PLA D’OBERTURA
ESCOLA FRANCESCO TONUCCI
JUNY´20
A partir de L’entrada a la fase 2 de desconfinament de la ciutat de Lleida i seguint les
instruccions del Departament d’Educació l’escola Francesco Tonucci elabora i presenta
aquest pla d’obertura del centre educatiu.
Prèviament s’ha consensuat amb l’equip docent i després s’ha contactat per diferents
vies de comunicació amb les famílies per recollir les seves demandes i opinions.
Paral·lelament s’informa del procés a la comunitat educativa també per diversos canals.

DOCENTS
Atenció presencial a l’alumnat:
Equip directiu
0/1 mestra d’infantil diàriament
8 mestres de primària per accions puntuals d’acompanyament
Atenció telemàtica a l’alumnat:
Equip directiu
19/20 mestres

ALUMNAT
Assistència de l’alumnat al centre:
0/2 alumnes d’infantil diàriament acollit en un sol grup.
0/3 alumnes de sisè un cop per setmana formaran un grup
amb una mestra de referència.
Resta d’alumnat de primària mínim una trobada voluntària
amb la tutora o mestra de referència.

ORGANITZACIÓ

.

Assistència presencial de l’alumnat de sisè:
1 grup petit d’alumnat el 8 de juny de 9h a 13h.
19 de juny comiat en grups reduïts de 4 alumnes de 9h a 13h
Assistència presencial de la resta d’alumnat de primària:
15 de juny tutories en grup alumnes Mitjans X i Mitjans T de 9h a 13h
16 de juny tutories en grup alumnes Mitjans S i 4t A de 9h a 13h
17 de juny tutories en grup alumnes 4t R i 5è A de 9h a 13h
18 de juny tutories en grup alumnes de 5è M i 4tE
Assistència presencial de l’alumnat d’infantil:
0/1 grup molt reduït diàriament a partir de fase2 de 9h a 13h

HORARIS
INFANTIL

SISÈ DE PRIMÀRIA

Entrada:

9h

Entrada:

9h

Esbarjo: 10h30 a 11h30

Esbarjo 1: 10h15 a 10h45

Sortida:

Aula:

13h

10h45 a 11h30

Esbarjo 2: 11h30 a 12h
PRIMÀRIA
Entrada:
cada 30’
.
Sortida: cada 20’

Sortida:

13h

ESPAIS
INFANTIL
Ubicació: Aula n.1 d’infantil pati d’infantil
Entrada al centre educatiu: per la porta exterior de la zona d’infantil
c/ Pont de Suert. Rebuts d’un en un per la mestra i el conserge de
suport per què no es deixarà entrar a cap familiar al recinte.
Entrada a l’aula: per la porta exterior del pati de l’aula d’infantil en fila
separats per 2m i acompanyats per la mestra.
Sortida
.
de l’aula: per la porta exterior del pati de l’aula d’infantil
d’infantil en fila separats per 2m i acompanyats per la mestra.
Sortida al centre educatiu: per la porta exterior de la zona d’infantil.
La mestra donarà cada infant al familiar corresponent.

ESPAIS
SISÈ DE PRIMÀRIA
Ubicació: Aula de sisè al 2n pis i pati de primària
Entrada al centre educatiu: per la porta exterior de la zona de
primària c/ Doctor Trueta es col·locaran en fila amb 2m de separació
al pati de primària.
Entrada a l’aula: per la porta exterior del pati de primària aniran
entrant a l’edifici mantenint la distància. Pujaran per l’escola principal
fins a l’aula.
.
Sortida
de l’aula: esglaonada per mantenir mínim els 2m de distància i
baixaran per l’escala principal fins el pati de primària
Sortida al centre educatiu: per la porta exterior del pati de primària.
La mestra donarà cada infant a la família corresponent si s’escau.

ESPAIS
PRIMÀRIA
Ubicació: Aules de primària cada grup la seva
Entrada al centre educatiu: per la porta exterior de la zona de
primària c/ Doctor Trueta es col·locaran en fila amb 2m de separació
al pati de primària.
Entrada a l’aula: per la porta exterior del pati de primària aniran
entrant a l’edifici mantenint la distància. Pujaran per l’escola principal
fins a l’aula.
.
Sortida
de l’aula: esglaonada per mantenir mínim els 2m de distància i
baixaran per l’escala principal fins el pati de primària
Sortida al centre educatiu: per la porta exterior del pati de primària.
La mestra donarà cada infant a la família corresponent si s’escau.

ACCIÓ EDUCATIVA
INFANTIL
Acolliment de l’alumnat i activitat d’educació emocional
Explicació i pràctica de les normes d'higiene necessàries i de
relació social amb els distanciament requerit.
Activitats lúdiques individuals amb material assignats de forma
exclusiva per a cada alumne/a.
Activitats
d’aprenentatge amb ipads assignats de forma
.
exclusiva per a cada alumne/a.
Activitats musicals conjuntes però sense interacció amb les
altres persones.
Comiat de l’alumnat i activitat de tancament de la jornada.

ACCIÓ EDUCATIVA
SISÉ DE PRIMÀRIA
Acolliment de l’alumnat i activitat d’educació emocional
Explicació de les normes d'higiene necessàries i de relació social
amb els distanciament requerit.
Conversa per abocar angoixes davant de la situació i de la nova
etapa de secundària.
Diàleg per resoldre dubtes al voltant de les tasques telemàtiques
d’aprenentatge.
Comiat de l’alumnat i activitat de tancament de primària.

ACCIÓ EDUCATIVA
PRIMÀRIA
Acolliment de l’alumnat
Explicació de les normes d'higiene necessàries i de relació social
amb els distanciament requerit.
Conversa per intercanviar impressions, suggeriments, etc
Explicació dels informes (2n trimestre, 3r trimestre i notes final) i
de les tasques per l’estiu.
Comiat de l’alumnat i activitat de tancament de curs.

PROTOCOL 1
ENTRADA i SORTIDA AL CENTRE ESCOLAR
• Els pares no podran accedir al recinte escolar i per tant hauran de
deixar els seus fill a la porta d’entrada de l’escola.
• L’alumnat en entrar al pati s’aniran col·locant per ordre en les
línies marcades al terra per tal de respectar les distàncies de
seguretat de 1,5- 2m.
• Un cop estiguin tots els alumnes col·locats en la posició marcada,
entraran a l’aula quan ho indiqui la seva tutora.
• Entraran d’un en un previ haver-los-hi pres la temperatura i
comprovar que no tenen cap quadre infecciós.
• Abans d’entrar a l’aula, cada alumne depositarà els seus objectes
personals al penjador.
• Seguidament es rentaran les mans i s’asseuran al lloc indicat.
• Abans de sortir de l’escola caldrà que cada alumne/a es renti les
mans. Després d’agafar les pertinències personals, s’aniran
col·locant en la fila de sortida respectant les distàncies de
seguretat.
• La tutora acompanyarà als alumnes fins a la porta de sortida al
carrer, on els lliurarà a la seva família.

PROTOCOL 2
AULA D’INFANTIL
• L’entrada dels alumnes d’infantil a l’escola es farà esglaonada
respectant distàncies de seguretat de 1,5- 2m.
• Abans d’entrar a l’aula caldrà que cada alumne/a es renti les
mans (durant 20’’).
• Abans i despès dels àpats caldrà que cada alumne/a es renti les
mans (durant 20’’).
• Abans i després d’anar al lavabo és necessari que cada alumne es
renti les mans.
• No es poden compartir materials a l’aula.
• En acabar d’usar un material, s’haurà de passar un paper d’un sol
ús amb gel hidroalcohòlic.
• Caldrà respectar en tot moment les normes de distanciament
social marcades per les tutores tant en la classe, espais de trànsit
com en el pati.
• Abans de sortir de l’escola cada alumne/a haurà de rentar-se les
mans.
• La sortida es farà esglaonada respectant les distàncies socials de
seguretat.

PROTOCOL 3
AULA DE PRIMÀRIA
• L’entrada dels alumnes a l’escola es farà esglaonada a 1,5-2m.
Abans d’entrar a l’aula caldrà que tots els alumnes es rentin les
mans.
• Caldrà protegir-se amb mascaretes (que portaran de casa) quan
no es puguin mantenir les normes de distanciament social.
• Abans i després d’anar al lavabo tots els alumnes hauran rentarse les mans.
• No es podran compartir materials a l’aula.
• En acabar d’usar un material, cada alumne/a passarà un paper
d’un sol ús amb gel hidroalcohòlic.
• Caldrà respectar en tot moment les normes de distanciament
social marcades per les tutores tant en la classe, espais de trànsit
com en el pati.
• Abans de sortir de l’escola caldrà que cada alumne/a es renti les
mans i es farà esglaonadament.
• L’incompliment d’alguna d’aquestes normes per part d’algun
alumne, serà motiu d’expulsió de la classe presencial.

PROTOCOL 4
L’ESTONA D’ESBARJO
• Abans de sortir a l’esbarjo caldrà que cada alumne/a es renti les
mans. (durant20’’).
• Caldrà que la sortida sigui seqüenciada respectant els circuits de
la circulació.
• Al pati podran estar-hi més d’un grup, però cadascú ha d’estar
ubicat en un espai marcat i diferenciat.
• Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera
individual o en grups deduïts garantint les mesures de
distanciament físic.
• A l’hora d’entrar a l’escola, els alumnes es col·locaran en fila
respectant les mesures de distanciament establertes.
En l’entrada a l’edifici es respectarà el circuit establert per a cada
grup.
• Abans d’arribar a l’aula caldrà que l’alumnat es renti les mans i
s’assegui al seu lloc.

PROTOCOL 5
PROTECCIÓ PER LA MESTRA
• A l’aula es respectaran les mesura de de 4m2 per alumne/a.
• El grup d’alumnes sempre ha d’ésser el mateix, en el mateix espai i
amb la mateixa mestra. (sempre que sigui possible).
• En espais que permetin l’ocupació de més d’un grup d’alumnes,
aquests hauran d’estar clarament separats entre si.
• L’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran
documents en paper, excepte en cassos imprescindibles.
• Els materials didàctics i de joc es pensaran perquè tinguin un ús
individual diari i en acabar d’usar-lo s’haurà de desinfectar.
• S’evitarà la manipulació de material comú.
• S’haurà d’utilitzar correctament la mascareta, tossir i esternudar al
colze.
• Caldrà rentar-se les mans a l’arribada i sortida del centre. Abans i
desprès dels àpats. Abans i després d’anar al WC. Abans i després de
mocar un infant. Com a mínim cada 2 hores.
• Serà necessari usar el sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
• S’hauran de ventilar les instal·lacions interiors abans d’entrar i al
sortir els infants i també 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada
vegada.

PROTOCOL 6
ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA

• Caldrà allunyar l’alumne en un espai específic.
• S’haurà d’avisar a pares, mares o tutors.
• Caldrà informar al CAP de referència per activar els protocols.
• S’haurà de procedir a la desinfecció i neteja dels espais del centre
educatiu.

