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INTRODUCCIÓ
Aquest Pla d'obertura ha estat elaborat seguint els criteris de les Instruccions
dictades per Departament d'Educació i pels aclariments de les Instruccions per
part del Consorci d'Educació de Barcelona.
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1. DIAGNOSI
1.1 Context i connectivitat al llarg del confinament
L'escola Entença és una escola de recent posada en funcionament situada al
districte de l'Eixample. El curs 2019 - 2020 hi ha infants des de P3 fins a 1r,
amb un total de 230 infants.
Al llarg dels mesos de confinament, hem tingut contacte amb totes les famílies
de l'escola i els infants, telefònicament i/o per mitjà de vídeoconferència. Hem
ofert tutories en petit grup setmanals i un espai de grup setmanal. A més a
més, pels infants que ho han necessitat, hem ofert tutories individuals a
distància, en coordinació amb l'EAP, el CEEPSIR, el CREDAC i el CDIAP.
1.2 Recursos humans
Per tal de garantir la privacitat de cada una de les persones de l'equip no
exposarem en aquest pla cap nom de mestres de l'escola, entenent que preval,
en un document públic, la confidencialitat sobre si algú es troba en situació de
vulnerabilitat o no en relació al context actual.
En aquesta previsió s'hi inclouen per una banda, les persones que no hi poden
assistir per estar en una situació de vulnerabilitat i, per altra banda, les
persones que hi estan excloses per motius de conciliació.
Total

Poden assistir-hi

Dels

quals

amb

flexibilitat horària
Personal docent

15

10

2

Personal no docent

3

1

1

El número de mestres que poden coincidir a l'escola és màxim un terç del total
de la plantilla per temes de prevenció i de seguretat. Per tant, 5 mestres i 1
persona d'administració i serveis.
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1.3 Característiques dels espais
Nombre d'entrades

Entrada principal (C/ Viladomat 244-268)
Entrada pel pati de primària (Interior del
recinte de l'Escola Industrial. *Subjecte a
l'obertura de la porta interior de l'Escola
Industrial, fora de les competències de
l'escola).

Superfícies dels espais de grup

Espais de referència de 52 m2: 4m2 per a
13 infants

Itineraris possibles

2 Itineraris possible: un d'entrada i un de
sortida en sentit únic, en la planta baixa i la
planta primera.
1 Itinerari possible: amb un sol accés a la
planta segona de l'escola.
En cas dels ambients de planta baixa es pot
entrar per l'entrada principal i sortir per la
porta d'emergència.
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2. ACOLLIDA DELS INFANTS DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL
Tenint en compte els aclariments del Consorci d'Educació de Barcelona, en
relació a les Instruccions publicades pel Departament d'Educació en relació a
l'acció educativa presencial, per al segon cicle d'educació infantil, adoptarem
les mesures organitzatives que millor s'ajustin a cada situació.
L'organització que presentem en aquest pla pot veure's modificada al llarg dels
dies per tal d'adaptar-nos eficientment a la situació extraordinària.
Ocupació dels espais i grups
S'ocuparan els dos ambients de P3, en planta baixa. Els grups d'infants, si són
de nivells diferents, tindran en compte la ràtio màxima de l'infant més petit. Així
doncs, si hi ha un infant de P3 el grup serà de màxim 8 infants. En cas que hi
hagi només infants de P4 i de P5 el grup serà de màxim 10 infants.
Com a exteriors s'ocuparà preferentment el de l'entrada de l'escola.
Neteja i ventilació
Els espais ocupats seran netejats com a mínim dues vegades al dia pel
personal de neteja de l'escola, abans de l'entrada i a la sortida dels infants.
Els espais ocupats es mantindran ventilats al llarg de l'estada a l'escola sempre
que sigui possible, deixant les finestres i les portes obertes.
Horari tipus
De 9h a 10.30h

Ambient de P3

De 10.30h a 11h

A l'ambient de P3 o al pati

D'11h a 12.45h

Pati

De 12.45h a 13h

Ambient de P3

Entrada i sortida
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Només podrà entrar al recinte de l'escola l'infant, el/la familiar es quedarà a la
porta d'entrada del recinte respectant una distància de seguretat amb la
persona que estigui a la porta.
Pel que fa a la sortida, les famílies s'esperaran fora del recinte.
Si coincideixen dues famílies a la porta, una de les dues s'esperarà al carrer a
que surti l'altre per tal d'evitar aglomeracions a la porta d'entrada. Les famílies
mantindran sempre la distància de 2m.
Els infants i les adultes es trauran les sabates abans d'entrar al vestíbul de
l'escola. Hi ha una línia vermella que limita la zona neta de la zona bruta. En
cap cas es podrà passar amb el calçat del carrer (sense cobrir) més enllà de la
línia vermella.
Previsió de docents
Per tal de mantenir el curs telemàticament, hi haurà dues docents que aniran
alternant-se al llarg de la setmana, pel que fa a l'atenció presencial dels infants.
Mesures de protecció i prevenció
Distanciament físic
Es procurarà que es compleixin les mesures de distanciament entre els infants.
Val a dir que els infants, naturalment, no respecten aquesta distància i per tant
no podem garantir que no hi hagi cap contacte físic entre infants.
Pel que fa al contacte amb les adultes es mantindrà la distància de 2 metres.
En cas que es redueixi la distància pel fet d'haver d'atendre la cura d'un infant,
l'adulta sempre portarà mascareta i l'infant, més gran de 5 anys, també.
Rentat de mans
Pel que fa als infants, es durà a terme sistemàticament en els següents
moments:
- A l'arribada i a la sortida de l'escola
- Abans i després d'esmorzar
- Abans i després d'anar al wc
- Abans i després de les diferents activitats
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Pel que fa a les adultes, es durà a terme sistemàticament en els següents
moments:
- A l'arribada del centre
- Abans de l'arribada dels infants
- Abans i després d'entrar en contacte amb els aliments (dels infants i
propis)
- Abans i després d'anar al wc
- Abans i després de mocar un infant (amb un mocador d'un sol ús)
- Com a mínim cada dues hores
A l'entrada de l'escola, també com a punt d'accés al pati, hi haurà dispensadors
de solució hidroalcohòlica per a l'ús del personal de l'escola.
Mascaretes
En cas del personal docent i no docent està indicada una mascareta amb
compliment de norma UNE. Els infants de 6 anys portaran una mascareta de
casa.
3. ACOMPANYAMENT EDUCATIU PERSONALITZAT
La modalitat presencial serà sempre, tal com dicta la Instrucció del
Departament d'Educació, excepcional i no continuada.
1. A petició de l'escola: contactarem amb els infants que ho
considerem oportú.
2. A petició de la família: la família ha de presentar una sol·licitud per
correu electrònic, al correu de l'escola, o bé per telèfon. Com a
equip educatiu, la valorarem tenint en compte cada una de les
situacions personals dels infants, de les famílies i de les mestres
referents. En cas de no poder atendre, per volum, el nombre de
peticions, prioritzarem els infants que es troben en una situació de
més vulnerabilitat i/o infants amb alguna NESE.
La trobada serà acompanyada per un adult familiar.
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3.1 Horaris d'atenció per a tutories presencials (a criteri del centre)
De 9h a 11h

D'11h a 13h

Dilluns

1r

P5

Dimarts

P3

P4

Dimecres

1r

-

Dijous

P5

1r

Divendres

P4

P3

Els horaris estan subjectes a la disponibilitat de les mestres referents, tan per a
temes de conciliació com per a temes relacionats amb la vulnerabilitat.
Característiques de les trobades
- Els espais que s'habilitaran per a les trobades són els dos ambients de
P5
- Hi haurà una taula disposada per a garantir la separació entre la família
(infant i familiar) i la mestra
- Aquest serà l'únic mobiliari que es podrà utilitzar. Es desinfectaran les
taules i les cadires després de cada trobada
4. ATENCIÓ TUTORIAL EN PETIT GRUP
Aquesta mesura és de caràcter no continu i puntual. Tenint en compte els
aclariments del Consorci d'Educació de Barcelona, en relació a les Instruccions
publicades pel Departament d'Educació en relació a l'acció educativa
presencial, per al segon cicle d'educació infantil i per a primària, adoptarem les
mesures organitzatives que millor s'ajustin a cada situació.
5. REQUISITS PER A L'ASSISTÈNCIA A L'ESCOLA
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Tal com dicten les Instruccions, emeses pel Departament d'Educació, per poder
assistir a l'escola els infants han de reunir els següents requisits. També són
aplicables a les persones familiars que acompanyaran els infants en les tutories
individualitzades:
•

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 SARSCoV2, 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.

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.
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Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles, en cas
d'atenció continuada, 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.

6. SOL·LICITUD PER PART DE LES FAMÍLIES
Des de l'equip educatiu contactarem amb aquelles famílies que considerem
necessari segons els criteris de la Instrucció del Departament d'Educació. Si
alguna família valora també aquesta necessitat ens ho pot fer saber sol·licitant
l'atenció presencial en els termes que regula la normativa i tenint en compte els
aclariments del Consorci d'Educació de Barcelona, enviant-nos un correu
electrònic a l'escola (a8075207@xtec.cat) o bé trucar-nos per telèfon al: 603
545 765, preferentment abans del dia 5 de juny per tal de poder fer una previsió
acurada dels espais i dels recursos. Un cop rebuda la sol·licitud ens posarem
en contacte amb cada una d'elles.
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