalitzades, orientació acadèmica
d’estudis, acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat per la finalització de l’etapa) i
amb tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat a la resta
de cursos de primària i secundària.
Tal i com estableix la norma, la presencia al centre dels alumnes d’aquests nivells
educatius ha de ser voluntària i de forma puntual. Es podrà̀ fer amb tutoria individual o si
s’escau de forma grupal amb els límits marcats. Aquesta és una mesura excepcional i no
continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la
programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el
tutor o tutora a l’aula. Es farà amb sol·licitud de cita prèvia.
Com sigui que la proposta ha de ser voluntària per a l’alumnat, en el cas dels alumnes que
encara no hagin finalitzat el seu període lectiu, cal garantir la continuïtat de la docència
telemàtica sense que això comporti una doble jornada per al professorat encarregat d’acollir
cada grup d’alumnes.
Per una correcta organització de referents i traçabilitat, cal demanar cita prèvia en el terme establert.
Nomes en casos excepcionals, s’admetran nous alumnes.

1.4. Previsió d’alumnat que assistirà presencialment
Per elaborar la previsió s’han enviat enquestes per la plataforma clickedu a les famílies. Des
de direcció hem recollit les dades i les hem disposat en grups a fi i efecte d’adequar-los a la
normativa actual.

2. PERSONAL DEL CENTRE (MESTRES, EDUCADORS I PERSONAL DE SERVEIS)
2.1. Condicions del personal per participar en les activitats presencials
El centre ha valorat el personal necessari per dur a terme l’acció educativa. Des de direcció hem
informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les condicions de
vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Això ens ha permès
identificar al personal que pot participar en les activitats presencials i descartar el
personal d’especial vulnerabilitat.
Els grups d’especial vulnerabilitat segons la darrera actualització de 22 de maig, del que ha
establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la
hipertensió, malaltia hepàtica crònica severa, malaltia pulmonar crònica, insuficiència renal
crònica, immunodepressió, càncer, dones embarassades, obesitat mòrbida (IMC>40) i més
grans de 60 anys.
Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre el mes de juny.
La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari de
les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.

3. ESPAIS I GRUPS
3.1. Criteris d’ús d’espais i d’agrupament de l’alumnat
- El centre ha analitzat els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats
presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests seran estables i fixes, per
poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi.
- L’alumnat sempre haurà̀ de ser el mateix i en el mateix espai, i sempre que sigui possible
també́ el docent. S’evitaran els canvis d’aula tant com sigui possible. En tot cas, si algú́ s’ha de
moure, serà el docent.
- Els espais per a grups (de fins a 8 infants a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a ESO), s'han
analitzat a partir dels principis següents:
a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.
b. En el cas d’espais comuns que permetin l’ocupació per mes d’un grup d’alumnes, aquests
hauran d’estar clarament separats entre si.
c. Si la superfície dels espais no permet acollir la ràtio establerta respectant els 4 m2 per alumne,
caldrà̀ adequar l’ocupació.
d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup
e. Les aules de reforç i/o desdoblament podran ser utilitzades només per a grups de tutoria
reduïts.
3.2. Proposta de grups i d’espais:

Grup (nivell)

Alumnes

Professional

Aula que ocuparà el
grup

P3

Agrupació màxima
8
Agrupació màxima
10

Mestra d’infantil

P-3

Mestra d’infantil

P-4

P4 i P5
1r a 6è de Primària

Agrupació màxima Professor primària
13
Tutories
individualitzades
per
suport
emocional
o
acompanyament
educatiu amb cita
prèvia

6è primària

1r a 4t d’ESO

Agrupació màxima Professor ESO
15
Tutories
individualitzades
per
suport
emocional
o
acompanyament
educatiu amb cita
prèvia

4t d’ESO

*En funció del nombre d’alumnes que assistiran al centre, aquests espais poden variar.

4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ
4.1. Entrades i sortides
Els alumnes d’INFANTIL entraran directament a les aules d’infantil amb accés directe des del
carrer. Els alumnes de primària ho faran per la porta de 6è EP també amb accés directe des
del carrer. Els alumnes de secundària entraran per la porta d’ESO. D’aquesta manera es
garanteix un adient flux de circulació d’alumnes d’entrada i sortida.
A més, les entrades i sortides són a hores diferents, deixant una separació mínima de 10-15
minuts entre elles.
Els familiars dels alumnes hauran d’esperar, a les sortides, fora de l’escola guardant distància
de seguretat i només acostar-se per recollir el nen o nena.
4.2. Circulació pels passadissos i accés al pati

Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els
lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.
-

Infantil: Lavabos a l’aula, el pati es farà a l’aula de psicomotricitat.

-

1r a 6è de Primària: Lavabos del costat de classe. No surten al pati.

-

1r a 4t d’ESO: Lavabos d’ESO per no creuar-se amb ninguna altre classe. No surten al
pati.

5. MENJADOR

-

No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs.

6. MATERIAL ESCOLAR

-

No es distribuirà material escolar, ni joguines. Cada alumne haurà de portar el seu propi
material.

7. HORARIS DELS GRUPS
A l’etapa d’educació infantil, l’horari marc serà̀ de 9h a 13h i l’entrada a l’escola serà
esglaonada, en funció dels alumnes.
La definició dels horaris serà adaptable, flexible i diferent en funció de la demanda de cita
prèvia a la primària i ESO.

ANNEXOS

I.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER TAL D’EVITAR EL RISC DE CONTAGI
Tot el personal coneix les mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.

PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ:
a) Reforç de conductes saludables
•

Tossir i estossegar al colze.
Farem cançons per rentar les mans (a infantil).
El distanciament físic es treballarà de forma explícita.
Utilització correcta de les mascaretes.
Posarem cartells per tota l’escola

•
•
•
•

b) Distanciament físic

-

En la mesura del possible mantindrem la distància de seguretat de 2 m.

-

Entrades i sortides. Les entrades i sortides, tal i com hem explicat, es faran de forma
esglaonada per grups d’edat, en intervals de 10 - 15 minuts per evitar aglomeracions.

-

Els pares no poden accedir a l’escola sense cita prèvia (trucant a secretaria, convocats
pels mestres o per correu electrònic ) - No hi haurà canvis d’aula.

-

Reduirem al màxim l’ús d’espais comuns.

c) Rentat de mans

-

-

En infants i adolescents, es requerirà 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 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’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)

•

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

-

Hi ha diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i
tovalloles d’un sol ús.

-

En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del
personal de l’escola.

d) Mascaretes
Segons l’OMS, la recomanació d'ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per
cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:
Col·lectiu

Indicació

Tipus de
mascareta

2n. Cicle d’educació No indicada en general. A partir de 5
infantil (3-6 anys) anys i si hi ha dificultat per fer complir les
mesures de distanciament caldrà
indicar-la.

Educació
primària (6-12

Indicada. Quan es compleixin
mesures amb compliment anys)

Educació

Higiènica
amb compliment
norma UNE

Higiènica
norma UNE

Higiènica
Indicada. Quan hi hagi moments

secundària

amb compliment
de

difícil

compliment

del

obligatòria

norma UME
distanciament

II.

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS
a) Pautes de ventilació

- Mantindrem les finestres obertes sempre que puguem i els espais ben ventilats.
b) Pautes generals de neteja i desinfecció
-

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària seguint
les recomanacions de “Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència
humana” i en el cas de que sigui necessari les de “Neteja i desinfecció en espais exteriors
de concurrència humana”.

-

Es farà com a mínim una neteja diària al finalitzar la jornada.

c) Neteja:
Es farà amb els productes habituals de neteja.

d) Desinfecció:
Utilitzarem desinfectants apropiats.
e) Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
Les zones i punts on intensificarem la neteja i desinfecció seran:
-

III.

Interruptors i timbres
Manetes i poms de portes (intentarem deixar les portes obertes), finestres, armaris i
arxivadors.
Baranes i passamans de les escales
Taules
Cadires
Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
Aixetes
Lavabos

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA
COMPATIBLE AMB COVID

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:
•

Caldrà aïllar l’alumne o alumna en un espai específic

•
•

Avisarem als pares, mares o tutors.
Informarem a la família que han d’evitar contactes i consultar al CAP o pediatra.

•

Si s’escau, Informarem al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos

•

Procedirem a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:
•

Deixarà d’assistir al centre

•

Informarà de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del
centre
S’haurà de posar en contacte amb el seu metge de capçalera

•

IV.

FORMULARIS A EMPLENAR PELS PROFESSORS I FAMÍLIES/TUTORS DELS ALUMNES
Adjuntem els següents documents dels quals s’han fet esment en el present pla d’obertura de
centre:

-

Formulari de declaració responsable (per a personal docent i treballadors del centre)
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària

FORMULARI DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na ................................................................................. amb DNI nº........................... que presta els
seus serveis al col.legi ..........................,

MANIFESTO I DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que, segons el document publicat pel Ministeri de Sanitat denominat: " Procedimiento de actuación
para los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) frente a la exposición al SARS-CoV-2”" i
el document “Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del
curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 20202021” elaborat pel Departament d’Educació i autoritzat pel PROCICAT,

Soc qualificat com PERSONAL TREBALLADOR ESPECIALMENT SENSIBLE en relació a la
infecció de coronavirus SARS-CoV-2.

NO soc qualificat com PERSONAL TREBALLADOR ESPECIALMENT SENSIBLE en relació a
la infecció de coronavirus SARS-CoV-2.

Signatura:

Observacions ( en cas de dificultats de conciliació familiar o altres)

El Centre docent es compromet a respectar la Llei de Protecció de Dades personals. Aquest document
és d’us intern i als únics efectes de registre de la situació sanitària dels treballadors d’acord amb les
Instruccions per a l’organització de l‘obertura dels centres educatius (Per al desplegament del Pla
d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a
l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en
data 20 de maig de 2020

