PLA REOBERTURA COLOMER UEC CFGM I PFI. JUNY 2020
El present document pretén descriure l’organització i funcionament de l’ apertura del centre de
Formació Colomer de Barcelona, seguint les instruccions del Departament d’Educació, en
referència al Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització del
curs 2019-2020.
Aquest Pla, es comunica a través de la pàgina web i es posarà a disposició d’ inspecció educativa,
previ a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat.
En el cas del nostre territori, i segons les previsions sanitàries, entraríem en la Fase 2 el dia 8 de
Juny, serà llavors quan, podrem obrir les instal·lacions ens els alumnes segons les condicions i
requisits que marquen les instruccions del Departament d’ Educació.
El darrer dia del curs pels ensenyament obligatoris segueix sent el 19 de juny.

1.- Trobades de Preparació
02/06 Reunió amb inspecció per la reobertura del centre.
03/06 Reunió amb direcció de Colomer per planteja i valorar la descripció del pla d’
obertura formació de prevenció COVID-19 per experts del centre.
04/06 Reunió equip educatiu.
04/06 Trucada telefònica a totes les famílies.
04/06 Enviament document a totes les famílies.
04/06 Validació del pla per part de direcció. Enviament del pla a Inspecció per validació.
05/06 Equip directiu amb el suport d’ administració i docents desplegament a Colomer
per preparar els espais.
Cal dir que des del dia 28 d’abril ja hi ha personal netejant espais.

2.- Neteja i desinfeccions: abans, durant i després
Previ a l’obertura de Colomer per la orientació i acompanyament de les preinscripcions s’ha fet
la neteja i desinfecció de la recepció, espais circulars i despatxos.
-

Neteja de tots els espais al llarg de les setmanes del 28 d’abril al 5 de juny.
S’han netejat i desinfectat amb producte Oxa bactericida, fungicida i virucida segons
empresa contractada com els: lavabos, aules, despatxos, taules, cadires, Interruptors
i timbres (aparell electrònic), manetes, poms de portes, finestres armaris, arxivadors,
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ordinadors sobretot teclats i ratolins i aixetes.
Les mesures de neteja que es durant a terme diàriament els dies en què el centre estarà obert
seran:
S’ espaiarà tots els espais amb producte bactericida i virucida abans d’ accedir els alumnes en
els espais, també es farà la neteja diària amb el mateix producte. Aquesta neteja es farà de la
següent manera:
-

Neteja i desinfecció diària de tots els espais.
Es netejaran i desinfectaran adequadament els lavabos després de cada ús.
La neteja i la desinfecció en les zones i punts on cal intensificar-ho després de cada us
i abans d’ accedir un altre grup d’ alumnat serà:
Taules, cadires, ordinadors, sobretot teclats i ratolins

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes.
Com a recomanació es deixaran les portes i finestres obertes.

3.- Material de protecció pel personal
S’ha adquirit:
- Mascaretes.
- Mampares de separació
- Gel hidroalcohòlic.
- Guants.
- Tovallons de paper per eixugar-se les mans.
- Papereres per llençar les tovalloles de paper fetes servir.
- EPI’s per la desinfecció dels espais.
Es obligat que l’alumnat porti la mascareta des de casa, per els desplaçaments d'un lloc a l'altre
-entrades, sortides.
Deixem constància que el personal portarà Sempre la mascareta.

4.- Selecció d’espais disponibles
Zones accessibles:
- Recepció
- Aula A
- Aula D
- Tallers
- Despatx
- Biblioteca
- Lavabos
Distancia a l’ aula:
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-

Marcarem un itinerari per entrar a les aules i les taules on podran seure amb la
distància establerta.

Entrades i sortides:
Entrada
Porta principal
C/ Leiva, 17
Porta principal
C/ Leiva, 17

Sortida
Porta minusvàlids
C/ Moianes, 61
Porta minusvàlids
C/ Moianes, 61

Responsable
Tutor/ professor
l’alumne
Tutor/ professor
l’alumne

de
de

Organització activitats:

DIES
9 de Juny
16 de Juny

GRUP 1
Aula A / Aula D

DIES
11 de Juny
18 de Juny

*

ENTRADA

SORTIDA

Cap d’estudis
i direcció

10:00h

13:00h

SUPORT

ENTRADA

SORTIDA

Cap d’estudis
i direcció

10:00h

13:00h

SUPORT

ENTRADA

SORTIDA

Cap d’estudis
i direcció

10:00h

13:00h

GRUP 2
Aula A / Aula D

DIES
12 de Juny
19 de Juny

SUPORT

GRUP 3
Aula A / Aula D

Grups de màxim 5 persones.

Les activitats que faran els alumnes els dos dies que assisteixin a l’ escola seran:
 Acompanyament en el projecta final.
 Acompanyament en l’ orientació.
 Acompanyament emocional.
 Tutories individuals.
*

Es continuarà fent l’activitat telemàtica fins al 19 de juny amb tot l’alumnat.
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5.- Senyalització d’espais. Distribució de mobiliari. Preparació de materials didàctics
- Taules i cadires individualitzades.
- Delimitar espai per alumne a la pròpia classe, incloent-hi la taula.
- S’anul·laran tots els equipaments d’ Imatge Personal. No es podrà realitzar l’activitat
ordinària a les sales de tallers com a tal.

6.- Adequació de lavabos, rentamans, eixugamans.
Es garantirà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i
tovallons de paper d’un sol ús en tots els lavabos. En cadascun d’ells es col·locaran dispensadors
de solució hidroalcohòlica.

7.- Organització de l’equip docent.
La direcció del Projecte estarà al centre tots els dies per donar suport al grup. Els alumnes
assistiran alternant els dies en petits grups amb el seu tutor de referència. Pel que fa a la resta
de personal continuaran limitant l’assistència presencial a allò estrictament necessari,
garantitzant l’atenció telemàtica a la resta d’alumnat.
Hem procurat que el professorat i la resta de personal en contacte amb el grup d’alumnes sigui
sempre el mateix. Així, si apareix un cas, el nombre de persones amb contacte estret és limitat,
garantint així la traçabilitat.
Disseny d’eines de registre d’assistència i traçabilitat d’alumnes i personal.
Es portarà el registre diari de tot l’alumnat que ha assistit a les diferents activitats, així com del
personal que ha estat en contacte amb el grup.

8.- Atenció als alumnes (des de l’inici de la Fase 2 de desconfinament fins el 19 de juny).
Seguint les indicacions del Departament d’Educació 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 positius per al SARS-CoV 2 durant els 14dies anteriors.
 Que no hagin estat en contacte estret amb una persona positiva confirmada o amb
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 Calendari vacunal al dia.
 En cas de tenir una malaltia crònica d'elevada complexitat es valorarà amb el metge.
Tipus de malaltia:
o Les malalties respiratòries greus que requereixen medicació o
o dispositius de suport ventilatori.
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o Les malalties cardíaques greus.
o Les malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que
necessiten tractaments immunosupressors).
o La diabetis mal controlada.
o Les malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o Greus
Cada família haurà de signar una declaració responsable, on certifica que compleix tots els
requisits
En el cas que el vostre fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb
la COVID-19, no podrà assistir al centre. Caldrà que cada família prengui la temperatura del nen
o nena abans de venir a l’escola.

Caldrà portar mascareta de casa, per si no es pot garantir les mesures de distanciament

9.- Actuacions davant l'aparició de símptomes en una persona present al centre educatiu.
Concrecions de les mesures d’actuacions i protocols.
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.
El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva
inclusió o no en aquests grups vulnerables.
Les persones treballadores que iniciïn símptomes, es retiraran a un espai separat i es posaran
una mascareta quirúrgica. Contactaran amb el seu centre de salut o amb el Servei de Prevenció
de Riscos Laborals o amb el telèfon de referència de la comunitat autònoma i seguiran les seves
instruccions.
Els símptomes més comuns compatibles amb COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta
d'aire. En alguns casos també hi pot haver disminució de l’olfacte i el gust, calfreds, mal de coll,
dolors musculars, maldecap, debilitat general, diarrea o vòmits. Quan un estudiant iniciï
símptomes o siguin detectats per personal del centre durant la jornada escolar, se’l durà a un
espai separat. Es facilitarà una mascareta quirúrgica per a l’alumne/a i una altra per a la persona
adulta que en tingui cura fins que arribin els progenitors o tutors. Se’l portarà a una sala per a ús
individual, elegida prèviament, que compti amb ventilació adequada. S'avisarà a la família que
ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència de la comunitat
autònoma, perquè s'avaluï el seu cas. També ens posarem en contacte amb el nostre CAP de
referència per tal que activin els protocols previstos i ens donin instruccions sobre el que hem
de fer.
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