PLA D’ OBERTURA DE L’ ESCOLA D’ART I DISSENY DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Juny de 2020
L’escola elabora el Pla d’obertura del centre a partir de les indicacions del Pla d’obertura de centres
educatius en fase 2 del Departament d’educació, que podeu trobar a la nostra web dins l’Espai del
confinament.
Les mesures que s’exposen en el Pla s’adeqüen a les indicacions de les autoritats competents en
matèria de salut pública i protecció civil segons els reials decrets d’estat d’alarma i els acords del
Govern de la Generalitat i a partir de l’evolució territorial i restrictiva de les diferents fases de
desescalada. I, per damunt de tot, al deure inexcusable de garantir la màxima seguretat de
l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i serveis dels centres educatius i de les
famílies que conformen la comunitat educativa.
En primer lloc indicar que el curs escolar 2019-2020 finalitza de forma telemàtica seguint el
procediment que ja vam establir.
El Departament es planteja durant aquest període poder atendre de manera personalitzada i
presencial aquell alumnat que ho requereixi.
Recordant, però, que en tota actuació s’hauran de garantir, d’una manera extremadament estricta,
les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les exigències de
l’autoritat sanitària i de l’atenció a la vulnerabilitat d’alumnat, professorat i altre personal.
1. MARC NORMATIU
El passat 20 de maig van ser aprovades pel PROCICAT i publicades les instruccions del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que estableixen les bases de la reobertura dels
centres educatius prevista en la fase 2 de desescalada, després de les mesures de confinament
preses des del 12 de març passat per evitar la propagació del COVID-19.
La Fase 1 encara impedeix l’accés d’alumnat als centres, mentre que la fase 2 ho fa de manera
limitada, i només en determinats supòsits. Aquests supòsits s’articulen entorn d’un triple objectiu:
1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.
2. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot
incidint en el treball organitzatiu del retorn.
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Amb la finalitat de garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic i
d’administració i serveis dels centres educatius i de les famílies que conformen la comunitat
educativa, aquestes mateixes instruccions insten als equips directius de cada centre a elaborar un
pla específic d’obertura previ a l’inici de les activitats presencials amb alumnes, que contempli tots
els casos i situacions en què es preveu necessitat d’accés de l’alumnat, així com les mesures
organitzatives que garanteixin aquesta seguretat de forma extremadament estricta.
2. QUAN OBRIM
Quan estiguem en la Fase 2 de la desescalada, això és a partir del 8 de juny.
3. OBJECTIUS DE LA REOBERTURA
Reobertures dels centres per cobrir un triple objectiu:
•
•

•

El suport lectiu, d’orientació i tutoria fent especial èmfasi en el curs de segon, final del cicle
formatiu. Presencialitat de caràcter voluntari i 5 alumnes per aula com a màxim.
L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. Atenció personalitzada del tutor
amb l’alumne en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada,
que comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del
dia i hora de retrobament de l’alumne i, si escau, la família amb el tutor o tutora a l’aula. Es
podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes a l’espai exterior
al centre (jardí) mantenint les distàncies de seguretat.
Facilitar la planificació per part del professorat dels diferents escenaris del curs 2020-2021
tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. Reunions de màxim 10 professors/es.
Moltes de les reunions es faran en línia per videoconferència.

4. REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA
Alumnat:
•
•
•
•

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 positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.
Calendari vacunal al dia.

En cas que l’alumne/a 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 persones tutores 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.
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•
•
•
•

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

L’alumnat ha de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable de
salut signada d’acord el model descarregable a la web, per la qual es compleixen els requisits per
assistir al centre educatiu, i en el cas que no pugui imprimir-la, el centre li’n lliurarà un còpia.
Personal docent, equip directiu i PAS:
El centre disposarà del personal estrictament necessari per dur a terme l’activitat organitzativa o
administrativa.
El personal docent o no docent del centre educatiu amb risc elevat de malaltia greu per
Coronavirus no podrà assistir al centre.
Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió
arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les
dones embarassades.
L’alumnat, personal docent i PAS haurà de presentar una declaració responsable de salut signada
que podrà descarregar de la web, i en el cas que no pugui imprimir-la, el centre li’n lliurarà un
còpia.
FLUXOS DE CIRCULACIÓ
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc de centre s’han establert circuits i s’ha organitzat la
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:
Entrades i sortides
En les hores d’inici i final de les reunions de professorat i/o alumnat, les entrades i sortides del
centre es faran en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre
mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a l’edifici. El docent
responsable de les tutories serà el que acompanyarà l’alumnat en el recorregut dins l’escola. Es
podrà fer servir l’accés del C/Pahissa per la sortida del centre en el cas que a l’entrada principal hi
hagi altres persones.
Circulació pels passadissos
Els docents hauran de vetllar perquè les persones no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi
d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.
Ús de les escales
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Es regula el flux a l’escala de manera que no coincideixin dues persones alhora, així com es
prohibeix l’ús de l’ascensor. Els dies de la prova d’accés es podrà fer servir l’escala petita que
normalment té un us restringit.
Nova senyalització de seguretat Covid19
S’han adequat els diferents espais del centre amb senyalització per garantir les distàncies de
seguretat en les zones comunes com secretaria, biblioteca, sala d’exposicions, escala i pati. A les
aules es marca el mobiliari que no es pot utilitzar. S’ha ubicat retolació des de l’exterior de l’edifici
per indicar el recorregut d’entrada i de sortida.
5. ESPAIS OCUPATS
S’ha previst utilitzar les aules més pròximes a l’entrada de l’escola ja que són espaioses i es poden
ventilar fàcilment per a realitzar les tutories personalitzades amb l’alumnat que ho necessiti.
Aula 1, Biblioteca i Sala de professorat.
A l’espai exterior del jardí, es faran reunions de tutoria amb grups de màxim 15 alumnes.
6. NOMBRE DE TREBALLADORS PRESENCIALS
Aquest és el nombre màxim de persones presents al centre durant el mes de juny i juliol de 2020:
Personal Administratiu: 1
Consergeria: 2 (matí/tarda)
Neteja: 1
Equip directiu: 3
Professorat: la plantilla de l’EAD compta amb 33 docents, dels quals 2 són personal de risc i no
assistiran, i la resta ho farà de manera esporàdica.
Observacions: els dies de les proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior, la comissió de
preparació de les proves, seguint estrictament el protocol que ha fet arribar el Departament,
coordina el flux, les funcions i les mesures de seguretat i higiene de totes les persones inscrites i
professorat que fa la vigilància. Aquells 4 dies s’ocupen altres aules del centre per tal d’assegurar el
distanciament social.
6. PREVISIÓ ALUMNAT QUE ASSISTIRÀ PRESENCIALMENT AL CENTRE
Previsió de l’alumnat que assistirà presencialment en dies i horari diferents.
Nivells
APGI 1: 4 alumnes
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APGI 2: 15 alumnes (reunió a l’exterior de l’edifici)
1er de Grau superior: 4 alumnes
2n de Grau superior: 15 alumnes
Ex alumnes: 5
Proves d’accés (25 i 26, 29 i 30 de juny): es preveu que assisteixin a l’Escola 70 persones, entre els
inscrits a les proves i el professorat i PAS, distribuïdes en diferents aules per garantir el
distanciament social.
7. ORGANITZACIÓ i PLANIFICACIÓ
Donat que l’activitat lectiva va finalitzar el 22 de maig de forma telemàtica, l’assistència al centre el
mes de juny i juliol serà molt baixa. Hi ha dos docents vulnerables que no assisteixen
presencialment, i altres dos que, tot i ser de risc, assistiran al centre amb totes les mesures de
protecció extremades.
La secretaria del centre ha estat activa des del 13 de març, primer de manera no presencial
mitjançant la web, el correu electrònic i el telèfon, i des del 13 de maig la secretària i la conserge
han anat a treballar presencialment i s’han adoptat les mesures de protecció necessàries.
També hi assisteix de 6 a 8h del matí la persona encarregada de la neteja de les instal·lacions.
Esporàdicament hi ha entrat alguna persona de la brigada municipal i el tècnic informàtic.
El procediment de preinscripció a les proves d’accés i la preinscripció al centre es fa de manera
telemàtica i per consulta telefònica de dilluns a divendres de 9.30 a 13h.
Des de meitat de maig es fa atenció presencial sempre amb cita prèvia, trucant al telèfon de
l’Escola.
A partir del 8 de juny, en base a les necessitats del centre, es planificarà l’activitat presencial a
l’EAD. Entre altres coses els tutors de 2n curs coordinaran una tutoria de grup pel tancament de
curs.Com sempre l’assistència serà voluntària.
8. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
Distanciament físic
● Aules amb un màxim de 15 alumnes sempre mantenir la distància d’entre 1,5 i 2 metres
de seguretat.
● Evitar els espais compartits.
● Evitar els canvis d’aula.
● Entrades i sortides del centre esglaonades.
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Rentat de mans
•
•

A l’entrar i sortir de l’escola, a l’entrar i sortir de les aules i l’entrar i sortir del WC. Pot ser
amb gel hidroalcohòlic o bé amb aigua i sabó.
Cada 2 hores .

Mascaretes
•
•
•

L’ús de la mascareta (higiènica amb compliment norma UNE) serà obligatori per a tots els
alumnes que accedeixin al centre per fer activitats puntuals.
Per a les proves d’accés, un cop estiguin al seu lloc no serà obligatori però sí recomanable.
L’ús de la mascareta és obligatòria pel personal docent i no docent.

Mesures higièniques
•
•
•
•
•

Garantir el rentat proveïnt de gel hidroalcohòlic amb dispensadors ubicats de forma
estratègica. I sabó i paper eixugamens
Ventilació, neteja i desinfecció.
Ventilar a l’entrada i sortida de l’aula o almenys 3 cops diaris.
Neteja i desinfecció dels espais 2 cops al dia. I tots els punt i zones que es toquen amb les
mans.
Cada alumne ha de portar el seu propi material i no es pot compartir.

Control de símptomes
•
•

Comprovació diària dels símptomes a tot el personal.
Comunicació al Centre d’Atenció Primària si es detecta algún cas.
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ANNEAAX 1

AULA 3 - TALLER VOLUM
7,90 x 4,54 = 35 m2

PATI

DIRECCIÓ

AULA 2 - BIBLIOTECA
4,50 x 6,88 = 30,96 m2

AULA 2 LABORATORI
MULTIMÈDIA
4,45 x 3,75 =
16,6 m2

CONSERGERIA

AULA 1- TEÒRICA
5,77 x 10,49 = 60,52 m2
SECRETARIA
SALA DE PROFESSORS
6 x 7,6 = 45,6 m2
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