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El dimecres 20 de maig, el Conseller d’Educació va anunciar que el seu Departament 

havia presentat al PROCICAT el Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de 

Desescalada que permet l’obertura de centres educatius i conté les mesures de 
protecció i control del Covid-19 establertes per les autoritats sanitàries. 

El pla efectua propostes per a l’acció educativa amb un triple objectiu: 

- El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els grups que acaben 
etapa, en el nostre cas, GES i cursos de preparació de Proves d’Accés. 

- L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. 

- La planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021. 

L’obertura del CFA Mollet del Vallès, seguint les indicacions del Pla esmentat, es farà 
el primer dia lectiu després que la nostra regió sanitària (Barcelona, àmbit metropolità 
nord) entri en fase 2 de desescalada, és a dir, el dilluns 8 de juny de 2020, prèvia 
elaboració del present Pla d’Obertura propi, seguint les Instruccions per a 
l’Organització de l’Obertura dels Centres Educatius. 
 

1. MARC NORMATIU 
 

- 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 del 
Centres i els estudis del curs 2020-2021 

- Instruccions per a l’Organització de l’Obertura dels Centres Educatius 

- Instruccions per als Centres Educatius sobre els Canvis en la Gestió de la 

Preinscripció i Matrícula del Curs 2020-2021 motivats per la situació de 
pandèmia (Ensenyaments impartits en centres i aules de Formació d’Adults) 

 

2. DIAGNOSI I PREVISIONS. L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE  
 

2.1 Alumnat 
 
El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. L'alumnat que vingui al CFA 

Mollet del Vallès haurà de presentar una declaració responsable d'acord  el 
model que es facilitarà. 

Segons el seguiment fet pels tutors dels diferents grups i prenent com a referència les 
modalitats d’activitats que estableixen les Instruccions, la nostra obertura se centra en: 
 

- L’acció tutorial presencial d’alumnes que acaben etapa GES 2 i dels que han 

de superar Proves d’accés (sessions d’orientació i d’entrega de documentació 
acadèmica).  

- L’atenció personalitzada del tutor/ tutora amb l’alumnat de qualsevol curs i 
nivell per a fer companyament emocional i tutorial. 
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2.2 Disponibilitat de professionals 
 
En base a la Declaració Responsable i les Instruccions sobre Conciliació Familiar, s’ha 
identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats presencials (tots 
els participants han signat la Declaració Responsable i no pertanyen a cap grup 
vulnerable). 
 
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al 
centre és de:   
 

Docents No docents 

8 2 

 
 

2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre 
 
Des de les tutories s’ha contactat amb els alumnes mitjançant el correu electrònic del 
centre, el canal de Telegram i/o trucada telefònica. 

Considerant aquests contactes i la diagnosi realitzada, el centre preveu les 
següents activitats i nombre de participants:  

 
 

 GES2 PAGS m PAGS t PAU>25 Instr.1A 
Acció educativa 

presencial 
     

Atenció 
personalitzada 

4   4 5 

Atenció grupal 
 

 22 15   

TOTAL 
 

4 22 15 4 5 

 
 

  

2.4 Organització de l’acció educativa presencial 
 
L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara, és a 
dir, el curs acabarà en aquesta data de forma no presencial. 

Nombre d’alumnes dels nivells que assistiran presencialment al centre 

 
 

Calendari juny GES 2 PAGSm PAGSt Instr 1Am 

8 x    

9  x   

10   x  

11     

12    x 
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15-19 Preinscripcions presencials 

 
 

Organització de grups d’alumnes i del professorat  

 
L’atenció en grups no superarà les 15 persones. 

 

El professorat que hi intervindrà serà el següent: 

 

GES 2  GSm GSt AU Instr. 1 A m 

Hugo López Laura Valentí Juanjo Caballero Gloria Sáez Virgínia Millan 

 

 

Horaris del grups  

 
 

GES 2 GSm GSt AU Instr. 1 A m 

dilluns 8 dimarts 9 dimecres 10 dijous 11 divendres 12 

18.00h 10.30h/12.00h 17.00h/18.30h 17.00h 10.00 

 

Identificació dels espais que ocuparà cada grup o atenció individualitzada  

 

 

Grup Espai Nombre 
alumnes 

Superfície Verificació nom. 
max alumnes 

GES 2 Pati/Aula 5 4 +400 m2 OK 

GSm Pati/Aula 4 i 5 22 +400 m2 OK 

GSt Pati 15 +400 m2 OK 

AU>25 Pati 4 +400 m2 OK 

Instr. 1Am Pati 5 +400 m2 OK 

 

Fluxos de circulació 
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L’accés d’alumnes es farà a la porta d’entrada, prèvia identificació personal i 
comprovació al llistat de persones que han confirmat la seva participació. Passaran a 
fer la sessió de tutoria a la zona habilitada del jardí on hi haurà només cadires, 
convenientment situades a la distància recomanada (2 m). 
 
Cal espaiar les atencions presencials, com a mínim, mitja hora perquè els grups no 
coincideixin a l’entrada i/o sortida del centre. 
 
 

2.5 Planificació de les actuacions d’atenció durant el període de Preinscripció 
(del 15 al 29 de juny) 

 
Preparació de la preinscripció telemàtica a través de formularis per a cada 
ensenyament penjats a la pàgina web, a partir de l’1 de juny. 

Preinscripció telemàtica del 15 al 29, gestionada per les diferents coordinacions. 

 

Preinscripció presencial del 15 al 19, per alumnes nouvinguts, amb cita prèvia 
telefònica: 2 atencions personalitzades cada mitja hora, de 10.00 a 13.00h (dijous i 
divendres) i de 17.00 a 20.00h (de dilluns a dimecres) 

L’equip d’atenció presencial que hi participarà serà el següent: 

 

 

15  juny 16 juny 17 juny 18 juny 19 juny 

Josep  
Laura  
Gloria 
conserge 

Virginia 
Yolanda 
Glòria 
conserge 

Josep  
Laura 
Gloria 
conserge  

Virginia 
Yolanda  
Hugo 
conserge 

Josep  
Laura 
Hugo 
conserge 

 
 

2.6 Planificació de les actuacions durant el mes de juliol 

 
El centre romandrà obert per tasques administratives durant, com a mínim, les 2 
primeres setmanes, en horari de matí. Els penjaran les llistes d’admesos a la tanca 
exterior.  
 
Com cada curs, preveiem la permanència de l’equip directiu al centre fins a la tercera 
setmana de juliol aproximadament,  per realitzar les tasques d’acabament de curs: 

- Memòria Anual 2019-2020 

- Recollida de dades del FSE i entrega a la Coordinadora Territorial 

- Altres tasques d’administració: revisió exercici econòmic Esfera, previsió de 
materials,… 

- Inici elaboració PGA 2020-21 

- Consell Escolar: aprovació de la Memòria i dades de preinscripció 
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2.7 Informació als professionals 
 
Abans de l’obertura del centre, la direcció ha explicat al personal que participarà en les 
activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures 
específiques i els protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament 
d’Educació. 

 

3. MESURES DE PROTECCIÓ 
 

Per a 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.  

▪ A l’entrar al centre tothom haurà de rentar-se les mans amb una solució 

hidroalcohòlica. 

▪ Dins del centre, tothom haurà de portar posada com a mínim una mascareta 

higiènica. 

▪ L’anterior pot dispensar-se en casos de situacions personals puntuals perquè 

estiguin treballant sols i/o molt allunyats de les altres persones. 

▪ S’ha de mantenir una distància mínima de 2 metres entre les persones. 

▪ En els espais on hi ha hagi membres de la comunitat educativa o persones 

amb cita prèvia sempre han d’estar ventilats. 

▪ La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà per part de l’empresa 

de neteja, al menys, amb una periodicitat diària i si dintre del dia calgués fer-ho 

més vegades, i l’empresa no ho fes, es farà per la persona que l’està utilitzant. 

Nota: La desinfecció es pot fer:  

1. Utilitzant alcohol etílic entre el 62-71% que s’obté directament o a partir de 

l'alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml 

d’aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé, 

2. 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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4. 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 (en el moment d’elaboració 
d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).  

Si hi ha aparició de símptomes a l’alumnat que està al centre:  

▪ Aïllar l’alumne/a en un espai específic i, en cas que sigui menor d’edat, 
avisar pares, mares/tutors o d’altres familiars,. 

▪ Informar l’alumne, i a la família en cas de menors, 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. 

 
 

 

Mollet del Vallès, 4 de juny de 2020 

 

Virgínia Millan 

Directora 
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