PLA D’OBERTURA DEL CENTRE EDUCATIU EN FASE 2
Escola Mare de Déu del Carme. El Prat de Llobregat

1.Presentació
El Pla de reobertura de l’escola mare de Déu del Carme del Prat de Llobregat es
fonamenta en el document d’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.
L’escola Mare de Déu del Carme reobrirà els seus espais per tal d’oferir:
•
Acció educativa per als alumnes que finalitzen etapa i/o necessiten titulació: 6è de
primària, 4t d'ESO.
•
Tutories personalitzades a tots els cursos per a l'acompanyament educatiu i
emocional de l’alumnat.
•
Atenció d'alumnes de 3-6 anys, prioritàriament, de les famílies que necessitin
conciliació per motius laborals.

El Pla de reobertura MDC recull aspectes de neteja, higiene i seguretat així com
d’organització dels grups d'alumnes que puguin assistir al centre.
Aquest Pla ha estat comunicat al Claustre de professors i als membres del Consell escolar
del centre.
La difusió d’aquest Pla es farà mitjançant la pàgina web del centre i restarà a disposició de
la Inspecció educativa del Departament d'Ensenyament.

2. Neteja i desinfecció inicial
- Es realitzarà una neteja i desinfecció la setmana anterior a la reobertura de tots aquells
espais que seran utilitzats per l’alumnat, personal i famílies durant els dies de reobertura
parcial.
- Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions, com a mínim un cop al dia,
reforçant-la en aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat d'ús. Es tindrà
especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com
poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors i altres elements
de similars característiques.

- Les indicacions per a la neteja d’espais WC requerirà aquests mínims:
Es netejaran adequadament els lavabos en funció de la intensitat d'ús i, almenys, tres
cops al dia. En tots els banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible
per a l'assecat de mans o, si no, gel hidroalcohòlic, i els alumnes es rentaran
acuradament les mans cada cop que en facin ús.

3. Mesures d’higiene i seguretat
-

Es col·locarà un dispensador de gel desinfectant en aquelles classes que no
tinguin lavabo per rentat de mans amb aigua i sabó. S'ha de tenir en compte
que quan les mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohòlic no és suficient,
i cal fer servir aigua i sabó.

-

Es realitzaran tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a
mínim, de forma diària i per espai de cinc minuts.

-

Es vigilarà la neteja de papereres i la disponibilitat de sabó, paper d'assecat
de mans i gel hidroalcohòlic.

-

Es limitarà al màxim possible l'ús de documents en paper i la seva circulació.

-

Els mocadors d'un sol ús que el personal i l'alumnat empri per l'assecat de
mans seran rebutjats en papereres amb bossa o contenidors protegits amb
tapa i, si pot ser, accionats per pedal. Aquestes papereres han de ser
netejades de forma freqüent.

-

Tot material d'higiene personal (mascaretes, guants de làtex, etc.) s'ha de
dipositar en la fracció resta (agrupació de residus d'origen domèstic que
s'obté un cop efectuades les recollides separades).

-

En referència a les distàncies de seguretat es garantirà en l’ocupació de les
aules i espais d’entrada i sortida la distància de 2 mts amb senyalitzacions al
terra.

-

Sempre que es pugui es prioritzaran les opcions de mobilitat que millor
garanteixin la distància interpersonal de seguretat. Per aquesta raó, en la
mesura del possible, es prioritzarà que el personal que assisteixi a l’escola
sigui resident a la localitat, per tal d’evitar ús de transport públic.

- El material de protecció específic que es proporcionarà al personal serà:
●
●
●
●

Mascaretes FFP2
Pantalla facial.
Mascaretes higièniques
Gel hidroalcohòlic

El treballador signarà el document d’entrega d’EPIS (model annexe 2)

4. Previsió d’assistència de l’alumnat
Segons el sondeig fet per l’escola en els dies previs a la reobertura de l’escola, els
alumnes que han manifestat el seu interès per participar són:
ED. INFANTIL: 8 alumnes
S’establirà un sol grup.
6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 4 alumnes
S’establirà

1 grup.

4t ESO: 22 alumnes
S’establiran 2 grups.
EN ELS ALTRES SUPÒSITS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA l’escola donarà resposta a
les demandes de les famílies així com també podrà proposar trobades individuals amb un
dels progenitors de l’alumne que es cregui necessari.

5. Condicions per a l’assistència de l’alumnat
Per a tots aquestes famílies que hi participaran en la reobertura caldran complir les
següents mesures:
Les famílies i l’alumnat hauran de complir:
-

-

-

-

-

Serà obligatòria l’assistència al centre amb una mascareta de protecció. La seva
utilització a l’interior del centre serà segons les indicacions de seguretat i salut que
es marquin per cada espai i moment.
Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable conforme els
alumnes i les alumnes que assistiran al centre no presenten símptomes
compatibles amb la COVID-19, no són casos possibles, probables ni confirmats i
tampoc han estat considerats contactes estrets en els darrers 14 dies.
Aquesta declaració també recollirà la NO condició de persona vulnerable o
especialment sensible davant la COVID-19 (malalties respiratòries greus o amb
suport, malalties cardíaques greus, malalties que afectin al sistema immunitari,
diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o
greus). En cas de tenir aquesta condició, caldrà valorar amb la família i el seu equip
mèdic la idoneïtat de tornar presencialment al centre.
També s’haurà de presentar còpia del llibre de vacunes conforme es troba al dia.
Les famílies seran responsables de vigilar l’estat de salut dels seus fills i filles i
prendre la temperatura cada dia abans d’anar a escola. En el cas d’observar febre
o símptomes compatibles amb la COVID-19, no podran portar els fills o filles al
centre i avisaran a aquest immediatament.
Tant famílies com alumnat seguiran les normes de seguretat que marqui el centre
per tal de mantenir un espai net i desinfectat i afavorir la salut de tots els col·lectius.
Les famílies no podran accedir al centre. Per aquesta raó deixaran i recolliran els
seus fills i filles a les zones marcades pel centre amb aquesta finalitat.

-

Només en el cas d’una tutoria individualitzada es podrà autoritzar que un membre
de la família pugui acompanyar el seu fill o filla a aquella.
Les famílies respectaran els horaris de la cita prèvia demanada, no accedint al
centre sense l’autorització, ni en dies o franges horàries no acordades.
Les famílies d’Infantil i llar d’infants hauran d’acreditar que no poden teletreballar
mitjançant una declaració responsable.
No es permet l’entrada ni sortida del centre de cap joguina. Per tant, l’alumnat no
podrà portar cap joguina de casa seva ni endur-se’n cap.

L’escola es compromet a reactivar la pòlissa d’accidents escolars, aturada des del
tancament del 13/03/20.

6. Horari d’atenció presencial i fluxos de circulació
L’horari per als alumnes d’Infantil serà de Dilluns a divendres de 9 a 13h. L’accés i sortida
es faran per Dr Robert nº 9 (aula de música)
El professorat que no assisteixi presencialment a l’escola en la seva fase de reobertura
continuarà el curs de manera telemàtica fins a la seva finalització el dia 19 de juny.
Les entrades de famílies i alumnes per a tutories individualitzades no coincidiran amb les
entrades i sortides de grups.
Està previst que entre la sortida d’un grup i l’entrada del següent (o entre tutories
personalitzades) cal deixar un espai de temps de 5-10 minuts per poder portar a terme les
tasques de desinfecció de les superfícies i ventilació.
L’horari específic per grups d’atenció serà:
ED INFANTIL: de 9h a 13h . Esbarjo 10:30h. a 11:30h.
6è EP: dijous de 10h a 12h.
4t ESO: divendres de 9:15h. a 11:15h. i d’11:30h a 13:30h.

Els espais que s’ocuparan:
ED INFANTIL: Gimnàs i aula de música. WC dels vestuaris. L’esbarjo es farà al pati de
l’olivera per esmorzar i després el pati gran per fer l’esbarjo ( de 10:30h a 11:30h).
6è EP: AULA 4t B EP
4t ESO: AULA 4t B EP i AULA 4t A EP.
Les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que preveu el centre
educatiu.
-

Dinàmiques per compartir emocions .
Valoració de la metodologia de treball seguida durant el confinament: encerts i propostes
de millora.

NOMBRE DE
GRUPS

NOMBRE
D’ALUMNES

RESPONSABLE

ESPAIS

ITINERARIS

1 grup d’Infantil

8

Cap d’estudis
C2

Aula de Música
Gimnàs
Pati

Entrada
independent
per l’aula de
música.

1 grup de 6è de
primària

4

1 tutor de 6è

Aula de 4t B
d’EP

Entrada
principal.
Sense accés al
pati.

2 grups de 4t
d’ESO

21

1 tutor de 4t
d’ESO

Aula de 4t A
d’EP (1r grup)
Aula de 4t B
d’EP (2n grup)

Entrada
principal.
Sense accés al
pati.

7. Disponibilitat del personal del centre i tasques a fer
La direcció ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar
les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.
Això ha permès identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials i a
les persones que pertanyen a algun dels grups d’especial vulnerabilitat.
Tots els treballadors han de signar una declaració responsable. Model facilitat pel Servei
de Protecció de Dades (veure annexe I)
La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari
d’ASPY l’empresa de PRL de l’escola, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.
- No podran reincorporar-se al lloc de treball les persones que presentin símptomes
compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per
COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte
estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
- Els grups d’especial vulnerabilitat segons allò establert per l’autoritat sanitària i que està
en estudi pel servei de prevenció de Riscos laborals està composat per 21 persones:
Docents d'Educació Primària: 10
Docents d’ESO: 4
Personal d’Administració i Serveis: 7

Aquestes persones no assistiran a l’activitat presencial a les activitats del centre del mes
de juny i continuaran en la modalitat del teletreball en el cas dels docents i en l’afectació
de l’ERTO pel que fa al personal del PAS.

Per tal de garantir la conciliació familiar, els treballadors que es trobin en situació de cura
de menors o persones dependents al seu càrrec no seran prioritzades en la incorporació a
la modalitat presencial de la feina, continuant en situació de teletreball durant la reobertura
del centre.

El personal que farà la reincorporació al seu lloc de treball serà:
Empresa externa per a la neteja: Dijous, 4 de juny
2 membres de l’Equip directiu: Senyalització d’espais i fluxos: Divendres, 5 de juny
Per atendre 6è : 1 dels tutors
Per atendre 4t ESO : 1 dels tutors
Per atendre EI: Una mestra d’EI.
Equip directiu:2 membres .
PASS: Administradora

La resta de personal continuarà en la modalitat de teletreball. Al centre només hi haurà
d’anar el personal estrictament necessari de l’àmbit docent.
L’equip directiu de cada centre es dividirà en dos grups. Aquests dos grups hauran
d’alternar l’assistència al centre en períodes de 15 dies per evitar un possible contagi de
tot l’equip directiu. De totes maneres, es continuarà limitant l’assistència presencial a allò
estrictament necessari.
Els equips de neteja, tant interns com contractats a empreses alienes, hauran d’assistir
presencialment amb el dimensionament que es marqui des de la Titularitat conjuntament
amb la Direcció del Centre. La seva presència quedarà reduïda al mínim imprescindible
per a la neteja del centre focalitzada en els espais d’accés, espais i serveis comuns i
recorreguts establerts. La direcció del centre facilitarà a l’empresa subcontractada un
plànol amb els espais previstos.
Tot el personal haurà d’omplir un formulari per fer l’estudi de població vulnerable i/o
sensible per tal de portar a terme la reincorporació presencial al lloc de treball. Aquest
formulari s’omplirà de forma telemàtica a l’adreça que el centre docent facilitarà.

8. Concreció del protocol per a la detecció

- Els símptomes més comuns compatibles amb COVID-19 inclouen febre, tos i sensació
de falta d'aire. En alguns casos també hi pot haver disminució de l’olfacte i el gust,
calfreds, mal de coll, dolors musculars, maldecap, debilitat general, diarrea o vòmits.
- Quan un estudiant iniciï símptomes o siguin detectats per personal del centre durant la
jornada escolar, se’l durà a un espai separat (sala de visites amb accés al pati). Es
facilitarà una mascareta quirúrgica per a l’alumne/a i una altra per a la persona adulta que
en tingui cura fins que arribin els progenitors o tutors. Se’l portarà a una sala per a ús
individual, elegida prèviament, que compti amb ventilació adequada i amb una paperera
de pedal amb bossa, on llençar la mascareta i mocadors d'un sol ús. S'avisarà a la família
que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència de la
comunitat autònoma, perquè s'avaluï el seu cas.
- Les persones treballadores que iniciïn símptomes, es retiraran a un espai separat (sala
de visites amb accés al pati) i es posaran una mascareta quirúrgica. Contactaran amb el
seu centre de salut o amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals o amb el telèfon de
referència de la comunitat autònoma i seguiran les seves instruccions.
- En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de
gravetat o té dificultat per respirar s'avisarà el 112.
- L’administració sanitària ha de possibilitar un canal de comunicació fluid entre cada
centre educatiu i el centre de salut de la seva zona bàsica de salut, dins les seves
competències de salut comunitària, per a possibilitar la resolució de dubtes i problemes en
relació com s'ha d'organitzar l’actuació davant de casos amb símptomes compatibles amb
COVID-19 i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut. L'atenció sanitària
correspon al centre de salut de referència de la persona, que no té per què coincidir amb
el de la zona bàsica de salut on està localitzat el centre educatiu.

