PLA D‘OBERTURA DEL CENTRE
ARRELS I

1. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL
2. DEURES DELS DIFERENTS COL·LECTIUS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

1.ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL
•

RÀTIOS

Nombre d’alumnes per aula i mestre/a que el Departament d’Educació ha ordenat
que poden assistir presencialment al centre.
Sempre que sigui possible, s’intentarà mantenir el mateix grup-classe i la mateixa
professora que s’ha tingut durant el curs.
P3: 8 alumnes
P4 i P5: 10 alumnes
6è: 13 alumnes
Després de fer el sondeig a les famílies per saber el número d’alumnes que necessiten
l’acolliment, el resultat ha estat:
6 alumnes d’Educació Infantil
•

HORARI

L’horari serà de 9h a 1h del matí.
Els patis són grans i ens permeten dividir-los en diferents espais d’aprenentatge de
manera que les mestres poden mantenir l’horari d’esbarjo mantenint les distàncies de
seguretat entre l’alumnat d’acollida. Les famílies que han demanat l’acollida només en
són 6, així que només haurem d’ocupar una aula.
Horari de 6è:
Els 2 primers divendres de juny de 9h a 10:30h mig grup, d’11h a 12:30 l’altre
meitat.
El divendres 19 de juny de 9:00 a 12:30 cloenda d’etapa (es repartiran els
alumnes per grups)
Durant la setmana es duran a terme tutories en petit grup. Només alumnes que
necessiten acompanyament.
• PERSONAL DEL CENTRE
Una mestra d’Educació Infantil (LS) serà l’encarregada d’acollir als alumnes
d’Educació Infantil.
Les dues tutores de 6è seran les encarregades d’atendre els seus alumnes
(MC/MAE)
•
•

PROTOCOL D’ENTRADA I SORTIDA DE L’ESCOLA

Alumnes d’acollida
A l’hora d’entrar s’utilitzarà l’accés de la Plaça Sant Isidre on hi haurà disponible un
punt de neteja individual per accedir al centre.
Al arribar a l’escola els alumnes hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic,
s’hauran de netejar la sola de les sabates i se’ls prendrà la temperatura.

Els acompanyants no poden entrar dins l’escola, serà el personal de l’escola qui
acompanyarà l’alumne a l’aula.
Si coincideix més d’un alumne a l’arribada, caldrà esperar guardant la distància de
seguretat per poder entrar individualment. S’han posat marques i cartells per recordar
les mesures de seguretat.
A les sortides, les famílies s’esperaran a fora l’escola i el personal del centre serà
l’encarregat d’entregar l’alumnat.
• Altres alumnes o personal
L’entrada i sortida dels alumnes de 6è serà per la porta de la Plaça Sant Isidre, seguint
el mateix protocol ja explicat anteriorment.

●IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS QUE OCUPARAN CADA GRUP-CLASSE.
Els alumnes d'acollida estaran a l’aula de les marietes que té lavabo inclòs i és la que
queda més aïllada.
Els alumnes de 6è ocuparan les quatres aules de Cicle Superior i en el cas del suport
dels alumnes de 6è es farà a les aules també de Cicle Superior.
•

SENYALITZACIÓ
Límits al terra de distanciament per les entrades i sortides d’escola.
Cartells indicadors a l’entrada de l’escola recordant les mesures higièniques i de
protecció.
Cartell a l’entrada on hi indica que les famílies no poden entrar a l’escola.
Cada alumne tindrà el seu espai a l’aula, la seva cadira i la seva taula.

2. DEURES DELS DIFERENTS COL·LECTIUS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
•

EL CENTRE

Seguint les directrius del pla d’obertura dels centres de 2n cicle d’Educació Infantil i
Primària cal tenir en compte aquestes condicions prèvies.
S’atendrà a:
• Alumnat d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys) en aquells casos on els pares hagin
de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin
acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.
• Alumnat de 6è primària per tal de donar suport a la finalització d’etapa i
tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. Es garanteix
la continuïtat de la docència telemàtica ja que la tornada és voluntària.
• Puntualment acompanyament educatiu o emocional personalitzat i atenció
tutorial en grups petits.
Mesures higièniques:
• En punts estratègics hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica tant per
als alumnes com pel personal del centre.
• Es farà un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i
garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin,
especialment en aquells de màxima concurrència.
• Desinfecció de superfícies o zones d’ús més comú ( interruptors, timbres, teclat
de l’ordinador,manetes i poms de portes i finestres,aixetes…).
Mesures sanitàries:
• Es mirarà la febre a l’entrada de l’escola.

•

ELS ALUMNES

Un alumne es pot incorporar al centre si:
• Té el calendari vacunacions actualitzat.
• No té simptomatologia compatible amb la COVID-19(febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
• No ha estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
• No ha estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
• No presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat.
Mesures higièniques de l’alumnat dins el centre:
• Rentat de mans sistemàtic.
• Rutines de neteja de l’espai per part dels alumnes.
• L’ús de mascareta no és obligatori pels alumnes d’Educació Infantil.
• Els alumnes de 6è sí que han de portar mascareta. Se la podran treure quan
mantinguin la distància necessària amb la resta de companys.

•

LES FAMíLIES

•

Hauran de presentar el primer dia de retorn a l’escola una declaració
responsable, d’acord amb el model que serà facilitat pel centre.
Hauran de justificar presencialitat laboral.
No poden entrar a l’interior del centre.
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.

•
•
•

•

PERSONAL DEL CENTRE

Mesures sanitàries del personal
• No estar embarassades o tenir alguna patologia de risc.
• Les mascaretes només s’hauran d’utilitzar quan no es pugui mantenir la
distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants.
Mesures higièniques i de seguretat del personal dins el centre.
• Rentat de mans sistemàtic.
• Disposar de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre.
• Les joguines i material d’aula s’hauran de netejar i desinfectar tant com sigui
possible i de forma periòdica. No hi hauria d’haver joguines que no es puguin
rentar i desinfectar amb facilitat.
• Ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la
sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
• Utilitzaran papers en lloc de tovalloles.

