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ABANS DE L’OBERTURA 
 
1.Nombre de professionals amb disponibilitat per ser a l’escola.  
 
Ens adrecem al professorat del centre i personal d’administració i Serveis.  
Expliquem el procediment sobre condicions de vulnerabilitat. 
Declaració Responsable 
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 fins al 19 de juny de forma presencial i continuaran prestant serveis en la 
modalitat no presencial.  
A partir d’aquesta data estarem pendents de les valoracions d’aquest personal per part 
de la Mutua ASPY. 
 
S’ha enviat un formulari a tot el personal docent I no docent del centre per detectar les 
persones de risc.  
Es genera un Excel amb les dades d’aquests treballadors I s’envia a ASPY per fer un 
seguiment I un informe de salut. Ens enviaran valoració per organitzar inici de curs al 
setembre.  
 
Després de la consulta determinem que hi ha 14 mestres de primària, 6 mestres 
d’infantil  i 10 de l’ESO que poden ser a l’escola per a la reobertura  del mes de juny.  
Les persones de risc són 12 i les persones amb una situació especial amb fills menors 
de 12 anys són 10.  
I referent al personal no docent hi ha 3 persones en situació de risc i 6 que poden 
assistir al centre.  
 
Per tant més d’un terç de la plantilla no pot fer treball presencial a l’escola i 
seguirà teletreballant des de casa.  
Total personal que poden assistir al centre: 30 personal docent i 6 personal no docent. 
 
Comuniquem a tot els treballadors que han de realitzar una formació on line sobre 
CORONAVIRUS: prevenció en l’entorn laboral de 2 hores de durada. Una formació 
oberta de l’1 de juny al l’1 de juliol.  
 
Es comunica a Representant Legal dels Treballadors 
 
 
 
 
 



                  
 
 
2. Nombre d’alumnes que vindran a l’escola en l’acció educativa presencial.  
 

• Ens adrecem a les famílies dels alumnes de P-3, P-4 i P-5 explicant els requisits: 
dilluns 8 juny a divendres 19 juny de 9 a 13h.  
Declaració responsable sobre conciliació. 
Declaració responsable per la qual l’alumne compleix els requisits per assistir al 
centre educatiu.  

 
Enviem una circular a les famílies de l’escola amb les primeres notícies sobre la 
reobertura i a les famílies d’infantil adjuntem un enllaç a un formulari per tal de saber 
quants alumnes tindrem a la fase 2.  

 
Posem data de tancament del formulari el 3 de juny. Finalitzar el termini hi ha 1 
alumne de P-3 i 3 de P-5. Enviem per correu de plataforma la declaració 
responsable perquè ens la facin arribar abans de començar el 8 de juny.  

 
• Ens adrecem a les famílies dels alumnes que acaben l’etapa de primària  (6è) i 

l’ESO (4t ESO)  preguntant si vindran al centre explicant els requisits: Declaració 
responsable per la qual l’alumne compleix els requisits per assistir al centre 
educatiu. (16 i 17  juny en grups de 13 alumnes per 6è primària i 15 alumnes per 
4t ESO) Horari de 9 a 11h i d’11 a 13h.  
Per fer els grups enviem circular per apuntar-se al primer o segon grup. Enviem 
també la declaració responsable perquè l’enviïn abans de venir a l’escola. 

 
• També oferim a l’alumnat de 4t ESO sessions de suport lectiu per tal de preparar 

les proves extraordinàries. Aquest suport es realitzarà els dies 8, 9, 10  i 11 de 
juny de 10 a 12h.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                  
 
 
 
I els dies 19, 22 i 23 de juny es realitzaran les proves extraodinàries de forma 
telemàtica. 
 

 
 
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 vacunal 
 
En cas que l’infant 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–, 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. 

 
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. 
 
Un cop finalitzats els símptomes de la malaltia o la febre l’alumne haurà de 
romandrà a casa fins 3 dies després. 
 

3. Nombre d’alumnes que vindran a l’escola en tutories individuals. 
 

• Ens adrecem a les famílies de la resta de nivells educatius i convoquem les 
entrevistes individualitzades en dies i franges horàries i especificant la porta 
d’accès a l’escola.  
 

• Declaració responsable per la qual l’alumne compleix els requisits per assistir al 
centre educatiu.  
Elaborem llistat d’alumnat que convocarem amb espais, dies i franges horàries. 
 
P-5  1 alumne dimarts 12 juny  
 
Primària:  
1r A  3 alumnes 17 juny  
1r B  4 alumnes 16 juny 
2n A 4 alumnes 12 juny 
2n B 3 alumnes 15 juny 
3r A  4 alumnes 17 juny 
4t A  5 alumnes 16 juny 
4t B  1 alumna 16 juny 
5è A 4 alumnes (1 alumne 15 juny i 3 alumnes 9 juny) 
5è B 4 alumnes  15 juny i 16 juny 
6è A 1 alumne  8 juny 
6è B 1 alumne 8 juny 
 

           ESO 
          1r  2 alumnes 9 juny 
          2n  1 alumne 8 juny 
 



                  
 
 
 
4. Espais disponibles 
 

• Revisar la disponibilitat d’espais de l’escola.  
• Farem ús de les aules de P-3 i el pati infantil (tancarem el mobiliari de joc del 

pati). Els alumnes d’infantil entraran i sortiran per la porta principal de l’escola.  A 
les 9h els acolliran les 2 mestres responsables que seran les que portaran el 
petit grup durant els 10 dies. 

• Farem ús de les aules de 4t ESO.  Faran l’entrada i la sortida  per la porta del 
carrer Gasela, porta del pati i seguiran les indicacions del terra. Faran ús dels 
lavabos del pati.  

• Farem ús de les aules de 6è. Els alumnes faran l’entrada i la sortida per la porta 
del carrer Gasela, i creuaran el pati, seguint les indicacions i pujaran les escales 
exteriors fins el primer pis. Faran ús dels lavabos de la 1ª planta. 

• Per les entrevistes individualitzades s’utilitzaran les aules dels diferents cursos. 
Es vetllarà per la higiene i la ventilació quan acabi l’entrevista, passant a 
desinfectar totes les superfícies. 
Totes les entrevistes individualitzades vindran amb cita prèvia, garantint les 
entrades i sortides esglaonades i faran la seva entrada per la porteria (porta 
principal). 

  
AULES INFANTIL: aula 1 de 9 a 13h 

 
AULES 6è PRIMÀRIA 
 
 AULA 10 AULA 9 
9 a 10,30h 1r grup de 13 alumnes 6è A 
10,30 a 11h ventilació 
11 a 12,30h 2n grup de 13 alumnes 6è 
A 
 

9 a 10,30h 1r grup de 13 alumnes 6è B 
10,30 a 11h ventilació 
11 a 12,30h 2n grup de 13 alumnes 6è 
B 
 
 

 
AULES 4t ESO 
 
AULA  33 AULA 35 
8, 9 i 10  preparació proves 
extraordinàries 10 a 12 h  

8, 9 i 10  preparació proves 
extraordinàries 10 a 12 h 

 
 
 
 
 
 
 
 



                  
 
 
 
 
5. Què necessitem per a l’aplicació de les mesures de protecció de prevenció 
 

• Mesures de protecció i prevenció i distanciament físic: rentat de mans, 
mascaretes. 
Cartells amb indicacions de com rentar-se les mans a tots els lavabos i no beure 
aigua directament de l’aixeta, cartells amb indicacions ús obligatori de 
mascareta.  Senyalitzacions de distància de seguretat i marcarem els 
recorreguts dels diferents circuits.  
Es tancaran les fonts del pati.  
Obligació ús de mascareta quirúrgica a tot l’alumnat de primària i ESO i tot el 
personal.  
Per entrar a l’escola és imprescindible rentar-se les  mans amb el hidroalcohòlic . 
A les portes de l’escola hi haurà un dispensador amb aquest gel i mascaretes 
disponibles pel qui no en porti.  
 

• Materials que cal disposar i que hem adquirit: 
Mascaretes i guants 
Pantalles protectores 
Mampares per secretaria i recepció 
Gel hidroalcohòlic 
Sabó de mans 
Detergents tensioactius, desinfectants 
Lleixiu 
Alcohol 70% 
Papereres amb pedal 
Tovalloles de paper d’un sol ús 
Termòmetres 
Cartellera i senyalització de prevenció 

 
 
VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 
 
*Mesures de ventilació 
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 pot ser es 
deixaran les finestres obertes. 
 
*Pautes generals de neteja i desinfecció 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà 2 cops al dia, una a 
l’inici i l’altre al finalitzar l’activitat. 
 
 



                  
 
 
 
 
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. 
 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-
humana.pdf 
 
L’empresa ONET, responsable de la neteja de l’escola, ens facilita tot un 
protocol d’actuació tant pels espais interiors com pels exteriors.  
 
Per la desinfecció i neteja de les superfícies farem ús de detergents tensioactius 
que aplicarem en la concentració i condicions d’ús que indica l’etiqueta de cada 
producte. 
 
Farem una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantirem la 
neteja i desinfecció durant el dia en els espais que s’utilitzen, especialment en 
aquells de màxima concurrència. 

 
*Mesures de neteja i desinfecció 
 
Neteja: ús  d’aigua o sabó i els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que 
aplicarem 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: farem 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 i el 
mobiliari exterior.  
Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja d’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. 

 
Utilitzarem  productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel 
públic en general i ús ambiental en superfícies interiors de les aules, joguines, 
materials . 

 
 
 
 
 



                  
 
 
 
 
 
 
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 incidiran 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 infant i 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. Tots els nostres  estan dotats de sabó i eixugamans, per garantir 

l’adequada higiene de mans en tot moment. 
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 
 Mantindrem  les portes obertes de les aules i espais comunitaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
 
 
 
PLANIFICACIÓ 
 
1.Distribució dels grups: espais i professorat assignat  
 
tenint en compte que sempre s’ha de continuar mantenint l’atenció no presencial. 
 
Proposta d’horaris 
 
Entrevistes individualitzades d’infantil, primària i ESO, amb cita prèvia de 9 a 13h. 
Confirmem les entrevistes via telefònica i es programaren amb 10’ entre una i l’altra per 
garantir la desinfecció i ventilació de l’espai. Les aules emprades seran les 
corresponents de cada curs. 

P-5  1 alumne dimarts 12 juny  
Primària:  
1r A  3 alumnes 17 juny  
1r B  4 alumnes 16 juny 
2n A 4 alumnes 12 juny 
2n B 3 alumnes 15 juny 
3r A  4 alumnes 17 juny 
4t A  5 alumnes 16 juny 
4t B  1 alumna 16 juny 
5è A 4 alumnes (1 alumne 15 juny i 3 alumnes 9 juny) 
5è B 4 alumnes  15 juny i 16 juny 
6è A 1 alumne  8 juny 
6è B 1 alumne 8 juny 

          ESO 
          1r  2 alumnes 9 juny 
          2n  1 alumne 8 juny 
          4t   1 alumne 8 juny 
 
El professorat que atendrà les entrevistes són els tutors/es de cada grup que no estan 
dins del grup de risc . 
 
Alumnat d’infantil utilitzarà l’aula número 1, aula de P-3 en horari de 9 a 13h. Els 
Mestres que es faran càrrec d’aquest grup seran 2 persones al llarg de les dues 
setmanes.  I haurà una tercera mestra , per si és necessària una suplència. Sempre 
seran les mateixes dues mestres fixes per atendre el grup infantil.  
 
Alumnat de 6è primària. Es convoca el dimecres 17 de juny en dues franges horàries ( 
de 9 a 10,30h i d’11 a 12,30H) deixant 30’ per ventilar i desinfectar i garantir la 
seguretat a la sortida i l’entrada del següent grup. 
Els alumnes estaran atesos pels seus tutors. 
 
 
 



                  
 
 
 
Alumnat de 4t ESO. Es convoquen els alumnes que han de tenir un suport lectiu per a 
preparar les proves extraordinàries els dies 8, 9, 10 i 11 de juny de 10 a 12h. El 
professorat que imparteix la matèria fa el suport lectiu. A excepció del professorat en 
situació de risc o amb situació especial familiar que ho farà de forma telemàtica. 
 

 
 
Alumnat de 4t ESO. Es convoca el dimarts 16 de juny en dues franges horàries ( de 
9,30 a 11h i d’11,15 a 12,45 h) deixant 15’ per ventilar i desinfectar i garantir la 
seguretat a la sortida i l’entrada del següent grup. 
Els alumnes estaran atesos pels seus tutors i tutores i /o professorat que intervé a 4t 
ESO seguint les orientacions del Departament d’Educació de seguretat. 1docent  per 
15 alumnes màxim 
 
Els dies 8, 9 , 10, 11 i 12 de juny es destinaran a la preparació i repartició de llibres i 
material que restava al centre de tot l’alumnat. Aquesta tasca serà realitzada pel 
personal docent i no docent que està disponible per poder assistir a l’escola.  
Es convocaran a les famílies per l’entrega d’aquest material. Es  donaran dies i franges 
horàries per garantir petits grups. Aquesta entrega es farà des de les portes del pati del 
centre evitant l’accés de les famílies a l’interior. A cada grup se li especificarà la porta 
de recollida, el dia i l’hora.  
  
- De pati d’infantil  estarà a disposició dels 4 alumnes previstos vetllant per la distància 
de seguretat.  El mobiliari del pati està totalment precintat. 
Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups 
reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.  
 
MENJADOR 
No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs. 
 
Entrada i sortida de l’escola 
(EI 3 anys, EI 4 anys, EI 5 anys, han de fer de 9 h a 13 h) 
(6è d’EP, 4t d’ESO, l’horari és adaptable: 16 i 17 de juny amb 2 franges horàries de 9 a 
11 i d’11 a 13h) 
 
 



                  
 
 
 
MATERIAL ESCOLAR 
 
No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 
A infantil farem ús de pissarretes individuals i cada alumne tindrà una safata individual 
amb tot tipus de material. 
 
Les joguines es distribuiran per safates o capses d’ús individual diari, i al finalitzar la 
jornada es desinfectaran per fer ús el dia següent. Les joguines aniran rotant entre els 
infants. 
 
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. 
 
2. itineraris de circulació per l’escola  
 
Per evitar l’aglomeració de persones en els diferents espais de l’escola hem establert 
circuits i  hem organitzat la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa 
en llocs i moments determinats: 
Entrades i sortides: les entrades i sortides s’efectuaran de forma organitzada per les 
tres portes de l’escola.  
A la porteria  s’utilitzarà una porta per fer  les entrades i una altra per fer la sortida. 
Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única 
persona.  
Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies 
fora de les instal·lacions. 
Circulació pels passadissos i accés al pati, estaran tots senyalitzats indicant la direcció. 
 
Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els 
lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 
 
 
3. Mesures de protecció i prevenció 
 
Farem difusió entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i 
mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Es farà la lectura del Pla d’Obertura 
del centre a tot el claustre, personal docent i no docent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
 
 
 
L’escola 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. Es 
poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho. 
· Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de 
durada. 
· El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples senzills (
“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 
· Utilització correcta de les mascaretes. 
 
Disposarem 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. 
 
a. Distanciament físic 
Disposarem les taules de les aules a una distància aproximada de 2 metres entre 
l’alumnat de 6è i de 4t ESO. La convocatòria de l’alumnat és de 13 alumnes com a 
màxim de primària i 15 de l’ESO. Els grups seran estables i el professorat i el resta de 
personal en contacte amb cada grup d’alumnes serà sempre el mateix. Així si apareix 
un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat. 
 
Evitarem, en la mesura del possible, 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.  
El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies.  
Els pares i mares que acompanyen a l’alumnat no accediran a l’interior de l’escola.  
I a les entrevistes individualitzades només acompanyarà un dels pares o tutors. 
 
b. Rentat de mans 
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants 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 infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 
A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
Abans i després dels àpats 
Abans i després d’anar al WC (infants continents) 
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 
 



                  
 
 
 
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 infants i dels 
propis 
Abans i després d’acompanyar un infant al WC 
Abans i després d’anar al WC 
Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 
Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
 
En tots els lavabos de l’escola  s’han preparat i condicionat per fer el rentat de mans, 
amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  
 
En els punts estratègics (menjador, accessos al centre, accessos al pati,...) s’han  
col·locat dispensadors de solució hidroalcohòlica per a l’ús del personal de l’escola i 
alumnat. 
 
c. Mascaretes 
 
Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes 
establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions 
serien les següents: 
 
Alumnes 2n cicle Educació Infantil : No indicada en general. A partir de 5 anys i si hi 
ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la.  
Educació Primària (6 a 12 anys): Indicada. Quan es compleixin mesures 
òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. 
Educació Secundària: No indicada en general i si hi ha dificultat per fer complir les 
mesures de distanciament caldria indicar-la. 
Personal docent i no docent: Indicada 
 
 
L’escola decideix exigir ús obligatori de mascareta a l’alumnat de primària i ESO i 
a tot el personal del centre per no poder garantir la distància de seguretat. 
 
 
Com posar i treure la mascareta correctament? 
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
 
 
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 i posar-ho en coneixement de 
la titularitat del centre i del seu servei de prevenció. 
 
4. Tasques a realitzar amb els alumnes:  
 
Suport lectiu alumnat 4t ESO per preparar proves extraordinàries, acompanyament 
grupal alumnat de 6è  i 4t ESO, entrevistes individualitzades a tots els nivells i etapes, i 
acollida de l’alumnat d’infantil. 
 
Temes a tractar: 

• Valoració del que ha passat durant el confinament 
• Situació emocional i social 
• Recursos tecnològics que han utilitzat, i en general tota la informació que sigui 

útil per planificar el pròxim curs. 
 
En les trobades grupals es portaran a terme diferents dinàmiques per tal de tractar 
aquests temes. 
 
 
Es presenta el PLA D’OBERTURA del centre al Consell Escolar i es publica a la 
WEB el dia 5 de juny. 
Així com  enviem aquest document a Inspecció del Departament d’Educació. 
 
 
Barcelona, 5 de juny 2020  
 
 


		2020-06-05T06:51:25+0200
	35112974R MARTA PESCADOR (R: R0800859A)




