Introducció

Aquest document recull les mesures, planificació i organització de la reobertura del
centre que s’activarà quan Gelida entri a la Fase 2 de desconfinament i quan al centre
estiguem organitzats degudament. Les mesures recollides poden anar variant i es
poden anar ajustant en el moment que canviï la situació, tant per nombre d’alumnes a
atendre, o per instruccions que determini el Departament d’Educació
Aquest Pla s’ha elaborat d’acord a la realitat del centre i

es fonamenta en el

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, i que ens ha fet
arribar el Departament d’Educació.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instobertura-centres.pdf
Així, partirem d’aquestes instruccions rebudes, però també de les necessitats que
com escola considerem importants. Ja sabeu que ens agradaria poder estar i ser com
sempre, però la situació no ens ho permet.
Des de l’escola farem tot el possible per respectar les condicions marcades pel
Departament d’Educació. Volem manifestar, però la nostra preocupació per la situació
amb les que haurem d’atendre als infants, i no podrem garantir que en algun moment
determinat un infant se salti les mesures de distanciament.
Els requisits per poder assistir presencialment a l’escola:
● Presentació del document “Declaració responsable”, famílies d’infantil
que facin ús del servei d’acollida, model 1 i model 2 els alumnes que
vindran a fer tancament del curs presencialment.
● L’alumnat assistent ha d’estar al dia en el calendari de vacunació.
● Absència de símptomes de COVID o qualsevol quadre infecciós.
● No haver estat en contacte en els darrers 14 dies amb positius COVID.

● Mascareta higiènica pels alumnes a partir de 5 anys, aquells alumnes que
tinguin menys de 5 anys però que n’estiguin habituats estaria bé que
igualment en fessin ús.
Organització de l’alumnat
El Pla de reobertura que hem previst serà:

Educació infantil
P3, P4 i P5

A partir del 8 de juny servei d’acollida voluntari en horari de 9
a 13h
Únicament per famílies que no puguin conciliar la seva
feina presencial amb la cura dels infants, i sense possibilitat
de flexibilitat.
Es faran grups fins a 10 alumnes a P4 i P5 i de 8 alumnes a
P3
(s’haurà de justificar amb la declaració responsable que
us farem arribar)

De 1r a 5è
primària

Tutories personalitzades a demanda de la família o del centre
per fer un acompanyament educatiu personalitzat,
acompanyament emocional o atenció tutorial en grups reduïts.

6è de primària
Tutories personalitzades a demanda de la família o del centre
per fer un acompanyament educatiu personalitzat,
acompanyament emocional o atenció tutorial (l’alumne
acompanyat d’un familiar) els dies 9 i 11 de juny de 9h a 13h.
Comiat amb els alumnes de sisè. Tancament del curs amb
grups reduïts de 13 alumnes màxim.
18 de juny de 9:30 a 11:00 els alumnes de 6è A
18 de juny de 11:30 a 13:00 els alumnes de 6è B
Es farà en 2 grups de màxim 13 alumnes cada un.

Servei d’acollida educació infantil
(tenint en compte que només hi hagi un grup, si hi haguessin més grups aniríem
afegint més aules)
Alumnes

Fins a 8 infants P3 / Fins a 10 infants P4 i P5

Horari

De 9 a 13h (entrades graduals en grups reduïts cada 15

minuts)
Entrada

Porta principal de l’escola

i sortida
Aula /lavabos

Aula P3A amb espais distribuïts x alumne (2 aixetes mans)
+ Lavabo aula P3 (2 wc i 2 aixetes mans)

Espai esbarjo

Pati d’infantil

Professorat

Un mestre x grup segons l’organització interna del claustre

Neteja

En finalitzar l’acollida, servei de neteja del centre: espais
ocupats i desinfecció joguines i estris utilitzats en cada espai
d’alumne/a

Segons el protocol, les condicions d’acollida pels alumnes d’infantil seran:
-

Els rebrà un mestre del claustre, sense garantir que sigui el tutor.

-

Es mantindrà el grup de nens fixe des del primer dia i en un mateix espai.

-

S’adequarà a l’alumne un espai de 4m2

-

Els alumnes hauran de mantenir una distància de 2m entre ells.

-

Només pot acompanyar a l’alumne una única persona, aquesta haurà de
guardar les distàncies fora de les instal·lacions del centre.

-

El joc, l’activitat de l’aula i d’esbarjo serà individual.

-

El material serà d’ús individual, així com les joguines, que seran acotades a cada
infant i no es podran intercanviar.

-

L’alumne haurà de dur una motxilla amb l’esmorzar i una ampolleta d’aigua amb
el nom posat.

-

Caldrà ús de mascareta higiènica amb compliment norma UNE a partir de 5
anys. Es podrà prescindir si es compleixen les mesures òptimes. En el cas de
menors de 5 anys que en facin ús normalment també en podran fer ús.

Tenint en compte el que hem comentat fins ara, i amb l’objectiu de poder organitzar
adequadament la tornada presencial al centre, necessitem saber quines famílies amb
fills d’educació infantil faran ús del servei d’acollida. Caldrà complimentar el formulari
que hem enviat en data màxima divendres 29 de maig.
En el cas de necessitar el servei d’acollida en un moment posterior a aquesta
data, la família haurà d’enviar un correu al centre, a8062754@xtec.cat demanant

el servei, el centre els reserva el dret d’organització de 48h per tal d’atendre amb
garanties a l’infant.

Calendari de trobada presencial mes de juny
El claustre valora la necessitat de poder acomiadar a l’alumnat de 6è de primària
presencialment. Així que s’estableixen les següents actuacions:
- Tutories personalitzades a demanda de la família o del centre per fer un
acompanyament educatiu personalitzat, acompanyament emocional o atenció tutorial
(l’alumne acompanyat d’un familiar) els dies 9 i 11 de juny de 9h a 13h.
- Comiat amb els alumnes de sisè. Tancament del curs amb grups reduïts de 13
alumnes màxim. Activitat al pati de primària.
18 de juny de 9:30 a 11:00 els alumnes de 6è A
18 de juny de 11:30 a 13:00 els alumnes de 6è B
L’assistència és voluntària, i caldrà complir el requisits d’assistència al centre per poder
venir.
Els grups de primària s’atendran desdoblats pels dos tutors de sisè i en un temps
màxim d’1’30h. Entre grup i grup hi hauran 30 minuts de diferència per tal que no hi
hagi coincidències al centre.

INFANTIL

CI, CM, CS

Nº
Alumnes

Màxim 8 -10

Màxim 13

Horari

9:00 a 13:00

cita prèvia

Entrada
sortida

Porta principal c/enric prat de la riba,9-13

Aula

tutoria

Professorat
Neteja

tutoria
1 mestres en cada grup

En finalitzar l’acollida, servei de neteja del centre: espais ocupats i
desinfecció joguines i estris utilitzats en cada espai d’alumne/a

Condicions per l’estada presencial al centre:


Complir el requisits establers a l’inici d’aquest document



Cal haver enviat per correu la declaració jurada o dur-la el mateix dia.



Els alumnes hauran de mantenir el distanciament de 2m amb els companys i
mestres.



Caldrà que atenguin a les instruccions que donin els mestres.



Es requerirà el rentat de mans a l’arribada i sortida del centre educatiu, abans i
després dels àpats, abans i després d’anar al wc, abans i deprès de les diferents
activitats (també sortida al pati)



Fer el mínim ús possible dels lavabos .



Cal ser molt puntuals, ja que complirem de forma estricta els horaris presencials.



El mestre sortirà a la porta d’entrada del recinte a buscar els alumnes i a
acompanyar-los en sortir, en cap cas entraran famílies al centre



Vetlleu pel distanciament i prengueu les mesures recomanades mentre us
espereu a l’exterior del centre

Des del centre es farà arribar la informació sobre l’organització dels grups i en quina
franja horària pot assistir la nena/nen.
Us preguem que expliqueu bé als vostres fills les condicions d’entrada al centre.
NOTA:
-

El curs continua TELEMÀTICAMENT fins el 19 de juny

-

En el cas que no hi hagi alumnes d’infantil d’acollida, el centre mantindrà un
horari d’atenció presencial
Dimarts i dijous de 9.30 a 13.00h

Es recomana l’ús de @correu per a qualsevol consulta, com fins ara:
a8062754@xtec.cat

