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Introducció 
 
El dijous 12 de març de 2020, el Departament d’Educació va ordenar per a l’endemà, i per a un 
termini de 15 dies, el tancament de tots el centres d’ensenyament de Catalunya. A partir del 4 
d’aquell mateix mes, el govern d’Espanya va decretar l’estat d’alarma a causa de la Covid-19 i 
va confinar tota la població sense la possibilitat de poder sortir al carrer, la qual cosa va provocar 
una situació inèdita al nostre país. 
 
El tancament de quinze dies s’ha anat allargant i, després de dos mesos, les escoles continuen 
sense obrir. Els primers 15-21 dies, es va iniciar el contacte virtual amb l’alumnat i entre la 
plantilla del centre. Va ser una represa lenta i difícil, ja que una certa part de l’alumnat forma 
part de l’anomenada bretxa digital. Malgrat això, finalment el contacte es va poder realitzar 
amb la quasi totalitat de l’alumnat. 
 
A partir del dia 14 d’abril, amb l’allargament del confinament i amb el canvi de criteri del 
Departament d’Educació, es va iniciar el 3r trimestre. Exceptuant els nivells d’Instrumental, el 
professorat ha anat enviant tasques a l’alumnat per tal de poder seguir amb el curs. 
 
El dia 28 d’abril, el coordinador informàtic i la secretària de l’escola van accedir a l’escola per 
tal de posar a punt 4 portàtils que, juntament amb les targetes de connectivitat facilitades per 
l’Ajuntament de Cerdanyola, van ser lliurats a 4 persones que no tenien possibilitat de continuar 
el 3r trimestre per manca d’accés a les eines digitals. Tret d’aquest dia, l’escola ha romàs 
tancada en la seva totalitat. 
 
Ha calgut un esforç d’adaptació i de superació personal i professional davant d’aquesta situació. 
En aquests moments, el Departament d’Ensenyament ha establert que el 8 de juny, quan 
previsiblement s’entri a la Fase 2 de la desescalada, els centres hauran d’obrir, per la qual cosa 
cal un pla de reobertura. 

 
Reobertura del centre 
 
Per poder portar a terme la reobertura del centre amb les condicions adequades, una part de 
l’Equip Directiu es presenciarà a l’escola el dilluns 1 de juny, per tal de posar en funcionament 
tot l’equipament que va quedar aturat amb el tancament de l’escola el 13 de març i realitzar 
aquelles tasques més urgents que van quedar aturades amb el confinament (impressió 
d’informes de comptabilitat 2019 per tal d’enviar-los a SSTT, per exemple) i d’altres que s’han 
creat durant el confinament (certificats per a l’alumnat que fa preinscripció a CFGM, etc.). Així 
mateix, l’Equip Directiu preveu començar a adequar els espais de cara a la preinscripció 
presencial prevista a partir del dia 15 de juny (camins d’entrada i sortida de treballadors i 
alumnat, espais de separació, aules a utilitzar durant les PAI que es realitzin, disposició del 
material de sanejament de taules i EPIS, ràtios d’alumnat segons metres quadrats per a preparar 
el Pla de Contingència del curs 2020-21 i altres mesures. 
 
A partir del 2 de juny, la conserge del matí, també s’incorporarà al seu lloc de feina i podrà 
iniciar l’atenció telefònica i presencial. S’ha sol·licitat a l’Ajuntament de Cerdanyola que el 
conserge de la tarda, malgrat que no pugui treballar presencialment al centre, pugui realitzar 
unes hores d’atenció telefònica amb el mòbil de l’escola. 
 
El dimecres 3 de juny, és previst que el preventiu del SAU retorni presencialment. La directora 
i la secretària de l’escola el rebran per acabar de valorar les feines més importants. 



Reobertura del 8 al 12 de juny (ambdós inclosos): 

El centre romandrà obert en el següent horari: 

Setmana 8-12 de juny:  Es contempla la possibilitat de fer una sessió presencial del/a tutor/a 
amb l’alumnat que acaba els estudis i ja no torna a l’escola (Ges 2, CFGS, Competic 3, Anglès 3 
). Aquesta trobada, hauria de ser grupal amb un màxim de 15 alumnes per aula, amb data i hora 
preestablerta.  

En aquestes sessions grupals, l’alumnat ha de ser puntual, guardar una distància de 2 metres 
amb la resta de companys i esperar l’arribada del/a seu/va tutor/a. A l’entrada de l’escola se´ls 
facilitarà gel hidroalcohòlic per, tot seguit, dirigir-se a l’aula. La conserge i/o algú altre designat 
específicament, s’encarregarà de vetllar perquè es compleixin totes les mesures de seguretat. 

En el cas que s’hagi de parlar amb algun/a alumne/a en concret, se’l trucarà telefònicament. 

És obligatori l’ús de mascareta per a totes les persones que accedeixin al centre. 

Així mateix, més endavant, es preveu que l’alumnat que ha finalitzat els estudis puguin recollir 
presencialment els certificats en uns horaris acordats (juliol). 

Durant aquesta setmana del 8 al 12 es preveu preparar la preinscripció del curs 2020/2021 amb 
la resta del professorat, una part  del qual haurà de treballar telemàticament des de casa. 

L’atenció al nou alumnat, es farà inicialment i sempre que sigui possible per telèfon i es donarà 
cita prèvia per fer les PAI i la preinscripció. Malgrat això, si el nivell del nou alumnat és molt clar, 
la preinscripció es pot complimentar directament des del 8 de juny. 

Per a l’alumnat que hagi de realitzar les PAI presencialment, se li donarà dia i hora del 15 al 29 
de juny. 

Es disposa d’un excel ubicat al drive de l’escola i compartit amb el professorat i amb el personal 
PAS per tal d’anotar l’alumnat interessat en fer la preinscripció per al curs 2020/21, així com el 
dia i hora de la cita prèvia i on consta l’horari del professorat. 

L’alumnat haurà de portar el material necessari per escriure (paper i bolígraf), no podrà utilitzar 
els lavabos del centre  i quan acabi l’activitat prevista abandonarà directament l’escola. 
 
La cita prèvia és donarà per telèfon i per correu electrònic (aquesta informació també consta al 
web del centre).  
 
L’horari d’atenció a l’alumnat serà de la setmana del 8 al 12 de juny serà:  

 
▪ Telèfon: 93 586 44 59 de 9h a 14 h  i 616 06 49 56   de 16:30 a 18:30h (del dimecres  3 

de juny al divendres 12 de juny). 
 

▪ S’ha adequat un correu electrònic específic per a la preinscripció: 
alzinapreinscripcio@gmail.com 

 
La cita prèvia la donaran les persones que agafin les trucades telefòniques i gestionin les adreces 
de correu electrònic.  Cal establir temps per a la durada de l’entrevista ( amb PAI o sense PAI). 
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PREINSCRIPCIÓ I PAI ALUMNAT NOU (del 15 al 29 de juny) 
 
 

▪ De dilluns a dijous d’10 a 13  h i de 16,30 a 19,30  h 

▪ El divendres d’ 10 a 13 h 

El contacte telemàtic podrà ser divers: a través del telèfon (per ocultar el número del 
professorat que truca #31# (si la trucada és des d’un mòbil) i marcar 067 al davant (des d’un 
fix). També es podrà contactar amb l’alumnat per videoconferència a través de zoom, meet, 
duo, etc. El professorat que treballi des de l’escola, preferiblement haurà d’utilitzar el seu 
telèfon mòbil per qüestions d‘higiene. 
L’atenció telefònica seguirà en els mateixos telèfons i correu electrònics. 
 
Cada ensenyament tindrà un responsable que s’encarregarà de fer les PAI i d’ajudar a omplir la 
sol·licitud de preinscripció, si escau. 
 
S’han establert els següents responsables i els horaris d’atenció següents: 
 

ENSENYAMENT RESPONSABLE DIES i HORARIS D’ATENCIÓ 
PAI i PREINSCRIPCIÓ 

Informàtica 

José Pérez Requejo ( presencial) 

 José Antonio Pérez (telemàticament) 

dimarts 16,  de 16,30  a 19,30 

dimecres 17,  10-13h 

dijous 18, 16,30 a 19,30  

dilluns 22, 10-13h 

dijous 25, 16,30 a 19,30  

Anglès 

Diego García 

Laura 

dilluns  15,  de 16,30  a 19,30 

dimecres 17, 16,30 a 19,30  

dilluns 22,  de 10-13h 

dijous 25, de  16,30 a 19,30  

dilluns 29, 10-13h (presencial) 

CFI/PreGes 

Fidel Fernández (telemàticament) 

Laura  

dijous 18, de 10 a 13h 

dimarts 23 de 10 a 13h 

 

dijous 25 de de 10 a 13 

 (PROVA presencial  Laura) 

CFGS 

Castellà 

 

Aurora Andrés 

 

dimarts 16,  de 16,30  a 19,30 

dijous 18, 16,30 a 19,30  

dilluns 29, de 10-13h 

 



GES 

Francesca Camacho (presencial)  

dimecres 17,  10-13h 

dilluns 22, de 16,30 a 19,30 

dijous 25, 16,30 a 19,30  

dilluns 29, 10-13h 

Català 

 

José Antonio Pérez (telemàticament)  

 
 
L’alumnat més autònom digitalment, pot fer la preinscripció telemàtica omplint la sol·licitud i 
enviant-la en format pdf conjuntament amb la còpia del DNI (ambdós costats) i el DNI del 
pare/mare/tutor legal si és menor, i l’historial acadèmic/certificat, si escau, tot en format pdf, 
al correu electrònic alzinapreinscripcio@gmail.com. Aquestes preinscripcions, juntament amb 
les que es realitzin a través de l’aplicatiu de la Generalitat, seran gestionades per 
l’administrativa de l’escola. 
 
En aquest punt, cal recordar que l’alumnat del centre que vulgui incorporar-se a un 
ensenyament diferent del què està realitzant actualment, ha de fer obligatòriament la 
preinscripció. Els/les tutors/es han d’avisar-los amb l’antelació adequades. 

 

PROTOCOL DE REBUDA AL CENTRE: 

A l’entrada al pati  hi haurà una taula amb gel ( abans de la rampa, ma dreta per exemple) 

L’entrada sempre per la porta principal i la sortida per la porta d’incendis, que estarà oberta.  

Comptem amb un termòmetre digital per mesurar la temperatura.  

En cada espai habilitat hi haurà sanitol i paper, perquè un cop acabada la PAI/ preinscripció 

 netegin  l’espai que han ocupat ( cadira, taula, teclat, ratolí i part de sot de la pantalla). El 

 sanitol es posa en el paper i es frega la superfície, en el cas de teclats i ratolins; en el cas de  

taules i cadires es pot tirar directament.  

El recorregut estarà senyalitzat amb fletxes dins de l’escola i abans d’entrar.  Es posaran cartells  

amb les indicacions per respectar les mesures de prevenció.  
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CALENDARI ESCOLAR DES DE L’1 DE JUNY FINS AL 30 DE JUNY 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1 2a Pasqua 
preparació escola 

2 claustre telemàtic 3 preparació escola 4 preparació escola 

CFGS a les 14h 

5 preparació escola 

Claustre 

8 RECUPERACIONS 

 

 

9 RECUS FCA  

Retrobament 
grups.Ges 2. 

 

10 Data límit RECUS 
GES.  

AVALUACIÓ FINAL 
GES 

11 10h.Coord 
pedagògica 

Començar 
preinscripció 
telefònica 

12 Claustre 

15 PAI preinscripcions 16 PAI preinscripcions 17 PAI preinscripcions 18 PAI preinscripcions 19 PAI preinscripcions 

22 PAI preinscripcions 23 PAI preinscripcions 24 Sant Joan 25 PAI preinscripcions 26 PAI preinscripcions 

29 PAI preinscripcions 30 CLAUSTRE    CONSELL ESCOLAR   

 
 
 

 

CAPACITAT AULES 

Es decideix utilitzar  les aules de la planta baixa: aula d’informàtica ,  l’aula 1 i aula 2 per a la 
realització de la preinscripció i PAI.  

L’aula d'informàtica i l’aula amiden 22,5 m2 

L’aula 2 amida 50 m2   

Del primer pis: aula 3 fa 50 m2 ; aula d’autoformació 53 m2 ; aula 4 fa 33,5 m2  i aula 5 amida 
45,5m2 . S’intentarà no utilitzar aquestes aules, però com son les més grans, volem que estiguin 
operatives.  

ALTRES FEINES A FER DURANT EL MES DE JUNY 

Memòria pedagògica del 1r i 2n trimestre ( al drive escola, són les carpetes de sempre) 
Graella de tasques del 3r trimestre 
Llistes d’assistència 1/2 trimestre 
Recursos curs 20-21:  
-Material per al curs vinent ( dossiers alumnat Instrumental , Preges, castellà, català) 
-Definir recursos online dels ensenyaments (moodle, drive??) 
-TIC a l’aula (entrenament @)   
-Dispositius de l’alumnat 
 



JUNTES D’AVALUACIÓ I CERTIFICATS 
 
Durant el confinament, s’han realitzat telemàticament les juntes d’avaluació del 2n i 3r 
trimestre de GES i les juntes d’avaluació finals de tota la resta d’ensenyaments. 
 
Queda pendent tancar les avaluacions i imprimir/enviar els certificats per correu electrònic i si 
no és possible s’avisarà a l’alumnat per què vingui a recollir-lo. 
 
El lliurament del butlletí de notes del 2n i 3r trimestre es realitza via correu electrònic.  Es 
valorarà el lliurament de resguards de títols i certificats originals durant el mes de juliol si 
realment hi ha necessitat per part d’algun alumna/e. Sinó, serà al setembre.  
 

CONSELL ESCOLAR I CLAUSTRES 
 
Es va realitzar un consell escolar telemàtic durant el segon trimestre per tal d’aprovar el 
tancament de la comptabilitat del 2019. 
El consell escolar es farà presencialment/telemàticament el dia 2 de juliol a les 10 h. Les 
persones que no puguin venir podran fer-ho telemàticament.  
 
Durant el confinament s’han anat realitzant periòdicament claustres i coordinacions a entre el 
professorat. I durant aquest mes de juny es realitzaran les establertes en el calendari i les que 
calgui.  
 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
Per poder reincorporar-se, tant el personal que treballa al centre com l’alumnat han de reunir 
els següents requisits:  
 
 

▪ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

▪ Que no siguin o hagin estat positius 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. 
▪ En entrar al centre caldrà rentar-se les mans amb una solució hidroalcohòlica. 
▪ Dins del centre, caldrà portar posada mascareta exceptuant aquells casos en què sigui 

contraindicat (en aquest cas, s’haurà de mantenir una distància de seguretat de 2 
metres). 

▪ Caldrà mantenir una distància mínima de 2 metres entre les persones. 
▪ Ventilació constant dels espais, especialment on hi ha hagi membres de la comunitat 

educativa i/o alumnat. 
▪ Es recomana de no utilitzar l’ascensor  
▪ Neteja i desinfecció dels espais després de cada utilització.  
▪ La neteja i desinfecció general dels espais la realitzarà l’empresa de neteja, al menys 

amb una periodicitat diària. Si fos necessari una desinfecció de les taules utilitzades i 
altres mobles durant el dia, es portarà a terme per la persona que les ha utilitzat. 

Nota: La desinfecció de mans es realitzarà amb solució hidroalcohòlica i/o aigua i sabó. 
La desinfecció de taules i altres elements es realitzarà amb productes desinfectants. 

 



 
 
Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia compatible amb COVID-
19 
 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en el 
moment que sorgeixin. 
 
Si hi ha aparició de símptomes a l’alumnat que està al centre:  

▪ Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic. 
▪ Avisar pares, mares/tutors o d’altres familiars. 
▪ Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària. 
▪ Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 
▪ Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

Si un treballador/a té símptomes haurà de: 
▪ Deixar d’anar 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. 
▪ Omplir 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. 

 
Cerdanyola del Vallès, 28 de maig de 2020 
Equip Directiu del CFA l’Alzina de Cerdanyola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


