PLA D’OBERTURA ESCOLA TECNICS ESPORTIUS VAL D’ARAN (ETEVA)
FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CURS
2020-2021
Davant l’actual situació d’emergència sanitària i en compliment de les diferents normatives
aprovades per l’administració, ETEVA minimitzarà la presència d’alumnat en els diferents
espacis, reorganitzant o duplicant grups en diferents dates i garantint la impartició dels
diferents cursos ja programats, però sempre respectant les mesures de seguretat sanitària. En
la mesura del possible es prioritzarant les sessions a distància sense renunciar a la
presencialitat puntual per tal de garantir el bon seguiment dels ensenyaments, mentre aquesta
situació continuu a la nostra societat.
Acció educativa presencia es realitzarà en grups de 15 alumnes com a màxim, amb horaris
esglaonats d’entrada i sortida entre els diferents grups, i garantint en tot moment les mesures
d’higiene i prevenció i el distanciament físic de 2 metres.
S’exposen a continuació els punts essencials per a garantir la seguretat del personal docent,
no docent i de l’alumnat.

1. REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA
Per assistir al centre educatiu, alumnes i personal docent i no docent ha de complir els
següents requisits:


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.

En cas que l’alumne 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:
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Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties
cardíaques greus.

Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells alumnes que precisen
tractaments immunosupressors).





Diabetis
mal controlada.




Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.



En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les
persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. 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. El
treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva
inclusió o no en aquests grups vulnerables.

2. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS

2.1. DISTANCIAMENT FÍSIC
Els alumnes i el personal docent i no
docent del centre hauran de
mantenir una distància física
aproximada d’1,5-2 metres entre les
persones, al centre educatiu. Per a
facilitar aquest distanciament es
disminuirà el nombre d’alumnes per
aula que serà com a màxim de 15 i
es mantindran grups reduïts i
estables. El professorat i la resta de
personal en contacte amb cada grup
d’alumnes serà sempre el mateix.
Evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les
entrades i sortides del centre dels diferents grups, es faran de manera esglaonada, en
intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del
centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies.
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2.2. RENTAT DE MANS

Es requerirà rentat de mans:
-

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.

-

Abans i després dels àpats i/o descans entre
cada classe

-

Abans i després d’anar al WC Abans i després de
les diferents activitats

-

En el cas del personal que treballa al centre
educatiu, el rentat de mans es durà a terme:

-

A l’arribada al centre, abans del contacte amb els
alumnes.

-

Com a mínim una vegada cada 2 hores.




Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb
dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (accessos al centre i passadissos) i la
col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica.

2.3. MASCARETES
Serà obligatori l´ús de mascaretes tant pels alumnes com pel personal docent i no docent del
centre, sempre i quan no es puguin mantindre les distancies de seguretat recomanades. Les
mascaretes hauran de ser higièniques amb compliment norma UE.

Cal seguir les normes establertes per a la seva correcta col·locació i enretirada.
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2.4. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS

2.4.1. Pautes de ventilació
És ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels
alumnes i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.

2.4. NETEJA I VENTILACIÓ DELS ESPAIS
2.4.1 Ventilació Totes les aules seran adequadament ventilades abans de l’inici de les
classes, a mig matí i en finalitzar la sessió. Existirà un protocol de seguiment per tal de
constatar la realització d’aquesta mesura.
2.4.2. Neteja i desinfecció
La neteja i la posterior desinfecció
d’espais es realitzarà amb una
periodicitat diària. Se seguiran les
recomanacions de Neteja i
desinfecció en establiments i locals
de concurrència humana i en el cas
de que sigui necessari les de Neteja i
desinfecció en espais exteriors de
concurrència humana.
Es farà un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final o a l’inici de la jornada per
garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en
aquells de màxima concurrència.

2.4.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
Les actuacions de neteja i desinfecció s’incidiran especialment en tots aquells elements,
superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material
emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents alumnes si no se’n fa
una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada alumne utilitzi el seu propi
material.
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2.5. CONTROL DE SÍMPTOMES
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una
declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els
alumnes amb símptomes al centre, d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas
de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne i de mantenir un contacte estret amb el centre
educatiu davant de qualsevol incidència.
Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la
temperatura diàriament abans d’entrar al centre. L’escola també disposarà d’un termòmetre
per tal de poder verificar la temperatura de l’alumnat i poder prendre decissions en cas de ser
necessari.
La direcció del centre haurà d’actuar davant la detecció de possibles símptomes de COVID
dels alumnes i del personal d’acord amb el protocol.
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