PLA D’OBERTURA LLOTJA

En virtut de la demanda del Departament i atenent a l’autonomia de Centres, la direcció de
l’EASD Llotja ha elaborat el següent Pla D’Obertura. S’atendrà l’alumnat en aquells casos
que sigui estrictament necessari i sempre que les condicions organitzatives ho permetin i
la seguretat sanitària estigui garantida.
El nostre pla de reobertura del juny contempla els següents punts:
1. Continuïtat de la gestió, formació i acció tutorial telematicament fins la finalització del curs escolar,
el 19 de juny.
2. L’alumnat que podrà accedir a les aules- taller per a treballar de manera acordada durant un temps
molt limitat, serà només el que estigui acabant l’obra final/projecte final/projecte integrat, quan per
raó de la temàtica/especialitat així ho requereixi, sempre previ acord amb el tutor i supeditat al
correcte compliment dels protocols de seguretat i a la presència voluntària de professorat que no
sigui grup de risc ni estigui en situació vulnerable.
3. L’alumnat que necessiti recollir material indispensable ho farà segons calendari i paràmetres
acordats.
4. L’escola continuarà obrint per a realitzar els procediments de preinscripció i matrícula els dies
indicats a la web del centre, per aquells casos que excepcionalment no puguin realitzar el procés
online, sempre amb cita prèvia.
5. Per les proves d’accés: se seguiran les indicacions del Departament.

Mesures de seguretat
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Només es podrà accedir al centre amb mascareta protectora higiènica amb compliment norma
UNE.
Les entrades i sortides als recintes es faran esglaonades entre 15-20 minuts.
Els horaris són limitats i delimitats per possibilitar la cobertura de seguretat necessària, i cal
respectar-los.
A Sant Gervasi, s’ha delimitat un perímetre de seguretat en relació a les obres que s’estan
realitzant.
Hi haurà marques al terra i a les zones de pas perquè sigui possible visualitzar les distàncies de
seguretat.
Caldrà mantenir la distància de 2 metres de seguretat entre les persones. A tal efecte es
reorganitzaran els espais d’aules i tallers, fent ús acotat dels mateixos.
L’alumnat haurà d’utilitzar el seu propi material i no intercanviar-lo amb companys/es. En el cas de
fer ús de material compartit, haurà de desinfectar-se cada cop.
Es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic en diferents espais del centre, inclosos els
lavabos.
Es necessari rentar-se les mans a l’entrada al recinte i sovint, un cop a dins.
Es mantindran obertes les finestres per assegurar la ventilació de les aules i les instal·lacions.
Neteja i desinfecció diària de tots els espais i diverses vegades les superfícies de major contacte:
taules, cadires, poms portes… Els lavabos es desinfectaran cada hora.
Davant de símptomes sospitosos, s'enviarà l'alumne/a o professional a casa.
Poden definir-se noves mesures de seguretat i higiene si el centre ho creu adequat o canvia la
informació de la que es disposa.
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●
●

Seguiment del protocol implementat.
Coordinació i comunicació amb el centre d’atenció primària més proper o de referència pel
centre educatiu.

Requisits per l’assistència d’alumnat al centre
●
●

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 14 dies
anteriors.

Control de símptomes
L’alumnat ha de lliurar el primer dia de retorn la declaració responsable que s’adjunta,impresa i signada
conforme no es presenten símptomes, just a l’entrada al recinte. També té l’obligació, junt amb les famílies,
d’informar al/la tutor/a de grup de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar.

●

Alumnesmenors d'edat:

●

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrati
va/A817.pdf
Alumnes majors d'edat:
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrati
va/A820.pdf

Es recomana
a l’alumnat que pateixi una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, que ho comparteixi per tal de trobar solucions
organitzatives i no assistir de manera presencial al centre.
Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:
●
●
●
●
●

Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
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