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1 INTRODUCCIÓ  
Aquest Pla d’Obertura de l’institut s’aplicarà quan Castelldefels entri en fase 2.  Veient l’evolució de la 
pandèmia, el podríem aplicar a partir del dia 8 de juny. 

El curs 2019-20 a tots els efectes finalitzarà el 19 de juny de 2020 i finalitzarà de manera telemàtica.  La 
docència, l’acompanyament i orientació de l’alumnat, les entrevistes amb famílies i/o alumnes, les reunions 
dels equips de treball (equips docents, juntes d’avaluació, claustres, etc.) es duran a terme de manera 
telemàtica amb els diversos recursos emprats fins el moment: correu electrònic, google-meet, etc. 

Només es podran fer activitats que requereixin presencialitat en aquells casos que s’especifiquen en aquest 
Pla i amb totes les mesures de seguretat i criteris d’aplicació que s’hi especifiquen. 

2 FINALITAT  
Amb aquest Pla ens plantegen els següents objectius: 

- Impartir classes de repàs voluntàries per a segon de batxillerat. El destinatari és 
 - L’alumnat de segon de Batxillerat que es presenti a les PAU i només de les matèries que s’hagi 
matriculat a les PAU.   
 - L’alumnat de segon de Batxillerat que no ha superat alguna matèria a l’Avaluació Final Ordinària i 
s’hagi de presentar a l’avaluació final extraordinària, només per a aquestes matèries no superades. 
 
- Atendre en tutories individualitzades amb el Tutor/a Orientador/a o altre professorat del centre,  a aquells 
alumnes i/o famílies que es consideri necessària la presencialitat per a poder fer aquestes tutories 
individualitzades, sigui del curs que sigui.  Preferentment per a alumnat de 4t d’ESO ja que es tracta del final 
de la seva etapa d’escolaritat obligatòria i prioritzant l’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs 
(batxillerat, formació professional i règim especial). També per alumnat d’altres cursos i nivells amb les 
finalitats següents: 
  I. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment amb situacions de major 
fragilitat i vulnerabilitat.  
 II. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els serveis els serveis educatius externs que 
es considerin necessaris. 
 III. La formulació d’un pla personalitzat per als alumnes que ho requereixin, que li permeti afegir un 
contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs. 

 
- Poder dur a terme possibles gestions que hagin de fer famílies o alumnes i que sigui impossible 
fer-les telemàticament o telefònicament.  Com poden ser:  buidar taquilles, gestions amb Secretaria 
que requereixin la presencialitat de l’interessat-da, etc. 

3. DATES D’APLICACIÓ DEL PLA  
Com ja hem indicat  a la Introducció d’aquest document,  aquest Pla s’aplicarà quan Castelldefels entri en 

fase 2 i, veient l’evolució de la pandèmia, el podríem aplicar a partir del dia 8 de juny. 

4. ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA I DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

4.1. ALUMNAT 
Com es podrà accedir a l’institut ?: 
 
- Per a classes de repàs voluntàries per a de 2n de batxillerat. 

- L’alumne o la família haurà d’haver omplert obligatòriament el qüestionari que a tal efecte hem fet 
arribar per correu electrònic, en el qual els informem dels requisits per a poder accedir a l’institut i els 
preguntem a les classes presencials de quines matèries voldrien assistir.  No podrà accedir cap 
alumne que no hagi emplenat degudament l’esmentat formulari.  Això ens permetrà saber quins 
alumnes de segon de batxillerat, de manera voluntària, voldran assistir al centre i de quines matèries 
voldran fer les classes de repàs. 

- Abans del 5 de juny cada família haurà d’haver fet arribar a l’institut la  Declaració Responsable 
degudament signada pel pare/mare/tutor legal.  La Declaració Responsable es farà arribar per correu 
electrònic ( a8045537@xtec.cat ) indicant a l’assumpte del correu “Declaració Responsable de la 

a8045537@xtec.cat
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família de xxx”.  El model de Declaració Responsable l’enviarem per correu electrònic a les famílies 
dels alumnes de segon de batxillerat, la penjarem a la web i també es pot trobar a l’enllaç 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.
pdf      

- El primer dia de presència a l’institut cada alumne haurà de lliurar a Secretaria una fotocòpia del 
calendari vacunal al dia. 

- Sense aquests dos documents (Declaració Responsable i Carnet Vacunal) no es podrà accedir al 
centre. 

- Requisits per a poder entrar al centre: 
 -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.  -Que 
no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 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, es valorarà de manera 
 conjunta –amb la família i 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.  

- Hauran de portar diàriament dues mascaretes, una posada i una altra de recanvi. 
- En cap cas podran intercanviar-se material (bolígrafs, típex, calculadores, etc.). 
- No es podrà ni menjar ni beure dins de l’edifici. 
- Les màquines expenedores de begudes i menjar i les fonts del pati no estan en funcionament, per 

tant caldrà portar de casa tot el que es consideri necessari. 
- Caldrà fer un ús molt escrupolós d’allò que és comú:  lavabos, taules, papereres, etc. 
- Els grups dins d’una aula mai seran superiors a 15 alumnes, per tant és possible que en algunes 

classes es barregi alumnat de diferents grups. 
- No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 
- El rentat de mans serà obligatori a l’entrada i la sortida de l’institut i abans i després d’anar al W.C. 

 
- Per a tutories individualitzades amb el Tutor/a Orientador/a o altre personal 
      -   Si la iniciativa de la tutoria individualitzada és de la família o l’alumne, caldrà que es posin  
 en contacte amb el tutor orientador per correu electrònic i amb ell/a concretar dia i hora de  
 la reunió. 

- Si la iniciativa de la tutoria individualitzada és del Tutor/a Orientador/a o d’algun altre treballador/a 
del centre, serà ell qui es posarà en contacte amb la família per a concretar dia i hora de la reunió. 

- A aquestes reunions de tutoria individualitzada hi podran assistir l’alumne i un dels dos progenitors 
de l’alumne,  mai els dos. 

 
- Per a possibles gestions d’alumnes o famílies (buidar taquilles, Secretaria, etc.) 

 -    Sempre amb cita prèvia, que s’haurà de sol·licitar trucant entre les 9h i les 14h a partir del dia 8 de 
juny del al telèfon l’institut: 93.664.22.52. 
- Només podrà accedir al centre una persona per família, que serà acompanyada en tot moment per 

dins del centre per algun treballador-a de l’institut (preferentment una de les conserges).. 
 
- Criteri general 
 Com a criteri general hem d’indicar que: 
  - Lamentablement no podrem deixar entrar a ningú que no tingui cita prèvia. 
  - Tothom que accedeixi al centre haurà de respectar en tot moment les mesures de  
  prevenció que les autoritats sanitàries dictaminin en cada moment en funció de  
  l’evolució de la pandèmia (distàncies de seguretat, mascaretes, rentat de mans amb  
  gel hidroalcohòlic abans d’entrar al centre, etc.). 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
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4.2. PERSONAL DEL CENTRE  
Tots els treballadors de l’institut han estat  informats de la necessitat de declarar les condicions de 

vulnerabilitat en relació al COVID19, responent a les preguntes que se’ls plantegen a l’enquesta que poden 

trobar a l’enllaç  https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ         

Això ens  permetrà identificar al personal que pot participar en les activitats presencials. 

En cap cas un treballador o treballadora que estigui en un dels grups de risc podrà accedir a l’institut, ni quan 

hi hagi alumnes ni quan no n’hi hagi. 

Totes les reunions d’equips de treball (equips docents, juntes d’avaluació, claustre, consell escolar, 

departaments didàctics, etc.) es realitzaran de manera virtual. 

Personal que assistirà al centre a partir del dia 8 de juny: 

Professorat:  estan detallats en l’apartat 4.7 d’aquest Pla, hora per hora i aula per aula. 

PAS:  les dues conserges i una administrativa. 

Equip directiu:  durant tot l’horari que el centre estigui obert sempre hi haurà present un membre de l’equip 

directiu 

4.3. ESPAIS I GRUPS  
Per a les activitats presencials només s’utilitzaran els espais de la planta baixa de l’edifici principal.  És a dir: 

-Per a fer reunions de tutories individualitzades: l’aula 101 (sala de guàrdia) i l’aula 110 (laboratori FQ).  

-Per a fer classes de repàs amb alumnes de segon de batxillerat: les aules 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

100 (biblioteca) i 109 (laboratori BG).  L’aula 100, si les condicions ho permeten, pot encabir classes de 

repàs de dos grups molt reduïts d’alumnes simultàniament (cada grup  d’un nombre màxim de 5 alumnes), 

aquests dos grups reduïts d’alumnes han d’estar clarament separats entre sí.  A les altres aules el nombre 

màxim d’alumnes serà de 15.  Respectant en tot moment i en tots els casos la distància mínima de  4 m2 per 

alumne. 

-Lavabos:  -per a alumnes, els del passadís 11 (davant de consergeria). 

  -per treballadors i treballadores, el lavabo de direcció. 

-Espais de descans del professorat: -la sala de professors (cal recordar que no estaran en funcionament les  

     màquines expenedores de begudes i menjar). 

      

-Espais de gestió: -Consergeria 

   -Secretaria 

   -Despatx de direcció 

   -Despatx de cap d’estudis / coordinador pedagògic.  

 

En tots aquests espais es senyalitzaran clarament quines són les taules i cadires que es podran utilitzar i 

quines no es poden utilitzar i els recorreguts d’entrada i sortida. 

Tots aquests espais (llevat del cas dels WC, lògicament) romandran sempre amb totes les portes i persianes 

i finestres obertes. 

En cap cas podran utilitzar-se altres espais que no siguin els indicats.  Si per alguna circumstància 

excepcional calgués que algun professor o professora hagués d’anar a algun altre espai de l’institut, ho haurà 

de comunicar obligatòriament a algun membre de l’equip directiu i aquest valorarà la necessitat i possibilitat 

d’aquest ús. 

Si algun alumne, per les raons que sigui, ha de moure’s en altres espais dels indicats (per exemple per a 

buidar la taquilla), haurà d’anar sempre acompanyat d’un treballador o treballadora del centre (preferentment 

alguna de les dues conserges). 
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4.4. HORARIS 
L’horari marc d’obertura de l’institut serà de dilluns a divendres de les 08:30 a les 14:45 h. 

L’horari d’atenció a famílies i alumnes per a possibles gestions serà de les 09:00 a les 14:00 h. 

Les reunions de tutories individualitzades i les classes per a alumnat de segon de batxillerat es podran fer 

entre les 8:30 i les 14:45 h.. 

L’horari concret de cadascuna d’aquestes activitats està detallat en el punt 4.7. d’aquest Pla. 

Com a criteri general les entrevistes de tutoria individualitzada es programaran de 60 minuts de durada i les 

classes de repàs per a l’alumnat de 2n de batxillerat es programaran d’1 h:30’ de durada. 

4.5. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 
Per evitar l’aglomeració de persones en un mateix lloc del centre s’establiran circuits i s’organitzarà la 

circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats. 

L’entrada a l’institut des de l’exterior es farà per la reixa verda i  l’entrada a l’edifici es farà per la porta del 

vestíbul 

La sortida de l’edifici es farà per la porta del final del passadís 11 i al carrer es farà per la porta del pàrquing. 

En tots els desplaçaments les persones hauran de mantenir la distància de seguretat de 2 m. 

4. 7. OCUPACIÓ D’AULES 
Totes les aules a les quals farem referència a continuació es podran utilitzar durant les dues setmanes que 

van des del dia 8 de juny fins al dia 19 de juny, de dilluns a divendres. 

Aules per a fer les entrevistes individuals 

En aquest document no podem indicar quines seran les hores concretes en que es donarà cita prèvia per a 

les entrevistes.  Això es podrà anar definint a mida que es vagi concretant en el decurs dels dies. 

Si que indiquem quines seran aquestes dues aules i quins seran els criteris generals per a la seva ocupació. 

En aquests dos espais es duran a terme les tutories invidualitzades a hores convingudes amb la família i/o 

l’alumne.   La disposició del mobiliari d’aquest espai s’habilitarà a tal efecte. 

El calendari d’ocupació d’aquest espai el centralitzarà el coordinador pedagògic. 

Les tutories individualitzades es programaran, com a criteri general, d’una durada de 60 minuts. 

Després de cada reunió de tutoria individualitzada caldrà deixar un temps per a que es pugui realitzar la 

neteja del mobiliari emprat en la reunió (taules cadires, etc.). 

AULA 101  (per a tutories individualitzades) 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
 

 

AULA 110 (laboratori FQ)  (per a tutories individualitzades) 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

 

Aules per a fer les classes de repàs 

Com ja s’ha indicat en el punt 4’3 d’aquest Pla, les aules que s’utilitzaran per a fer classes de repàs per a 

segon de batxillerat seran les aules 102, 103, 104, 105, 106, 107 i 109 (laboratori BG).  L’aula 100 

(biblioteca), la tenim de reserva per  si per algun motiu excepcional s’hagués d’utilitzar. 

 

La disposició del mobiliari d’aquests espais s’habilitaran a tal efecte respectant en tot moment les mesures 

de seguretat detallades en aquest document. 

El calendari d’ocupació d’aquests espais el centralitzarà la cap d’estudis. 

Com a criteri general les classes de repàs es programaran d’1h:30’ de durada. 

Després de cada classe caldrà deixar un temps per a que es pugui realitzar la neteja del mobiliari emprat en 

la classe. 

L’horari i calendari d’ocupació d’aquestes aules serà el següent: 
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Si no hi ha cap circumstància que ho desaconselli aquests horaris d’ocupació d’aula que acabem de detallar 

es repetiran per a les dues setmanes. 

Si hi ha algun canvi d’una setmana a l’altra caldrà que el faci la cap d’estudis i s’inclogui en aquest Pla . 

4. 8. PATIS 
Només es podrà utilitzar com a espai de pati el “pati del davant”  

En la definició d’horaris (punt 4.4.) i de ocupació d’aules (punt 4.7.) es procurarà que la necessitat d’utilització 

de la zona de pati sigui la menor possible. 

Els lavabos i les fonts de totes les zones de pati estaran tancades. 

 

4. 9. MATERIAL ESCOLAR 
Com a criteris generals per a les classes de repàs per a l’alumnat de segon de batxillerat, podem indicar: 

- No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 
- En cap cas podran intercanviar-se material (bolígrafs, típex, calculadores, etc.). 
- Cada alumne ha de portar el seu material i tenir cura d’ell. 

 

4. 10. HORARIS DELS GRUPS (d’entrada i sortida, esbarjos) 
L’horari de cada alumne de segon de batxillerat vindrà marcat per aquelles matèries per a les quals vingui a 

fer les classes de repàs i caldrà cenyir-se als horaris establerts en el punt 4.7. d’aquest Pla. 

Ens els horaris detallats en el punt 4.7. hi ha indicades dues franges de 45 minuts per a fer la neteja de les 

aules.  En aquestes dues franges els alumnes de segon de batxillerat podran romandre en el centre a les 

zones habilitades per a esbarjo o podran sortir del centre per a retornar quan tinguin la propera classe. 

L’horari d’altres alumnes que puguin venir al centre per a fer tutories individualitzades vindrà marcat per 

l’horari de l’esmentada reunió de tutoria.  Un cop finalitzada la reunió ni l’alumne ni la seva família podran 

romandre en el centre. 

5. DIFUSIÓ DEL PLA 
Aquest Pla d’obertura de l’institut Josep Lluís Sert estarà a disposició de la Inspecció d’Educació. 

La direcció n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre. 

ANNEXOS 
 

1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER TAL D’EVITAR EL RISC DE CONTAGI  
Tot el personal ha de conèixer les mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.  

PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ:  

a) Reforç de conductes saludables. L’institut 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 infant (OMS, 2020). En els infants més grans:  

• Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze.  

• Cal insistir en la necessitat del distanciament físic.  

• Utilització correcta de les mascaretes.  

• 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  
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b) Distanciament físic: 

- Entrades i sortides. En les entrades i sortides caldrà evitar en tot moment aglomeracions. El personal del 

centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no 

accedeixin a l’interior del recinte escolar si no és amb cita prèvia.  

- Espai. Es recomana que, a l’aula, cada alumne disposi d’un espai mínim de 4 m2. Això implica mantenir 

una distància aproximada de 2 metres entre les persones, superior al recomanat. Per a facilitar aquest 

distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’alumnes per aula i mantenir grups reduïts i el 

més estables possible. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat.  

- Cal evitar els canvis d’aula tant com sigui possible. 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 i desplaçaments per l’interior del centre, sempre 

que hi hagi un canvi d’aula aquesta haurà d’haver estat netejada i desinfectada prèviament.  

 

c) Rentat de mans: 

- Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels alumnes així com del personal docent 

i no docent. Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció 

enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte 

i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.  

- En l’alumnat, es requerirà rentat de mans:  

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  

 • Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

 • Abans i després de les diferents activitats (també a la sortida a l’esbarjo). 

 

- En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:  

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants  

 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels alumnes i dels propis  

 • Abans i després d’acompanyar un alumne al WC  

 • Abans i després d’anar al WC  

 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

- Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol 

ús.  

- En punts estratègics (entrada aules,...) es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del 

personal de l’escola.  

 

d) Mascaretes 

- Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que els alumnes 

assisteixin al centre amb mascareta higiènica posada i una de recanvi guardada. 

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

 

COM ACTUAR EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

-Qualsevol persona que estigui a l’institut ha de complir amb totes les mesures de prevenció i protecció 

previstes en aquest Pla. 

-En el cas que alguna persona les incompleixi, qualsevol dels treballadors de l’institut podrà recriminar-li la 

seva actitud i demanar-li que la corregeixi. 

-Si aquesta persona persisteix en l’incompliment, se li comunicarà a qualsevol membre de l’equip directiu el 

qual el farà fora de l’edifici i si s’hi resisteix caldrà avisar a la Policia Local per a que ens ajudi a fer fora de 

l’institut a aquesta persona. 

-En el cas que això succeeixi amb un alumne de segon de batxillerat, automàticament se li retirarà el dret de 

seguir assistint a les classes de reforç que encara li poguessin quedar per fer fins al dia 19 de juny. 
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2. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 
a) Pautes de ventilació  

- És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 

vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  En la mesura del possible tots els espais de l’institut 

estaran permanentment ventilats. 

 - Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.  

b) 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. 

c) 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.  

d) 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.  

e) 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 cada aljumne 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  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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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. 

 

3. 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 aquell 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.  

 

4. PROTOCOL PER A ENTREVISTA PRESENCIAL 
1. Totes les entrevistes de tutoria individualitzada que puguin fer-se telemàticament no es faran 

presencialment.   

 

2. Les entrevistes presencials es duran a terme només en els casos en que la presencialitat sigui 

imprescindible perquè la família no disposa dels mitjans necessaris per a connectar-se i l’entrevista és molt 

necessària. 

 

3.  Aquestes entrevistes de tutoria individualitzada presencial es limitaran als següents casos: 

 - No promoció de curs o no acreditació d’etapa. 

 - Canvi a grup PIM o Grup d’Atenció Preferent. 

 - Canvi de modalitat d'escolaritat (ordinari-SIEI).  

 

4. Si el TO no pot fer l’entrevista  presencial perquè pertany a un grup vulnerable, haurà de posar-se en 
contacte amb el coordinador pedagògic per a comunicar-li el problema. 

 
5. El coordinador pedagògic concertarà una cita presencial amb la família (de comú acord amb el TO). 
 
6. El dia i hora concertats, el coordinador pedagògic acompanyarà a la família a un lloc determinat de l’institut 
que tindrà tots els recursos necessaris per a poder fer l’entrevista telemàtica i des d’allí la família i el TO es 
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connectaran i faran l’entrevista telemàticament.  El coordinador pedagògic romandrà a la sala per si hi ha 
algun problema en la connexió o la família necessita algun aclariment. 
 
7.  Les entrevistes presencials també les poden demanar directament les famílies al seu TO o a algun altre 
membre de l’equip docent de l’institut.   En aquests casos es procedirà exactament igual que en els apartats 
anteriors. 
 

 

5. NOMBRE D’ALUMNES DE 2n BTX QUE HAN DEMANAT PRESENCIALITAT 
 

Alumnes que 
s’han inscrit    

 
  

Q
U

ÍM
IC

A
 

F
ÍS

IC
A

 

M
A

T
E

S
 

M
A
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 S

O
C
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O
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O
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T
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S
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G
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L
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E
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H
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G
E

O
G

R
A

F
IA

 

L
 C

A
S

 

L
 C

A
T

 

D
IB

U
IX

 

Repàs PAAU 12 14 15 24 7 0 6 25 21 18 28 3 11 3 7 1 2 4 

Repàs EXTRAORD.     1       1     1 1               

TOTAL 12 14 16 24 7 0 7 25 21 19 29 3 11 3 7 1 2 4 

GRUPS 1 1 2 2 1 0 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 

RATIO PER AULA 12 14 8 12 7 0 7 12,5 10,5 9,5 9,67 3 11 3 7 1 2 4 

 

  
 

 

 

 


