
PLA D’OBERTURA DEL CENTRE JUNY 2020 

1. MARC DE REFERÈNCIA  

•Ordre EDU/56/2019, de calendari escolar, curs 2019-2020 (article 2)

• Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre 
(20 d’abril)

• Pla de contingència del Departament d’Educació (5 de maig)

• Pla parcial d’obertura dels centres educatius en Fase 2 (20 de maig)

• Instruccions específiques per a l’obertura dels centres (21 de maig)

• Pla personalitzat d’estiu 2020 (26 de maig)

• Instrucció 2/2020, de la Secretaria General del Departament d’Educació (28 de maig)

• Instrucció 5/2020, de Funció Pública (24 de maig)


2. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT I PERSONAL ADMINISTRATIU I DE SERVEIS 

L’equip docent està format per 64 professores i professors i el personal d’administració i serveis  
(PAS) per 5 persones (2 conserges, 2 administratives i 1 educadora).


Tot el personal ha de complimentar una declaració responsable en forma d’enquesta gestionada 
per Riscos Laborals que té per objectiu distingir dos grups de persones: les vulnerables i les no 
vulnerables. El número de persones de cada grup pot variar lleugerament si es produeixen noves 
circumstàncies, sempre es tindrà en compte el resultat de l’última enquesta. 

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari de les 
unitats de Prevenció de Riscos Laborals, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19. 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són els següents:  

●Diabetis

●Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió)

● Malaltia hepàtica crònica

● Malaltia pulmonar crònica

● Malaltia renal crònica

● Immunodeficiència

● Càncer en fase tractament actiu

● Embaràs

● Persones més grans de 60 anys

● Persones considerades casos (confirmat/possible/probable), amb contactes estrets o les 

persones que presenten símptomes.
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El grup de persones vulnerables (12 professors/es i 4 PAS) no pot assistir presencialment al 
centre. Excepcionalment, si algun docent de 60 anys o més (5 professors/es)  vol assistir al centre 
presencialment, ho ha de comunicar a la metgesa del CEB que en farà una valoració.


En el cas del grup de persones no vulnerables (52 professors/es inclosos els 4 membres de 
l’equip directiu i 1 membre del PAS), cal tenir en compte la necessitat de flexibilització horària per 
conciliació laboral i familiar. Per saber qui s’acull a cada situació de les detallades a continuació, 
o qui no ho fa, s’ha fet un qüestionari.

 

•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. (8 persones)


•Els empleats públics amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que 
s’hagin vist afectats 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, prestaran serveis 
en la modalitat de teletreball amb les adaptacions horàries que siguin necessàries i, en 
cas que això no sigui possible, podran acollir-se al permís per conciliació. (3 persones)


Resumint, el centre només podrà disposar d’un dels 5 membres del PAS (20%del total), situació 
que complica la logística de l’obertura i de 37 professors i els 4 membres de l’equip directiu (64% 
del total). Cal tenir en compte aquesta disponibilitat de professorat que implicarà que algun grup 
i/o alumne (4 en concret) no podrà ser atès pel seu tutor/a.


3. ORGANITZACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT 

Es tenen en compte els següents aspectes:


• El centres obre per a l'atenció parcial de determinats alumnes, però l'activitat lectiva 
continuarà sent telemàtica fins a final de curs.


• L’assistència al centre, per part de l'alumnat, és totalment voluntària. 

• Durant aquests dies (del 9 al 19 de juny) es donarà suport lectiu als alumnes de 2n de 
batxillerat de cara a les proves PAU. I es farà, acompanyament tutorial i d’orientació de 
l’alumnat de 4t d’ESO, si escau. En aquest cas, l’orientació s’ha fet al llarg de tot el curs i 
especialment en aquest últim trimestre atès que els períodes de preinscripció del estudis 
postobligatoris ja han acabat o estan a punt de fer-ho. 

• Per anar al centre, l’alumnat ho ha de comunicar al tutor/a per poder organitzar els grups 
(màxim 15 alumnes) i els espais necessaris.  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• A l’entrada del centre, caldrà presentar una declaració responsable en format paper 
(Annex 1 si són menors de 18 anys, Annex 2 si són majors de 18 anys) conforme l’alumne/a 
compleix els requisits per assistir al centre educatiu.


◦ No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.


◦ No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin 
estat positives.


◦ No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de 
covid-19 ni que hagi tingut


◦ simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

◦ Té el calendari vacunal al dia. 

• Els espais destinats a l’acollida d’alumnes han de ser estables i fixes, per poder tenir la 
traçabilitat de contactes en cas de contagi. S’acondicionaran les aules del primer pis. 

• No es pot fer ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o esportives. 

• A l’hora d’accedir al centre, s’indicarà tant la porta d’entrada com la de sortida. L’entrada es 
farà per la porta lateral esquerra i s’accedirà a la primera planta per la rampa. La sortida 
serà per les escales i per la porta petita de la dreta.  

• L’entrada i sortida del centre es farà en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar 
aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat. 

• Els alumnes no poden coincidir en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i 
mantenir la distància física. 

• No hi haurà servei de menjador, ni extraescolars.


• La recollida del material de les taquilles es farà de manera esglaonada. 

• La definició dels horaris serà adaptable per cada centre educatiu, i podrà ser flexible i 
diferent de l’horari establert per l’ordre de calendari. Veure ANNEX. 

La previsió que s’ha fet de l’alumnat que assistirà al centre és:
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Atenció personalitzada Recollida material %Resposta

Sí No Sí No

E1 (120) 7 80 66 22 73%

E2 (124) 2 101 41 29 83%

E3 (147) 3 118 50 68 82%

E4 (120) 14 74 68 20 73%

B1 (86) 3 62 26 41 76%

B2 (74) 12 61 34 5 99%



Dels resultats (parcials) de les enquestes es dedueix que només un petit percentatge d’alumnes 
requereix l’atenció personalitzada, la qual cosa facilitarà la mobilitat i el manteniment de la 
distància de seguretat. En el cas de la recollida de material caldrà complir els horaris i les 
condicions establertes anteriorment.


4. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

• Cal reforçar conductes saludables. Tossir i esternudar al colze. 

• El distanciament físic implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les 
persones als centres educatius. Dins l’aula cal disposar de 4m2 per alumne, les nostres 
aules tenen una mitjana de 50 m2 la qual cosa permet 12 alumnes per aula. En cas d’haver 
d’atendre grups més nombrosos s’atendran a la Sala d’Actes que per mantenir aquestes 
distàncies pot acollir 34 alumnes.


• Es requerirà el rentat de les mans amb aigua i sabó i/o gel hidroalcohòlic a l’arribada al 
centre i si es dona el cas, com a mínim cada 2 hores. Hi haurà disponibilitat de sabó amb 
dosificador i tovalloles d’un sol ús en punts estratègics. 

• L’ús de mascaretes és obligatori en tot el recinte escolar.  A dins de l’aula, es podrà 
prescindir de les mascaretes sempre i quan es mantingui la distància de seguretat de 2 
metres entre persones i ho autoritzi el professorat. Tipus de mascareta: Higiènica amb 
compliment norma UNE. 

• Es farà un ús controlat dels lavabos i no es pot utilitzar la font. Es recomana que els 
alumnes portin una ampolla d’aigua o una cantimplora.  

• Hi haurà cartells i infografies recordant la importància de seguir aquestes mesures de 
prevenció.


• Es garanteix la correcta ventilació de les instal·lacions interiors del centre.


• La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Es farà 
incidència especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que 
poden tenir més contacte amb les mans.


5. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COVID19 

El centre es posarà en contacte amb el CAP de referència per a advertir de l’inici de l’activitat 
presencial i consensuar actuacions en cas d’emergència.


A) En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna present al centre:

● Aïllar l’alumne/a en un espai específic (sala del menjador, preferiblement).

● Avisar pares, mares o tutors.

● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o    

pediatra.

● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.

● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.
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B) En cas d’aparició de símptomes en personal del centre:


● No assistir al centre.

● Informar-ne l’equip directiu.

●Posar-se en contacte amb el metge de capçalera.

●Actualitzar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia CoVID19.

● Des de la coordinació de riscos laborals, analitzar i advertir la possible extensió de la infecció 

entre els contactes recents. 

PROPOSTA DE GRUPS I DIES D’ASSISTÈNCIA VOLUNTÀRIA AL CENTRE PER A 


2n DE BATXILLERAT

4t D’ESO 

LA RECOLLIDA DEL MATERIAL DE LES TAQUILLES 

8 de juny 9 de juny 10 de juny 11 de juny 12 de juny

9-10 Neteja B2 B2 B2 B2

10-11 Neteja B2 B2 B2 B2

11-12 Neteja B2 B2 B2 B2

9 de juny 10 de juny 11 de juny 12 de juny

10-11 (1a part 

del grup)

E4A E4B E4C E4D

11-12 (2A part 

del grup)

E4A E4B E4C E4D

DILLUNS  

JUNY15

DIMARTS  

JUNY 16

DIMECRES  

JUNY 17

DIJOUS  

JUNY 18

DIVENDRES  

JUNY 19
9-10 B1A E3D E1D E2D E4D

10-11 B1B E3C E1C E2C E4C

11-12 B1C E3B E1B E2B E4B

12-13 E3E E3A E1A E2A E4A
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