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1.-A tall de reflexió... 

 

Contentes de seguir acompanyant-vos… 

Després del procés que estem vivint com a individus, com a societat i com no, com a                 

infants ara és l’hora de continuar ajudant-nos. Tot i que obrim les portes del centre, no                

de la manera que ens agradaria, sí que volem deixar palès una breu però per nosaltres                

important reflexió.  

El projecte de La Flor de Maig entén l’escola com un espai on tota la comunitat                

educativa, però especialment els infants, es relacionen, s’emocionen, on estan          

tranquils, on comparteixen, s’impliquen, on toquen, s’abracen, on gaudeixen, on          

experimenten, on… simplement viuen! És un dels entorns més importants per a la             

socialització dels infants. És el lloc on comparteixen els seus aprenentatges, les seves             

vivències i inquietuds, on poden trobar un acompanyament emocional i          

d’aprenentatge... És, per dir-ho en poques paraules, casa seva.  

No podem concebre La Flor de Maig sense tots aquests moments que creiem             

imprescindibles per al desenvolupament i l’aprenentatge de qualsevol persona.         

Entenem, però, que la situació en què ens trobem com a societat té unes necessitats i                

que vivim un moment únic, esperem que irrepetible, que ens obliga a adaptar-nos a              

unes circumstàncies. L’equip de La Flor de Maig ho farem, obrirem les portes del              

centre però sent absolutament conscients que l’escola que oferim no és el projecte que              

heu triat, no és ara per ara la nostra escola.   
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2.- Introducció 

 

El dimecres 20 de maig, el Conseller d’Educació va anunciar que el Departament             

d’Educació havia presentat al PROCICAT, el Pla de Reobertura de Centres Educatius            

en Fase 2 de Desescalada, que és la fase que permet l’obertura de centres i que conté                 

les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han            

establert.  

El pla específic de reobertura 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 a l’organització i funcionament dels centres i els             

estudis del curs 2020-2021   

❏ Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (Juny          

2020). 

Des del Consorci d’Educació s’estableix que tots els centres, elaboraran el Pla            

d’obertura amb la clara voluntat d’atendre i prestar el millor servei a l’alumnat i, partint               

del coneixement de la realitat de cada entorn, adoptaran les mesures organitzatives            

que millor s’ajustin a cada situació en cada una de les etapes educatives. Aquests              

plans, s’elaboraran amb l’assessorament i acompanyament de la Inspecció Educativa. 

 

La Junta de Direccions de les escoles i les escoles-instituts de Sant Martí, per              

respondre amb garanties al Pla específic de reobertura que cada centre educatiu ha de              

dissenyar, tot partint del «Pla d’obertura de centres educatius en fase 2» i el seu               

desplegament mitjançant les «Instruccions per a l’organització de l’obertura dels          

centres educatius» i, amb la voluntat d’atendre a les necessitats del nostre alumnat,             

famílies i la responsabilitat d’oferir un entorn segur i saludable per a tothom, ha estat               
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treballant de forma coordinada i conjunta per analitzar i examinar de manera acurada             

com hauria de procedir-se en relació a la seva concreció i posada en funcionament. 

L’Escola La Flor de Maig, considerant tot aquest context, estableix aquest Pla            

específic de reobertura per al mes de juny de 2020. 

 

3- Organització de l’acció educativa presencial 

 

A partir del 8 de juny, part de l’equip pedagògic, que no té tutoria i no pertanyen al                  

grup de vulnerabilitat i/o conciliació familiar, estarà al centre per a realitzar tasques             

organitzatives com a tancament de curs i obertura del proper curs 2020-2021. La resta              

de l’equip continuarà atenent els infants i les famílies de manera telemàtica. 

Durant aquesta setmana, del 8 al 12 de juny, l’escola La Mar Bella estarà realitzant la                

mudança. Els camions i furgonetes accediran per la nostra entrada, ja que a l’accés              

del carrer Llacuna hi ha una tanca que impedeix l’entrada dels vehicles. A més a més,                

estaran en el nostre espai exterior ja que els seus mòduls estan a sobre dels nostres.                

Aquest és un motiu important pel qual, aquesta setmana, no podem acollir als infants i               

a les seves famílies. 

De la setmana del 15 al 19 de juny La Flor de Maig obrirà les portes per acollir                  

presencialment als infants i a les seves famílies de manera individual. Aquesta acollida             

és de caràcter voluntari i serà necessari concertar una cita prèvia directament amb             
la referent de cada grup a través del correu electrònic des del 5 fins a l’10 de juny. 

 

3.1.-  Educació infantil 

L’acció educativa presencial en els nivells de P3, P4 i P5 consistirà en realitzar un               

tancament de curs presencial a través de tutories individuals: referent - infant            

acompanyat d’un tutor legal. 
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Les famílies que no puguin fer el tancament de manera presencial, podran fer-ho de              

manera telemàtica.  

 

 

3.2.- Educació primària 

Donades les circumstàncies de les referents dels grups de 1r, són persones que             

pertanyen a grup de vulnerabilitat i/o conciliació familiar, el tancament de curs es             

realitzarà de manera virtual.  

El dijous, 18 i divendres, 19 de juny les famílies de 1r tindran la possibilitat de passar                 

a buscar el recull de treballs, així com altres pertinences dels seus fills i filles. Caldrà                

que demanin cita prèvia a les referents de cada grup quan facin l’entrevista de              

tancament. Només podrà assistir un/a tutor/a legal i, si es vol, acompanyat de l’infant.  

 

3.3.- Horaris.  

3.3.1.- Horaris d’atenció a infants i famílies. 

L’horari d’atenció a infants i famílies serà de 9 a 13 h. Tindran una durada màxima de                 

30 minuts i una separació de 15 minuts per poder fer les tasques de mesures de                

desinfecció.  

De 9 a 9’30h Trobada 1 

De 9’45h a 10’15h Trobada 2 

De 10’30 a 11h Trobada 3 

De 11 a 11’30h Esmorzar 

De 11’30h a 12h Trobada 4 

De 12’15h a 12’45h Trobada 5 
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3.3.2-  Organització de les ubicacions per a les trobades. 

Qualsevol família que vulgui realitzar aquest tancament presencial, hauran de          

presentar prèviament la declaració responsable per correu electrònic a la referent i            
apuntar-se a la graella del Drive que les referents els faran arribar. 

Les ubicacions de les trobades han de ser estables i fixes, per poder tenir la               

traçabilitat dels contactes en cas de contagi.  

L’infant haurà de venir acompanyat per un/a sol tutor/a legal. La referent de grup              

sempre estarà en la mateixa ubicació per rebre a infants i famílies per tal de garantir                

les mesures de seguretat. 

L’organització de les acompanyants d’aprenentatge i de les ubicacions queden          

recollides en la següent graella: 

 

Grup Acompanyants 
d’aprenentatge 

Ubicació 

Estarrufats/des 1 Estarrufats/des 

Víbries 1 Víbries 

Fènix 1 Fènix 

Estendards  1 Estendards 

Coralls 1 Can Felipa 

Dinosaures 1 Can Framis 
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4.- Entrades i sortides 

 

El conserge del centre estarà a l’entrada per regular les entrades i sortides de famílies,               

vetllar perquè es realitzin les mesures de protecció i prevenció i que es mantinguin les               

distàncies de seguretat, evitant aglomeracions. 

Caldrà que les famílies siguin molt curoses amb la puntualitat. 

 

 

5.- Requisits per assistir presencialment al centre. 

 

L’Escola no pot ser, en cap cas, responsable dels problemes de salut que hi              
puguin sorgir. 

5.1- Infants i tutor/a legal 

Per poder assistir presencialment al centre la família haurà de presentar la declaració             
responsable prèviament on verifica 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.  
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● 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.  

5.2- Professorat i PAS 

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat,            

casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.  

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són:            

persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia         

hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència,         

càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys.  

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del             

mes de juny.  

Els mestres sense cap situació de risc hauran de gestionar l’activitat presencial segons             

les necessitats que imposi el nombre d’alumnes a atendre.  

Per raons d’equitat i de voluntat de facilitar la conciliació familiar de l’equip docent i del                

PAS s’establirà aquesta escala de prioritat a l’hora de treballar presencialment:  

1. Equip directiu sense condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i           

simptomatologia de COVID19.  

2. Docents i PAS voluntaris sense condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets            

i simptomatologia de COVID19.  

3. Docents i PAS sense persones a càrrec o situacions concretes que tinguin afinitat              

amb l’alumnat a atendre, (tutors, ex-tutors, especialistes del nivell), sense condicions           

de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 
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4. Docents i PAS sense persones a càrrec o situacions concretes que no tinguin               

afinitat amb l’alumnat a atendre, sense condicions de vulnerabilitat, casos, contactes           

estrets i simptomatologia de COVID19.  

5. Docents i PAS amb persones a càrrec o situacions concretes que tinguin afinitat              

amb l’alumnat a atendre, (tutors, ex-tutors, especialistes del nivell), sense condicions           

de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.  

6. Resta de docents i PAS sense condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i              

simptomatologia de COVID19.  

Un cop establerts els docents i PAS que faran l’atenció presencial, l’equip directiu              

procedirà a efectuar el tràmit telemàtic amb el Departament d’Educació i Salut perquè             

els professorat pugui emplenar la declaració responsable per poder exercir l’activitat           

presencial.  

Si s’escau, per temes de conciliació laboral, es podran pactar jornades específiques de             

dies alterns o horaris flexibles, però entenent la necessitat d’exposar als grups al             

mínim contacte amb altres grups per assegurar la traçabilitat d’aquests contactes en            

cas d’aparèixer un cas de COVID 19.  

 

6.- Mesures de prevenció 

 

El personal treballador ha de conèixer els protocols i els nous procediments i             
mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.  

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com                

del personal docent i no docent.  

Es distribuiran cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de             

prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de               

la mascareta. Es farà un treball exhaustiu sobre aquests hàbits: 
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● Distanciament físic: Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la             

transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre.            

Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4m2 . Això implica             

mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres            

educatius, superior al recomanat.  

● Rentat de mans: Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la              

salut dels infants així com del personal docent i no docent. (No estarà permès              

l’ús de guants per evitar mals usos i sensació falsa de seguretat) 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 (també de la sortida al pati). 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a                

terme:  

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

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels            

infants i dels propis.  

- Abans i després d’acompanyar un infant al WC.  

- Abans i després d’anar al WC.  

- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).  

- Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

L’Administració garantirà la disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol            

ús. En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a            

ús del personal de l’escola.  

Mascaretes: Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les          

següents:  

● Educació infantil (3-6 anys): No indicada en general. A partir de 5 anys i si hi ha                 

dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la.  
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● Educació primària (6-12 anys): Indicada. Quan es compleixin mesures òptimes          

de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. És obligatòria a les            

entrades i sortides del centre. L’han de dur de casa.  

● Personal docent i no docent: Indicada i obligatòria. Cal seguir les normes per a              

la seva correcta col·locació i retirada. El Departament d’Educació dotarà les           

màscares necessàries.  

 

6.1- Ventilació, neteja i desinfecció d’ubicacions 

Pautes de ventilació:  

És necessari ventilar les 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.  

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les               

finestres obertes.  

Pautes generals de neteja i desinfecció:  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.             

L’empresa de neteja aplicarà les pautes indicades a les Instruccions per a            

l’organització de l’obertura dels centres educatius. La direcció del centre i l’ajuntament            

vetllaran pel seu compliment.. 

6.2- Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia          
compatible amb COVID 19  

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries          

vigents en aquell moment.  

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al               

centre:  

1. Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic (espai de dormir).  

2. Avisar pares, mares o tutors.  
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3. Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció             

primària o pediatra.  

4. Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.  

5. Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.  

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

1. No assistir al centre.  

2. Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.  

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  

1. Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la             

direcció del centre.  

2. 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.  
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