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PLA DE REOBERTURA DE LES ESCOLES FÀSIA
JUNY 2020
Les Escoles Fàsia, Fàsia Sarrià i Fàsia Eixample, obriran l'escola el pròxim 8 de Juny, moment
en que previsiblement Barcelona entra en Fase II.
Les classes continuaran sent telemàtiques.
L'escola oferirà atenció personalitzada voluntària a tots els alumnes de manera puntual i no
continuada per tal de fer un acompanyament emocional i una atenció tutorial en grups
reduïts o de manera individual. Aquesta és una mesura compatible amb el treball telemàtic.
L'escola organitzarà dins l'horari de 9 h a 13 h, de dilluns a divendres, del 8 al 19 de juny les
trobades amb cita prèvia.
Aquest pla determina les precaucions que haurem de tenir abans d'entrar a l'escola , dins
dels espais escolars i a la sortida del centre educatiu, tenint en compte tant les mesures
publicades pel Departament d'Educació i la Conselleria de Sanitat i en funció de l'estat
d'alarma en el que ens trobem ara (juny de 2020) com les instruccions específiques que
hauran de seguir el centres d'Educació Especial. Aquestes mesures poden canviar al mes de
setembre i les adaptarem al que dictin les autoritats sanitàries i educatives.
ENTRADA A L'ESCOLA
Haurem d'assabentar-nos que tant mestres com alumnes compleixin les següents
condicions:
•
•
•

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els catorze 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 SARS-CoV2, es valorarà de manera
conjunta –amb la família o tutors/es 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.

FÀSIA EIXAMPLE Ptge. Domingo,3 - 08007 (Barcelona) | 93 215 23 23 | a8035064@xtec.cat
FÀSIA SARRIÀ Iradier, 28 – 08017 (Barcelona) | 93 418 24 82 | a8039963@xtec.cat

•
•
•

Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que
precisen tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu que estigui en una situació de
vulnerabilitat certificada pel seu metge de capçalera, per patir alguna malaltia crònica, dones
embarassades..., podrà acollir-se a una baixa per IT mentre l'índex de contagi de la COVID19 es consideri perillós per a la seva salut. Hauran de presentar una declaració responsable
de salut enfront de la Covid-19 tant per protegir la seva salut com per prevenir possibles
contagis en l'àmbit de l'escola.
Les famílies o tutors/es han de garantir que es comprèn la importància de no portar els
infants amb símptomes de contagi, d'informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol
cas de COVID-19 en l'entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el
centre educatiu davant de qualsevol incidència.
MENTRE ESTEM A L'ESCOLA
Mantenir la distància de seguretat aproximada d'1,5-2 metres entre les persones als centres
educatius, superior al recomanat.
Rentat de mans:
Es tracta de les mesures més efectives per preservar la salut dels infants així com del
personal docent i no docent.
ELS INFANTS, 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 (infants continents).
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

EL PERSONAL DOCENT haurà de fer rentat de mans:
•
•
•
•
•
•

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.
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Guants:
Sobre l'ús de guants, salut publica manifesta que sovint comporta una falsa sensació de
protecció enfront del contacte amb el nou Coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot
incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la
higiene de mans.
Mascaretes:
Als infants: no està indicat el seu ús en general. Si hi ha dificultat, per fer complir les mesures
de distanciament, caldria utilitzar-la.
Personal docent: està indicat l'ús de mascareta al llarg de l'horari laboral.
Les classes:
És necessària la ventilació de 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 potser es deixaran les finestres obertes.
Segons les recomanacions de l'OMS, cal mantenir una distància física superior a 1 metre. A
les aules es proposa que els infants disposin d'un espai d'uns 4 m².
Cada alumne/a i cada mestre /a, utilitzarà el seu material personal, no es pot fer intercanvi
de material. Si algun material s'ha de fer servir, per més d'una persona, s'ha de desinfectar
abans del seu ús (fitxes plastificades, grapadores....) amb els detergents tensioactius que
s'utilitzen habitualment per la neteja. No es distribuirà documents en paper, excepte en
casos imprescindibles.
En el cas de les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes perquè tingui un ús
individual diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l'ús del material per un altre
infant s'haurà desinfectat. En cas d'ús, com a grup classe, dels espais com l'aula de
tecnologia, s'evitarà la manipulació d'eines i material comú que pot generar risc de contagi.
Caldrà desinfectar el lloc de treball (taula, ordinador, …) si algun altre company l'ha
d'utilitzar.
Mestres i alumnes s'hauran de rentar les mans en entrar i en sortir de la classe amb la
solució hidroalcohòlica.
El menjador:
El servei de menjador no s'iniciarà fins al mes de setembre. De tota manera cal tenir en
compte que si toquem algun aliment, per exemple a l'hora d'esmorzar, també haurem de
rentar-nos les mans abans i després de tocar-lo.
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Logopèdia/tecnologia:
Les sessions de logopèdia i les classes de tecnologia se seguiran fent de forma telemàtica fins
al mes de setembre.
WC
Cal rentar-se les mans en entrar i sortir del WC amb solució hidroalcohòlica. També cal
desinfectar amb els detergents habituals per a la neteja les zones amb les quals hem estat en
contacte.

AL SORTIR DE L'ESCOLA
Cal rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica. El servei de neteja s'encarregarà de fer la
desinfecció adient per tornar a les classes l'endemà.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA
COMPATIBLE AMB COVID
Davant la presència d'aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en
aquell moment (en el moment d'elaboració d'aquest document pot ser necessari l'aïllament
preventiu).
En cas d'aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:
•
•
•
•
•

Aïllar l'alumne o alumna en un espai específic
Avisar pares, mares o tutors.
Informar a la família que han d'evitar contactes i consultar al centre d'atenció
primària o pediatra.
Informar el CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos
Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

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

No assistir al centre
Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.

L’EQUIP DIRECTIU ESCOLES FÀSIA
Barcelona, 3 de juny de 2020

