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1- Introducció
La situació epidemiològica derivada del coronavirus, covid19, ens
ha obligat a anar-nos adaptant a la situació i donar resposta des del
punt de vista educatiu a la nostra comunitat. Ja al mes d’abril ,fruit
del confinament ,vam elaborar un pla de contingència que ens ha
ajudat a donar el suport virtual als nostres alumnes i continuarà
vigent fins a finalitzar el curs, que en cap cas serà presencial per fer
classes a nivell lectiu.
Actualment el Departament d’Educació i els seus organismes
autònoms, ens han fet arribar el marc general i pla per a la
reobertura dels centres i basant-nos en les seves directrius hem
elaborat el nostre nou pla de contingència per tal d’adaptar-lo a la
nostra realitat.
Partim de que en aquests moments, la funció del servei educatiu ha
de garantir, no només el dret a l’educació, sinó que també ha
d’accentuar la seva intervenció comunitària i els seu deure d’atenció
personalitzada a l’alumnat. Per aquest motiu el curs lectiu, acabarà
de manera telemàtica, segons el calendari escolar en vigor, però
farem una reobertura parcial del centre per a realitzar les activitats
que més endavant concretarem i que tindran sempre un caràcter
voluntari.
Tot i això, aquestes mesures, així com el pla de contingència que
elaborarem per donar resposta al curs escolar 20-21,

s’hauran

d’adequar a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas,
a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i a l’evolució
del pla d’emergències PROCICAT, per malalties emergents.
L’Escola Turó Blau, per respondre a aquesta situació estableix
aquest Pla de Contingència sempre pendent de l’evolució de la
situació per tal d’adaptar-s’hi.
Aquesta planificació no serà rígida però s’estableix com una base
per afrontar la situació i unificar criteris organitzatius, de
funcionament i sobretot pedagògics.
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2- C
onsideracions generals
El pla de contingència està subjecte a les indicacions que es rebin
des del Departament d’Educació pels seus diversos canals.
Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de
comunicats, instruccions, decrets, recomanacions i orientacions pot
ésser ampliada.
● Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de
desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per
l’organització i funcionament dels centres i els estudis del
curs 2020-2021.
● Intruccions per a l’organització de l’obertura dels centres
educatius
● Reials decrets i les ordres del Govern de l’Estat referents a
l’estat d’alarma (incloent-hi el Plan para la transición hacia
una nueva normalidad).
● Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles,
de la Secretaria de Salut Pública del Departament , la
Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de Salut de Global
de Barcelona.
● Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la
reapertura parcial de centros educatives en el curso 20192020 , del Ministerio de Sanidad i el Ministerio de Educación
y Formación professional.
● Guia de recomendaciones para el reinicio de las clases en
los centros educatives ( Covid-19), de l’Associació Catalana
d’Infermeria i Salut Escolar i l’Asociación Científica Española
de Infermería i Salud Escolar.
● Propuesta de la AEP en relación a la apertura gradual de las
areas de educación infanto-juvenil, de la Asociación
Española de Pediatria.

3- Organització de centre
3.1-Calendari
El pla d’Obertura del centre està previst pel 8 de juny, quan la ciutat de
Barcelona entrarà en fase dos, la primera que permet l’obertura.
S’allargarà fins el 19 de juny, data de finalització del curs 19-20.
3.2-Horari
L’horari d’atenció a l’alumnat en les diferents modalitats que explicarem
en l’apartat d’organització, serà de 9h a 13h . Cal tenir molt present que
no hi haurà servei d’acollida de matí ni tarda i tampoc servei de menjador.
3.3 Professionals :
El nombre de persones que podran fer atenció presencial al centre són 7
mestres , 2 Tei,
2 membres de l’equip directiu més l’administrativa i el conserge.
No es poden reincorporar per ser personal de risc 6 mestre i un membre
de l’equip directiu.
3.3 Organització :
EDUCACIÓ INFANTIL :
Mentre duri el període lectiu ( 8 de juny- 19 de juny), donarem servei
de guarda per a l’alumnat de p3, p4 i p5 , d’aquelles famílies que per
motius d’ocupació laboral i professional hagin de realitzar treball
presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo i ens presentin la
declaració responsable que

se’ls facilitarà per correu electrònic.

Totes aquelles famílies que es trobin en aquesta situació, ho hauran
de comunicar a l’escola a través d’una enquesta que els hi facilitarem
abans del dia 3 de juny per tal de poder fer l’organització.
En funció del nombre d’alumnes que sol·licitin venir a l’escola
s’habilitaran les classes d’educació infantil i els espais per garantir
que els alumnes de P-3 estiguin en grups d’un màxim de 8 d’alumnes
i 10 alumnes a P-4 i P-5. Aquests espais es mantindran ventilats
durant tota la jornada i disposaran de totes les condicions de salut,
seguretat i prevenció necessàries :
-

La mesura bàsica de referència de 4m quadrats per alumne.

-

E
n el cas de les joguines i material comú de plàstic, garantirem
l’ús individual diari o en períodes acotats , assegurant que
previ a l’ús del material per un altre infant, s’haurà desinfectat.

-

Ús de les piques per rentar les mans de manera individual i de
tovalloletes d’un sol ús per eixugar-se-les.

La sortida al pati es farà en grups diferenciats: primer ho farà P-3 a les
10.30h al pati petit; a les 11h sortiran els alumnes de P-4 a la zona del
pati gran; els alumnes de P-5 sortiran al pati de primària zona de terra.
Aquests patis no es farà servir per cap altra grup.
L’entrada de l’alumnat és farà a de 9h a 9.20h per tal de garantir que no
hi hagi acumulació de famílies a la porta. Cada família estarà informada
de quin horari té assignat. L’entrada es farà per la porta principal on el
conserge, quan arribi l’alumne/a, obrirà únicament una de les dues
portes, un mestre acompanyarà els infants a l’aula.
A La sortida de 12.40 a 13h els mestres acompanyaran als nens i nenes
fins la porta principal on faran una rotllana respectant la distància,
esperant a les famílies.
A partir de l’11 de juny es lliurarà a les famílies via correu electrònic la
valoració global de final de curs.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA :
Els alumnes de primària de 1r a 6è podran venir un cop a la setmana per
tal de tancar el

curs: comentar l’experiència telemàtica, expressar les

seves emocions de una manera més presencial, acomiadar-se dels tutors,
dels companys, recollir les seves pertinences, feines d’estiu i la valoració de
final de curs.
Cada dia vindrà un cicle diferent durant. Cada curs dividirà els alumnes
en dos torns diferents de 12 alumnes màxim que estaran a l’escola durant
2h.

L’entrada i sortida dels alumnes es farà de forma espaiada i per portes
diferents. Cada tutor informarà a les seves famílies el dia, torn, porta i
requisits mèdics.
Les entrades de 1r, 3r i 5è es farà per la porta de la pista, on aniran seient
en rotllana espaiada amb el mestre, se’ls donarà les pautes d’higiene i
pujaran a les classes per l’escala petita.
Les entrades de 2n, 4t i 6è es faran igual, però al pati gran i pujaran a les
classes per l’escala gran.
Les sortides a casa també es faran als mateixos espais i s’aniran
esglaonadament a mida que arribin les famílies.

Rebrem als alumnes de sisè dos dies, per tal de donar suport a la
finalització de l’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a
secundària.
Per donar resposta a aquesta necessitat, organitzarem els alumnes en
dos grups de 12 alumnes. Els dijous vindrà cada grup en dos franges
d’horari diferents. Els divendres farem dos grups amb dos mestres dins
de la mateixa franja horària per tal de poder fer un Comiat tots junts,
però sempre mantenint les mesures de protecció.

8/ 6/2019
15/6/2019

9.30h a 11h
Gestió
11-11.30h
11.30h a
13h

mestres

9/ 6/2019
16/6/2019
C.INICIAL

10/ 6/2019
17/6/2019
C.MITJÀ

GRUP 1
activitat
tutorial
Comiat G1
Rebuda G2
GRUP 2
activitat
tutorial

GRUP 1
activitat
tutorial
Comiat G1
Rebuda G2
GRUP 1
activitat
tutorial

11/ 6/2019 12/ 6/2019
18/6/2019
19/6/2019
C.SUPERIO
6è
R
GRUP 1
activitat
Activitat
tutorial
Tutorial
I
Comiat G1
Rebuda G2 Comiat
GRUP 2
activitat
tutorial

Volem deixar clar que totes aquestes propostes són de caràcter voluntari i que
les famílies poden decidir no portar els seus fills o filles en aquesta reobertura

de
l’escola al juny. Demanarem que ens ho comuniquin per tal de poder dur a
terme l’organització del pla de la millor manera possible.

4- Requisits per a l’assistència al centre :
-

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 ( febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...)

-

No convivents o 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 caldrà una valoració i un
informe de l’equip mèdic que el porti per poder assistir al
centre.

5- Mesures de protecció i prevenció :
Farem difusió entre el personal treballador de les mesures de protecció i
nous procediments per tal d’evitar el risc de contagi.

Garantirem el distanciament físic com a una de les mesures més
importants per evitar la transmissió del virus. El treballarem amb els infants
a través de jocs i donant en tot moment un missatge positiu i de
tranquil·litat, intentant crear un espai el més pedagògic i saludable possible,
per tal d’evitar la por i distanciament emocional entre els nostres alumnes.
Els mestres que tinguin contacte amb els alumnes seran sempre els
mateixos creant grups reduïts i estables.

En la mesura del possible evitarem els espais comuns i compartits ,
establint espais diferents de pati per cada curs, aconseguint així que
l’alumnat que estigui en contacte al pati i altres espais comuns siguin
sempre del mateix curs.

Els punts de rentat de mans tan pels alumnes com pels docents i
famílies estaran senyalitzats i hi haurà les mesures de protecció i seguretat
a totes les plantes de l’escola.

Personal docent i no docent de l’escola:
● Disposarà d’una mascareta que haurà de portar posada.
● Disposarà d’un dispensador de solució hidroalcohòlica per a ús personal
● Es rentarà les mans :
-

A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.

-

Abans i després d’acompanyar un infant al WC.

-

Abans i després de mocar un infant ( amb un mocador d’un sol ús)

-

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Alumnat:
● Els alumnes de primària hauran de portar mascareta. En el cas que no portin
els hi facilitarem una.
● Es rentaran les mans en arribar i sortir de l’escola , abans i després d’anar al
WC.
● Es prendrà la temperatura amb un termòmetre professional a l’entrada de
l’escola als alumnes, si tenen febre no podran entrar. Tornarem a prendre
temperatura a mig matí als alumnes d’infantil. Si es detecten dècimes s'aïllarà
l’infant i es trucarà a la família perquè el vingui a buscar. S’avisarà a les
famílies dels nens que han estat en contacte amb aquest infant i també als
docents perquè passin a fer els 14 dies de confinament, tal i com es recomana
des del PROSICAT.

Aules:
● Es ventilaran les instal·lacions interiors generals de l’escola, com a mínim
abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts
cada vegada.
● El conserge ventilarà les aules que s’utilitzaran aquell dia, 10 minuts abans
que arribin els infants.

● Si fa
bon temps, tindrem les finestres de l’aula obertes durant tot el matí. Si no és
així, les haurem de ventilar cada hora.

● Les aules i cadires que han utilitzat els alumnes s’hauran de netejar en cas que
es tornin a fer servir amb el segon torn.

Com a director de l’escola Turó Blau de Barcelona, i en aplicació de les
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre,
per a la millora de la qualitat educativa d’acord amb la Resolució de 20 de
18

juny de 2019 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió
dels centres per al curs 2019-20 ,d’acord amb les mesures i orientacions que
ens ha facilitat el departament d’Ensenyament envers aquesta situació
excepcional.
RESOLC:

1. Aprovar el Pla d’obertura de centre al mes de juny fruit del procés de
desescalada del COVID-19 pel curs 2019-20.

2. Comunicar aquest pla de contingència al claustre, al Consell Escolar
del centre i donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa. Així
mateix, aquest pla estarà a la web de l’escola per tal de poder-lo
consultar i a disposició de l’Administració Educativa.

Barcelona,1 de juny del 2020

El Director: Ferran Català Peiró
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