PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA ABAT OLIBA
Aquest part d’obertura respon a les instruccions donades pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
Seguint les instruccions del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de
desescalada en la finalització del curs 2019-2020 aprovat pel PROCICAT (en data
20 de maig de 2020), l’Escola Abat Oliba hem elaborat el nostre pla d’obertura que
tindreu disponible al web de l’Escola.
El curs escolar 2019-2020 finalitzarà el 19 de juny i fins a aquesta data continuarà
sent telemàtic.

1.ALUMNES I NIVELLS
A partir del dia 8 el centre romandrà obert per atendre l’alumnat d’educació infantil i
sisè amb assistència voluntària.
A l’alumnat d’educació infantil es facilitarà un servei d’acollida; només podran fer ús
d’aquest servei les famílies que treballin el pare i la mare fora de casa i no els puguin
atendre, l’horari serà de 9 a 13h. Grups de 8 alumnes en P3 i de 10 alumnes en P4 i
P5
Els alumnes de 6ê de primària assistiran al centre dos dies, dimarts i dijous amb horari
de 9,30 a 11h i de 11,30 a 13h en grups de 13 alumnes.
La resta de nivells, amb cita prèvia ;e s farà entrevista amb els pares, només amb un
dels progenitors i en uns espais determinats (sala de professors, biblioteca)
Hem realitzat un sondeig per preveure l’assistència de l’alumnat.
E.Infantil; 2 alumnes
6è ;13 alumnes
2. PERSONAL
PROFESSORAT
Del professorat no poden assistir a l’escola 9 persones
E. Infantil : en cada grup dos professors
En el grup de sisè un professor per grup
També assistiran els professors que facin entrevista amb les famílies.
Es mantindrà el treball telemàtic fins final de curs
ADMINiSTRATIU
Una persona

CONSERGE
Una persona que no serà la titular, si es posa substitut.
3.GRUPS
EDUCACIÓ INFANTIL
Alumnes infantils: entrada per la porta Sorral del riu
Horari: 9h a 13h
Espais: aula P5B gimnàs i pati
Horari de pati: 10,45 a 11:30h
Professorat: dos professors en el grup d’infantil.
ALUMNES DE SISÈ
Entrada per la porta principal de l’Avinguda del Baix Llobregat
Horari: 9,30 a 11 i de 11,30 a 13 h.
Espais: aula de 6è i pati
Professorat: un professor per grup

4.PATIS
La sortida al pati ha de ser seqüenciada.
Infantil: podem fer servir el sorral i la resta del patí on es faran separacions i limitacions
Primària: Pot estar més d’un grup; però cada un d’ells ha d’ubicar-se en un espai
marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat.
Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups
reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.

5.MATERIAL ESCOLAR
L’alumnat portarà el seu material i les seves joguines. El material serà individual.
S’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de contagi.

6.RECOLLIDA DE LLIBRES SOCIALITZATS
Espai: consergeria
Un professor cada dia.
Només una persona pot portar els llibres a l’escola.
curs3r dilluns i dimarts 10;30 a 12,30h

curs4t dimecres i dijous 10,30 a 12,30h
curs5è dilluns i dimarts 10,30 a 12,30h
curs 6è dimecres i dijous 10,30 a 12,30
7.REQUISITS PER PODER ACCEDIR AL CENTRE
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.
Infantil: A més han de presentar declaració jurada per acreditar que els dos pares
treballen de manera presencial.
8.MESURES DE SEGURETAT
Per a 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.



Els alumnes hauran de mantenir una distància entre ells de 2 metres.



Rentada de mans freqüent durant l’estada al centre



En moments en que no es pugui garantir aquesta distància caldrà que els
infants més grans de 5 anys es posin mascaretes (l’han de portar de casa).



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.


9.ENTRADES I SORTIDES
Des de l’Escola hem programat les entrades i sortides de tots els infants que han
d’assistir al centre per evitar que coincideixin. Us demanem puntualitat en les hores
que teniu assignades. Els progenitors no podreu entrar el centre, només podrà venir
un acompanyant i us demanem que sigui sempre el mateix.

5 de juny 2020 Cornellà de Llobregat
Aquest Pla d’Obertura de l’escola Abat Oliba s’enviarà a l’ inspecció d’educació. N’informarem
al claustre, consell escolar i el publicarem a la WEB del centre.

ORGANITZACIÓ PELS DIES DE PLUJA
Només es modificarà l’organització de les sortides. Les entrades es
faran de la mateixa manera sempre. Els horaris també es mantindran.

SORTIDES

SORRAL DEL RIU
Els familiars estaran situats a la vorera de davant de l’escola. Els
professors/es indicaran el grup/classe que surt i NOMÉS els
familiars d’aquest grup s’aproparan a l’entrada. Els alumnes
sortiran per la porta blanca de l’interior del centre.

AV. BAIX LLOBREGAT
Els pares estaran situats a fora de l’escola, els professors/es
indicaran el grup classe que surt i NOMÉS els familiars d’aquest
grup passaran al pati a recollir als nens que estaran esperant al
porxo.

Per tal fer agilitzar aquesta organització, els familiars que hagin recollir
al nen/a han de sortit ràpidament del centre per poder deixar entrar
als familiars del següent grup/classe.

Gràcies per la vostra col·laboració

