PLA D’OBERTURA DEL CENTRE MDP Sabadell 08024686
Fase 2 (8-19 de juny de 2020)
Juny 2020
L’Escola MDP Sabadell ha elaborat el Pla de reobertura del centre a partir de les
indicacions del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 del Departament
D’educació.
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 el 19 de juny seguint els procediment que ja vam establir a tal
efectes.

QUAN OBRIREM?
Quan estiguem en la Fase 2 de la desescalada i a partir del 8 de juny.

PER QUÈ OBRIREM?





Per fer suport emocional i d’orientació als alumnes de 6è de Primària i 4t
d’ESO.
Per motius d’ocupació laboral i professional de les unitats familiars amb
fills en edat 3-6 que hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat
de flexibilitzar-lo.
Per recollir material.

NOMBRE DE PROFESSIONALS PRESENCIALS
Personal
Subalterns

Nº presents al centre
1

Administratiu

1

observacions
previsió de substitució en
cas d’absència justificada
previsió de substitució en
cas d’absència justificada

Neteja

1

Docents

2

Equip Directiu

3

previsió de substitució en
cas d’absència justificada
previsió de substitució en
cas d’absència justificada
previsió de substitució en
cas d’absència justificada

PREVISIÓ ALUMNAT QUE ASSISTIRÀ PRESENCIALMENT AL CENTRE
Nivells
P3
P4
P5
6è

Nº alumnes
0
0
0
3

4t ESO

3

Recollida Material amb 2 d’Infantil
cita prèvia
4 de1r Primària
3 d’ESO

Tipologia
Acollida màx 8
Acollida màx 10
Acollida màx 10
Orientació
(grups 5 màxim)
Orientació
(grups 5 màxim)
Recollida a la porteria
del centre

Es tindran en compte totes les condicions i requisits establerts pel Departament
d’Educació segons les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres
educatius facilitat el dia 20 de maig de 2020.
Per saber el nombre d’alumnat assistent, s’ha realitzat una enquesta a totes les
famílies mitjançant un formulari Google, tot facilitant-los la informació per a poder
assistir presencialment al centre (requisits segons el Departament de Salut) i
informant-los que l’assistència és totalment VOLUNTÀRIA.
El personal del centre ha estat informat també de tots els requisits i ha aportat la
seva declaració autoresponsable.

ORGANITZACIÓ i PLANIFICACIÓ
1. HORARIS
SETMANA 8 DE JUNY AL 12 DE JUNY
INFANTIL
Segons l’enquesta amb les famílies, NO s’ha detectat la necessitat de fer acollida en
els nivells d’infantil, per tant no es requereix la presència física de cap docent al
centre i es continuarà treballant en format telemàtic.
PRIMÀRIA
Arrel dels resultats obtinguts com a resposta a les famílies de 6è de Primària, i
tenint en compte els professionals docents disponibles per a poder fer les
activitats presencials d’orientació i acompanyament i mantenint les activitats
lectives telemàtiques proposem:
SETMANA 8 DE JUNY AL 12 DE JUNY
DILLUNS
9:00 –
10:00
10:00 11:00

DIMARTS
6è EP
(aula 4t
ESO)
6è EP
(aula 4t
ESO)

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DIJOUS

DIVENDRES

SETMANA 15 DE JUNY AL 19 DE JUNY
9:00 –
10:00
10:00 11:00

DILLUNS
Recollida
Material
Cita Prèvia
Recollida
Material
Cita Prèvia

DIMARTS
6è EP
(aula 4t
ESO)
6è EP
(aula 4t
ESO)

DIMECRES

ESO
Arrel dels resultats obtinguts com a resposta a les famílies de 4t de secundària
obligatòria i tenint en compte els professionals docents disponibles per a poder
fer les activitats presencials d’orientació i acompanyament i mantenint les
activitats lectives telemàtiques proposem:

SETMANA 8 DE JUNY AL 12 DE JUNY
9:00 –
10:00
10:00 11:00

DILLUNS
4t ESO
(aula 4t
ESO)
4t ESO
(aula 4t
ESO)

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DIJOUS

DIVENDRES

SETMANA 15 DE JUNY AL 19 DE JUNY
9:00 –
10:00

10:00 11:00

DILLUNS
4t ESO
(aula 4t
ESO) i
recollida
material
amb cita
prèvia
4t ESO
(aula 4t
ESO) i
recollida
material
amb cita
prèvia

DIMARTS

DIMECRES

ESPAIS OCUPATS I RECORREGUT PER ENTRAR I SORTIR:
Ús únic de l’aula de 4t d’ESO i dels lavabos adjacents per als dos grups al tenir
les sessions ubicades en dies diferents. L’accés al centre es farà únicament per
la porteria ubicada al carrer Zurbano, 4 la qual té accés directe mitjançant un
únic tram d’escala a l’aula escollida situada al primer pis.

Totes les famílies han estat degudament informades de la necessitat de
presentar la documentació solicitada (declaració responsable i carnet de
vacunes al dia) i de la obligatoreïtat d’ús de mascaretes així com de la necessitat
de venir esmorzats de casa.

