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1) CRITERIS GENERALS ADOPTATS PER LA DIRECCIÓ DEL CENTRE 
 
D’acord amb les instruccions publicades al web del departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya (Instruccions obertura centres) derivades del Pla d’obertura de 
centres aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, la direcció de l’Institut Josep 
Pla adopta les següents mesures: 
 
a. Totes les activitats educatives seguiran realitzant-se preferentment per mitjans 

telemàtics i evitant tant com sigui possible la presència al centre, tret que aquesta sigui 
completament necessària. 

b. L’assistència de l’alumnat i el professorat al centre serà totalment voluntària i tindrà per 
únic objectiu realitzar les activitats permeses en les instruccions esmentades. 

c. Qualsevol persona que no aporti signada la documentació requerida (declaració 
responsable, document d’autorització d’assistència de l’alumnat, etc.) no podrà accedir 
al centre en cap cas. Entre aquesta documentació s’inclourà sempre una declaració que 
acrediti que l’accés al centre es fa de forma voluntària i que es deslliura expressament 
de qualsevol responsabilitat la direcció del centre en cas de contagi per la Covid-19. 

d. Tota persona a qui s’hagi autoritzat l’accés al centre haurà de comunicar immediatament 
qualsevol canvi respecte a la seva situació inicial: aparició de símptomes, contacte amb 
persones infectades, aparició de patologies incloses en la relació del personal 
vulnerable, etc. 

e. Es denegarà l’accés o haurà d’abandonar el centre immediatament qualsevol persona 
que presenti símptomes clars relacionats amb la Covid-19, especialment la febre, la tos, 
dificultat respiratòria, diarrea, malestar general, la pèrdua d’olfacte o qualsevol altre 
quadre infecciós.  

f. L’alumnat haurà de tenir el calendari vacunal al dia i es desaconsella l’assistència de 
l’alumnat amb les malalties cròniques d’elevada complexitat relacionades en les 
instruccions del Departament d’Educació. 

g. Qualsevol persona que no compleixi de forma estrictes les mesures higièniques 
previstes en les instruccions esmentades i en aquest pla haurà d’abandonar 
immediatament el centre. En cas de reincidència, ja no se li permetrà accedir al centre 
durant la resta del mes de juny. 

h. Aquest pla serà modificat oportunament en cas que les autoritats competents dictessin 
noves disposicions que suposessin una alteració significativa de les condicions inicials. 
Específicament, qualsevol retrocés a la fase 1 o 0 de l’Estat d’Alarma suposarà la no 
aplicació del present pla i el retorn a la situació prèvia a l’obertura del centre. 
 

2) PERSONAL AMB DISPONIBILITAT PER LA PRESÈNCIA AL CENTRE 
 
Un cop coneguda la disponibilitat del professorat, la direcció de l’Institut Josep Pla adopta 
les següents mesures: 
 
a) Personal subaltern: cap de les dues persones pot ser present al centre durant el mes 

de juny ja que estan incloses entre el personal vulnerable. Hem estat informats que no 
es procedirà a la seva substitució de cap forma i per tant no és possible una obertura 
del centre generalitzada. Es programaran de forma expressa només actuacions 
puntuals i se citarà específicament l’alumnat o les famílies implicades en les actuacions 
presencials. Les activitats que s’hi facin seran de forma individual o en grups molt reduïts 
per assegurar una ocupació mínima del centre i la seguretat en el control dels accessos. 
Els membres de l’equip directiu i el personal administratiu (PAS) realitzaran el control 
d’accés al centre i l’atenció telefònica. El professorat no podrà disposar dels serveis 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf


habituals que presta aquest personal (claus, reprografia, etc.) i haurà de vetllar per 
organitzar les seves tasques sense aquest suport. 

b) Marc horari d’obertura del centre: degut a les limitacions derivades del punt 2a) 
s’estableix un horari marc d’obertura del centre de les 9:00 a les 13:00h. Aquesta 
limitació té l’objectiu també de facilitar la tasca telemàtica del professorat amb presència 
al centre. 

c) Professorat: han fet la declaració responsable i han estat considerats aptes per a la 
seva presència al centre un total de 28 professors dels 46 de l’actual plantilla. Combinat 
amb els efectes d’allò explicat en el punt a) i tenint en compte que en el cas dels grups 
de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat el percentatge de professorat disponible és encara 
inferior, s’oferiran només algunes sessions presencials que s’hagin considerat 
indispensables per aconseguir l’efecte desitjat. 

d) El personal de Serveis externs: EAP, Serveis Socials, CREDAC haurà de complir els 
mateixos requisits que el professorat per accedir al centre en el cas que això sigui 
necessari. 

 
3) REQUISITS PER LA REINCORPORACIÓ DEL PROFESSORAT 

 
La reincorporació del personal docent de manera presencial als centres educatius s’ha de 
realitzar, durant el mes de juny, en els termes previstos en la Instrucció  2/2020, de 28 de 
maig,  i en el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització 
del curs 2019-2020 i les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius 
en desplegament d’aquest Pla.  
La direcció del centres va informar a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de 
declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de 
COVID19, per tal d’identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials 
en correu de data 27 de maig de 2020 omplint la declaració responsable a l’enllaç 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ. 
 
Personal en situació de risc. Grup vulnerable.  
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són els 
següents: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia 
hepàtica crònica severa, malaltia pulmonar crònica, insuficiència renal crònica, 
immunodepressió, l’obesitat mòrbida (IMC>40), càncer, dones embarassades i més grans 
de 60 anys.  
Aquestes persones no poden prestar serveis ni participar en les activitats del centre del mes 
de juny de forma presencial i continuaran prestant serveis en la modalitat no presencial. 
 
Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec.  
- El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec 
que hagi de prestar serveis presencials gaudirà de preferència en l’aplicació dels sistemes 
de flexibilitat horària, règim de torns i d’horaris especials que el centre determini per tal de 
dur a terme les activitats educatives presencials fins a final del curs 2019-20  
- 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, no està obligat a 
prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no 
presencial. Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una 
declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui 
fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant de 
convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones 
adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis. 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ


Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis 
responsables i per part de la Inspecció de Serveis. 
 
 

4) PREVISIÓ ALUMNAT AMB PRESÈNCIA AL CENTRE 
 
a) Degut als condicionants expressats anteriorment la previsió màxima d’alumnat és la 

següent: 
Segon de batxillerat: 2 grups reduïts de 15 alumnes màxim per realitzar sessions de 
dubtes en l’horari que s’exposa en el punt 4). Ocasionalment es podrà realitzar alguna 
sessió puntual més d’alguna matèria que s’hagi d’examinar a les PAU o, si s’escau, que 
tingui alumnat pendent a l’avaluació extraordinària si en les sessions telemàtiques amb 
el professorat es considera necessari. En aquest cas caldrà consultar amb la direcció 
per incorporar-la al horari anterior. 
Calculem una assistència total màxima d’uns 20/30 alumnes. 
Tutoria de grup alumnat SIEI: grup de 10 alumnes màxim per realitzar una única sessió 
de tutoria de grup. 
La resta de grups: assistència puntual amb cita prèvia per a entrevistes amb els tutors 
del seu grup o, ocasionalment amb els coordinadors dels cursos/nivells o amb membres 
de l’equip directiu. En tractar-se d’entrevistes individuals no cal establir un horari 
específic dins del marc general ja que com a molt hi hauria 16 tutors entrevistant famílies 
alhora. Tan sols cal que el tutor concerti l’entrevista amb la família i que aquesta dugui 
signats els documents necessaris (declaracions). 
Calculem una assistència màxima a la mateixa hora d’unes 10/12 famílies (un alumne 
més un sol progenitor). 
 

5) ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 
 

Grups d’alumnes amb sessions previstes de classe: 
 
Cada grup d’alumnes serà totalment estable i romandrà a l’aula des de la seva entrada 
fins a la sortida (3 hores seguides com a màxim). No hi haurà esbarjo. 
El professorat que faci la primera sessió s’assegurarà que l’alumnat porta la mascareta, 
que es fa la neteja de mans i que l’alumnat es col·loca a l’aula en un lloc fix, respectant 
les mesures de distanciament i higiene. El professorat de les sessions següents vetllarà 
perquè continuïn respectant-se les mesures anteriors. 
 
Horaris per a les dues setmanes: 
 
Grup 1: 2n BTX A (Humanitats i Ciències Socials): 15 alumnes màxim. Aula 11 
 

Dillluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9-10h 
Economia i 
organització 
d’empresa 

9-10h 
Llengua 
Anglesa 

9-10h 
Economia i 
organització 
d’empresa 

9-10h 
Llengua 
Anglesa 

9-10h 
Economia i 
organització 
d’empresa 

10-11:10h 
Llatí 

10-11h 
Llengua 
Catalana 

10-11:10h 
Llatí 

10-11h 
Llengua 
Catalana 

10-11:10h 
Llatí 

 11-12h 
Literatura 
Catalana 

 11-12h 
Literatura 
Catalana 

 

 
 



 
 
 
Grup 2: 2n BTX A (Ciències i Tecnologia) Aula 14  
 
Aquest grup accedirà al centre a les 8:50h per no coincidir a l’entrada amb el grup 
anterior. 
 

Dillluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:50-10h  
Biologia 

8:50-10h 
Llengua 
Catalana 

8:50-10h  
Biologia 

8:50-10h 
Llengua 
Catalana 

8:50-10h  
Biologia 

10-11h 
CTMA 

10-11h 
Llengua 
Anglesa 

10-11h 
CTMA 

10-11h 
Llengua 
Anglesa 

10-11h 
CTMA 

     

 
 

 
6) PLANIFICACIÓ ATENCIÓ PERSONALITZADA I ACCIÓ TUTORIAL 

 
Tutoria en petit grup a la SIEI: 
 
Els 10 alumnes de la SIEI faran una sessió de tutoria conjunta amb les seves tutores a l’aula 
SIEI per organitzar el treball telemàtic de cara a l’estiu i la incorporació al setembre. La 
sessió es farà de de 10:30 a 11:30 el dimecres 10 de juny. 
 
Tutoria (resta de grups): Els tutors i tutores dels diversos grups així com els coordinadors 
de curs/nivell o els membres de l’equip directiu acordaran en aquells casos en què ho 
considerin necessari les entrevistes presencials amb l’alumnat i la seva família, sempre de 
forma individual. Les famílies seran citades de forma individual i hauran de signar la 
documentació requerida en el punt 1c. 
Cada tutor farà les entrevistes en un espai fix cada dia i la taula i les cadires utilitzades seran 
desinfectades després de cada entrevista. S’utilitzaran les aules més grans, amb les 
finestres obertes i amb el mateix mobiliari. Aquest es col·locarà de forma que asseguri la 
distància mínima de 2 metres entre el tutor i l’alumne i l’únic familiar acompanyant. 
Les aules utilitzades seran: aula 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 

 
 

7) CONTINUÏTAT DE L’ACCIÓ EDUCATIVA TELEMÀTICA 
 
El professorat del centre continuarà la seva activitat telemàtica com ho ha vingut fent durant 
el tancament del centre fins al final de curs (o fins a finals de juny en el cas de matèries 
examinables a les PAU). Es continuaran utilitzant els mateixos mitjans: Classroom, Gsuite i 
Meet, preferentment. 
 

8) REQUISITS PER LA REINCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT 
 
La reincorporació al centre de l’alumnat és de caràcter voluntari. 
Per poder reincorporar-se els alumnes 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 positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 



En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, la família 
haurà de consultar amb el seu equip mèdic de referència la idoneïtat de reprendre l’activitat 
escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  
▪ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.  
▪ Malalties cardíaques greus.  
▪ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 
tractaments immunosupressors).  
▪ Diabetis mal controlada.  
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  
Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les seves 
famílies per saber quants alumnes es reincorporaran de manera presencial.  
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu 
una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o 
filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre 
educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir 
un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.  
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla 
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà 
assistir al centre. 
 
 

9) NORMES D’HIGIENE I SEGURETAT BÀSIQUES 
 
A més de les normes expressades als punts 1 i 7, se seguiran estrictament les següents: 
 
-Tota persona que accedeixi al centre durà una mascareta correctament posada. 
-A l’entrada al centre -i cada dues hores com a mínim- tothom haurà de rentar-se les mans 
amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic. El professorat que atengui els grups reduïts 
ordenarà el rentat de mans a l’alumnat abans d’iniciar la seva sessió. 
-No es compartirà l’ús d’objectes de cap mena i es reduirà al mínim possible l’ús de 
documentació en paper. 
-Cada alumne ocuparà el mateix lloc a l’aula durant totes les sessions previstes. 
-Les primeres fileres quedaran buides per assegurar la distància entre el professorat i 
l’alumnat a l’aula.  
-S’evitarà tot contacte físic i es respectarà la distància mínima de dos metres entre alumnes 
a l’aula i entre tota persona en les entrevistes. 
-Els alumnes no romandran al passadissos en cap moment i les entrades i sortides seran 
esgraonades per evitar la coincidència de diversos grups alhora. 
-S’efectuarà una neteja diària de l’aula abans i després de la seva utilització. 
-Els telèfons del centre o altres objectes que el professorat hagi de compartir forçosament 
es desinfectaran abans i després del seu ús. 
-Les famílies o persones tutores han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol 
cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre 
educatiu davant de qualsevol incidència. 
 

10)  ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 
Amb el present document es fa difusió, entre el personal treballador, dels 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 dels infants així com del 
personal docent i no docent. Des del professorat, cal recordar a l’alumnat mesures bàsiques 
d’higiene: 



Conductes saludables. Tossir i esternudar al colze. 
Utilització correcta de les mascaretes.  
Es disposaran, repartits pel centre, cartells i infografies recordant la importància de seguir 
les mesures de prevenció, sobretot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització 
correcta de la mascareta.  
a. 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. S’han organitzat les aules amb una 
capacitat màxima de 15 alumnes. La distància a mantenir serà de 2 metres entre les 
persones. 
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 i mantenint la distància per evitar aglomeracions. Tot el personal del centre, 
professorat i PAS, serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Els 
pares i mares no poden accedir a l’interior del centre, excepte al vestíbul de secretaria i als 
despatxos del pis superior, per tràmits administratius i reunions de tutoria. 
b. Rentat de mans  
Es tracta de la mesura més efectiva per a preservar la salut de tota la comunitat educativa. 
Hi haurà personal de neteja i manteniment permanentment en horari de matí, per mantenir 
la higiene dels lavabos i l’existència de sabó i i tovalloles d’un sol ús en tot moment. 
Es requerirà rentat de mans:  

- A l’arribada i a la sortida del centre. 
- Abans i després d’anar al WC. 

En el cas del professorat i el PAS, el rentat de mans es durà a terme:  
- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes. 
- Abans i després d’entrar en contacte amb aliments. 
- Abans i després d’anar al WC  

Es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal a consergeria 
i a la sala de professors.  
c. Mascaretes  
Com que hi ha molts moments en què es fa difícil complir la mesura de distanciament, 
s’estableix com a mesura de caràcter obligatori que els alumnes assisteixin al centre 
amb mascareta higiènica del tipus quirúrgic. Caldrà que la portin correctament 
posada en tot moment. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i 
enretirada. 
 
VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS  
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, caldrà tenir en consideració les recomanacions del Departament 
de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals 
de concurrència humana.  
Pautes generals de neteja i desinfecció  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. 
Se seguiran 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.  
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, 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 al final de la jornada 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 dilució 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 %)  

- 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.  
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 infants si 
no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada adolescent 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  
- 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.  
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID  
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 
cada moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament 
preventiu).  
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  
- Avisar pares, mares o tutors.  



- Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o 
pediatra.  

- Informar al CAP de referència, 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 un treballador o treballadora:  
- No assistir al centre  
- Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació: 
- 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.  
 
 

11)  DOCUMENTS NECESSARIS PER ACCEDIR AL CENTRE 
 
-L’alumnat haurà de lliurar el primer dia l’autorització dels pare/mare/tutor legal en el format 
que ens proporcioni l’administració educativa. A aquesta autorització s’hi afegirà una 
declaració signada en la qual reconegui que l’accés del seu fill/a al centre és totalment 
voluntari i que deslliura de tota responsablilitat la direcció del centre en cas de contagi per 
la Covid-19. 
 
-El professorat haurà d’haver fet la declaració responsable i haver estat declarat apte per a 
la seva presència al centre. Igualment signarà una declaració reconeixent que l’accés al 
centre és totalment voluntari i que deslliura de tota responsabilitat la direcció del centre en 
cas de contagi per la Covid-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Models d’autorització: 
 
Declaració responsable alumnat major de 18 anys. Pdf adjunt 
 
Autorització alumnat menor de 18 anys. Pdf adjunt 
 
 
Model Reconeixement risc: 
 
 
 
Jo, ...................................................................., amb DNI .............................. declaro: 
 
Que la meva presència (i, en el su cas, la del meu fill/a ..........................................................) 
al centre educatiu Institut Josep Pla és totalment voluntària i que se m’ha ofert la possibilitat 
de realitzar la mateixa activitat per mitjans telemàtics. 
 
Que conec l’existència d’un risc de contagi de la Covid-19, tot i les mesures d’higiene i 
distanciament adoptades en el centre d’acord amb les instruccions rebudes de les 
administracions educatives. 
 
Que renuncio expressament a qualsevol reclamació judicial, penal o administrativa, a la 
direcció del centre pels perjudicis ocasionats en cas de contagi per la Covid-19. 
 
Que em comprometo a complir els compromisos relacionats amb les mesures de seguretat 
i higiene adoptades per prevenir el contagi de la Covid-19, en especial l’absència de 
símptomes, el respecte a la distància de seguretat, el rentat de mans i l’ús de la mascareta 
en tot moment i em comprometo a abandonar el centre immediatament en el cas que la 
direcció del centre m’ho demani per no complir-los. 
 
Barcelona, ........... de juny de 2020 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
 


