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Resolució de la directora del centre educatiu Institut Els Tres Turons, d’Arenys de 
mar, per la qual aprova el document corresponent al pla específic de reobertura del 
centre pel juny 2020. 

 

Com a directora del centre Institut Els Tres Turons, d’Arenys de mar, i en aplicació de 
les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora 
de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual 
s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2019-
2020, així com al Pla del Departament aprovat pel PROCICAT i a les Instruccions per a 
l’organització de l’obertura dels centres educatius (Juny 2020), i consultat el Claustre de 
professors en data 2 de juny de 2020 i el Consell Escolar del centre, en data 4 de juny 
de 2020. 
 
RESOLC: 

 

1. Aprovar el Pla específic de reobertura del centre pel juny del 2020.  

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota   
la comunitat educativa.  

 

 

Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració Educa va.  

 

 

Arenys de Mar, 5 de juny de 2020 

 

La Directora 

 Maria del Carmen García Ortiz 

 
 
 
ANNEX: Pla Específic de Reobertura del Centre Educatiu (juny 2020) 
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Evolució del Pla Específic de Reobertura del centre educatiu (juny 2020):  

  

  

  

Versió Data Desc ripció 
1 29 de maig de 2020 Elaboració del document 

2 2 de juny de 2020 Presentació del document al 
Claustre de professors 

3 4 de juny de 2020 Presentació del document al 
Consell Escolar del Centre. 

4 5 de juny de 2020 Aprovació del document 
5 8 de juny de 2020 Actualització del document 
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1. PRINCIPIS RECTORS 
  

El Departament d’Educació de la Generalitat, autoritat competent en matèria 

educativa a Catalunya, expressa la seva absoluta prioritat en garantir el dret a l’educació 

de tot l’alumnat a partir de l’atenció presencial i grupal en el seu centre per a la realització 

i el seguiment de l’activitat formativa i lectiva ordinària, que, en les circumstàncies actuals, 

només podrà ser possible de manera completa en el curs 2020-2021, a partir del mes de 

setembre, quan hagi desaparegut l’estat d’alarma, no hi hagi cap fase de desescalada 

encara en vigor ni estigui vigent cap restricció de mobilitat, atenent sempre les indicacions 

de les autoritats sanitàries pel que fa a mesures de prevenció, higiene i distanciament físic, 

en especial les emeses específicament per a la comunitat educativa. Mentrestant, les 

mesures acordades pel Departament han d’adequar-se a les indicacions de les autoritats 

competents en matèria de salut pública i protecció civil segons els reials decrets d’estat 

d’alarma i els acords del Govern de la Generalitat i a partir de l’evolució territorial i 

restrictiva de les diferents fases de desescalada. I, per damunt de tot, al deure inexcusable 

de garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració 

i serveis dels centres educatius i de les famílies que conformen la comunitat educativa. 

Malgrat tot això, també és prioritat del Departament atendre de forma personalitzada els 

alumnes que ho requereixin o ho sol·licitin abans de la finalització del curs 2019-2020, amb 

totes les limitacions que imposen les consideracions prèvies. Així com l’obertura de tots els 

centres per a possibilitar aquesta prioritat i, un cop finalitzat el període lectiu i d’avaluació 

del curs, per a facilitar les activitats comunitàries d’estiu adreçades a infants i joves. Ja hem 

efectuat una primera reobertura dels centres per al moment presencial del període de 

preinscripció, que, amb l’autorització del PROCICAT i donat el seu caràcter excepcional, no 

ha calgut adequar al previst en cap de les fases de l’estat d’alarma. Es tracta d’entendre, 

doncs, que els centres, mentre calgui per a qualsevol finalitat educativa o comunitària, ja 

no tancaran fins a l’inici del curs 2020-2021. 

        En aquest sentit, l’Institut Els Tres Turons presenta aquest Pla específic de 

reobertura en base al Pla del Departament aprovat pel PROCICAT i a les Instruccions per a 

l’organització de l’obertura dels centres educa us (Juny 2020).  

Presentat públicament el dia 2 de juny de 2020. 
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2. DATES D’APLICACIÓ 
 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.  

Les dates d’aplicació del pla de reobertura s’adeqüen a l’arribada de la fase 2 de desescalada 

(A  Arenys de mar previsiblement el dia 8 de juny de 2020). 

El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu:  

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que 

suposa una titulació (4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius professionals).  

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot 

incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

3. ALUMNAT 
 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

Les famílies que por n els seus fills i filles hauran de presentar una declaració 

responsable d’acord amb el model que consta a  l’Annex, i el carnet de vacunacions al dia. 

D’acord amb les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educa us 

(Juny 2020), s’ordena l’obertura de tots els centres públics en municipis en fase 2 per a 

dur-hi a terme  una acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari en 

grups de 15 alumnes com a màxim, en els casos dels alumnes que acaben etapa i obtenen 

titulació (4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de CFGM) amb un retorn gradual de l’alumnat, 

amb horaris esglaonats. Cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica sense que 

això comporti una doble jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup 

d’alumnes. El centre garanteix la continuïtat de les activitats telemàtiques fins al 19 de 

juny, i en el cas dels alumnes de segon de batxillerat la preparació per les proves de 

selectivitat durant el mes de juny telemàticament. El centre ofereix un suport d’orientació 

educativa i professional personalitzat, i un acompanyament emocional. 
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Seguint les Normes d’Organització i Funcionament del centre educatiu, els alumnes 

hauran de seguir les normes de convivència del centre educatiu, i les normes de seguretat 

establertes en aquest pla específic de reobertura. En el cas d’incompliment de les normes 

de seguretat i de les normes de convivència per part dels alumnes s’avisarà a les famílies. 

4. REQUISITS 
 

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. 

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  

•     Calendari vacunacions al dia. 

 En cas que l’infant presen  una malal a crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARSCoV2, es valorarà de 

manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la 

idoneïtat de reprendre l’ac vitat 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 el 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 infants es reincorporaran de manera presencial, i així, 

organitzar els espais i l’assistència del personal docent. Per aquest mo u és imprescindible que 

les famílies informin a l’ins tut a través del formulari que rebran als seus correus abans del 2 

de juny. 
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Les famílies o persones tutores han d’enviar al correu de centre, la declaració 

responsable escanejada o fotografiada, o en el seu cas presentar la declaració responsable el 

primer dia de retorn al centre educatiu, d’acord amb 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 (37º si 

es pren a l’aixella, i 37.5º si es pren via bucal) o presenti algun dels símptomes compatibles 

amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

A partir del 8 de juny, no es podrà assis r a l’ins tut sense cita prèvia amb antelació 

de 24 hores per poder fer la planificació d’espais i de personal docent. 

5. NOMBRE D’ALUMNES DELS NIVELLS PREVISTOS PEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ QUE ASSISTIRÀ PRESENCIALMENT AL CENTRE 

 

L’organització definitiva no es podrá preveure fins a conèixer el nombre d’alumnes que 

s’incorporaran al centre educatiu. 

Un cop revisats les respostes de les famílies del centre educatiu, la quantitat d’alumnes 

que voluntàriament assistiran al centre educatiu són dos alumnes de quart d’ESO, i 12 

alumnes dels estudis post obligatoris, en concret de segon de batxillerat. 

6. NOMBRE DE PROFESSIONALS, DOCENTS I NO DOCENTS, QUE PODEN 
FER ATENCIÓ PRESENCIAL AL CENTRE  

 

El centre planificarà l’acció educa va i el personal necessari per dur-la a terme, un cop 

coneguda el número d’alumnat que assis rà voluntàriament al centre. Les direccions dels 

centres hauran d’informar a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar 

les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 

Això permetrà iden ficar al personal que podrà par cipar en les ac vitats presencials. Tot 

el personal, inclosos els membres de l’equip direc u, haurà d’emplenar la declaració 

responsable. 



9 
 

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal 

sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19. 
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En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir 

més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes 

cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades. 

El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva 

inclusió o no en aquests grups vulnerables. 

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del 

mes de juny.  

7. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 
 

7.1.  ESPAIS I GRUPS 
El centre haurà d’analitzar els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats 

presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests han de ser estables i 

fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre han de 

ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, si 

algú s’ha de moure, és el docent. Els espais per a grups de fins a 15 a l’ESO i ensenyaments 

post-obligatoris s'analitzaran a partir dels principis següents: 

 a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.  

b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests hauran 

d’estar clarament separats entre si.  

c. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els 4 m2 per 

alumne, caldrà adequar la seva ocupació.  

d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup: 

Els espais del centre susceptibles de ser utilitzats del 8 al 19 de juny són els que 

s’estableixen en la següent taula: 
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  NIVELL GRUP AULA DOCENT  
 
4t ESO 

4t A 0.1 1 
0.2 1 

4t B 1.3 1 
1.4 1 

4t C 1.5 1 
1.7 1 

4t D 1.8 1 
1.9 1 

 
 
2n BATXILLERAT 

2n F 2.1 1 
2.2 1 

2n G 2.3 1 
2.4 1 
2.5 1 

2n CICLE FORMATIU 2n CFGM 2.7 1 
2.8 1 

 

Per a cadascun d’aquests grups s’assignarà un/a professor/a responsable que 

acompanyarà l'alumnat durant l’horari establert de presència dels alumnes, segons el 

nivell educatiu i grup , al centre educatiu. Acompanyant al professor/ora responsable 

d’acompanyar a l’alumnat també hi haurà un membre de l’equip directiu. 

No es pot garantir que els alumnes puguin estar amb el seu tutor, orientador educatiu 

o professional de suport educatiu. 

En el cas dels alumnes de primer, segon i tercer d’ESO, primer de batxillerat i primer 

del cicle formatiu de grau mitjà, podran venir al centre educatiu per rebre orientació 

educativa i/o emocional, només amb cita prèvia, sempre que compleixin els requisits 

exposats anteriorment.  En aquest cas, per grups de tutoria reduïts es podran fer servir les 

aules de desdoblament.  

No es farà cap activitat esportiva, per la qual cosa no es farà ús del gimnàs ni dels 

vestidors. 
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7.2.  FLUXOS DE CIRCULACIÓ 
 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i 

organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i  
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moments determinats: entrades i sortides. S’han establert fluxos de circulació diferents en 

els passadisssos del centre, amb entrades i sortides diferenciades. 

a) ENTRADES I SORTIDES 
 

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre 

s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre 

mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la 

instal·lació.  

Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies 

fora de les instal·lacions. 

Les entrades i sortides del centre es realitzaran per la porta principal del centre com a 

únic accés, ja que les obres de reconstrucció del mur perimetral del centre educatiu, 

afectat per les tempestes del 23 d’octubre de 2019, impedeixen l’accés i la sortida per la 

porta d’accés situada a l’Avinguda Fons de les Creus, per motius de seguretat. 

L’entrada i la sortida es farà graduada de les 9 h a les 11 h i de les 11: 15 a les 11:45 

respectivament, segons l’horari de nivells i grups establert en el centre. Les entrades i 

sortides del centre es realitzaran pel Passatge Tres Turons, nº 1, pel carrer de Vall de Maig. 

Les activitats lectives continuaran de manera telemàtica segons l’horari establert pel 

centre educatiu. 

b) CIRCULACIÓ PELS PASSADISSOS I ACCÉS AL PATI 
 

 Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els 

passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 
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7.3.  PATIS 
 No hi haurà temps d’esbarjo. 

7.4.  MENJADOR 
No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs. Així mateix, seguint les instruccions 

establertes, la cantina del centre romandrà tancada. 
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7.5.  TRANSPORT ESCOLAR 
No hi haurà transport escolar durant el mes de juny. 

7.6. MATERIAL ESCOLAR 
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà 

documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 

En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de música o 

aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de 

contagi.  

L’alumnat haurà d’assistir al centre amb el seu propi material guardat a la seva motxilla, i 

no podrà compartir o deixar el material a cap altre company/companya.  

7.7.  HORARIS 
 

Els horaris són diferents als del horari establert per l’ordre de calendari d’inici de curs, i 

s’han adaptat a les circumstàncies. Les entrades es faran esglaonades en horari d’intervals de 

10 o 15 minuts segons el volum d’alumnat. Els alumnes es dirigiran directament a la seva aula, 

i no es podrà accedir als armariets. Els alumnes que no arribin puntuals a l’horari establert no 

podran entrar al centre i s’avisarà a la família.  

GRUPS AULA DIA HORARIS 
 
 
 
4T A  
(26 alumnes) 

Aula 1.9 
13 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dimarts 9 -11 

Aula 1.8 
13 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dimarts 9:15-11:15 

 
 
 

Aula 1.7  
11 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dimarts 9:30-11:30 
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4t B 
(23 alumnes) 

Aula 1.5  
12 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dimarts 9:45- 11:45 

 
 
4t C 
(26 alumnes) 

Aula 1.4 
13 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dijous 9 -11 

Aula 1.3 
13 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dijous 9:15-11:15 

 
 
4t D 
(27 alumnes) 

Sala Polivalent 
13 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dijous 9:30-11:30 

Aula 0.1 
14 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 
 
 

Dijous 9:45- 11:45 

 

GRUPS AULA DIA HORARIS 
 
 
2n Batx F 
(27 alumnes) 

Aula 2.8 
13 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dimecres 9 -11 

Aula 2.7 
14 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dimecres 9:15-11:15 

 
 
 
 
2n Batx G 
(45 alumnes) 
  

Aula 2.5 
15 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dimecres 9:30-11:30 

Aula 2.4 
15 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dimecres 9:45- 11:45 

Aula 2.3 
15 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dimecres 10-12 

 

 
 
2n CFGM 
(19 alumnes) 

Aula 2.2 
10 alumnes (màxim 15 
alumnes) 

Dimecres 9:35-11:50 

Aula 2.1 
9 alumnes 
(màxim 15 alumnes) 

Dimecres 9:45-12:00 

 

La resta de nivells educatius, de primer, segon i tercer d’ESO, i de primer de batxillerat i 

primer del cicle formatiu de gestió administrativa, es reserven els dies de dilluns i divendres 

per venir al centre amb cita prèvia i seguint les instruccions i els requisits establerts. 
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Els professors presents a cada grup classe seran sempre els mateixos del 8 al 19 de juny 

per prevenció de riscos i per tenir la traçabilitat de centre. Els professors s’han assignat en 

funció de les activitats telemàtiques, per no interferir en els horaris, i tenint en compte els 

docents que han expressat a la direcció del centre presentar-se voluntaris per les activitats 

presencials complint els requisits establerts. 
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8. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O 
ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT, QUE PREVEU EL CENTRE 
EDUCATIU. 

 

 Orientació educativa i professional 

 Acompanyament emocional 

 Orientació recuperacions matèries a les proves extraordinàries 

9. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 

El centre difondrà entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i 

mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.  Es tracta de les mesures més efec ves 

per a preservar la salut de l’alumnat així com del personal docent i no docent. U lització 

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 sic i la u lització 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. Es proposa que els infants 

disposin d’un espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 

metres entre les persones als centres educatius. Per a facilitar aquest distanciament 

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

estables. Per aquest motiu, els grups classe s’han desdoblat, amb un màxim de 15 alumnes 
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per aula, i sempre els mateixos alumnes en els mateixos espais d’aula. Aquesta mesura 

també ajudarà a la traçabilitat. 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, els canvis d’aula i 

desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de 

manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts  i mantenint la distància  per evitar  
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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.   

B) RENTAT DE MANS 
 

Es tracta de les mesures més efec ves per a preservar la salut de l’alumnat 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. Es requerirà rentat de mans de 

l’alumnat:  

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  

 Abans i després d’anar al WC  

 Abans i després de les diferents ac vitats.  

 Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

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 l’alumnat.  

 Abans i després d’entrar en contacte amb aliments.  

 Abans i després d’anar al WC  

 Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
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El centre  garan rà  l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat 

de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. El centre disposarà  de dispensadors de 

solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’ins tut. 

C) MASCARETES 
 

Tot l’alumnat haurà d’assistir amb mascareta al centre (mascareta higiènica amb 

compliment norma UNE). 

L’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte escolar i dins de les aules si el 

professor l’autoritza es pot prescindir de la mascareta, sempre que es compleixi amb les 

mesures de seguretat de 2 metres de distància de seguretat entre persones. 
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Cal seguir les normes establertes per a la seva correcta col·locació i enretirada.   

La mascareta higiènica amb compliment norma UNE està indicada pel personal docent 

i no docent. El centre educatiu seguint les normes de protecció establertes proporcionarà 

mascaretes higièniques amb compliment norma UNE al personal docent i no docent. 

9.1.  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.   

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si potser 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, caldria tenir en consideració les recomanacions del 

Departament de Salut. 

B) PAUTES GENERALS DE NETEJA I DESINFECCIÓ 
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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 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.   
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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. 

La neteja del centre es realitzarà diàriament, segons protocols i normes de seguretat 

establerts, a través del personal laboral i de l’empresa de neteja contractada. 

  

9.2.  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 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.  



18 
 

 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  
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seguiment per part del personal sanitari  de la unitat de PRL així com el dels 

seus possibles contactes. 

 

 

 


