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Aquest document ha d’aplicar-se en el marc del conjunt de mesures de prevenció 

i protecció de la salut recollides en el Pla d’actuació per al curs 2020‐2021 per 
a centres educatius en el marc de la pandèmia.  
 
Segons la situació epidemiològica podria ser necessària alguna adaptació que 
es comunicaria als centres i nosaltres a les famílies i alumnat. 
 
El o la responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre educatiu 
és el director o la directora.  
 
Com a centre educatiu haurem de disposar d’un fitxer amb les dades de filiació i 
contacte dels integrants dels diferents grups estables de convivència del centre 
en el cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal de facilitar la 
traçabilitat de contagis.  
 
Aquest fitxer s’ha de realitzar mitjançant l’aplicació TRAÇACOVID, com encara 
no tenim accés facilitarem a les persones referents de COVID-19 que se’ns hagi 
assignat un fitxer que contempli les dades que se’ns demanin. 
 
Les famílies, tutors o tutores legals o l’alumnat, en cas que siguin majors d’edat, 
han d’haver signat una declaració 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, presentar documentació acreditativa 
d’un cas positiu al/la director/a del centre en cas d’haver-se diagnosticat per la 
xarxa privada de salut, signar l’autorització per a proves de COVID-19 al centre, 
en cas que així ho determini Salut i permetre l’intercanvi de dades personals 
entre els departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de 
possibles contagis en relació amb la gestió de casos. 
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1. Requisits d’accés al centre educatiu 

 

 La família/tutors i l’alumnat en cas de majors d’edat, han de verificar, 
abans d’anar al centre, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no 
tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni cap altre símptoma 
de la taula de símptomes:  

 

 
 

 
 No es pot anar al centre  si l’adolescent o la persona adulta presenta 

alguna de les següents situacions:  
 

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  

o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 
molecular.  

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat 
identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de 
COVID-19.  
 

 En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada 
complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure 
la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta 
amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de 
reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 
 
 

Per accedir al centre cal:  
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• Presentar la declaració responsable signada  
• Portar mascareta ben col·locada  
• Portat una ampolla d’aigua d’ús individual amb aigua de casa  

 

2. Accés al centre 

 
L’alumnat, en cap cas, podrà accedir al centre per la porta principal, ni sortir-
hi, els accessos a les aules sempre seran per les portes exteriors de cada 
aula.  
 
L’entrada al centre, a partir del  dia d’inici de curs, serà  esglaonada per 
grups. El seu respecte escrupolós evitarà aglomeracions al carrer: 
 

GRUP HORA 

PFI Vivers grup 1 8:30 

PFI Vivers grup 2 8:20 

GES/CAM/IOC 9:00 
 
Els passadissos d’accés als diferents espais assignats a cada grup estan 
senyalitzats i l’alumnat haurà de respectar-los per tal de garantir la distància 
de seguretat cada tutor/s de grup serà responsable del compliment de 
mesures a: l’entrada al centre, la sortida per al pati, l’entrada del patí i la 
sortida del centre per finalització de jornada. 
 
Els horaris de sortida al patí seran, per a cada grup: 
 

GRUP HORA 

PFI Vivers grup 1 11:30-12:10 

PFI Vivers grup 2 11:20-12:00 

GES/CAM/IOC 11:40-12:20 
 
Els horaris de sortida del centre per finalització de l’horari lectiu seran, per a 
cada grup: 
 

GRUP HORA 

PFI Vivers grup 1 15:10 

PFI Vivers grup 2 15:00 

GES/CAM/IOC 14:00 
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3. Estada al centre 

 

 Cada grup-classe està configurat com a grup de convivència estable, i és 
on es desenvoluparà l’activitat lectiva. Si entren diferents professors a una 
aula es consideraran els dos part del grup estable. 
 

 A l’aula, cada alumne/a disposa del seu espai  i cadira personalitzada amb 
noms i cognoms vetllant per mantenir la distància de seguretat.  

 Les aules estaran perfectament ventilades, amb les portes obertes. 
Obrirem les finestres o sortides d’emergència a cada canvi d’hora. Les 
aules i espais del centre es desinfectaran diàriament.  

 En l’interior de l’aula disposarem de: gel hidroalcohòlic, roll de paper i 
ampolla de viruscida desinfectant. 

 L’alumnat ha de portar el material propi, evitant intercanvis. Han de portar 
també una ampolla d’aigua. En cap cas podran fer ús de la font d’aigua 
del centre. 

 El material de les pràctiques a l’exterior o a l’hort també serà d’ús 
individual de cada persona. 

 El dia que es facin aquestes activitats pràctiques l’alumnat vindrà de casa 
amb els EPI posats. Com a molt, per la seva incomoditat se’ls deixarà 
posar les botes de seguretat abans de sortir de l’aula a realitzar l’activitat. 
Després de les pràctiques l’alumnat no es canviarà i sortirà cap a casa 
amb els EPI que portava posats. 

 L’ús de la mascareta és obligatori. Diàriament es prendrà la temperatura 
amb les següents freqüències: 

o En el moment d’entrada al centre 

o Abans d’accedir al centre a la tornada del pati  

 Les activitats esportives i de lleure s’hauran de planificar a primera o a 
última hora. Això significa que a primera hora ja vindran vestits amb la 
roba de gimnàs i a última marxaran amb aquesta roba. Aquestes activitats 
hauran de dur-se a terme, sempre que sigui possible en espais exteriors 
o en el pavelló cedit per l’ajuntament. En cap cas l’alumnat podrà utilitzar 
les dutxes d’aquests espais.  
 

 Els lavabos del centre estaran senyalitzats, ja que l’alumnat n’utilitzarà un 
i el professionals l’altre. A l’hora del pati només podran accedir al lavabo 
amb permís del seu tutor o tutora, d’un en un,  i sempre accedint per l’aula 
Arenal, si venen del pati o directe al passadís si estan dins a l’aula en el 
cas de l’alumnat assignat a l’Arenal. L’alumnat assignat a les dues aules 
de formació accedirà als lavabos per l’entrada principal i el professor o 
professora l’haurà d’acompanyar a la porta principal i demanar a recepció 
que li obrin. Si estan al patí accediran per l’Arenal. Serà imprescindible 
utilitzar el kit de desinfecció (paper i viruscida) abans de sortir per tal de 
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desinfectar les zones de contacte. El paper utilitzat s’haurà de dipositar 
als contenidors en tapa que estan instal·lats Al lavabo. És recomanable 
que vagin en hora de classe, millor que a l’hora del pati, sempre que sigui 
possible. Dintre dels lavabos disposarem de: paper higiènic, eixugamans 
i sabó. Els lavabos es desinfectaran durant el dia vàries vegades.  
 

 L’aula d’informàtica s’haurà de demanar amb antelació i notificar a la cap 
d’estudis de les dates d’utilització per tal de procedir a una neteja més 
profunda de  teclats, taules, cadires i ratolins. En el cas d’aquesta aula s’hi 
accedirà per la porta principal en el cas d’alumnat que estigui a les dues 
aules de formació o per l’Arenal en el cas de l’alumnat que estigui en 
aquesta aula. 
 

 L’alumnat no podrà utilitzar la sala del cafè, begudes i menjar. Si vol res a 
l’hora del pati li ha de demanar al seu professor o professora. 
 

 S’informarà a l’alumnat de l’obligatorietat, en el transcurs del pati de 
portar mascareta i mantenir la distància de seguretat. 

 S’informarà a l’alumnat  que no poden intercanviar-se ni material, ni 
menjar ni begudes.  
 

4. Pla d’actuació davant d’un possible cas 

 
La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes 
estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de 
seguretat.  
 
D’acord amb els moments de presa de temperatura exposats al punt anterior,  
si es detecta un cas amb febrícula i/o altres símptomes, la persona serà 
traslladada a la saleta d’aïllament, on el professorat de seguiment COVID-
19 durà a terme les següents actuacions:  
 

 Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:  

 
o Se l’ha de portar a un dels despatxos d'ús individual i es contactarà 

amb el director/a del centre educatiu. 
o Garantir sempre que no sigui contraindicat en les persones la 

distància i mascareta, tant de l’alumnat com de la persona que 
l’acompanyi al despatx. 

o Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per 
respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt 
freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-
se...) caldrà trucar al 061.  

 
Per fer aquest traslllat al despatx, els professionals s’equiparan amb: 
mascareta FFP2, pantalla de protecció i bates d’un sol ús. Al centre 
garantirem l’existència d’aquest material. 
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A continuació, la directora del centre realitzarà les accions següents:  
 

 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat 
amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

 Trucar a la persona referent COVID-19 que el centre té assignada que 
iniciarà el protocol. 

 Proporcionar a la persona referent de COVID-19 les dades de 
l’alumne o alumna, el contacte amb la seva família i la relació de 
persones del grup estable de convivència d’aquest alumne o alumna.   
 

 Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no 
lectius: 

o La família, tutors o tutores legals o la persona amb símptomes 
ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari 
del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per 
valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

o Si els professionals sanitaris determinen aïllament preventiu 
d’aquesta persona caldrà informar a la directora del centre a 
les 8:00 h del dilluns següent.  

 
A continuació, la directora del centre realitzarà les accions següents 
 

o Contactarà amb la persona referent de COVID-19, 
proporcionant les dades ja citades a l’apartat anterior. 
 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència 
establetot el grup de convivència estable té consideració de contacte 
estret, per tant s’ha de recomanar la quarantena de tot el grup de 
convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 
vigilància d’aparició de nous casos.  

 
Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a 
aquest grup i es farà a partir del dia següent a la comunicació del cas 
positiu. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència 
estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Aquestes PCRs 
es faran al mateix centre en un lloc ventilat, per facilitar la recollida i evitar 
desplaçaments als centres d’atenció primària. Un resultat negatiu 
d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir 
la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 
d’incubació. 

 

 En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari 
realitzar-la la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la 
simptomatologia. De manera general, es podran reincorporar quan faci 24 
hores que es troben sense febre.  
 

 Actuació en cas de germans/es i/o familiars d’un cas Des del centre 
s’haurà d’informar les famílies que els germans o germanes convivents 
d’un cas sospitós (aquell qui s’ha realitzat PCR i s’està en espera dels 
resultats), si es troben escolaritzats, han de quedar-se casa fins a 
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conèixer-ne el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al 
centre educatiu. En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els 
germans i familiars que són contactes estrets han de fer quarantena 
durant 14 dies. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no 
eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els convivents 
durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.  
 

 Gestió de casos en el personal docent La persona que presenti 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 s’haurà de col·locar una 
mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i 
posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària o mútua 
privada (MUFACE/ADESLAS) el més ràpidament possible. La directora 
informarà a la persona referent de COVID-19 assignada al centre. 
 

o En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la 
PCR per a coronavirus SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili 
en aïllament fins a conèixer-ne els resultats. La directora 
comunicarà Al departament de RRHH de l’entitat la seva situació 
d’aïllament per tal que es traslladi al Servei de Riscos Laborals 
perquè es puguin anar preparant les accions oportunes per si es 
tractés d’un cas positiu.  
 

 Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà 
reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi recuperat del 
quadre clínic i hagin passat almenys 24 hores sense febre 
i/o altres símptomes. 

 Si la PCR és positiva, la directora informarà a la persona 
referent de COVID-19 assignada al centre que iniciarà el 
protocol, i també al SRL i RRHH de l'entitat. 

 

5. Altres consideracions 

 
Per acabar, volem que sapigueu, famílies, tutores o tutors legals i alumnat,  
que en aquest curs tan complex que estem a punt de començar, des del CFA 
Lo Pont i des de la Fundació Gentis hem treballat i treballarem perquè els 
vostres fills i filles, joves, pugueu exercir el vostre dret a l’educació amb 
seguretat.  
Volem que aprengueu, que madureu emocionalment, que no visqueu la 
situació amb por, que us socialitzeu amb companyes i companys, que sortiu 
reforçades i reforçats en les vostres competències i habilitats. Per això 
aquest any l’acció tutorial serà més important que mai, i també, el treball de 
l’autonomia personal. És per això, que us demanem la vostra col·laboració 
perquè puguem tornar a l’escola d’una manera segura i confortable. 
  
Nosaltres, per la part que ens toca ja hem establert el sistema de formació 
telemàtica perquè cap de vosaltres hagi d’aturar el seu procés 
d’aprenentatge. 
 

 
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 


