
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓ  

 

El  Pla  de  desescalada  en  Fase  2,  permet  la  reobertura  dels  centres             
educatius,   inclosos   els   d’Educació   Especial.  

Han  estat  mesos  de  incertesa  i  d’adaptacions,  en  molts  casos,           
doloroses,  per  part  dels  nostres  alumes,  famílies,  i  professionals  a  la  situació             
tan  difícil  que  el  COVID’19  ha  marcat  i  està  marcant  en  les  nostres  vides  i  en                 
fer   de   cada   dia.  

Ara  a  la  Fase  2,  se’ns  demana  la  reobertura  parcial  i  amb  moltes  pautes               
de  seguretat  per  a  un  col·lectiu  molt  específic  dels  nostres  alumnes:  els  qui              
acaben   etapa   educativa    (PFI,   TVA)   i   els   menors   de   6   anys.  

Se’ns  invita  a  acollir  també,  de  manera  presencial  i  amb  franges  horàries             
escalonades,  a  alumnes,  que  segons  criteris  dels  tutors  i  psicòlogues,  s’han  de             
fer  amb  ells  una  recuperació  emocional,  comunicativa  o  reconducció  de           
conductes,  que  pel  temps  que  portem  de  confinament,  ha  incidit  negativament            
en   ells.   

El  Centre  ha  elaborat  un  Pla  d’acció  per  acollir  a  tots  els  alumnes  que,               
complint  les  pautes  i  exigència  que  estableix  el  Departament  d’Educació,           
vulguin   venir   aquests   últims   dies   al   Col·legi   de   manera   voluntària.  

Aquest  Pla,  vol  respondre  a  totes  les  mesures  de  seguretat,  d’higiene  i             
distanciament  social  que  ens  aconsellen  les  autoritats  sanitàries  tot  i  que            
posarem  totes  les  mesures  exigides,  no  podrem  garantir  el  100%  l’absència  de             
contagis.   

 

 

 

 

 

 

 



 

1. HORARI  

El  centre  romandrà  obert  de  9:00  a  13:00h.  Les  hores,  que  corresponen             
a  cada  grup  que  té  dret  a  venir  al  centre,  seran  establertes  per  la  direcció,  de                 
manera  que  no  coincideixin  més  de  4  alumnes  per  aula  per  poder  mantenir  el               
distanciament   de   seguretat.   

 

2. ENTRADES/SORTIDES.   MESURES   D’HIGIENE.  

Les  entrades  es  realitzaran  per  Ronda  Guinardó,  224-236,  a  les  hores            
establertes  per  cada  grup  de  nens  i  els  familiars  que  acompanyin  als  alumnes              
romandran   fora   del   centre   tant   a   l’arribada   com   a   la   recollida.  

El  pare,  mare  o  acompanyant  de  l’alumne,  no  marxarà  fins  que  es             
prengui   la   temperatura   a   l’alumne/a   a   l’espai   previ   a   la   recepció.   

 També  allà,  tant  els  professionals  com  els  alumnes,  en  arribar  al  centre,              
es  rentaran  les  mans  amb  gel  hidroalcohòlic,  se’ls  prendrà  la  temperatura            
corporal  i  es  fregaran  la  sola  de  les  sabates  en  una  catifa  impregnada  d’una               
solució   desinfectant   .   

Tots  els  alumnes  majors  de  6  anys,  han  de  venir  amb  mascareta  a              
excepció   de   causes   justificades.  

El  primer  dia,  com  ens  obliga,  el  Departament  d’Educació,  la  família            
haurà  de  portar  signada  la  Declaració  Responsable,  segons  correspongui  a  la            
seva   etapa   educativa.  

 

3. ALUMNES/CLASSES.  FRANGES  HORARIES  EN  LES  QUE  HAN  DE         
VENIR.  

 

● Dilluns   i   Dimecres:  

Classes:   Taronja   i   PFI   de   9:00-11:00   h  

Malva   :   de   11:00   –   13:00   h  

● Dimarts   i   Dijous:  

Classes:   Blau   Marí   :  



1r   Grup:   de   9:00-   11:00   h  

2n   Grup:   de   11:00-   13:00   h  

Divendres:  

Es  reserva  aquest  matí  per  portar  a  terme  les  tutories  individualitzades            
presencials  dels  alumnes  que  creiem  que  ho  necessiten,  prèvia  cita  acordada            
pel   tutor   i   família.    Aquesta   tutoria,   tindria   una   durada   màxima   d’una   hora.  

Professionals   que   atendran   els   grups.  

El  tutor/a  serà  el  responsable  d’atendre  el  grup-classe  en  les  franges            
assignades.  

Si  el  tutor/a  és  persona  de  risc  i  no  es  pot  incorporar  al  seu  lloc  de                 
treball,  la  direcció  del  centre  es  reserva  el  dret  d’assignat  el  professional  que              
cregui   oportú.   

Patis:   

En  el  nostre  cas,  no  tenim  problemes  d’espai  als  pati.  Es  guarda  amb  seguretat               
el   distanciament   físic   exigit.  

Les   classes   Taronja,   Malva   i   PFI   faran   l’esbarjo   al   pati    de   la   planta   baixa.   

Es   baixarà   a   les   9:45   fins   10:15   (Taronja   -   PFI)   i   de   11:45   a   12:15   (Malva)  

Els   petits   de   Blau   Marí,   al   seu   pati   del   primer   pis.   

El   1r   grup   farà   el   pati   de   9:45   a   10:15   i   2n   grup   de   11:45   a   12:15  

 

4. PUJADES   I   BAIXADES   DELS   ALUMNES   DINS   DEL   CENTRE.  

Els  alumnes  i  professionals  dels  3r  pis,  pujaran  i  baixaran  per  les  escales              
del   centre.   

Els   alumnes   del   1r   i   2n   pis,   ho   faran   per   la   rampa   de   l’escola  

 
5. TUTORIES   SEGONS   NECESSITATS.  
 

Si  el  centre  creu  que  hi  ha  algun  alumne/a  que  necessita  urgentment  una              
entrevista  o  un  seguiment  personalitzat  presencial,  el  tutor/a  es  posarà  en            
contacte   amb   la   família   per   quedar   dia   i   hora.  

Aquestes  tutories  es  faran  en  les  classes  de  cada  alumne/a  perquè            
responen   amb   les   exigències   de   ventilació,   rentat   de   mans   i   distanciament.  



 
 
 
 
6. MESURES   D’HIGIENE,   DE   DISTÀNCIA   DE   SEGURETAT.   EPIS  
 

Tots  els  professionals  del  centre  seran  equipats  amb  bates,  guants  (quan            
sigui  necessari  el  seu  ús),  mascaretes  i  pantalles  protectores  facials  i  a  cada              
classe   hi   haurà   una   ampolla   de   gel   hidroalcohòlic.   

Els  alumnes  dins  de  la  classe  estaran  disposat  de  forma  que  guardin  el              
distanciament   exigit   de   més   d’un   metre.   

El  professional  portarà  sempre  la  pantalla  facial  per  facilitar  la           
comprensió   gestual   i   si   fos   el   cas,   la   mascareta   quirúrgica.  

Durant  l’estada  al  centre,  tots,  professionals  i  alumnes,  es  rentaran  les            
mans   amb   aigua   i   sabó   de   forma   periòdica   i   com   a   mínim   cada   2   hores.   

Els  WC  s’utilitzaran  tal  com  s’ha  fet  servir  fins  ara,  ja  que  estan  delimitats               
per   zones   i   sexes.  
 
 
7. TREBALL   TELEMÀTIC   AMB   LES   FAMÍLIES.  
 
Tot  i  la  reobertura  del  centre,  el  treball  dels  professionals  seguirà  sent  via  telemàtica               
amb   tots   els   alumnes,   fins   el   dia   19   de   juny,   quan   s’acaba   el   curs   escolar.   

El   professorat   continuarà   treballant   al   llarg   del   mes   de   juny.  
 
8. ACTUACIÓ  DEL  CENTRE  EN  CAS  DE  DETECTAR  SÍNTOMES  DE  COVID’19           
EN   ALUMNE/A   DINS   DEL   CENTRE.  

 
S’aïllarà   l’alumne   a   un   espai   específic   sota   la   vigilància   d’un   adult.   
La   sala   serà   al   tercer   pis   (grup   flexibles)   i   pels   alumnes   de   1r   i   2n   pis,   a  
l’entrada   de   Secretaria.)  
S’avisarà   als   pare,   mare   o   tutors   legals.  
Informar   a   la   família   que   ha   d’evitar   contactes   i   consultar   al   centre   d’Atenció  
Primària   o   Pediatra.  
Informar   al   Cap   de   referència   per   tal   que   activi   els   protocols   previstos.  
Seguidament,   procedirem   a   la   desinfecció   dels   espais   del   centre.  
 

 
9. ACTUACIÓ  DEL  CENTRE  EN  CAS  DE  DETECTAR  SÍNTOMES  DE          
CONVID’19   EN   PROFESSIONALS     A   L’ESCOLA.  
 

El   professional   que   presenti   símptomes   de   COVID’19,   es   comunicarà   al   la  
direcció   del   centre,   marxarà   immediatament   i   es   posarà   en   contacte   amb   el   seu  
metge   de   capçalera   i   al   seu   servei   de   prevenció.   



 
 
10. COMUNICACIONS   A   ORGANISMES   OFICIALS.  

S’informarà   dels   possibles   casos   de   contagi,   a   la   Inspecció   educativa   tal   com   marca   el  
protocol  

 

Aquest   Pla   es   revisarà   a   l’inici   del   curs   vinent   amb   les   modificacions   oportunes.  

 

 

 

Equip   Directiu  

Barcelona   3   de   juny   de   2020  


