
 
Escola Jacint Verdaguer 
 

 

 
Pla d’obertura del centre 

 

1. Justificació i objectius 

El Departament d’Educació ha presentat aquesta setmana el Pla d’obertura de centres educatius             

en fase II de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament                 

dels centres i els estudis del curs 2010-2021. A partir de l’autonomia de centres, cada escola                

adapta el pla a les seves singularitats i necessitats. 

- En termes generals, el curs 2019-20 s’acabarà de manera telemàtica el dia 19 de juny.               

Aquest document concreta les actuacions i mesures que es duran a terme presencialment             

entre el 8 i el 19 de juny de 2020.  

- Si el nostre municipi es troba en fase II, el centre s’obrirà per fer-hi activitats puntuals de                 

caire voluntari, però no per fer-hi activitat lectiva. El recull d’aquestes activitats es concreta              

en aquest pla.  

- Es prioritzarà l’atenció presencial voluntària per l’alumnat de 6è, per fer l’acompanyament            

afectiu i emocional al canvi d’etapa.  

- Es preveu un servei d’acollida que s’organitzarà per als alumnes d’infantil quan els tutors              

legals hagin de treballar presencialment. 

- Aquest document recull les mesures de protecció i prevenció necessàries per dur a terme              

les actuacions esmentades seguint les recomanacions sanitàries. 

- Aquest document es compartirà al Consell Escolar del centre i es publicarà a la web de                

l’Escola, per tal de fer-ne difusió entre la comunitat educativa. 
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https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-dobertura-de-centres-educatius


 

2. Atenció presencial a l’alumnat 

Amb caràcter previ a l’elaboració d’aquest document, s’ha informat a les famílies de P3, P4, P5 i 6è                  

de primària i s’ha demanat que responguin un formulari, per saber les necessitats tant de               

professorat com d’espais que s’han de preveure al centre. Els documents estan penjats a la pàgina                

web del centre i es va fer difusió pel Telegram de 6è i pels WhatsApp de les famílies d’Educació                   

Infantil.  

Les famílies han tingut des del 28 de maig al 1 de juny per respondre al formulari. Hi ha hagut un                     

total de 56 respostes, amb un total de 18 respostes positives pel que fa a l’assistència al centre. Tal                   

i com menciona la web de l’Escola amb posterioritat a l’1 de juny no es podran atendre necessitats                  

sobrevingudes, i s’entendrà que les famílies que no responen no duran el seu fill/a el centre. 

Requisits de l’alumnat que es vulgui reincorporar:  

- En el cas de l’alumnat d’educació infantil, els progenitors han de realitzar treball presencial              

sense possibilitat de flexibilitzar-lo ni fer teletreball.  

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat          

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. També 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. 

Altres consideracions: 

- Cada família ha de prendre al nen/a la temperatura abans de venir a l’escola. Els docents                

enregistraran les temperatures de tot l’alumnat quan arribin. 

- Tot i la dificultat, per a la seva seguretat, cal que recordeu als vostres fills/es que han de                  

mantenir un distanciament social de 2 mestres en tot moment, tant amb els iguals com               

amb els adults. 

- Les famílies haureu d'informar al centre davant l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en              

l’entorn familiar dels infants, per tal d’establir traçabilitats en cas que es produeixin             

contagis. 
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https://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/portada/nota-informativa-22-5-2020/


 

- En el supòsit de no complir algun dels requisits mencionats a l’apartat anterior, l’infant no               

podria entrar o romandre a l’escola. 

 

ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL 

S’han detectat un total de 3 necessitats, d’alumnes de P4 i P5. Per tal d’actuar de manera                 

responsable, les famílies que porten els seus fills/es a l’escola, han de tenir en consideració que: 

❖ L’alumne/a només pot arribar i marxar acompanyat d’un tutor legal. 

❖ Els adults no podran entrar dins del recinte escolar (tampoc al pati). 

❖ L’acció presencial es concretarà a partir de la “Fase2” i fins al 19 de juny. 

❖ Els alumnes estaran atesos en un petit grup a càrrec d’una mestra d’educació infantil. 

❖ L’horari d’assistència serà de 9h a 13h. L’horari d’entrada serà gradual, de 9:00 a 9:10h i el                 

de recollida serà de 12:50 a 13h.  

❖ No hi haurà servei d’acollida ni de menjador. 

L’alumnat que vingui voluntàriament haurà de portar de casa: 

❖ Declaració responsable: Document signat per la família conforme el nen/a compleix els            

requisits per assistir al centre educatiu. La farem arribar a les famílies que han demanat el                

servei d’acollida per e-mail i l’han de dur signada el primer dia d’assistència al centre. 

❖ Una motxilla petita amb l’esmorzar, una ampolla o cantimplora d’aigua marcada amb el             

nom, mocadors de paper i un petit pot de gel hidroalcohòlic, si en disposeu, per al seu ús                  

individual.  

❖ No es podrà compartir material d’ús comú de l’escola ni portar pilota o altres joguines o                

objectes que no siguin absolutament necessaris. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

L’atenció presencial a l’Educació Primària es centrarà en l’alumnat de 6è. S’ha detectat un total de                

14 casos d’alumnes les famílies dels quals volen optar a l’atenció presencial. Per tal d’actuar de                
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https://drive.google.com/open?id=1jUi3Fh6u76Xnb4MT767QCEp_m4UvX5JG


 

manera responsable, les famílies que porten els seus fills/es a l’escola, han de tenir en               

consideració que: 

 

❖ L’alumne/a només pot arribar i marxar acompanyat d’un tutor legal, o sol/a en cas que               

estigui autoritzat/da. 

❖ Els adults no poden entrar dins del recinte escolar (tampoc al pati). 

❖ L’acció presencial voluntària per l’alumnat de 6è es concretarà en 2 dies a la setmana, els                

dimarts i els dijous. 

❖ L’horari d’assistència serà de 9.30h a 11:00h. 

❖ No hi haurà servei d’acollida ni de menjador. 

❖ Els nens i nenes seran atesos per un/a docent de l’escola, no necessàriament el seu/va               

tutor/a. 

 

L’alumnat que vingui voluntàriament haurà de portar de casa: 

 

❖ Declaració responsable: Document signat per la família conforme el nen/a compleix els            

requisits per assistir al centre educatiu. La farem arribar a les famílies que han demanat el                

servei d’atenció presencial per e-mail i l’han de dur signada el primer dia d’assistència al               

centre. 

❖ Autorització signada pels tutors legals conforme pot marxar sol/a a casa quan s’acabi el seu               

torn presencial. No cal dur-la signada en cas que un adult vingui a recollir a l’alumne/a. 

❖ Una motxilla petita amb una ampolla o cantimplora d’aigua marcada amb el nom,             

mocadors de paper i un petit pot de gel hidroalcohòlic, si en disposeu, per al seu ús                 

individual. 

❖ L’agenda escolar i un bolígraf, per al seu ús personal. 

❖ No es podrà compartir material d’ús comú de l’escola ni portar pilota o altres joguines o                

objectes que no siguin absolutament necessaris. 
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3. Altres activitats relacionades amb l’acabament del curs 

 

El Departament d’Educació proposa obrir els centres per altres motius: 

 

1. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells sectors de          

la població escolar més fràgils socialment. 

2. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius          

específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir el confinament            

d’una manera més greu o l’alumnat de necessitats educatives especials. 

 

Al Verdaguer entenem que és prioritari oferir un espai d’atenció personalitzada molt més ampli,              

que abarqui a tot l’alumnat i nivells, així com les seves famílies. Alhora, volem donar el màxim de                  

facilitats a les famílies per a que contactin amb els seus mestres de referència i mantenir les                 

màximes condicions de seguretat en tot moment. 

Per aquest motiu i donat que és un final de curs excepcional, hem decidit establir una reunió de                  

tancament, per videoconferència o telèfon (a elecció per part de la família atenent a les seves                

necessitats i recursos) amb totes les famílies de l’Escola. Aquesta reunió tindrà una durada              

aproximada d’uns 30 minuts, es farà per als 478 alumnes del centre i es concentrarà en la setmana                  

del 8 al 12 de juny.  

Les famílies rebran un correu electrònic on les tutores us compartiran un document amb 25               

franges horàries, per tal que cada família pugui adequar el millor possible l’entrevista amb la               

tutora a l’horari i dia que millor li convingui. Els objectius de la trobada són: 

 

- Fer un acompanyament emocional a les famílies. 

- Transmetre calma i serenor respecte al tancament de curs i l’inici del proper. 

- Intercanviar impressions sobre l’evolució acadèmica del tercer trimestre. 

- Donar pautes en funció de les necessitats individuals per afrontar el període no lectiu. 

- Detectar necessitats socioeconòmiques esdevingudes de la situació actual per poder          

gestionar-les de cara al proper curs. 
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5. Personal docent i no docent 

 

A l’Escola només hi aniran presencialment els treballadors que hagin de cobrir les necessitats              

mínimes d’atenció a l’alumnat. La resta de treballadors continuaran la seva tasca telemàtica, ja              

que el Pla d’Obertura del Departament d’Educació indica que el curs acabarà telemàticament el 19               

de juny. Aquests dos aspectes ens han permès identificar al personal que podrà participar en les                

activitats presencials: 

 

● Les direccions dels centres hem informat a tots els treballadors i treballadores de la              

necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i           

simptomatologia de COVID19. Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert            

l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la          

hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,          

immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys. Aquestes           

persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny. 

● A més a més, part del personal amb fills menors a càrrec es pot acollir a la mesura de                   

conciliació laboral que ha establert la Direcció General de Professorat i Personal de Centres              

Públics. 

 

Actualment hi ha 4 mestres de la plantilla habitual de baixa, altres 8 mestres que presenten                

condicions de vulnerabilitat i 10 mestres que es poden acollir a la mesura de conciliació laboral. 

Per atendre les necessitats detectades segons aquest pla (3 alumnes infantil, 14 alumnes de 6è),               

s’han cercat 3 mestres que no compleixen requisits de vulnerabilitat i que resideixen al Prat.               

aquestes mestres faran atenció presencial i per tant deixaran de fer tasques telemàtiques.  

Al centre també hi assistiran l’administrativa, un membre de l’Equip Directiu, el personal de neteja               

i el conserge. 

Abans de l’obertura del centre la direcció compartirà aquest pla amb tot el professorat i explicarà                

al personal que participarà en les activitats presencials les mesures de protecció i prevenció              

generals, les mesures específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del             

Departament d’Educació. 
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Concrecions de les actuacions que es duran a terme 

 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 
Servei d’acollida que s’organitzarà per als alumnes d’infantil quan els tutors legals hagin de 
treballar presencialment. 
 
 

Tasca Responsables i temporalització 

Redactat de circular informativa per les famílies ED - 27 de maig 

Enviar la circular per e-mail o xarxes socials Tutores - 28 maig 

Fer difusió a la web del centre ED - 28 de maig 

Crear formulari per rebre dades del nombre 
d’alumnat previst. 

ED - 27 maig 

Recollida de dades i creació de grups ED - 2 de juny 

Informació al claustre i assignació de mestra ED - 2 juny 

 

 
Acompanyament emocional de l’alumnat de 6è de primària, amb motiu del canvi d’etapa 
(assistència voluntària) 
 
 

Tasca Responsables i temporalització 

Redactat de circular informativa per les famílies ED - 27 de maig 

Enviar la circular per e-mail o xarxes socials Tutores - 28 maig 

Fer difusió a la web del centre ED - 28 de maig 

Crear formulari per rebre dades del nombre 
d’alumnat previst. 

ED - 27 maig 

Recollida de dades i creació de grups ED - 2 de juny 

Informació al claustre i assignació de mestres ED - 2 juny 
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L’acompanyament educatiu personalitzat en el tancament de curs per a totes les famílies i              

alumnat del centre 

 
 

Tasca Responsables i temporalització 

Crear document compartit amb les famílies per 
a que escullin dies i horaris per a les reunions 
individuals amb la tutora 

Coord TAC - 3 juny 

Enviar e-mail informatiu amb l’enllaç al 
document compartit 

Tutores - 4 juny 

Realització de les 478 reunions família-tutora  Tutores - del 8 al 12 de juny 

 

 
Procés de millora contínua i avaluació del 3r trimestre  

 
 

Tasca Responsables i temporalització 

Crear formulari per recollir dades en que les 
famílies ens ajuden a avaluar aquest període de 
pandèmia, per fer ajustaments si es dona una 
futura situació similar. 

ED - TAC - 5 de juny 

Crear formulari per recollir dades en que 
l’alumnat de mitjans i grans ens ajuda a avaluar 
aquest període de pandèmia, per fer 
ajustaments si es dona una futura situació 
similar. 

ED - TAC - 5 de juny 

Fer difusió dels formularis Tutores - del 8 al 12 de juny 

1r anàlisi de dades dels formularis Tutores  - del 15 al 19 de juny 

Recollida de propostes de millora per a futures 
situacions d’aprenentatge telemàtic 

ED - Claustre 29 de juny 
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ÀMBIT DE SALUT I PREVENCIÓ DE RISCOS 

 
Garantir les mesures de seguretat i higiene establertes en les instruccions per a l’organització 
de l’obertura dels centres educatius 
 
 

Tasca Responsables i temporalització 

Organitzar equips (sempre mateix espai, grup i 
mestra). 

ED - 4 juny 

Recepció de mascaretes, gels i altres elements  Consergeria - 5 juny 

Preparació d’espais i reorganització del mobiliari ED - 5 juny 

Vetllar pel manteniment de les mesures de 
seguretat: .Disposar d’un espai d’uns 4 m2 per 
alumne, establir la distància de seguretat de 2 
metres entre les persones, evitar els espais 
compartits, els canvis d’aula i desplaçaments 
per l’interior del centre.  

Mestra del grup 

Disposar cartells informatius sobre la neteja de 
mans, l'ús de mascaretes i la distància de 
seguretat.  

ED - 8 juny 

Disposar de documentació que ha de signar la 
família per si no l’han portat 

ED - 8 juny 

Preparació dels llistats i els grups ED - 5 juny 

Rentat de mans: -A l’arribada i a la sortida del 
centre educatiu - Abans i després d’esmorzar. - 
Abans i després d’anar al lavabo. - Abans i 
després de les diferents activitats.  

Mestra del grup 

Ventilació: -És necessari ventilar les 
instal.lacions interiors com a mínim abans de 
l’entrada i la sortida. -Totes les aules han d’estar 
adequadament ventilades (possibilitat de deixar 
les finestres o portes obertes) 

Consergeria - 9h 
 
Mestra del grup (durant el matí) 

Neteja i desinfecció d’espais i materials (seguint 
el protocol de neteja que hi ha a l’annex). 

Personal de neteja de 
l’Ajuntament del Prat, durant tot 
el període que el centre es 
mantingui obert. 

 

 

9 



 

Gestió de les entrades i les sortides i les mesures higièniques oportunes 
 
 

Tasca Responsables i temporalització 

Establir entrades d’alumnes diferenciades en 
espai i horari. 

ED - 5 juny 

Disposar taules a cada accés amb gel 
hidroalcohòlic 

Consergeria - Del 8 al 19 de juny 

Comprovació de temperatura corporal abans 
d’entrar al recinte. 

Consergeria - Del 8 al 19 de juny 

Ús de mascaretes en els casos que no es pugui 
garantir la distància de seguretat de 2m  

Mestra del grup 

Recollida de dades i creació de grups ED - 2 de juny 

Informació al claustre i assignació de mestres ED - 2 juny 

 

 

 

6. Espais i grups 

Hem preparat els espais necessaris tenint en compte que: 

● Els grups han de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de                  

contagi. 

● L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui possible                 

també amb la mateixa mestra. En tot cas, si algú s’ha de moure, és la mestra. 

● Cada grup ocupa un espai (fins a 10 alumnes a infantil i fins a 13 primària). 

 

Cada espai ha de reunir els principis següents: 

 

A. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne. 

B. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests hauran               

d’estar clarament separats entre si. 

C. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els 4 m2 per                 

alumne, caldrà adequar la seva ocupació. 
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Els espais d’ús previstos per aquest període són: 

- Aules de 6è (2 grups de 6è, 7 alumnes per grup) 

- Aula de P4A (3 alumnes) 

- Pati Educació Infantil 

- Aula de psico (en cas de pluja) 

 

7. Fluxos de circulació 

 

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han de fer                   

en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la              

distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació. 

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Les              

persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les                

instal·lacions. 

 

● L’alumnat d’Educació Infantil el rebrà la mestra a la porta del pati que sona al C/Lleida                

entre les 9 i les 9:10. La mestra acompanyarà al mateix lloc per realitzar la sortida, de 12:50                  

a 13h. Entraran i sortiran a l’edifici per la porta de vidre d’educació infantil, posant-se               

solució hidroalcohòlica abans de l’entrada i abans de la sortida de l’edifici. 

● En el cas de l’alumnat d’educació infantil la sortida al pati és directa des de l’aula, i es farà                   

ús d’aquella porta. Abans d’entrar i sortir es rentaran les mans amb sabó a la pica que hi ha                   

dins de l’aula. 

● Si han d’anar al lavabo, es faran servir els que hi ha dins de l’aula. 

● L’alumnat de 6è entrarà per la porta del pati que dona al C/Francesc Balcells a les 9:30h.                 

Sortiran per la mateixa porta a les 11h. Entraran i sortiran a l’edifici per la porta de vidre de                   

direcció, posant-se solució hidroalcohòlica abans de l’entrada i abans de la sortida de             

l’edifici. 
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● L’alumnat de 6è pujarà i baixarà pel costat dret de l’escala. Tot l’alumnat i el professorat                

pujarà per la dreta i baixarà també per la seva dreta. Si han d’anar al lavabo, es faran en els                    

del pis inferior, tocant l’aula de música. El professorat també farà ús del lavabo de mestres                

d’aquell pis. 

 

No es permet fer ús ni circular pels espais no esmentats prèviament.  

 

8. Horari 

 

Alumnat de P3, P4 i P5: De 9 a 13h (servei d’acollida de dilluns a divendres) 

Alumnat de 6è: De 9:30 a 11h (dimarts i dijous). 

 

L’activitat lectiva continuarà per a tot l’alumnat fins al 19 de juny de forma telemàtica. 

La setmana del 8 al 12 de juny cada família mantindrà una entrevista amb la mestra tutora. 

 

 9. Servei de menjador i acollida de 8 a 9h 

No hi haurà servei de menjador ni acollida de 8 a 9h en el que resta de curs 2019-2020. 

 

10. Annex 

1. Mesures de protecció i prevenció: protocols i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 

 

a. Distanciament físic: 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS               

recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un               

espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les                

persones als centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament            

resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i             

estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat.  
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b. Rentat de mans: 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del                 

personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint              

comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un              

ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de              

contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans. 

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 

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

- Abans i després dels àpats 

- Abans i després d’anar al WC 

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels               

propis 

- Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

- Abans i després d’anar al WC 

- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

c. Mascaretes: 

Segons l’OMS, la recomanació d ́ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes              

per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les            

següents: 

● 2n. Cicle d’educació infantil: (3-6 anys) No indicada en general. A partir de 5 anys i si                 

hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament cal indicar-la. 

● Educació primària (6-12 anys) Indicada. Quan es compleixin mesures òptimes de           

distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. 

● Personal docent i no docent Indicada. Pel cas que hi hagi moments en què es faci                

difícil complir la mesura de distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre             
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amb mascareta higiènica. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i              

enretirada. 

 

2. Pla de neteja per al mes de juny a les escoles de primària del Prat de Llobregat 

Durant el mes de juny 2020 es netejarà i desinfectarà tot el mobiliari i els paviments diàriament                 

de les zones utilitzades. A més, es realitzarà un reforç de neteja i desinfecció a mig matí per tal de                    

donar resposta al requeriments de la Generalitat i acompliment en tot moment les indicacions              

establertes tant per a escoles primàries com per a escoles bressol. 

  

El servei de neteja escoles durant el mes de juny serà de 6 a 14h. D’aquesta manera sempre                  

s’assegura presencia de personal de neteja i reforç. 

Un possible repartiment de la jornada vindria a ser: 

  

· 6 a 9h es podrà fer la neteja i desinfecció diària de tota la zona utilitzada (entre 30 i                    

50% de l’escola aprox). 

·         9 a 9:30 esmorzar 

·         9:30 a 11h i de 12 a 13h neteja a fons en zona tancada de l’escola 

·         11 a 12h reforç de neteja en zona utilitzada 

·         13 a 14h Primera neteja i retirada de residus de la zona utilitzada 

Es facilitaran eines d’autoneteja: En cas que alguna zona o superfícies precisi desinfectar-se              

puntualment al llarg del dia es deixarà eines de neteja i desinfecció a cada centre (desinfectant i                 

gamusa). 

 

3. Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia compatible amb COVID 

 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell             

moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu). 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

- Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 

- Avisar pares, mares o tutors. 

 

14 



 

- 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 

 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

- No assistir al centre 

- Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 

- Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del               

centre o emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i             

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació o             

que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del                  

personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes. 

 

4. Altres actuacions que es duran a terme amb posterioritat. 

Un cop finalitzat el curs escolar (passat el 19 de juny de 2020) realitzarem les actuacions que                 

llistem a continuació. El detall del com i quan es desenvoluparan dependrà de les noves               

instruccions que rebem del Departament d’Educació, així com de les recomanacions sanitàries que             

rebem a finals del mes de juny. 

 

a) Recollida de quaderns, objectes personals i informes finals. 

b) Devolució de dispositius en préstec (chromebooks i tauletes). 

 

Juntes, fem escola!! 
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