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1. Introducció
El Consell Rector de la Cooperativa PAIDOS, juntament amb l’equip directiu, ha elaborat
aquest pla de reobertura seguint escrupulosament les indicacions del Departament
d’Educació i del Departament de Salut.
Estarà a disposició de la Inspecció educativa, se’n informarà al Consell Escolar, a la
Junta directiva de l’AMPA i es penjarà a la web de l’escola.
El seu contingut serà d’aplicació per a tot el personal de l’escola PAIDOS, així com per
a totes les empreses o personal autònom que desenvolupin alguna activitat en el
centre.
Els seu objectiu és organitzar i planificar la tornada a l’escola a partir del dia 1 de juny de
2020.
Aquest Pla tindrà una validesa temporal que anirà des del primer dia de la reobertura
del centre, 1 de juny de 2020, fins a la finalització del curs escolar.
Sempre s’aplicaran les mesures marcades pel Departament de Salut, Departament
d’Educació o altres Autoritats Sanitàries, si hi ha qualsevol cas d'ambigüitat,
contradicció o falta de definició. Sempre seran d’aplicació les mesures preventives de
major abast.
Serà responsabilitat de la Direcció del centre la supervisió i correcta aplicació d’aquest
Pla.
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2. Organització de l’acció educativa presencial
a. Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà
presencialment al centre.
Segons les disposicions del Departament d’Educació, l’assistència de forma
presencial a les aules es farà de manera voluntària. El curs finalitzarà
telemàticament. (Veure Annex 1)
A la Llar d’Infants i a Educació Infantil es farà un pla d’acollida per a totes
aquelles famílies, els progenitors de les quals, no puguin fer treball telemàtic. El
nombre d’alumnes per espai no sobrepassarà el prescrit per les instruccions del
Departament d’Educació: Llar (5 alumnes) EI3 (8 alumnes) i EI4 - EI5 (10 alumnes).
A 6è de primària es realitzarà una acció educativa presencial en grups reduïts
(màxim 13 alumnes per espai) de manera gradual i no necessàriament
permanent. I a 4t ESO es durà a terme una acció educativa presencial en grups
reduïts (màxim 15 alumnes per espai). El retorn de l’alumnat es farà de manera
gradual.
El nombre d’alumnes que assistiran presencialment al centre són:
Llar d’Infants:
4 alumnes
EI3:
10 alumnes
EI4:
2 alumnes
EI5:
10 alumnes
6è de primària:
24 alumnes els divendres i 20 el dijous tarda
4t d’ESO:
21 alumnes els divendres i 28 el dimecres tarda
1r de primària:
12 alumnes
2n de primària:
32 alumnes
3r de primària:
26 alumnes
4t de primària:
26 alumnes
5è de primària:
27 alumnes
1r d’ESO:
30 alumnes
2n d’ESO:
21 alumnes
3r d’ESO:
21 alumnes
b. Organització de grups d’alumnes i del professorat.
Els alumnes s’organitzaran de la següent manera:
- Les/els mestres seran sempre els mateixos en tots els cursos.
- Cada grup de la Llar i d’Ed. Infantil s’organitzaran dins de les aules amb
les seves respectives mestres. No sortiran de l’aula si no és per anar al
lavabo o a l’hora de sortir al pati.
- Hi ha una mestra per cada aula més una mestra de suport que ajudarà i
controlarà els moviments a l’hora d’anar al lavabo quan surtin els nens i
nenes.
- Les/Els tutores/s, juntament amb una mestra/e de suport i dos
membres de l’equip directiu, seran els responsables de vetllar pel bon
funcionament d’aquest retrobament a tots els cursos.
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c. Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)
i.
Llar d’Infants i Ed. Infantil:
- Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada, per evitar
aglomeracions.
ENTRADES:
SORTIDES:
E.I 5: 8.45h

E.I 5: 12.45h

E.I 4 i E.I 3: 9.00h

E.I 4 i E.I 3: 12.50h

Llar: 9.15h

Llar: 12.55h

-

ii.

L’esbarjo es durà a terme a les 10.30 h, sortint, també, de forma
esglaonada.
Primària i ESO:
S’han organitzat franges d’una hora a les tardes pel retrobament dels
alumnes de 1r a 5è de primària i de 1r a 3r d’ESO per evitar superar els 15
alumnes. Després de cada franja es ventilarà l’aula abans que arribi l’altre
grup classe.

En cas que el número d’alumnes no superi els 13 0 15 respectivament
només es farà el primer torn.
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Pels alumnes de 6è de primària i 4t d’ESO, al ser finals d’etapa, s’han
organitzat dues franges de dues hores cadascuna per tal de fer un
tancament de curs. Aquestes franges són els divendres al matí i dues
tardes de l’última setmana.
d. Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.
- Els espais on treballaran de manera presencial els alumnes sempre seran
els mateixos:
- Llar: Aula dels dofins
- EI3 A: Aula de les tortugues EI3 B: Aula de les mantes
- EI4: Aula dels balenes
- EI5 A: Aula dels peixets EI5 B: Aula de les Estrelles de mar
- Els alumnes d’Ed. primària i ESO ocuparan les seves aules
respectives i evitaran sortides a espais comuns.
- L’esbarjo dels alumnes d’Ed. Infantil i la Llar estarà delimitat i
marcat al pati de l’escola. Els altres alumnes, al venir només una
hora no tindran esbarjo.
- Els pares i mares no accediran, en cap cas, a l’interior del recinte escolar.
e. Les famílies
i.
Han de presentar, el primer dia de retorn a l’escola, una "declaració
responsable" (Veure Annex 2) que especifiqui que el fill o la filla compleix
els requisits per assistir al centre educatiu:
- 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.
ii.
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 ex. aquells infants
que precisen tractaments immunosupressors).
- Diabetis mal controlada.
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
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iii.

Les famílies tenen l’obligació 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.

iv.

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.
Les famílies, amb els alumnes, s’esperaran, guardant la distància de
seguretat de 2 m., a l’entrada. Abans d’entrar es posaran gel i s’esperaran
a poder entrar en fila a les aules.

v.

f.

Personal del centre
La direcció del centre informarà als treballadors i treballadores de la necessitat
de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i
simptomatologia de COVID19. (Veure Annex 3)
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.
Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del
centre del mes de juny.

g. Material
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es
distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles.
Cada alumne/a d’Ed. Infantil portarà tres joguines per poder jugar de forma
individual.
Se seguiran, per part de l’empresa de neteja, totes les normes de seguretat i
neteja que marquen les directrius del Departament de Salut.
Hi haurà, durant tot l’horari, una persona de l’empresa de neteja a l’escola.

3. Mesures de protecció i prevenció
La direcció de l’escola difondrà, entre el personal treballador, els protocols i els nous
procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.
La direcció de l’escola, així com tots els mestres i professors/es, reforçaran conductes
saludables:
- Tossir i esternudar al colze.
- Rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons.
- Es tracta de la mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants
així com del personal docent i no docent..
- 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).
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-

-

-

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.
- A cada aula hi haurà un gel hidroalcohòlic i un desinfectant amb
un rotllo de paper.
- En punts estratègics de l’escola hi haurà dispensadors de solució
hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.
El distanciament físic:
Els infants disposaran d’una seguretat de 4 m2 Això implica mantenir una
distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius,
superior al recomanat.
Utilització correcta de les mascaretes.
Segons l’OMS i considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions són:
COL·LECTIU
1r. cicle d’Ed. Infantil
(1 - 3 anys)
2n. Cicle d’Ed. Infantil
(3-6 anys)

Indicació
No indicada

Educació primària
(6-12 anys)

Indicada. Quan es
compleixin mesures
òptimes de
distanciament i
ventilació d’espais,
se’n podrà prescindir.

Higiènica amb
compliment
norma UNE

Educació secundària
(12-16 anys)

No indicada en
general i si hi ha
dificultat per fer complir
les mesures de
distanciament caldrà
indicar-la
Indicada.

Higiènica amb
compliment
norma UNE

Personal docent i no
L’escola PAIDOS

Tipus de mascareta
-

No indicada en general Higiènica amb
A partir de 5 anys i si hi compliment norma
ha dificultat per fer
UNE.
complir les mesures de
distanciament caldria
indicar-la.

Pla de reobertura

Higiènica amb
7

docent

compliment
norma UNE.

Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de
distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica
que portaran a la motxilla
-

La direcció de l’escola disposarà de cartells i infografies recordant la importància
de seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el
distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.

4. Servei de transport i menjador
L’escola nooferirà servei de transport ni de menjador.

5. Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia
compatible amb COVID
-

-
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La direcció, davant l’aparició de símptomes compatibles amb COVID, d’un
alumne/a seguirà les indicacions sanitàries vigents:
- Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic (degudament senyalitzat)
- Avisar pares, mares o tutors.
- Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre
d’atenció primària o pediatra.
- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.
- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora, la direcció
prendrà les següents mesures:
- No deixarà assistir al centre al professional.
- Ho posarà en coneixement de la titularitat del centre i del servei de
prevenció.
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ANNEX 1

ETAPA EDUCATIVA

Ed. Infantil (3-6 anys)

6è de Primària

4t d’ESO

TIPUS D’ACTIVITAT
Acollida dels alumnes dels quals els
seus progenitors treballin de manera
presencial
sense
possibilitat
de
flexibilitzar-ho. Activitats no lectives
En horari de 9.00 a 13.00h.
Tutories personalitzades
E.I3 - 8 alumnes per aula.
per
l’acompanyament
E.I 4 i E.I 5 - 10 alumnes per aula.
educatiu i emocional de
l’alumnat.
Acció educativa presencial en grups
reduïts (màxim 13 alumnes per espai)
de manera gradual i no necessàriament
Finalització
del
curs
permanent.
telemàticament.
Acció educativa presencial en grups
reduïts (màxim 15 alumnes per espai).
Retorn gradual de l’alumnat, amb
horaris esglaonats.

Finalització del curs telemàticament.
Resta de cursos de
Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o
Primària i ESO
nivell, de manera planificada i puntual i no continuada.

ANNEX 2

Declaració responsable covid 19.docx

ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE_TREBALLADOR.docx
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