PROJECTE OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS
EN FASE 2 DE DESESCALADA
ESCOLA ANNA MOGAS

GRANOLLERS JUNY 2020

Escola Anna Mogas
Carrer Corró, 325
08401 Granollers
Tel.: 93 849 02 44

1.ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL

1. Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà presencialment al centre:
En compliment del PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL
CURS 2019-2020, confeccionat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i aprovat pel PROCICAT
en data 20 de maig del 2020, preveu:
Acollida en un espai específic 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, en
grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores.
Els alumnes de 6è i 4t ESO assistiran setmanalment en horaris i grups establerts (13 alumnes en els grups de Primària i
15 alumnes en grup d’ESO). La resta de grups poden assistir a tutoria amb cita prèvia davant d’una situació justificada,
sempre que no es pugui realitzar online.

2. Requisits per fer possible la incorporació dels alumnes:
LES FAMÍLIES O PERSONES TUTORES HAN DE PRESENTAR EL PRIMER DIA DE RETORN AL CENTRE EDUCATIU UNA
DECLARACIÓ RESPONSABLE, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits
per assistir al centre educatiu. ÉS OBLIGATORI EL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A PORTAR A L’ALUMNE A
L’ESCOLA. NO ES PODRÀ ADMETRE CAP ALUMNE SENSE AQUESTA DECLARACIÓ.
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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.
Declaració responsable Infantil: https://drive.google.com/open?id=1NjftVcOuetaQBtpQ3J0yKtXbQfFvo-Gp
Declaració responsable Primària: https://drive.google.com/open?id=1Uh0LN_FxjMlR0mNCO12i7YN6IuVSGJxk
Declaració responsable ESO: https://drive.google.com/open?id=1QuBkGFB8ysG8XWb6DO02FEkOytOBy0Mw

3. Organització de grups d’alumnes i del professorat:
Es realitza un Google form als alumnes per a confirmar l’assistència 10 dies abans de la incorporació a l’escola.
Es truca a les famílies que han dit que sí assistiran al centre per tal de reconfirmar que compleixen els requisits.
La resta d’alumnes continuen el curs de forma telemàtica com fins ara.



Horaris dels grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo):

GRUPS INFANTIL:
Franja horària compresa entre les 9 i les 13h.
Entrada i sortida per 3 portes diferents i en horaris diferents:
P3: Carrer Corró 9:30h – 13h
P4: Carrer Maria Ana Mogas 9:15h – 12:45h
P5: Carrer I Marquès de les Franqueses 9:00h – 12:30h

Instruccions:
L’acompanyament dels infants a l’escola serà amb una única persona i aquesta haurà de mantenir les distàncies de
seguretat i portar mascareta.
A la porta d’entrada caldrà entregar la declaració responsable i es dispensarà gel desinfectant per a procedir al rentat
de mans.
Caldrà seguir el recorregut marcat amb les distàncies establertes (2 metres de distanciament físic).
A la classe i als diferents espais d’ús sempre caldrà mantenir les distàncies establertes.
Es realitzarà rentada de mans: a l’entrada i a la sortida, abans i després d’anar al lavabo, abans i després de l’esmorzar,
abans i després del pati.

Codi: RR PC03.01 01 PLA OBERTURE CENTRES FASE 2 JUNY 2020

Rev. 1 Data: 08/06/20

Pàgina2 de 8

Escola Anna Mogas
Carrer Corró, 325
08401 Granollers
Tel.: 93 849 02 44

No hi haurà joguines ni material compartit.
Caldrà vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos ni en els lavabos.
La sortida al pati serà seqüenciada i amb suficient espai per a garantir les distàncies establertes. En el cas de compartir
espai amb diferents grups l’espai serà diferenciat visiblement.
Caldrà evitar desplaçaments.
Caldrà portar una ampolla d’aigua petita personal.
Assistiran els membres de l’equip d’infantil segons el número d’alumnes assistents.

GRUPS 6È DE PRIMÀRIA I 4T ESO:
Franja horària:
Grups A dilluns i dimecres (segons el grup que toqui) - Grups B dimarts i dijous (segons el grup que toqui)
6è de Primària: 9:30 a 10:30h
4t ESO: 11 a 12:00h

Instruccions:
L’entrada i la sortida seran per la porta principal en horaris diferents i amb marge de 30 minuts.
A la porta d’entrada caldrà entregar la declaració responsable i es dispensarà gel desinfectant per a procedir al rentat
de mans. És obligatori portar mascareta.
Caldrà seguir el recorregut amb les distàncies establertes (2 metres de distanciament físic). Es pujarà per l’escala principal
en fila separats i per la part dreta, baixaran per l’escala principal en fila separats i per la part esquerra.
A la classe i als diferents espais d’ús caldrà mantenir les distàncies establertes.
Es realitzarà rentada de mans: a l’entrada i a la sortida, abans i després d’anar al lavabo.
Caldrà evitar desplaçaments.
Caldrà portar una ampolla d’aigua petita personal i material propi (estoig – fulls/llibreta).
Assistiran els tutors dels cursos.
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Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe:

P3
Aules p3*

P4
Aules p4*

P5
Aules p5*

6è
Aules 6è

4t ESO
Aules 4t ESO

*En cas que es requereixi ocuparem: aula de reforç, aula de psicomotricitat subvidida en trams i el pati subdividit en
trams. Si ens falta espai els alumnes de P5 passariem a ocupar aules de l’edifici de Primària.

4. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que preveu el centre
educatiu.
Es preveu divendres per a atendre alumnes i famílies amb cites prèvies.

5. Mesures de protecció de protecció i prevenció:
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Distanciament físic:

Caldrà respectar els reccoreguts i les distàncies establertes (2 metres de distància),les taules dels alumnes estan
separades a dos metres.
ETAPA EDUCATIVA
2n Cicle d’Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària


NOMBRE MÀXIM ALUMNES RECOMANAT
8 (alumnes p3)
10 (alumnes p4 i p5)
13
15

Rentada de mans:
En els alumnes 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.
- Abans i després de les diferents activitats.
-Abans i després del pati.



Mascaretes:
E I (P3, P4, P5)
6è EP
4t ESO



No obligatòria.
Obligatòria. Higiènica amb compliment normativa UNE.
Obligatòria. Higiènica amb compliment normativa UNE.

Neteja, desinfecció i ventilació:

Ventilació 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.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais és diària. Se seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en
establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció
en espais exteriors de concurrència humana.
Caldrà fer 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.
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús
més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser
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compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i
adolescent utilitzi el seu propi material.
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
- Interruptors i timbres (aparell electrònic)
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors
- Taules
- Cadires
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
- Aixetes
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir
l’adequada higiene de mans en tot moment.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent

6. Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia compatible amb COVID
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el
moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:
-

Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic
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.
Informar als pares dels alumns que han tingut contacte amb la criatura que té febre.
Establim les següents zones d’aillament:
Educació Infantil: aula informàtica edifici infantil
Educació Primària: biblioteca planta primària
ESO: aula de reforç planta 2ª ESO
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