PLA D’OBERTURA ESCOLA EL MORSELL
L’escola El Morsell portarà a terme aquest pla d’obertura de l’1 al 19 de juny del curs
2019-2020. En aquestes tres setmanes es continuarà amb l’acció telemàtica tal i com
s’està portant a fins ara amb la presentació de propostes setmanals a cada nivell, les
videotrobades amb el grup classe i les entrevistes telemàtiques amb les famílies. Durant
aquest període es portarà a terme l’acompanyament dels alumnes de 6è i les tutories
individualitzades amb cita prèvia, si s’escau. En aquestes 3 setmanes no hi haurà servei
de transport i menjador.

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:
● 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.
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 exemple aquells
infants que precisen tractaments immunosupressors).
▪ Diabetis mal controlada.
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les
seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera
presencial.
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. També
han 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.

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.
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

La direcció del centre informarà a tots els treballadors i treballadores de la necessitat
de

declarar

les

condicions

de

vulnerabilitat,

casos,

contactes

estrets

i

simptomatologia de COVID19. Això permetrà identificar al personal que podrà
participar en les activitats presencials.

En

cas

d'aparició

de

símptomes

en

un

treballador

o

treballadora:
● No assistir al centre
● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera
● En

cas

de

treballadors

i treballadores del Departament

d'Educació:
● Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la
direcció del centre.
● Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu
seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus
possibles contactes.
En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats, han de posar-ho en
coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció.

Al centre hi haurà l’equip directiu, les dues tutores de sisè un dia a la setmana i una
persona del personal de neteja.
La previsió d’alumnes que assistirà al centre és la següent: 9 de 6è d’educació Primària.
Es portarà a terme la següent organització de l’acció educativa presencial:

ALUMNES 6è de PRIMÀRIA
Han confirmat l’assistència al centre en l’hora de tutoria en petit grup setmanal proposada
pels alumnes de 6è un total de 9 alumnes.

L'alumnat de 6è assistiran els dimecres a l’escola en dos grups, un de 6 alumnes i un de 3
alumnes 10:00 a 11 h.
Els alumnes de 6è s’agruparan infants amb la seva tutora a la seva aula. Es colocaran les
taules i cadires mantenint els dos metres de distància entre els infants i el mestre que
estarà a l’aula. Les finestres i la porta de l’aula hauran d’estar obertes en tot moment
perquè l’espai estigui ventilat.
Els infants hauran de portar de casa la mascareta posada.
La mestra responsable de cada grup de 6è farà l’entrada i sortida dels infants per la porta
que dona al parc infantil davant dels mòduls.
Els infants de 6è quan entrin a l’escola s’hauran de rentar les mans amb aigua i sabó,
abans de sortir del centre o si van al wc mentre estan al centre, s’hauran de tornar a
rentar les mans amb aigua i sabó.

ATENCIÓ PERSONALITZADA PER QUALSEVOL CURS O NIVELL
L’atenció personalitzada presencial serà voluntària i quan ho sol·liciti la família amb cita
prèvia en horari de 9:00 a 12:00.

Amb aquest pla d’obertura s’intentarà garantir els mesures de seguretat establertes.

