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0. Introducció 

 

Aquest document dona resposta a la necessitats d’organització del CFA Joan 

Carles pel curs 2020-21 per tal d’aplicar i desplegar el  Pla d'actuació per al curs 

2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19,  

aprovat pel PROCICAT el dia 3 de juliol de 2020, d’acord amb les instruccions de la 

Secretaria de Polítiques Educatives i del Departament de Salut. Les mesures 

definides es podrien veure alterades o modificades segons les normes i criteris 

adoptats pel Govern, amb caràcter general o territorial, a partir de criteris tècnics i 

segons l’evolució de la pandèmia. 

 

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països 

l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la 

reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles. L’actual 

evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a 

l’educació fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres 

educatius sigui una prioritat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, que té la 

finalitat d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant 

l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una 

igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat.  

 

Com ha exposat UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una 

crisi: aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries 

per al desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i 

econòmica i serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i 

educatives a què s'enfronta part de la població. Com més aviat es restableixi 

l'activitat quotidiana d'escoles i centres educatius, abans es podran curar les ferides 

deixades per aquesta crisi. Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa 

necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera 

notable el funcionament de la societat, i entre elles la del sistema educatiu. Cal que 

responsables, famílies, alumnat, persones educadores i la resta del personal de les 
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escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars pel control 

de la pandèmia: la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la 

traçabilitat dels casos. 

 

L’activitat docent presencial constitueix l’opció més desitjable i, per això, tindrà un 

caràcter prioritari en tots aquells contextos on sigui possible. No obstant això, la 

docència virtual també es considera un complement en l’educació postobligatòria. 

Durant els darrers mesos, els centres s’han anat adaptant a la docència virtual i han 

sorgit moltes iniciatives que han anat enriquint les propostes educatives. En la 

mateixa línia d’impuls a una acció educativa de qualitat, s’han programat diversos 

tipus de formació per als docents, amb la intenció de facilitar el treball virtual i 

d’aprofitar aquesta necessitat sobrevinguda per a crear expertesa digital entre els 

docents. 

 

 

1.   Diagnòsi   i  consideracions prèvies 

 
 
A finals de maig la direcció del CFA Joan Carles va facilitar a tot el professorat i 

personal del PAS l’enllaç per emplenar la declaració responsable pel que fa a les 

condicions de vulnerabilitat, casos i contactes estrets i simptomatologia de 

COVID19. Prèviament la direcció del centre havia informat a tots els treballadors i 

treballadores de la necessitat de declarar sobre aquestes condicions de 

vulnerabilitat, els casos, els contactes estrets i la simptomatologia de COVID19 i va 

donar d’alta  tots els treballadors del centre al GUAC. Un cop feta aquesta declaració 

es va  poder establir quin  percentatge del personal del CFA formava part dels grups 

d'especial vulenerabilitat i per tant no podia incorporar-se a l’activitat professional 

presencial. 

 

Tot i que al juny s’ordenà l’obertura de tots els centres públics i concertats en 

municipis en fase 2, el CFA Joan Carles va justificar la continuació de la no 

presencialitat en les seves accions educatives pels motius i raons següents:  
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a) L’alumnat de GES acabava les classes telemàtiques justament  la mateixa 

setmana en què s’entrava en la fase 2 en la nostra regió sanitària i la resta 

d’ensenyaments la setmana següent. Tant les sessións d’avaluació com les 

tutories les vam fer de manera telemàtica. 

 

b)  En el  cas de l’alumnat de GES 2 les activitats d’orientació dels estudis 

possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim 

especial) les vam dur a terme durant el mes de maig de forma individual i per 

correu electrònic o per telèfon per part de cadascun dels tutors. 

 

c)  Aquesta atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat de qualsevol 

curs i nivel de GES no es podia dur a terme al CFA Joan Carles, ja que 

l’autorització d’obertura i la gestió dels serveis i subministraments de l’edifici, 

com ara la neteja, depenen del Departament  de Treball, Afers Socials i 

Famílies. A més a més calia afegir que l’edifici està dotat de mesures de 

seguretat com ara una alarma i ni el professorat i ni el personal del PAS del 

CFA Joan Carles no tenim autorització per desactivar-la i, per tant, no podiem 

accedir a l’edifici. Tant l'acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat 

que ho va requerir, com l’acompanyament emocional, es van dur a terme de 

manera telemàtica i telefònica. Cada tutor/a va atendre l’alumnat de què 

s’encarregava i va formular un pla personalitzat per a cadascun que li 

permetia decidir quins estudis volia seguir de cara a l’inici del proper curs. 

 

d)  Pel que fa a la resta de l’alumnat (formació instrumental, anglès, francès, 

competic, llengua catalana i castellana per a nouvinguts), van ser considerats 

col·lectiu de risc ja que un tant per cent molt elevat d’ells supera els 60 anys 

i/o pateix patologies considerades de risc. Per això es va considerar que 

l’accés al CFA tampoc seria viable ni recomanable de manera presencial i 

que l’acció educativa i tutorial es podia seguir oferint de manera telemàtica. 

D’aquesta mateixa manera també es va dur a terme un acompanyament 
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educatiu i emocional, especialment per aquells que accedien a un títol, per 

aquest tipus d’alumnat.  

 

Pel que fa a les actuacions d’organització pel curs vinent, i segons les 

instruccions del "Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius  en el 

marc de la pandèmia per COVID-19", en els centres de formació de persones 

adultes: 

 

 es recomana que l’organització es faci en grups estables; 

 les persones amb un risc incrementat davant la COVID-19 per malalties 

cròniques subjacents, hauran d’avaluar la conveniència d’assistir a les 

activitatamb els seus equips sanitaris. En cas que hi assisteixin, caldrà 

extremar les mesures de precaució; 

 és necessari el rentat de mans abans d’accedir a l’aula; 

 dins de l’aula, cal mantenir la distància mínima d’1,5 metres i cal utilitzar 

mascareta. Cada alumne ha de disposar d’una superfície mínima de 2,5 m2; 

 s’haurà de garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de 

cadaclasse i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores); 

 s’ha de dur a terme la neteja i desinfecció de les aules entre grups, amb 

especialatenció a les superfícies de contacte freqüent; 

 s’ha de potenciar la utilització de TIC i minimitzar l’ús de paper (sempre que 

espugui, els materials seran d’ús personal). 

 

Per tant, i per tal d’acomplir aquestes condicions, des del CFA Joan Carles 

establirem dues grans mesures pel curs 2020-21:  

 

1.- Un reforç i ampliació del servei de neteja. El servei de neteja de l’edifici el 

contracta el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i aquest servei a 

banda de cobrir les necessitats de l’escola ha de treballar pel manteniment de tot 

l’edifici. Donat l’augment de les necessitats de neteja i desinfecció a les aules i 

espais comuns, especialment a l’interval que va des de la finalització d’una clase i la 

incorporació del grup següent, des del CFA Joan Carles ampliarem i 
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complementarem el servei de neteja de l’edifici contractant  més hores de 

personal a tal fi.  

 

2.-  Reorganització dels grups-classe i repartiment d’aquests en subgrups 

 més petits. Les necessitats de distanciament faran que s’hagi de reduir a la meitat 

el nombre de persones que poden fer classe en una aula respecte de la ràtio en 

condicions normals. Des del CFA Joan Carles garantirem aquesta reducció, tot i 

que això impliqui una reducció en el nombre d’hores presencials que rebrà cada 

alumne i que seran complementades amb un reforç i acompanyament telemàtic en 

aquells casos en que això sigui factible i raonable.  

  

2.    Reorganització dels grups.  Organització dels grups estables 

 

 

De cara a organitzar el reinici de les activitats presencials en el mes de setembre, el 

CFA Joan Carles preveu reorganitzar els espais i grups de la següent manera:  

 

● Els grups de competic són de 12 persones i les aules no permeten la mesura 

mínima de distanciament entre l’alumnat. Per tant es preveu l’organització de 

torns d'assistència per a cadascun dels grups-classe amb un reforç i 

acompanayment telemàtic. 

 

● Els grups de llengües estrangeres (anglès i francès), català i castellà per a 

nouvinguts s’hauran de reorganitzar de manera que tot l’alumnat que es  

matriculi hi tingui cabuda per fer classes presencials. Per tant també hi 

preveiem l’organització de torns i la combinació ensenyament presencial i 

telemàtic. 

 

● Amb els grups de GES 1 i GES 2  distingirem la classe presencial i 

l’autoformació. Durant la classe presencial l’alumnat podrà mantenir la 

distància de seguretat requerida per alumne ja que l’aula ho permet. 
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L’autoformació l’organitzarem de manera que combini la presencialitat 

a l’aula (amb grups de màxim 15 persones) i la formació telemàtica. 

S’analitzaran aquells casos en què l’alumnat no disposi de mitjans per 

seguir les classes de manera no presencial i es donarà prioritat 

d’assistència a aquells que així sigui (en cas que la matrícula del grup 

superi els 15 alumnes).  

 

● Tots els grups de l’Etapa Instrumental s’ubicaran en una aula on és 

possible la separació reglamentària.  

  

 

3.     Fluxos de circulació 

 

Per tal d’evitar aglomeracions de persones en els accessos a l’edifici i les diferents 

plantes, la circulació de l’alumnat es distribuirà de la següent manera: 

 

- Per accedir a l’edifici establirem una porta d’entrada i l’altra de sortida. 

- Per accedir a la primera planta, utilitzarem una escala per pujar i l’altra per 

baixar. 

- L’ascensor serà d’ús individual. 

- A la planta baixa s’establirà un sentit per moure’s pel passadís en direcció a la 

sortida i un altre en direcció a l’entrada, en la mesura que sigui possible. 

 

 

3.1.-  Entrades i sortides 

L’entrada i sortida d’alumnat al CFA es farà de forma esglaonada deixant entre 5 i 10 

minuts de marge d’un ensenyament a un altre.  
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3.2.- Circulació dins del centre 

 Els docents intentarem en la mesura del possible que els diferents grups no 

coincideixin en els passadissos ni en els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i 

mantenir la distància física establerta. 

 

L’alumnat de GES fa un descans de 10 minuts entre la sessió classe i 

l’autoformació, ja que en el seu horari les sessions de classe són de 3 hores diàries 

repartides en dues franges d’1 hora i mitja. El professorat s’encarregarà de recordar 

les normes de distanciament i la regulació de les entrades i sortides. 

 

 4.-       Material escolar 

El material que utilitzarà l’alumnat serà d’ús individual. El poden continuar guardant 

al centre com fins ara, però només en casos molt excepcionals el professorat 

distribuirà utillatge als alumnes que no en portin.  

Els ordinadors tant de l’aula d’autoformació com de les aules d’informàtica es 

desinfectaran després de cada canvi de classe. En aquest cas és una eina 

necessària per les classes de Competic i no es pot evitar la seva manipulació.  

 

5.-      Mesures de protecció i prevenció  

 

És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous 

procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 

  

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de l’alumnat  així 

com del personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a 

incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al 

nivell de comprensió i les capacitats de cada persona (OMS, 2020). Per tant cal 
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reforçar conductes saludables quan sigui possible. És convenient disposar de 

cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, 

sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la 

mascareta. Es recomana que els centres docents realitzin un control diari de la 

temperatura de l’alumnat. 

 

5.1. 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 cada 

alumne disposi d’un espai d’uns 2,5 m2 . Això implica mantenir una distància 

aproximada entre les persones als centres educatius superior a l’habitual. Per a 

facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’alumnes 

per aula i mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà a la 

traçabilitat. Es recomana que el professorat i el resta de personal en contacte amb 

cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas el nombre de 

persones amb contacte estret és limitat.  En la mesura del possible, s’evitaran els 

espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les 

entrades i sortides del centre 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.  

 

           5.2.        Rentat de mans 

 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de l’alumnat així com 

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

sovint comporta una sensació de falsa protecció. Un ús inadequat dels guants pot 

incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, i per tant cal 

potenciar la higiene de mans. 

 

El rentat de mans es durà a terme com a mínim una vegada cada 2 hores i sempre 

abans i després d’anar al wc. 
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Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 

disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. Es recomana la 

col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica en punts estratègics per a ús 

del personal i l’alumnat de l’escola.  

     5.3.      Mascaretes 

 

Cal que l’alumnat assisteixi al centre amb mascareta higiènica que compleixi la 

normativa UNE, serà obligatori portar-la durant la realització de les classes i caldrà 

seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 

 

6.-         Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 
  

6.1.  Pautes de ventilació 

És necessari ventilar 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. Totes les 

aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les 

finestres obertes. Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels 

centres que disposin d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració 

les recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i 

sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. 

 

6.2.  Pautes generals de neteja i desinfecció 

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà seguint 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. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
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-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 

actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les 

superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la 

seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els 

microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que 

s’utilitzen habitualment, i que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús 

que indiqui l’etiqueta de cada producte. Caldrà fer un mínim d’una neteja i 

desinfecció completa de les aules al final de cada classe i garantir la neteja i 

desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells 

de màxima concurrència. 

 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en 

l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que 

indiqui l’etiqueta de cada producte. 

 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb 

diferents tipus de desinfectants, com poden ser: 

 

 Lleixiu: es recomana fer una disolució 1:50 del lleixiu habitual que té 

una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre 

d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment 

per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és 

suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. 

Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar 

actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

 

 Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de 

l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 

30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de 

l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %). 
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 Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada 

habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 

part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. 

 

 

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida 

autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental. Per a la desinfecció del 

material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb 

alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir 

especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia. 

 

6.3.  Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

  

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir 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 cadascú utilitzi el seu propi material. 

 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

  

 - interruptors i timbres (aparell electrònic) 

  

 -  manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

 

 -  baranes i passamans, d’escales i ascensors 
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 -  taules 

  

 -  cadires 

  

 -  ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

  

 -  aixetes 

  

   - lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans,  

per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment 

 

-  altres superfícies o punts de contacte freqüent 

  

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 

 

7.-    Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de 

simptomatologia compatible amb Covid   

 

Els alumnes, o els seus tutors en el cas de que aquests que siguin menors d'edat, 

han d'haver signat una declaracio responsable per la qual es comprometen a seguir 

les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de 

qualsevol novetat al respecte i permetre l'intercanvi de dades personals entre els 

Departaments d'Educacio i Salut amb la finalitat de fer la tracabilitat de possibles 

contagis en relacio a la gestio de casos.  
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TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 

 

 

 

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). No podrà assistir a l'escola qui es trobi en alguna de 

les situacions següents: 

 

 Es troba en aillament perque ha estat positiu per a la COVID-19. 

 Esta en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnostic 

molecular. 

 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

 Es troba en periode de quarantena domiciliaria per haver estat identificat/da 

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva 

presència al centre: 

 

➢  Cal aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 

 

   

➢  Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 
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➢ Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

  

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

Departament d’Educació: 

  

➢  No ha d’assistir al centre. 

 

➢  S’ha de posar en contacte amb el seu metge de capçalera i amb 
Servei de    Prevencio de Riscos Laborals. 

 

➢  Ha d’informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui 

 possible a la direcció del centre. 

 

➢ Ha d’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 per tal de poder fer el seu seguiment per part del personal 

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

 

 

 En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres 

titularitats: han de posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del 

seu servei de prevenció de riscos laborals corresponent. 

 

Davant de l'aparació de qualsevol cas sosptòs al CFA Joan Carles s'iniciarà el 

protocol de gestió de casos COVID-19 en els centres educatius detallat al document 

Gestió de casos covid-19 als centres educatius i que queda resumit la següent 

infografia: 
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La gestió d'un cas sospitos en el personal del centre educatiu seguirà, en linies 

generals, l'esquema mostrat en el gràfic i el/la director/a del centre utilitzarà 

l'aplicatiu TRACACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes 

corresponents de cada cas. La persona que presenti simptomatologia compatible 

amb la COVID-19 (veure taula de símptomes)  haura d'abandonar el centre i 

posarse en contacte amb el seu centre d'atenció primària el més rapidament 

possible. 
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8.-   Referències, documentació i normativa 

 

 

 Instruccions per a l’organització de l’obertura del CFA Joan Carles  (Per al 

desplegament del “Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de 

desescalada en la finalització del curs 2019-2020”, aprovat pel PROCICAT en 

data 20 de maig de 2020). 

 

 Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya. 

Secretaria de Polítiques Educatives. 

 

 Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia per Covid-19. Departament d’Educació   i  Departament de Salut 

(aprovat el 3 de juliol de 2020). 

 

 Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres 

educatius per al curs 2020-2021. Departament d’Educació, 9 de juliol de 

2020. 

 

 Gestió de casos Covid-19 als centres educatius. Departament d’Educació i 

Departament de Salut, 13 d’agost de 2020. 

 

 Informe en relació a les mesures que s’aplicaran per l’obertura dels centres 

escolars. Departament d’Educació, 24 d’agost de 2020. 

 

 

 


