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PLA D’OBERTURA DEL CENTRE 
 
Introducció 

Aquest Pla d’Obertura del Centre CFA Montseny estableix les instruccions específiques per reprendre 
les activitats acadèmiques i administratives al centre educatiu, que va ser clausurat el 13 de març de 
2020 a causa de la pandèmia provocada pel COVID-19. En la seva redacció s’ha partit de la 
documentació marc que s’especifica a continuació: 
 
Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per 
a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021. 
 
Instruccions per a l'organització de l'obertura dels centres educatius (Per al desplegament del Pla 
d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a 
l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en 
data 20 de maig de 2020). 
 
Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del 
curs 2020/21 motivats per la situació de pandèmia. Ensenyaments impartits en centres i aules de 
formació d'adults. 
 
Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius d’aplicació al 
personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus 
SARS-CoV-2. 
 
EL Pla d’Obertura del CFA Montseny 

Aquest Pla descriu les mesures de seguretat sanitària i les pautes d’organització que s’aplicaran per tal 
de reiniciar l’activitat al centre. La intenció és que les diferents accions que s’han de dur a terme des 
del mes de juny, tancament del curs, gestió de la preinscripció i matrícula i preparació per al curs 2020-
21, es puguin fer d’acord amb el màxim de seguretat i ordre possibles. S’ha tingut en compte, també, 
que l’edifici, de propietat municipal, acull a la planta baixa el Centre Cívic Montseny, per la qual cosa 
aquest Pla es compartirà amb les responsables d’aquest Centre Cívic. 
 
Tot seguit s’especifiquen les instruccions en els següents apartats: 

1. Alumnat 
2. Professorat i PAS 
3. Espais 
4. Mesures d’higiene i prevenció 
5. Altres 

 

1. ALUMNAT 
 
Després del tancament del centre es va iniciar el contacte amb l’alumnat per via telemàtica. El contacte 
ha servit per fer acompanyament emocional i orientació tutorial, i per continuar la formació 
acadèmica. El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. Per això no es 
preveu que l’alumnat que acaba el curs assisteixi al centre.  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-preinscripcio-adults.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccio-obertura-centres-juny.pdf
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Tot i així, si alguns o algunes alumnes necessiten venir al centre (principalment els alumnes que acabin 
etapa educativa com GES 2, Anglès 3 o proves d’accés), han de posar-se en contacte amb el seu tutor/a 
o amb el professor/a per concertar cita prèvia, i omplir prèviament el formulari de declaració 
responsable, declarant que compleix els requisits per assistir al centre educatiu. 
 

2. PROFESSORAT I PAS 
 
La direcció del centre ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les 
condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Això permet 
identificar el personal que podrà participar en les activitats presencials al centre en aquest final de 
curs. Concretament el nombre de professors i professores i personal PAS que pertanyen a grups no 
vulnerables és de 13.  
 
Igualment es té en compte 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; en aquests casos no està 
obligat a prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no 
presencial.  
 
Per a la gestió de la preinscripció i matrícula de l’alumnat es faran dos grups estables amb les persones 
que no estiguin afectades pels dos supòsits anteriors. A fi de garantir la traçabilitat en cas de brot víric, 
aquests grups aniran al centre de manera rotatòria i es registrarà en un document el calendari i els 
seus components. 
 

3. ESPAIS 
 
Per al procés de preinscripció i matrícula cal organitzar els espais del centre. Aquest procés tindrà lloc 
del 15 al 29 de juny i es prioritzarà el tràmit telemàtic. Tot i així s’establirà un horari per atendre les 
persones que s’adrecin personalment al centre, havent concertat prèviament la cita. Per a això s’ha 
habilitat un correu específic, l’adreça del qual s’ha publicat a la web, i també dos telèfons mòbils. Es 
recolliran els correus rebuts i les trucades i les persones responsables de la inscripció s’adreçaran als 
interessats/des per formalitzar la preinscripció. 
 
L’atenció al públic presencial es farà a la planta baixa de l’edifici, que forma part del Centre Cívic 
Montseny, concretament al gimnàs. Aquest espai dóna de manera directa al pati de l’entrada i això 
reduirà l’accés de les persones a l’interior del centre. El personal que atendrà el públic prendrà les 
mesures de prevenció i higiene reglamentàries i vetllarà perquè l’alumnat segueixi també aquestes 
normes (distància física, portar mascareta, rentar-se les mans amb gel…). Es marcarà al terra l’itinerari 
que l’alumnat haurà de seguir per accedir a la taula per fer la inscripció.  
 
Es farà un registre diari de les persones que han estat al centre durant aquest període. 
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4. MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ 
 
A partir del dia 1 de juny s’ha reprès el contracte amb l’empresa de neteja, que havia estat suspès. Des 
d'aquest dia es fan les tasques diàries de neteja i desinfecció seguint les recomanacions de Neteja i 
desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.  S’incidirà especialment en tots aquells 
elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. 
 
En les activitats lectives El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre 
l’alumnat si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que l’alumnat utilitzi el seu 
propi material. L’alumnat no podrà deixar el material de treball al centre.  
 
Igualment el professorat i el personal d’administració usarà el seu propi material sense possibilitat 
d’intercanviar-lo.  
 
   

a. Mesures de protecció i prevenció generals 
 

 Distanciament físic  
Es vetllarà per complir la distància de seguretat entre persones recomanada: 2m.  

 Rentat de mans 
A l’arribada al centre, abans i després d’anar al WC i com a mínim una vegada cada 2 hores. 
Es garanteix l’equipament dels dos lavabos del centre amb sabó amb dosificador i tovalloles 
d’un sol ús. En punts estratègics (sala de professorat, despatx de secretaria i aules) es disposarà 
de dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

 Mascaretes higièniques 
Per entrar al centre és obligatori l’ús de mascareta higiènica. 

 Ventilació, neteja i desinfecció d'espais 
Les aules es ventilaran, com a mínim, abans de l’entrada i la sortida de l’alumnat. Després de 
les dues franges horàries més concorregudes (matí i tarda) les finestres es deixaran obertes 
almenys 10 minuts. 

   
b.  Control de símptomes 

 
Protocol d'actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia compatible amb COVID 
Es recomanarà a  l’alumnat, al personal docent i d’administració que es prengui la temperatura 
diàriament abans de venir al centre.  
La direcció del centre tindrà establerta una bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció 
primària del barri per tal d’actuar davant la detecció de possibles símptomes de COVID de l’alumnat i 
del personal docent i d’administració. 
 

c. Senyalització i infografies per normes de salut 
 

 A l’entrada del centre es penjarà una senyalització indicant l’obligatorietat de l’ús de la 
mascareta.  

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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 A l’entrada de totes les aules, sala de professorat, secretaria, espais comuns  i despatx 
s’indicarà l’obligatorietat de desinfectar-se les mans amb solució hidroalcohòlica.  
 
 

 A la zona de copisteria s’indicarà l’obligatorietat de rentar-se les mans abans i després de fer 
servir la fotocopiadora o el material compartit (guillotina, grapadora…) 

 Als lavabos també s’indicarà l’obligatorietat de rentar-se les mans abans d’entrar i al sortir.  
 Al passadís hi haurà plànols indicant l’organització per a les entrades i sortides de l’alumnat. 

Cal remarcar que es farà ús de l’entrada habitual i de la sortida d’emergència. 
 
d. Protocol de salut d'aula 

 
El personal docent vetllarà perquè els diferents grups no coincideixin en les entrades i sortides, per tal 
d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.   
El nombre d’alumnat a l’aula i la distribució d’aquesta s’organitzarà per tal de mantenir la distància 
física.  
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 
 Informar al CAP del barri, 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 personal docent o administratiu, s’estableix: 

 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 
 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. 

 
e. Protocol d'higiene 

 
 Tot l’alumnat i el personal docent haurà de portar mascareta dins l’aula i s’haurà de rentar les 

mans en entrar i sortir. 
 L’alumnat haurà de portar el seu propi material i no es podrà compartir.  
 No es distribuirà documents en paper. 
 L’alumnat no podrà deixar el seu material a l’aula. 
 Es farà un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada. També es garantirà 

la neteja i desinfecció durant el dia. 
  

5. ALTRES 
 
Continuïtat de l'acció telemàtica 
Arran de la pandèmia, el centre ha mantingut la seva estructura organitzativa (equip directiu, 
coordinacions, equips docents i claustre) i ha fet ús dels diferents suports telemàtics per continuar amb 
les diferents tasques, tant docents com administratives i de gestió. 
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En cas que el curs 2020-21 s’hagi de fer un nou tancament del centre, es continuarà treballant 
de  manera telemàtica, tant a nivell docent com de gestió i organització. A la memòria del curs 2019- 
 
20 es farà una valoració del treball telemàtic en el confinament i es faran propostes de millora que 
s’incorporaran en la Programació general del curs que ve. 
 
 
Declaracions responsables 
El primer dia de retorn a l’escola, l’alumnat haurà de presentar/omplir una declaració responsable per 
tal de garantir que es comprèn la importància de no venir al centre en cas que hi hagi símptomes a la 
llar i d'informar davant l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar 
 
  
Aquest Pla d’Obertura del Centre es compartirà amb el claustre i amb els membres del Consell de 
Centre, i es farà públic a la pàgina web del centre. 
 
 

Vic, 8 de juny de 2020 
 

 


