Departament d’Educació
Escola Joan Bruguera

PLA D’OBERTURA JUNY DEL 2020
ESCOLA JOAN BRUGUERA

El 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, estableix que cada centre educatiu elabori el seu
Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió dels alumnes.
Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el
següent Pla d’Obertura.
Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes.

Data d’informació al Consell Escolar: 28 de maig de 2020

PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és el següent:
 Docents: 13
 Personal Atenció Educativa: 1

El personal docent i no docent portarà mascareta durant tota la jornada i complirà les normes de seguretat establertes en les instruccions del Pla
d’Obertura de Centres Escolars.

ALUMNAT
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.

Es prioritzarà el retorn presencial als centres de 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 d’infantil que portin els seus fills/es a l’escola per motius de conciliació, hauran de presentar una declaració responsable acreditant
que ambdós progenitors treballen presencialment a la feina, així com una declaració responsable sobre l’estat de salut del seu fill/a en el
moment d’incorporar-se a l’escola. Es facilitarà un model oficial de declaració a les famílies.

Pel que fa a les famílies de primària, tant les famílies dels alumnes de 1r a 5è que només vindran 1 dia durant 2 hores, com les famílies de 6è,
els fills/es dels quals vindran 3 divendres durant 3 hores i mitja, han de portar el dia que s’incorporin els seus fills/es, una declaració responsable
sobre el seu estat de salut. Es facilitarà un model de declaració a les famílies.

La declaració responsable s’haurà de presentar el mateix dia que l’infant s’incorpori a l’escola o bé enviar-la el dia abans al correu de l’escola

b7001450@xtec.cat. No es podrà fer arribar la declaració responsable uns dies o setmanes abans, ja que no estaria actualitzada.

Per poder incorporar-se, els alumnes hauran de reunir els següents requisits:

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre
quadre infecciós.
 Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors.
 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

 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 (malalties respiratòries, cardíaques, malalties del sistema immunitari, diabetis mal
controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties...).
 Disposar del calendari de vacunes al dia.

Les famílies també hauran 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 eductiu 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 l’infant tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

Està indicat que com a mesura de precaució els alumnes d’educació primària assisteixin a l’escola amb mascareta.

Durant aquest període no hi haurà servei de menjador.

ENTRADES I SORTIDES
Els alumnes d’educació infantil entraran i sortiran per la porta principal de l’Avinguda Jaume I. La porta s’obrirà a les 9h i es tancarà a les 9.15h.
Els alumnes de 1r a 5è de primària, entraran i sortiran per la porta del carrer Bonastruc de Porta. La porta s’obrirà a les 8.55h i es tancarà a les
9.15h i així els alumnes podran anar entrant de manera gradual. Els alumnes s’esperaran al pati d’infantil. Més tard d’aquesta hora ja no es podrà
accedir al recinte escolar. L’activitat s’acabarà a les 11h. Les famílies podran venir a buscar els seus fills/es entre les 11h i les 11.15h.
Els alumnes de 6è de primària, entraran i sortiran per la porta del carrer Bonastruc de Porta. La porta s’obrirà a les 8.55h i es tancarà a les 9.15h i
així els alumnes podran anar entrant de manera gradual. Els alumnes s’esperaran al pati d’infantil. Més tard d’aquesta hora ja no es podrà
accedir al recinte escolar. Les famílies podran venir a buscar els seus fills/es entre les 12.30h i les 12.45h.

S’entrarà respectant la distància de seguretat entre els diferents alumnes. El tutor/a i un membre de l’equip directiu rebran els alumnes a la
porta, els dispensaran gel hidroalcohòlic i recolliran la declaració responsable. Abans de dirigir-se a l’aula es donaran instruccions a l’alumnat
sobre com procedir dins de l’escola. Els alumnes es dirigiran amb el tutor/a cap a l’espai indicat guardant la distància de seguretat.

Els alumnes de primària hauran de portar mascareta.
Els alumnes que vinguin a l’escola hauran d’estar-s’hi tota la durada de la jornada dins de l’horari establert.

ESPAIS I GRUPS
Els alumnes seran sempre els mateixos i estaran sempre en el mateix grup i en el mateix espai amb un nombre de professionals en contacte
limitat. No es poden incorporar nous alumnes en els dies successius.
Els nens i nenes disposaran cadascun d’un espai de 4 m2 (mesura bàsica de referència), la qual cosa implica mantenir una distància de 2 metres
entre les persones. Per a mantenir aquesta distància, es disminuirà el nombre d’alumnes per aula. Es mantindran grups reduïts i estables durant

tot el període per a poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. En la mesura del possible s’evitaran els desplaçaments per
l’interior del centre i s’evitaran els canvis d’aula.
El nombre màxim d’alumnes per a cada grup d’infantil serà de 8 alumnes a P3 i de 10 alumnes a P4 i P5.

El nombre màxim d’alumnes per a cada grup de primària serà de 13 alumnes.

MATERIAL
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles.
En el cas del material comú de plàstic es cercaran formes perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús
del material per a un altre infant s’haurà desinfectat. Les mestres d’educació infantil faran una selecció prèvia de jocs i joguines que puguin
utilitzar els alumnes durant el període d’estada a l’escola i en faran la desinfecció diàriament.
En el cas dels alumnes de primària, si s’hagués de fer servir algun tipus de material comú, també se’n farà la desinfecció.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
El primer dia, en l’arribada, i abans d’entrar dins de l’edifici, el tutor o mestre de referència explicarà als alumnes les mesures de seguretat a tenir
en compte:
 Tossir i esternudar utilitzant la part interna del colze.

 Utilitzar mocadors d’un sol ús.
 Rentat de mans de 20 segons de durada:
-

A l’arribada i a la sortida de l’escola

-

Abans i després d’esmorzar

-

Abans i després d’anar al WC

-

Abans i després de les diferents activitats (també abans de sortir al pati).

 Distanciament físic de 2 metres.
 Ús correcte de la mascareta sobretot en espais tancats i quan no es pot garantir la distància de seguretat.
 Si no és estrictament necessari o si no està planificat, evitar compartir objectes i material.
 Evitar circular lliurement per l’escola.
 Ventilació continuada dels espais, abans de l’entrada i sortida dels infants i 3 vegades al dia com a mínim durant 10 minuts.

En el cas del personal de l’escola, el rentat de mans es durà a terme:
 A l’arribada del centre, abans del contacte amb els infants.

 Abans i després de l’esmorzar dels infants i del propi esmorzar.
 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.
El personal de l’escola farà ús de la mascareta.
Es garantiran diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i paper de mans d’un sol ús, així com de
dispensadors de gel hidroalcohòlic.
L’Ajuntament de Girona s’encarregarà de la neteja i desinfecció dels espais en finalitzar la jornada. L’escola també disposarà d’una persona del
servei de neteja des de les 9h fins les 13h, per fer la neteja i desinfecció dels espais i superfícies que calgui durant el període d’activitat al centre.

ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL
S’oferirà un servei d’acollida per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i
professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, la qual cosa hauran de justificar presentant una Declaració
responsable.
Aquest servei d’acollida s’organitzarà del 2 al 19 de juny de 9 a 13h de la següent forma:

Nivell

P3+P5

Grups i número

Docent de

Aula

Hora entrada

Hora sortida

Esbarjo

d’alumnes

referència

1 alumne de P3

Equip

P3+lavabos

9h

13h

10,30h a 11,30h

4 alumnes de P5

d’educació

P3+pati

infantil

Observacions
Els alumnes realitzaran una primera franja d’activitats de 9h a 10,30h, seguidament esmorzaran i realitzaran una segona franja d’activitats de les
11,30 a les 13h.
En ser un grup poc nombrós les activitats es duran a terme a l’aula de P3 i al pati. L’aula de P3 està just al costat de la porta de sortida del pati i
així minimitzarem desplaçaments pel centre; així mateix l’aula també disposa de lavabos amb dispensador de sabó.
Els alumnes hauran de portar una bosseta o motxilla petita amb l’esmorzar en una carmanyola i amb una ampolla d’aigua amb el nom.
Els alumnes del grup rebran atenció per part de totes les mestres de l’equip d’educació infantil.

Recomanem que els alumnes d’infantil portin mascareta.

ALUMNAT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 Atenció tutorial en grups reduïts
Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada. Es preveuen fer aquestes actuacions amb
caràcter general.

Per als alumnes de 1r a 5è de Primària s'oferirà un espai voluntari de trobada per a tancar el curs, acomiadar-se del tutor/a i dels companys/es
i recollir material si s’escau. Es programarà una trobada per un dia concret del mes de juny. Serà una sola trobada en grups de màxim 13
alumnes que tindrà una durada de 2 hores.
Al curs de 6è de primària s’oferirà un espai voluntari de trobada per donar suport a la finalització d’etapa, i tancar l’acompanyament dels
alumnes del seu pas a secundària. Seran 3 trobades de tot el matí, una a la setmana, de les 9h a les 12.30h en grups de màxim 13 alumnes.
S’oferirà atenció individualitzada a l’alumnat en situació més vulnerable i de sectors de població escolar més fràgils socialment.

Nivell

Descripció de l’activitat

Dia/Dies

Horari

Grups i número

Aula

alumnes
1r

Tancament i comiat del curs

Grup 1: 8 juny

9h a 11h

Grup 2: 9 juny
2n

Tancament i comiat del curs

Grup 1: 8 juny

14 alumnes en total: 7

Docents
responsables

Aula de 1r

Tutora de1r

Aula de 2n

Tutora de 2n

alumnes per grup i dia
9h a 11h

Grup 2: 9 juny

15 alumnes en total: 7
alumnes per grup i dia

3r

Tancament i comiat del curs

10 juny

9h a 11h

12 alumnes, un grup

Aula de 3r

Tutora de 3r

4t

Tancament i comiat del curs

Grup 1: 11 juny

9h a 11h

22 alumnes en total: 11

Aula de 4t

Tutor de 4t +

Grup 2: 15 juny

per grup i dia
17 alumnes en total: dos

especialista EF
Aula de 5è i Aula

Cap d’estudis

5è

Tancament i comiat del curs

6è

Tancament d’etapa, orientació pas Els divendres 5,
a secundària i comiat

18 juny

9h a 11h

grups el mateix dia

de ciències

Directora

9h a 12,30h

23 alumnes en dos

Aula de 6è i Aula

Tutor de 6è +

grups el mateix dia

de plàstica

especialista

12 i 19 de juny

música

Observacions
Els alumnes que assisteixin a aquesta trobada podran recollir el material escolar. Hauran de portar una motxilla per tal de poder-se endur el
material.
Els alumnes marxaran a les 11h i no esmorzaran a l’escola.
Els alumnes de 6è hauran de portar esmorzar i una ampolla d’aigua. També hauran de portar una motxilla per tal d’endur-se el material. També
hauran de portar els llibres que tinguin a casa i que siguin propietat de l’escola.

Els alumnes de primària hauran de portar mascareta.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

