PLA OBERTURA SAFA
ESO - BATXILLERAT

Inici de curs
2021-2022

INFORMACIÓ FAMÍLIES COVID-19
Organització del centre
• Horaris: entrades i sortides
• Patis
• Menjador
• Educació Física
• Espai cantina
• Entrevistes
Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut:
• Grups de convivència
• Mesures de prevenció dins i fora de l’aula
• Neteja i desinfecció
• Promoció de la salut i suport emocional
• Gestió de casos

-

Signatura document

ORGANITZACIÓ

ORGANITZACIÓ DIA 13 SETEMBRE

Nivell

Horari
Entrada

Accés
Entrada

Horari
Sortida

Lloc de
Sortida

1r ESO

10:00h

Recepció

11:45h

Recepció

2n ESO

10:30h

Recepció

11:50h

Recepció

3r ESO

10:50h

Recepció

12:00h

Recepció

4t ESO

11:10h

Recepció

12:20h

Recepció

1r Batx

11:30h

Recepció

12:30h

Recepció

2n Batx

11:40h

Recepció

12:40h

Recepció

ACCESSOS

L'entrada es farà per
cursos i per grups de
convivència, no de
manera individual.

Hem preparat uns
plànols que ens
ajudaran
a organitzar-nos.

Una vegada el grup estigui reunit
amb el mestre, anirà cap a la seva
aula seguint un recorregut
concret per evitar creuar-se amb
altres grups.

S'assignarà a cada
grup una porta
d'accès
i una hora d'entrada
i sortida vàlides per
tots els dies del curs.

Els i les mestres
estaran esperant a
cada grup per
acompanyar-los a les
seves aules.

Porta petita Avinguda Sant
Llorenç

Porta de la capella 1
C/ Antoni Gaudí

Porta capella 2
Rambla de Pompeu Fabra

Porta caccès al parking
del poliesportiu

Cantonada Riera de Sant Llorenç
amb
C/ d'Antoni Gaudí

Porta caccès al poliesportiu

Rampa d'infantil
Rambla de Pompeu Fabra

2n ESO

1r ESO

4t ESO

Poliesportiu

Zona d’entrada i sortida
Zona d’espera alumnes

El professor entra al Col·legi
amb el seu grup d’alumnes

3r ESO

2n BATX

Poliesportiu

1r BATX

Zona d’entrada i sortida
Zona d’espera alumnes

El professor entra al Col·legi
amb el seu grup d’alumnes

Poliesportiu

Zona d’entrada i sortida
Zona d’espera alumnes

El professor entra al Col·legi
amb el seu grup d’alumnes

Poliesportiu

Zona d’entrada i sortida
Zona d’espera alumnes

El professor entra al Col·legi
amb el seu grup d’alumnes

2n ESO

Poliesportiu

Zona d’entrada i sortida
Zona d’espera alumnes

El professor entra al Col·legi
amb el seu grup d’alumnes

1r ESO

Poliesportiu

Zona d’entrada i sortida
Zona d’espera alumnes

El professor entra al Col·legi
amb el seu grup d’alumnes

SORTIDES
NIVELL

SORTIDA MATÍ

SORTIDA TARDA

1 ESO

Porta Infantil

Porta petita Riera

2 ESO

Porta Infantil

Porta petita Riera

3 ESO

Porta Principal
Dimecres: Porta
Infantil

Porta Principal

4 ESO

Porta Principal
Dimecres: Porta
Infantil

Porta Principal

1 Batxillerat

Porta Principal

2 Batxillerat

Porta Principal

PATIS ESO-BATXILLERAT

 1r ESO, 2n ESO:
 Descans 9:55-10:05
 Pati: 11:30-12:00
 Es divideix la 4a hora de classe
en dos parts de mitja hora
 11:00-11:30
 12:00-12:30

 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat:
 Pati: 11:00-11:30

Distribució de patis 3r ESO 4 ESO i
BATXILLERAT 11h-11:30h

Pati infantil

Porxo infantil

1r BTX
Pati inferior

Porxo primària

4t ESO
Pista de bàsquet

Pati superior

2n BTX

3r ESO

Distribució de patis 1r ESO i 2n ESO 11.3012.00

Pati infantil

Porxo infantil

1r ESO
Pati inferior

Porxo primària

1r ESO
Pista de bàsquet

Pati superior

2n ESO
2n ESO

SERVEI DE MENJADOR

ESO
14:00 - 14:30

Separació
de grups estables.
Vigilància
de patis.

BATXILLERAT
14:30 - 15:00

Patis
sectoritzats.

EDUCACIÓ FÍSICA I VESTIDORS
L’alumne haurà de venir vestit amb la roba
d’esport del col·legi el dia que tingui
Educació Física. Després de l’activitat
s’hauran de canviar de roba.
VESTIDORS:
Es mantenen vigents les normes del curs anterior.
Es disposaran de vestidors en funció del nombre d’alumnes.

CANTINA

Hi haurà
servei de
cantina

S’establiran les
mesures d’higiene
adequades.

ENTREVISTES
VIRTUALS

PRESENCIALS

(tutor- professor facilita enllaç)

1,5 m

PRINCIPIS BÀSICS DE
PREVENCIÓ, HIGIENE I
PROMOCIÓ DE LA SALUT

Grups de convivència

Docència segons
les matèries.

Desinfecció de
materials
comuns final de
jornada lectiva

Ventilació a les
aules.

Els desplaçaments per dins l'escola els faran
sempre amb mascareta i acompanyats.

MESURES PREVENTIVES A
L’AULA

Sempre portarem la
mascareta ben posada

Ventilarem la
classe sovint.

Portarem gel
hidroalcohòlic
Puc anar
al lavabo?

Normalment, no
sortiré de classe

MESURES PREVENTIVES FORA
DE L’AULA

Sempre portarem la
mascareta ben posada.

Evitarem el
contacte físic.

Mantindrem distància
de seguretat

Seguirem els
circuits marcats.

Ens posarem gel
hidroalcohòlic.

No anirem sense professor
pels passadissos.

MESURES PREVENTIVES AL
PATI

Ens traurem la
mascareta únicament
per menjar.

Mantindrem distància
de seguretat.

Sectorització per
nivells

Ens posarem gel
hidroalcohòlic.

Neteja i desinfecció
 Desinfecció diària de tots els espais del
col·legi.
 Servei de neteja i desinfecció de
lavabos i vestuaris.
 L’alumne haurà de desinfectar el
material que hagi emprat a les
aules d’informàtica i tecnologies,
laboratoris...
Hi haurà esprai hidroalcohòlic i
paper per la neteja.

MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
 L’alumne no podrà assistir al centre en els següents casos:
 Simptomatologia compatible amb COVID:









Febre o febrícula (major 37.5ºC)
Tos
Dificultat respiratòria
L’absència de simptomatologia ha de ser
Refredat nasal(*)
sense haver pres cap fàrmac.
Mal de coll (*)
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
Mal de panxa amb vòmits o diarrea
Pèrdua d’olfacte o gust

(*) El mal de coll o refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt
habitual en els infants. Només s’han de considerar símptomes potencials de
COVID 19 si també hi ha o febre o altres símptomes dels descrits.

MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
 Ta m p oc p o d r á n a s s is t i r a q u e ll s i n f a n t s , a d o le s c e n t s q u e e s t r ob i n e n a ï l la m e n t
p e r q u è h a n e s t a t p o s it iu s d e c o v id 1 9 .
 Ta n m a te i x n o p o d r á n a s i s t ir a l c o l · le gi a q u e l ls a l u m n e s s e n s e l a p a u t a d e v a c u n a c ió
c o m p le t a i q u e n o h a n p a s s a t l a C OV I D 1 9 e n e l s d a r re r s 6 m e s o s o q u e e s t r ob e n
e n a l g u n a d e l e s s e g ü e n t s s i t u a c io n s :
 Estan a l’espera del resultat d’una PCR o test d’antígens (excepte cribatges aleatoris)
 Conviuen amb una persona diagnosticada de COVID 19
 Conviuen amb una persona que està a l’espera d’un resultat PCR i és un cas sospitós.
 Es troba en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19
Aquestes ndicacions poden ser modificades en funció de l’evolució de la pandèmia i sota les directrius
del Departament de Salut.

MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
 Manteniment del distanciament físic en qualsevol
circumstància.
 Ús de mascaretes en tot moment dins del recinte escolar.
L’alumne haurà de portar un recanvi de mascareta
 Rentat de mans freqüent: entrada i sortida del centre; abans i
després de menjar; abans i després d’anar al lavabo; abans i
després d’activitats que impliquin desplaçament de l’aula.
 El centre disposarà de gel hidroalcohòlic a totes les classes.
 L’alumne haurà de portar gel hidroalcohòlic d’ús personal.
 Es recomana portar una ampolla d’aigua

GESTIÓ DE CASOS
 En detectar un possible cas en un alumne:
Se’l portarà a una sala ventilada específica
S’utilitzarà una mascareta quirúrgica afegida
Es contactarà amb la família per a que el vingui a buscar
En cas de complicació es trucarà al 061
S’informarà a Inspecció i a través d’ells al Servei de Salut Pública
La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar
la situació i fer les actuacions necessàries
 Si es decideix realitzar una PCR per SARS-COV-2 l’infant i la família amb
qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el
resultat.







 En cas de confirmar-se el positiu, Salut Pública serà
l’encarregada de les accions a prendre.
 En cas de resultat negatiu, Salut Pública serà l’encarregada de
les accions a prendre.

GESTIÓ DE CASOS
 En cas de positiu d’un alumne dins d’un grup de convivència estable:
 Tots els alumnes seran enviats a casa per actuar de la següent
manera:
 Els companys que tinguin pauta completa de vacunació rebran per
part del col·legi un document que els permeti identificar-se a la
farmàcia com a contactes estrets escolars de manera que faran un
test d’antígens gratuït.
 Si el resultat és negatiu, podrà tornar a incorporar-se al centre el dia
següent
 Si el resultat és positiu, es confinarà deu dies.

 Els companys que no tinguin la pauta completa de vacunació: es farà
un estudi PCR entre el quart i sisè dia des que es va diagnosticar el
cas i haurà de fer aïllament durant 10 dies.

CONFINAMENT
 Salut Pública decidirà si cal confinar totalment o parcialment en
funció de la situació epidemiològica
 En cas de confinament derivat d’un positiu dins el grup de
convivència
del
centre,
es
continuaran
les
activitats
d’aprenentatge:
 Prioritàriament es realitzaran classes sincronitzades
 En tots els casos els alumnes estaran atesos mitjançant el
Classroom de cada assignatura.
Aquestes indicacions podran ser modificades segons instruccions del Departament
d’Educació i Salut

SIGNATURA DOCUMENT
 Totes les famílies han de signar el document de
declaració responsable a través de la qual:
 Faran constar que són coneixedors de la situació actual
de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per
tant, s’atendran a les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment
 Es comprometen a no portar l’adolescent al centre
educatiu en cas que presenti simptomatologia
compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentada en els
darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als
responsables del centre educatiu per tal de poder
prendre les mesures oportunes

Molts ànims i amb el
vostre ajut superarem
tots els reptes que la
vida ens depari
El teu únic limit és la
teva ment

