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PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE 
 

INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Pla de Reobertura ha estat elaborat per la Direcció del Centre i 
presentat als docents, a l’administrativa i al Consell Escolar del Centre. 
També s´ha presentat a les persones externes del CFA que entraran al 
centre per fer el seu treball. 
 
Marc de referència: 
 
1. 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, de 19 de maig de 2020.  
 
2. 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) 
 

CONCRECIÓ DEL PLA DE REOBERTURA 
 
El curs s’acaba telemàticament. Tot i això hi ha algunes tasques que no es 
poden fer telemàticament: 
 

- Tasques administratives. 
- Atenció als alumnes que: 

. finalitzen l’etapa 

. no hem pogut atendre telemàticament 

. estan en una situació complexa i que necessiten ajuda individual. 
- Atenció als alumnes en grups reduïts ( màxim 15 alumnes). 
- Tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i emocional de 

l’alumnat. 
- Totes aquelles atencions  que només  es poden fer presencialment. 

 
 

PROFESSIONALS QUE PODEN FER ATENCIÓ PERSONAL 
 
Tot el personal del CFA, 2 docents de primària i 3 docents de secundària a 
mitja jornada poden fer atenció personal. 
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ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL AMB 
ALUMNES 
 
L’Helena del Projecte Marmi preveu atenció grupal (màxim 6 persones), PTT, 
Noves Oportunitats i Alfabetització faran tasques administratives i 
puntualment  faran atenció presencial individual que atendran a l’espai que 
se´ls ha adjudicat. El professorat del CFA farà atenció presencial individual 
amb cita prèvia i tasques administratives que només es poden fer 
presencialment, també en l’espai que els pertoca. 

 
- REPARTIMENT D’AULES: 

 
MATINS: 
 
. Helena (Projecte Marmi): aula 2 
Dilluns (i algun dimarts)  i divendres de 9:30 a 14 h. 
 
. Rocío (alfabetització) : aula 5  
Cada dia de 10 a 13h. 
 
. Biel (N.O.): aula 7 
Dimarts i dijous de 9 a 14 h. 
 
. Ariadna (PTT): despatxet del PTT 
Dimecres i divendres de 8 a 14 h. 
 
. Núria: despatx de secretaria a  
Dimecres i dijous de 9 a 13 h. 
 
. Esther : Aula 8 i dimarts secretaria. 
Dimarts, dimecres, dijous de 9 a 13 h. 
 
TARDES: 
 
. Montse: despatx de secretaria i aula 5. 
Dimarts i dimecres  de 17 a 20 h. (els dimarts de 18 a 20h atenció telefònica 
pel telèfon fixe). 
 
. Laia: aula 6. 
Dilluns de 17 a 20h. 
 
. Oleguer: aula 8. 
Dijous de 17 a 20h. 
 
. Pere: aula 6. 
Divendres de 17 a 20h. 
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MESURES DE PREVENCIÓ EN L’ÚS DELS ESPAIS 
 
 

MESURES PREVENTIVES GENERALS 
 
Cal proporcionar al personal treballador que hagi de romandre en el centre el 
material que es detalla a continuació: 
- Mascareta quirúrgica 
- Guants de nitril 
- De cara a les situacions en què no es pugui garantir el distanciament social 
de 2 metres (no existència d’elements separadors físics o mampara) caldrà 
mascareta de protecció respiratòria tipus FFP2 i pantalla facial. 
 
El centre haurà de disposar del material i les condicions que es detallen a 
continuació: 
-  Gel hidroalcohòlic viricida. 
- Mampara protectora que eviti la possible projecció de partícules i permeti el 
pas dels 
documents per la seva part inferior. 
- Sabó de mans suficient en els lavabos per garantir un assidu rentat de 
mans. 
- Paper suficient per eixugar les mans després de cada rentada. 
- Ventilació natural o forçada dels espais de treball. 
 
Durant l’atenció a l’alumnat en els centres, cal tenir en consideració les 
següents mesures preventives organitzatives: 
- Garantir una distància mínima entre les persones de 2 metres. 
- Informar a les/els alumnes que no s’atendrà a més d’una persona alhora 
(excepte els alumnes menors que poden venir amb un progenitor). 
- Organització dels espais que permeti la utilització del menor nombre 
possible d’espais dels centres, assegurant, però, el manteniment de la 
distància de 2 m. necessària entre les persones en totes les situacions 
(mentre s’esperen per ser ateses, durant la cita, a la sortida). 
- Es considera adequat que a l’interior dels centres estiguin únicament les 
persones que estan sent ateses i que la resta esperi el seu torn a l’exterior. 
- Difondre a la porta principal les normes d’higiene necessàries. 
- Preveure que els espais de treball del personal puguin ser d’utilització 
individual, en la mesura del possible. 
- Evitar compartir material (bolígrafs, grapadores etc.) 
- Difusió a tot el personal de les instruccions sobre les mesures preventives a 
prendre (distanciament, higiene de mans, etc). 
- En els casos que sigui possible, establir vies separades de sortida. per 
evitar fluxos creuats de persones. 
- Abans de l’entrada al centre, es dispensarà gel hidroalcohòlic viricida a la 
persona que ha d’entrar per tal que realitzi una higienització de mans. 
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MESURES PRÒPIES DEL NOSTRE CENTRE 
 
Els alumnes que siguin atesos presencialment, tot el personal del CFA i 
també el personal extern haurà d’omplir la declaració responsable abans 
d’incorporar-se al centre. No cal omplir la declaració si només es vol demanar 
una informació molt puntual o si només es ve a recollir un certificat. 
 
Les persones que en la declaració responsable al·leguen patir alguna de les 
malalties de l’apartat 2 no podran ser ateses presencialment. 
 
Totes les persones que entrin al centre han de portar mascareta i hauran de 
respectar el distanciament. 
 
El personal del CFA i també el personal extern s’asseguraran que no 
coincideixen més d’una persona al passadís o al lavabo. 
 
Cada persona del centre haurà d’anotar diàriament  totes les persones amb 
qui ha estat en contacte dintre del CFA per fer la traçabilitat si cal. 
 
La porta d’entrada estarà sempre tancada. Si hi ha la Núria obrirà a qui tingui 
cita prèvia i li indicarà la classe que ha d’anar o que s’esperi un moment a 
fora. 
Si l’alumne que pica no té cita prèvia la Núria n´hi donarà. 
Si no hi ha la Núria cada professor/a ha de ser responsable d’obrir la porta als 
seus alumnes. 
Els i les alumnes de l´Helena (Projecte Marmi) entraran esglaonadament per 
la porta d’emergència que estarà oberta mentre entrin, després es tancarà 
fins que surtin. 
Facilitarem la sortida del/ de l’ alumne/a que hagi estat atès/a per la porta 
més propera. En general és: aules 1, 2, 3 i 4 per la porta d’emergència, aules 
5, 6, 7 i 8 per la porta principal. La sortida d’alumnes es farà de manera 
esglaonada. 
 
En cas que vingui algun/a alumne/a sense cita prèvia anotarem les seves 
dades i les passarem al docent corresponent. Si només necessita un 
certificat, anotarem el seu nom i telèfon; podrà recollir-ho el dijous de l’altra 
setmana dintre l’horari d’atenció al públic. Per recollir certificats caldrà venir a 
l´hora d’atenció al públic: dimecres i dijous de 10 a 12h. 
 
Hem de deixar ben clar als alumnes amb qui tinguem contacte que han de 
demanar cita prèvia. També ho posarem al web, al tauler i a la porta 
d’entrada. 
 
Per demanar cita prèvia es podrà fer directament amb el professorat, al 
correu de l’escola, per WhatsApp, o pel fixe dintre l’horari d’atenció al públic: 
dimarts de 18 a 20h; dimecres i dijous de 10 a 12h. 
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Els telèfons es contestaran amb mascareta i es desinfectaran cada vegada 
que vingui el personal de neteja. 
 
Cada professor/a i l’administrativa tindran un ordinador assignat, al finalitzar 
la jornada, el personal de neteja el desinfectarà. Pels alumnes igual,  els 
ordinadors es desinfectaran cada dia. 
 
Si es preveu que l’alumnat ha d’utilitzar material escolar, se l´ha de portar. No 
es distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 
 
MESURES DE NETEJA PRÒPIES DEL CENTRE 
 
El personal de neteja vindrà a les 10h, a les 14h i al matí abans d’obrir. Faran 
neteja de totes les zones que han estat ocupades i zones comunes, fent 
èmfasi en els poms, manetes, interruptors, timbre, telèfons, i també en les 
taules, cadires, teclats, ratolins, arxivadors, etc. 
 
Al matí els lavabos estaran desinfectats. S’han d’utilitzar només en cas 
estrictament necessari; a les 10h vindrà el personal a desinfectar. A la tarda 
els lavabos tornaran a estar desinfectats. Al matí abans d’obrir tornarà el 
personal de neteja per desinfectar-los de nou. 
 
Al quartet de la neteja hi haurà un esprai de desinfecció i paper per si a algun 
docent  li cal en un moment puntual desinfectar alguna superfície. 
 
 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ 
DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID-19. 
 
- ALUMNES: 
 
. Aïllar l'alumne/a en un espai lliure de l'escola. 
. Avisar el pare, mare o tutor/a si és menor. 
. Informar al CAP per tal que activi els protocols. 
- Desinfectar el centre. 
 
- PERSONAL DOCENT, EXTERN I PAS: 
 
. Quedar-se a casa. 
. Posar-se en contacte amb el seu CAP. 
. Informar-ne a la direcció del centre. 
. Tornar a omplir la declaració responsable per donar constància i que el 
personal sanitari pugui fer el seguiment dels contactes. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Per alumnes majors de 18 anys: 

 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGesti
oAdministrativa/A820.pdf 
 
Per alumnes menors de 18 anys: 
 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGesti
oAdministrativa/A817.pdf 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf

