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PLA D‘OBERTURA DE L’ESCOLA VILA OLÍMPICA EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA
FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020.
L’escola Vila Olímpica ha elaborat el Pla d’obertura amb la clara voluntat d’atendre i
prestar el millor servei a l’alumnat i, partint del coneixement de la realitat de l’ entorn,
s’han adoptat les mesures organitzatives que millor s’ajusten a cada situació en cada
una de les etapes educatives. Aquests pla, s’ha elaborat amb l’assessorament i
acompanyament de la Inspecció Educativa.
Segons les instruccions del Departament d’Educació:
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Instruc
cions-obertura-centre.aspx
El curs 2019-20 a nivell lectiu acabarà en format telemàtic per a tots els nivells, el 19
de juny.
L’acció educativa presencial serà de caràcter voluntari per desenvolupar les activitats
següents:
1- Acció educativa presencial als alumnes que acaben 6è en grups de 13 com a
màxim, per donar suport a la finalització de l’etapa i tancar l’acompanyament
personalitzat del seu pas a secundària. El curs seguirà telemàticament amb
videoconferències dilluns, dimecres i divendres. I presencialment dimarts i
dijous. Les famílies han de presentar una declaració responsable d’acord al
model.
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestio
Administrativa/A818.pdf
2- Atenció personalitzada del tutor/a amb algun alumne, i si s’escau amb la família
per l’alumnat de 1r a 5è. Aquesta mesura implicarà la planificació i
programació amb cita prèvia a través del correu del tutor/ra. Les famílies han
de presentar una declaració responsable d’acord al model.
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestio
Administrativa/A818.pdf

3- Acollida en un espai específic en grups reduïts per els nens i nenes de P3
(màxim en grups de 8 alumnes), P4 i P5 (màxim en grups de 10 alumnes), els
progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar
treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o no es pugui acollir a
altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. En horari de 9h a
13h. Les famílies han de presentar una declaració responsable d’acord al
model.
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGest
ioAdministrativa/A818.pdf
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Com escola volem fer constar que, degut a les mesures de seguretat que són
necessàries per a garantir la salut dels nens i nenes, ens sentim amb l’obligació de
fer-vos saber que estem en total desacord amb aquesta reobertura per a alumnes
tan petits (Infantil). A la nostra escola, ens agrada rebre els nens i nenes amb una
abraçada, que juguin junts, que comparteixin joguines, espais, rialles… consolar-los si
s’enyoren i transmetre’ls afecte en tot moment. Tot això, des de la distància de
seguretat no és viable. Pedagògicament, pensem que va en detriment del benestar i
el plaer que haurien de sentir les criatures en venir a l’escola.
NO HI HAURÀ SERVEI DE MENJADOR NI FRUITA PER ESMORZAR.
Mesures de seguretat:
Requisits per poder venir presencialment a l’escola:










Absència de simptomatologia de Covid 19, no haver estat positiu durant
els 14 dies anteriors, no haver estat en contacte amb algú positiu els 14
dies anteriors i es recomana tenir les vacunes al dia. Que el nen o la
nena no presenti malalties cròniques complexes (respiratòries,
cardíaques, diabetis, malalties que afecten al sistema immunitari,
neuromusculars o encefalopaties).
Els nens i les nenes hauran de mantenir entre ells una distància de 2
metres. Activitats i material individual. Ús de mascareta quan no
puguem garantir el distanciament amb l’alumnat d’Infantil i ús de
mascareta de l’alumnat de més de 6anys.
Entrades i sortides esglaonades per diferents llocs, només un
acompanyant, les famílies no podran entrar al centre. Alumnes de 6è
entraran per la porta del pati de pista, i els alumnes d’infantil per la
porta del pati de sorra.
Les famílies també hauran de vigilar diàriament l’ estat de salut dels
seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa. 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.
Cada dia al matí es prendrà la temperatura a tot l’alumnat.

Qüestions en matèria de recursos, prevenció i responsabilitat dels professionals:


En relació al personal docent i PAS, recordar que les persones que estiguin dins
del col·lectiu considerat vulnerable estan excloses per assistir presencialment
al centre. Els serveis de prevenció són els que vetllen per aquesta exclusió es
faci amb les garanties tècniques i de confidencialitat. Aquest personal podrà
continuar treballant des de casa en la modalitat de teletreball.



Respecte a les persones més grans de 60 anys: si manifesten la seva voluntat
d’anar a treballar presencialment a l’escola, prèviament hauran de posar-se en
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contacte amb el servei de prevenció per tal que el servei mèdic valori,
conjuntament amb la persona, la seva situació i autoritzi si s’escau aquesta
presència.


Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec.
El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a
càrrec que hagi de prestar serveis presencials gaudirà de preferència en
l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i d’horaris
especials que el centre determini per tal de dur a terme les activitats
educatives presencials fins a final del curs 2019-20.
El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a
càrrec que s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran
o persones discapacitades, sempre que es tracti de famílies monoparentals o
en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada complerta en el
sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis de forma presencial i
podrà continuar prestant-los en la modalitat no presencial. Cal acreditar alguna
d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una declaració
responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui
fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant
de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei
les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en
què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de
verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de
Serveis.



Es podrà comptar amb el personal de suport (vetlladors i TEI).



Els professionals poden començar a anar al centre des de l’entrada a la Fase 1
(dilluns dia 25 de maig) per fer les tasques preparatòries i administratives. La
Fase 2, en cas de confirmar-se, començaria el dia 8 de juny, i és la que es
correspondria amb l’obertura del centre.
El Departament d’Educació facilita el material de prevenció (mascaretes i líquid
amb solució hidroalcohòlica) per als professionals. I l’escola ha comprat
material addicional.



Qüestions en matèria d’espais i neteja:


En l’obertura del mes de juny s’utilitzaran els espais del centre, ja que el Pla
d’obertura del centre es farà en funció de la realitat i situació que tingui el
centre.



El servei de neteja es desplega seguint els criteris de neteja i desinfecció que
fixa el document d’Instruccions d’obertura dels centres per aquest juny. El
servei de neteja farà una neteja i desinfecció completa aquesta setmana,
després es farà una neteja i desinfecció completa diària al final de la jornada de
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cada aula i espai utilitzat. Es mantindrà un mínim d’una persona de neteja
durant tot el temps que el centres romangui obert.


1.

Els EPIS consistiran en mascaretes i gel hidroalcohòlic, en quantitats
proporcionals a la tipologia de centre tipus A.
Organització de l’acció educativa presencial.

Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al
centre.
NOMBRE DE PROFESSIONALS
PRESENCIAL
Professional docent
Maria Marquès Pujadas
Marta Riba Pelaghi
Iolanda Abat
Noelia Vargas Alonso
Gemma Celma
Vanessa Quintana
Mireia Belles
Rocio Rodriguez
Elena Girves
Joana Anduaga
Esther Merino
Victor Planells
Rocio Rodriguez
Elena Timón
Núria Mata
Sara Belmonte
Carmen Consuegra
Eladia Contreras
Núria Fontanet
Manel Martínez
Belen Gonzalez

(Docent i no docent) QUE POT FER ATENCIÓ
Professional no docent
Francesc Palop
Esmeralda Gálvez

Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà
presencialment al centre.
Nombre d’alumnes assistiran presencialment
Alumnes
2 alumnes
1 alumne
34 alumnes

NIVELL
P5
P4
6è
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Organització de grups d’alumnes i del professorat. Horaris del grups (indicant l’horari
d’entrada i sortida i d’esbarjo). Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.
Pels grups d’alumnes de 6è l’horari d’esbarjo serà escalonat i delimitat l’espai per a
cada grup.
GRUPS ALUMNES
1 Infantil (3a)
Grup A 6è (12a)
GRUP B 6è (11a)
GRUP C 6è (11a)

PROFESSIONALS
Sara Belmonte
Noelia Vargas
Gemma Celma
Marta Riba

HORARIS
Dll a dv 9a 14h
Dm i Dj 9ha 12:30h
Dm i Dj 9:15h a 12;45h
Dm i Dj 9;30h a 13h

H. ESBARJO
10h-11h aprox
10h-11h
10:15h-11:15h
10:30h-11;30h

ESPAIS
Aula P5 A
Aula 6è B
Aula 5è A
Aula 5è B

2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial.
Atenció personalitzada del tutor/a amb algun alumne, i si s’escau amb la família per
l’alumnat de 1r a 5è. Aquesta mesura implicarà la planificació i programació amb cita
prèvia a través del correu del tutor/ra.
L’atenció personalitzada es programaran a través del correu del tutor/a dins de l’horari
dll, dc, dv de 9h a 1h. Sempre amb cita prèvia. L’atenció es farà en els espais de
Biblioteca, aula SIEI, tutoria de primària i Aules de 1r.
3. No s’oferirà servei de transport.

Data de la reunió del consell escolar on s’ha informat del Pla d’obertura de centre és
3de juny 2020.

Directora Maria Marquès Pujadas

Barcelona 3 de juny del 2020.

