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1  INTRODUCCIÓ 

L'objectiu d’aquest Pla d’actuació és poder reprendre el curs 20-21 amb les màximes garanties, buscant               

l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones, la correcta gestió de la pandèmia i el dret a una                     

educació de qualitat del nostre alumnat.  

Totes les mesures proposades seran vigents durant el curs escolar 20-21 i es revisaran i adaptaran si el                  

context epidemiològic canvia. 

El pla haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre i serà un element clau de la PGA del centre. Estarà a                       

disposició de la Inspecció d’Educació i es publicarà a l’espai web del centre. 

El pla s’ha elaborat seguint les indicacions dels següents documents elaborats pel Departament d’Educació: 

- Instruccions per al curs 2000-2021 dels centres educatius de Catalunya de 30 de juny 2020. 

- Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19                  

de 3 de juliol de 2020. 

- Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres educatius per al curs                

2020-2021 de 9 de juliol de 2020. 

Ha incorporat també les novetats aportades pel document Gestió de casos COVID-19 als centres educatius               

de 13 d’agost de 2020 i les indicacions del Departament rebudes posteriorment. 

 

2  PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

2.1  Grups de convivència estables 

Cada grup tutoria serà considerat un grup estable. Els grups estables estaran formats per l’alumnat de la                 

tutoria,  el tutor/a i els altres docents que passin la major part de la seva jornada laboral en aquell grup.  

Dins d’aquests grups de convivència estable no serà necessari requerir la distància física interpersonal de               

seguretat establerta en 1,5 metres. En el cas que terceres persones s’hi hagin de relacionar o en cas que                   

diferents grups s’hagin de relacionar entre si, hauran de complir rigorosament les mesures de protecció               

individual, especialment el manteniment de la distància física d’1,5 metres i l’ús de la mascareta. 

L’organització en grups estables facilitarà la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin, permetent una               

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. 

 

2.2  Mesures de prevenció personal 

a) Distanciament físic 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, la distància física interpersonal de seguretat, tant en                

espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres en general, amb l’equivalent a un espai de                  
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seguretat de 2,5m2 per persona. És exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte                 

proper molt habitual. 

Per tant, en els grups estables no serà necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat                

establerta. En l'organització de l’espai de les seves aules la distribució de l’alumnat respectarà una distància                

interpersonal mínima d’1 metre.  

b) Higiene de mans 

En el cas de l’alumnat es requerirà el rentat de mans: 

- A l’arribada i a la sortida del centre. 

- Abans i després dels àpats. 

- Abans i després d’anar al WC. 

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

En el cas del personal que treballa al centre  es requerirà el rentat de mans: 

- A l’arribada i a la sortida del centre. 

- Abans i després dels àpats. 

- Abans i després d’anar al WC. 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Tots els lavabos disposaran de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. L’alumnat haurà d’utilitzar els                 

lavabos corresponents al seu mòdul: 1r d’ESO mòdul 1 i 2n d’ESO mòdul 2. 

Totes les aules i els espais de treball del professorat i personal no docent disposaran de dispensadors de                  

solució hidroalcohòlica. 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius (Higiene de mans amb alcohol) explicant els passos per a un                 

correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.  

c) Ús de mascareta 

L’ús de la mascareta serà obligatori per a totes les persones que accedeixin a l’institut (alumnat,                

professorat, PAS, famílies i persones externes al centre). 

La mascareta ha de ser higiènica amb compliment de la norma UNE. 

El Departament d’Educació facilitarà als centres educatius mascaretes higièniques per al seu personal.             

L’alumnat haurà de portar les mascaretes de casa. L’institut disposarà d’un estoc per si algun alumne/a no en                  

porta. 

d) Requisits d’accés als centres educatius 

No es podrà anar a l’institut si es presenta alguna de les següents situacions:  

- Trobar-se en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  

- Estar en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  

- Conviure amb una persona diagnosticada de COVID-19.  
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- Trobar-se en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret              

d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.  

- Presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 (vegeu l’annex 1). 

 

En cas que l’alumne/a 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 o                  

persones tutores i el seu equip mèdic de referència, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat                

educativa presencialment a l’institut.  

Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:  

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.  

- Malalties cardíaques greus.  

- Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple alumnes que requereixen           

tractaments immunosupressors).  

- Diabetis mal controlada.  

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

En el cas del personal docent i no docent que tingui contacte amb els joves, les persones de risc elevat de                     

malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del                

centre per valorar si poden estar en contacte amb l’alumnat.  

Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes                

cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren             

un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de                 

prevenció de riscos laborals propi o extern, de la titularitat.  

 

e) Control de símptomes 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran                    

una declaració responsable a través de la qual:  

- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta                 

i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.  

- Es comprometen a no portar el fill o filla a l’institut en cas que presenti simptomatologia compatible                 

amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament a la                 

direcció del centre per tal de poder prendre les mesures oportunes.  

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La família i/o l’alumne/a                

haurà de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.  

En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures               

addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’institut. 
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2.3  Neteja, desinfecció i ventilació 

La direcció del centre durant l’estiu del 2020 contactarà amb l’empresa de neteja per facilitar-li la                

documentació rebuda per part del Departament i establir les noves necessitats. Posteriorment, l'empresa             

presentarà un nou pla de neteja que la direcció del centre validarà. El pla de neteja haurà de desplegar                   

també la gestió dels residus. 

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb                 

l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid19, es recomana que el                

mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (per exemple el laboratori),                   

aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i                

possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

L’institut disposa d’un document de planificació de la ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les               

característiques del centre (vegeu l’annex 2).  

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida de l’alumnat i 3 vegades                   

més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  

Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les                 

indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.  

Es garantirà la desinfecció freqüent de les superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, interruptors,                  

les baranes, etc. Les taules de les aules es netejaran i desinfectaran després de les activitats. Es recomana,                  

sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de les                 

portes.  

Es podrà fer ús de l’aire condicionat i bombes de calor, però caldrà assegurar-se que els filtres són nets i                    

assegurar la ventilació natural quan l’alumnat no sigui a les aules. 

 

Gestió de residus  

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene                     

respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene               

personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i,                

per tant, s’hauran de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre sigui al centre, caldrà tancar en una bossa tot el                   

material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'hagi aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una                  

segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 
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2.4  Promoció de la salut i suport emocional  

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts               

adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un                   

nombre significatiu d’alumnes. També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en               

relació amb els aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada a l’institut serà una                

bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. Durant les primeres setmanes es realitzaran               

activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.  

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes                

que són imprescindibles en qualsevol context: 

- Tenir cura d’un/a mateix/a i de les persones que ens envolten.  

- Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

- Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

 

3  ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  

L’ensenyament serà presencial per a tot l’alumnat de l’institut sempre que la situació sanitària no obligui a                 

un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.  

3.1  Organització en situació de pandèmia com l’actual (“nova normalitat”) 

El curs 20-21, de manera extraordinària, ens veurem obligats a seguir les següents indicacions:  

- En totes les activitats educatives de centre (matèries, projectes, tallers, sortides, atelier, etc.)             

l’alumnat s’agruparà únicament amb els companys/es del seu grup estable. 

- Les activitats pensades per implementar-se en un context real fora del centre hauran de respectar               

estrictament totes les normes de prevenció i seguretat, adaptar-les a un format virtual o bé               

cancel·lar-les. 

- Es podrà valorar la possibilitat de celebrar alguna festa conjuntament amb l'alumnat de tot un nivell,                

sempre i quan es puguin garantir totes les mesures de prevenció i de seguretat i depenent de l’estat                  

global de l’epidèmia en el moment en què es realitzi. 

- Es podran dur a terme les activitats previstes a la PGA que impliquin la participació de persones                 

externes al centre i/o la sortida de l’alumnat fora del centre, sempre i quan es facin les adaptacions                  

que calguin per complir les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

- El professorat que intervingui en cada grup estable serà el mínim possible. Durant els projectes el                

professorat no es mourà lliurement per les aules com és habitual sinó que cada grup tindrà un únic                  

professor/a de referència. 

- El professorat planificarà les seves matèries preveient que una part de les activitats es puguin               

adaptar fàcilment en cas de confinament. 
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- L’educació física es seguirà realitzant al pavelló municipal donat que és un espai molt gran i ens                 

garanteixen la seva neteja, desinfecció i ventilació. Es podran utilitzar els vestidors sempre i quan               

també ens ho garanteixin. 

- A causa de la dimensió reduïda del pati, l’esbarjo es realitzarà en dos torns. Això implicarà la                 

modificació de la franja horària de projectes de 2n d’ESO (que serà partida) i que no es pugui                  

realitzar l’atelier en aquest nivell. 

- Es podran fer reunions i activitats presencials amb la comunitat educativa (famílies) sempre i quan               

s’asseguri la distància interpersonal d’1,5 metres, l’ús de mascareta i es respecti la normativa vigent               

al respecte. En cas contrari, les reunions es faran telemàticament. 

- És recomanable que el material escolar sigui d’ús individual. En cas d’utilitzar material compartit (al               

taller, laboratori, aula de música, etc.) caldrà desinfectar-lo després del seu ús, encara que sigui dins                

d’un grup estable. (Vegeu l’annex 2) 

 

3.2  Organització en cas de confinament  

Mètode de 
treball i 
recursos 
didàctics 
previstos 

- L’ensenyament dels grups confinats passarà a fer-se en format telemàtic.  

- Es continuaran les activitats de les matèries i projectes penjades al classroom sempre i quan 

l’alumnat pugui fer-les autònomament des de casa.  

- L’equip docent planificarà i organitzarà el lliurament de tasques de cada matèria i projecte.  

- Les activitats en equip s’adaptaran o s’anul·laran, en funció de la durada del confinament. 

- En funció de la durada del confinament, els equips docents i l’equip directiu valoraran la 

conveniència d’elaborar nous projectes específics, tal i com s’ha fet el curs 19-20. 

Mitjà i 
periodicitat 
del contacte 
amb el grup 

- Hi haurà 1 sessió grupal diària a través de videoconferència:  

- 2 tutories de grup setmanals a càrrec del tutor/a del grup. 

- 3 sessions de classe setmanals (cada equip docent s’organitzarà i farà el seu horari) 

Mitjà i 
periodicitat 
del contacte 
individual amb 
l’alumne/a 

- Es farà un acompanyament individual per part del tutor/a, a través de trucada o 

videoconferència, segons prefereixi l’alumne/a. Mínim cada 15 dies, a poder ser setmanal.. 

- El professorat del grup diàriament entrarà al correu i al classroom per resoldre possibles 

dubtes de l’alumnat. En cas que l’alumnat ho sol·liciti, es farà una trucada o videoconferència 

personal amb el professorat de matèria. 

Mitjà i 
periodicitat 
del contacte 
amb la família 

- El tutor/a tindrà una comunicació regular amb la família a través de videoconferència o 

trucada, segons la família prefereixi. La primera setmana de confinament es trucarà a totes les 

famílies per saber com estan i detectar casos vulnerables. 

- El tutor/a farà un seguiment més acurat de les famílies vulnerables, coordinant-se amb l’EAP, 

l’orientadora i l’equip directiu. 

- La directora enviarà un mail a totes les famílies del centre en cas de novetats oficials. 

- La coordinadora pedagògica enviarà un mail a les famílies de cada nivell amb la planificació de 

les tasques a lliurar. 

 

El centre deixarà en préstec un ordinador portàtil a tot el professorat que s’hagi de confinar. 
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En cas de confinament total i tancament del centre tot el professorat passarà a fer de tutor/a individual.                  

D’aquesta manera, podrem atendre millor a l’alumnat a la vegada que s’alleugirà la càrrega de feina dels                 

tutors/es. 

 

3.3  Organització de grups d’alumnes, professionals i espais   

Cada grup tutoria serà considerat grup estable d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent. Tots els                   

grups d’alumnes seran heterogenis. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne/a al centre, s'assignarà a un grup estable existent. 

Podran formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu si la major part de la                   

seva jornada laboral transcorre en aquest grup.  

Un docent i un professional de suport educatiu només podrà formar part d’un únic grup estable. 

El grup estable s’haurà de mantenir junt en el màxim horari possible. A l’interior de l’institut el grup ocuparà                   

el mateix espai físic (aula tutoria) i en cas que ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) cada vegada que                   

marxi s’haurà de netejar i desinfectar l’espai.  

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable haurà d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una                

distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, en petits grups al voltant d’una taula,                

haurà de tenir en compte aquesta distància.  

GRUPS 
Nº 

ALUMNES 

DOCENTS ESPAIS 

Estables (nom) Temporals (nº) Estables Temporals (horari) 

1A 20 Maia (7 h) 

Xavi (7 h) 
Diana (5 h) 
Ènia (4 h) 
Iria 
Josep Enric 
Gemma 

Aula 1 
Taller 
Aula 4 

1B 20 
 
Pilar (7 h) 
 

Mapy (4 h) 
Laura (4 h) 
Xavi  
Iria 
Ènia 
Diana 
Noelia 
Josep Enric  
Gemma 

Aula 2 
Taller 
Aula 4 

1C 20 Toni (5 h) 

Martí (6 h) 
Ènia (5 h) 
Mapy  
Gemma 
Noelia 
Pilar 
Josep Enric 

Aula 3 
Taller 
Aula 4 
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GRUPS 
Nº 

ALUMNES 

DOCENTS ESPAIS 

Estables (nom) Temporals (nº) Estables Temporals (horari) 

2A 20 Laura (8 h)  

Mapy (6 h) 
Anna (4 h) 
Martí  
Iria 
Toni 
Ènia 
Mapy 
Josep Enric 

Aula 10 
Aula 7 
(Taller) 

2B 20 
 
Martí (9 h) 
 

Toni (7 h) 
Anna (4 h) 
Ènia  
Iria 
Mapy 
Laura 
Josep Enric 

Aula 11 
Aula 7 
(Taller) 

2C 21 Diana (7 h) 

Xavi (6 h) 
Anna (4 h) 
Antoni 
Ènia  
Mapy 
Laura 
Iria 
Josep Enric 

Aula 6 
Aula 7 
(Taller) 

 

3.4  Organització de les entrades i sortides  

L’institut està ubicat en mòduls prefabricats. Cada mòdul té una porta d’accés principal i 4 portes                

d’emergència, això ens permetrà utilitzar accessos diferents per evitar aglomeracions i agilitzar les entrades i               

sortides. 
 

ACCÉS GRUP HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

- Al centre: accés de vianants  
- A l'edifici: rampa d’entrada al mòdul 1 

1A 7:55 a 8 h 14:30 h 

- Al centre: accés de vianants  
- A l'edifici: porta d’emergència de l’aula 2 

1B 7:55 a 8 h 14:30 h 

- Al centre: accés de vianants  
- A l'edifici: porta d’emergència de l’aula 3 

1C 7:55 a 8 h 14:30 h 

- Al centre: accés de vehicles 
- A l'edifici: porta d'emergència de l’aula 10 

2A 7:50 a 7:55 h 14:25 h 

- Al centre: accés de vehicles 
- A l'edifici: rampa d'entrada principal de l’Institut 

2B 7:50 a 7:55 h 14:25 h 

- Al centre: accés de vehicles  
- A l'edifici: porta d'emergència de l’aula 6 

2C 7:50 a 7:55 h 14:25 h 
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L’alumnat de 1r d’ESO entrarà i sortirà del recinte escolar per la porta d’accés de vianants i només podrà                   

passar per la zona asfaltada. 

L’alumnat de 2n d’ESO entrarà i sortirà del recinte escolar per la porta d’accés de vehicles i només podrà                   

passar per la zona de sauló.  

El personal del centre, les famílies i altres persones alienes al centre entraran al recinte escolar per la porta                   

de vianants i utilitzaran la porta d’entrada principal (mòdul 2). 

En qualsevol dels casos, tothom haurà de portar la mascareta i procurar mantenir el 1,5 metres de distància                  

de seguretat. 

 

 

3.5  Organització de l’esbarjo 

Atès que disposem d’un espai molt reduït de pati l'esbarjo es realitzarà en dos torns (un per cada nivell) per                    

afavorir el manteniment de les mesures de seguretat.  

Entre un torn i l’altre es netejarà el mobiliari del pati (bancs, font, baranes, etc.). 

Els grups estables s’hauran de mantenir durant l’esbarjo, per això es dividirà l’espai del pati en tres zones i                   

els grups aniran rotant d’espai al llarg de la setmana. 

 

NIVELL HORARI D’ESBARJO ESPAIS 

1r ESO 10 - 10:30 h - Zona asfaltada - jardí 

- Zona esportiva (porteries i cistelles) 

- Zona sauló 2n ESO 11  - 11:30 h  
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4  PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19   

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora.  

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes               

compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de                

COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb                

símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

 

Protocol d’actuació en cas de detectar possibles casos per simptomatologia compatible amb la 

COVID-19:  

 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.  

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 

com a la persona que quedi al seu càrrec).  

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar al seu fill o filla.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.  

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a 

través d’ells amb el servei de salut pública.  

(Vegeu l’annex 5) 
 

 

La família o la persona amb símptomes haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la                   

situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, el noi/a i la família                    

amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. Si finalment es confirma el                  

cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en               

última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de               

l’estratègia de control de brot que podria incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del                 

centre educatiu.  

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre                

educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas                    

positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.  

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips directius               

dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19.  

En el document Protocol de gestió de casos COVID-19 als centres educatius es detalla el pla d’actuació a                  

seguir. 
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5  SEGUIMENT DEL PLA  

Per avaluar el compliment del pla, els seus responsables faran una reunió regularment i valoraran els                

indicadors inclosos en el següent quadre. (Vegeu l’annex 6) 

 

RESPONSABLES DEL PLA 

- Directora 
- Secretari 
- Coordinador de riscos 

INDICADORS 

Detecció de casos 
- En cas de detectar un possible cas s’ha seguit el protocol correctament  
- En cas de detectar un possible cas s’ha pogut fer la traçabilitat 

Compliment del pla de neteja: 
- L'empresa de neteja compleix el protocol establert 
- El personal del centre encarregat de netejar, desinfectar i/o ventilar algun espai o material 

compleix el protocol establert 

Compliment dels fluxos de circulació: 
- L’alumnat entra i surt pel recorregut assenyalat segon el seu grup 
- L’alumnat respecta les zones del pati a l’hora de l’esbarjo 

Compliment de les mesures de prevenció 
- La senyalització per informar de les mesures i fluxos de circulació és visible i suficient 
- L’alumnat i el personal del centre compleix les mesures de prevenció (distanciament físic, higiene 

de mans i mascareta)  
- Les persones externes del centre compleixen les mesures de prevenció 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Regularment farem una reunió entre els responsables del pla per fer-ne un seguiment i recollir propostes 
de millora. 
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ANNEX 1  

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES  

No es podrà accedir al centre amb aquests símptomes: 

❏ Febre o febrícula temperatura superior a 37,5ºC 

❏ Tos  

❏ Dificultat per respirar  

❏ Refredat nasal*  

❏ Mal de coll*  

❏ Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

❏ Pèrdua d’olfacte o gust 

* Si van acompanyats d’altres símptomes 

El mal de coll o refredat nasal de l’alumnat només consideraran indicatius de COVID-19 si               

s’acompanyen de febre o algun dels altres símptomes de la malaltia. 

 

Si el vostre fill/a té alguns d’aquests símptomes no podrà anar a l’institut i haureu d’avisar a la                  

direcció. En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic             

amb el vostre equip de pediatria o de capçalera, o truqueu al 061.  
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ANNEX 2  

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 Després de l’ús Més 1 cop al dia Comentaris 

VENTILACIÓ 

Aules, sala professorat i despatxos  X Mínim 10 minuts, 3 vegades al dia 

Lavabos  X Les finestres estaran obertes tot el dia 

NETEJA I DESINFECCIÓ 

Manetes i poms de portes i finestres  X Conserge (matí)  i personal de neteja (tarda) 

Baranes de rampa  X Conserge (matí)  i personal de neteja (tarda) 

Superfície de taulell i mostrador  X Conserge (matí)  i personal de neteja (tarda) 

Taules i cadires  X 
Especialment les zones que contacten amb 
les mans 

Grapadores i altres utensilis d’oficina  X Conserge (matí)  i personal de neteja (tarda) 

Aixetes lavabos (i tallers?)  X Conserge (matí)  i personal de neteja (tarda) 

Ordinadors, sobretot teclats i 
ratolins 

 X 

Conserge (matí)  i personal de neteja (tarda) 
 
Material electrònic: netejar amb un drap 
humit al alcohol propílic 70º 

Telèfons i comandaments aires  X 

Interruptors d’aparells electrònics  X 

Fotocopiadora  X 

Material, taules i tamborets taller - 
laboratori X  Professorat i alumnat que l’hagi utilitzat 

Instruments música X  Professorat i alumnat que l’hagi utilitzat 

Pilotes i material pel pati X  Conserge (10:30 h i 11:30 h) 

Material d'educació física X  Professorat i alumnat que l’hagi utilitzat 

Llibres biblioteca X  Professorat i alumnat que els hagin utilitzat 

Altres materials X  Persones que els hagin utilitzat 
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ANNEX 3 

LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA A L’INICI DE CURS  

 

ACCIÓ SÍ NO 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?    

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que 
presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin 
en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció 
(mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?   

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?    

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte 
de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de 
protecció i prevenció? 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les 
entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 
epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a 
distància en cas d’un nou confinament?  
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ANNEX 4 

LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIÀRIA  

 

ACCIÓ SÍ NO 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais durant un mínim de 10 
minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos i aules disposen de sabó suficient?   

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?    

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 
(poms de les portes, interruptors, baranes, bancs, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de la font d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?    

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material de la sala de professorat?    
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ANNEX 5 

PROTOCOL DE DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS  

 

Casos potencials 
(alumne/a i grup) 

Espai 
habilitat per 
a l’aïllament 

*Persona responsable de 
reubicar l’alumne/a i 

custodiar-lo fins que el 
vinguin a buscar 

**Persona 
responsable de 

trucar a la família 

Persona responsable 
de comunicar el cas 

als SSTT  

    Directora 

     

     

     

     

 
*  Docent del grup estable 
**  Tutor/a o equip directiu 

 

 

PROTOCOL DE SEGUIMENT DE CASOS 

 

Alumne/a 
Dia i hora de 

detecció 
*Protocol seguit i observacions 

Persona de 
contacte del CAP 

**Persona referent 
de l’institut  

    Directora 

     

     

     

     

 
*  S’ha d’incloure el nom de la persona que ha fet les actuacions i el nom del familiar que l’ha vingut a buscar 
**  Serà qui mantindrà el contacte amb Salut i farà el seguiment del cas 
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ANNEX 6 

INDICADORS DE SEGUIMENT DEL PLA  

 

INDICADORS SÍ NO 

En cas de detectar un possible cas s’ha seguit el protocol correctament?   

En cas de detectar un possible cas s’ha pogut fer la traçabilitat?   

L'empresa de neteja compleix el protocol establert?   

El/La conserge i la persona TBC netegen, desinfecten i/o ventilen els espais i/o materials segons el 
protocol establert? 

  

Tot el professorat neteja, desinfecta i/o ventila els espais i/o materials segons el protocol establert?   

Tot l’alumnat entra i surt pel recorregut assenyalat segon el seu grup?   

Tot l’alumnat respecta les zones del pati a l’hora de l’esbarjo?   

La senyalització per informar de les mesures i fluxos de circulació és visible i suficient?   

Tot l’alumnat compleix les mesures de prevenció (distanciament físic, higiene de mans i 
mascareta)? 

  

Tot el personal del centre compleix les mesures de prevenció (distanciament físic, higiene de mans i 
mascareta)? 

  

Les persones externes del centre compleixen les mesures de prevenció?   

OBSERVACIONS 

 
 

 

 

PROPOSTES DE MILLORA 
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