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1. MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE ENFRONT LA COVID-19 PER A LA
REOBERTURA PARCIAL DE CENTRES EDUCATIUS EN EL CURS 2019-2020
S’indiquen a continuació les mesures de prevenció i higiene enfront la SARS-CoV-2 que, en el
moment de la seva elaboració, les autoritats sanitàries consideren necessàries per al control de
la COVID-19 a la Fase 2.
Han estat elaborades pel Ministeri de Sanitat i amb l'anticipació d'aquestes mesures les
administracions educatives podran preparar la reobertura parcial autoritzada per a la Fase 2,
sense perjudici del que disposin les diferents ordres que es publiquin del Pla de transició cap a
una nova normalitat.

1.1 Normativa i guies relacionades
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.
 Ordre SND / 399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d'àmbit nacional, establertes després de la declaració del estat d'alarma en aplicació de
la fase 1 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
 Ordre TMA / 400/2020, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les condicions a aplicar
en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per
garantir una mobilitat segura.
 Ordre TMA / 384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la
utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per
garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova
normalitat.
 Guia: Bones pràctiques als centres de treball. Mesures per a la prevenció de contagis de
la COVID-19. Ministeri de Sanitat (2020.04.11).
 Mesures higièniques per a la prevenció de contagis de la COVID-19. Ministeri de Sanitat
(2020.04.06)
 Prevenció de riscos laborals vs. COVID-19. Institut Nacional de Seguretat i Salut en el
Treball (2020.04.27).
 Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront del
exposició a la SARS-COV-2. Ministeri de Sanitat (30 d'abril de 2020)
 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevenció.
 Estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de
COVID-19. 6 maig 2020.
 Marc Estratègic per a l'Atenció Primària i Comunitària. 10 abril 2019.
 https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instobertura-centres.pdf
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2. FASE 2. REOBERTURA PARCIAL DELS CENTRES EDUCATIUS
Amb caràcter general, els centres docents privats concertats i les llars d’infants privades, de la
mateixa manera que les escoles i els instituts, a partir del dia 1 de juny de 2020 (el dia 2 en el
cas del nostre centre ja que el dia 1 és festa local) obren amb restriccions d'aforament i mesures
d'higiene i seguretat, amb els següents objectius
Objectius del retorn parcial a l’escola
1- Oferir suport lectiu als acabaments d’etapa: 6è EP. La primera setmana de juny, els alumnes
de 6è podran venir a recollir el material escolar, sempre seguint l’horari per grups establert. A
partir de la segona setmana, es realitzarà acció educativa voluntària presencial en grups reduïts
(màxim 13 alumnes per espai) de manera gradual i no necessàriament permanent. S'oferiran
tutories personalitzades voluntàries per l’acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat.
La finalització del curs es realitzarà telemàticament.
2- Oferir període lectiu als infants d’3-6 anys que els pares no puguin teletreballar. Les famílies,
els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball
presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.
3- Acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat, ocasionalment en grups (13 alumnes) de
1r a 5è de primària.
4- Atenció personalitzada en qualsevol grup i nivell.
5- Manteniment de la docència telemàtica fins a finals de curs (19 de juny).

2.1 Persones que podran accedir als centres educatius
1. No podran reincorporar-se al lloc de treball les persones que presentin símptomes
compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per
COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte
estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
2. Els grups d’especial vulnerabilitat segons allò establert per l’autoritat sanitària són: persones
amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica,
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones
embarassades i més grans de 60 anys.
3. Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes
de juny.
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4. A aquells treballadors que presentin factors de risc coneguts és convenient que se'ls adapti
el lloc de treball per minimitzar el risc, fins i tot optar pel teletreball en la mesura del
possible. A més, ha de ser consensuat i/o adaptat, seguint les indicacions del Servei de
Medicina Preventiva i/o Riscos Laborals, que correspongui.
5. S'ha d'indicar a les famílies que no poden anar al centre els nens/es amb símptomes
compatibles amb COVID-19 o diagnosticats de COVID-19, o que es trobin en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o
diagnosticades de COVID-19. Per a això, les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran
comprovació de temperatura cada dia abans de sortir de casa per anar al centre educatiu.
Si l'alumne/a tingués febre o símptomes compatibles amb COVID-19 no haurà d'assistir al
centre, ha de trucar al seu centre de salut o al telèfon habilitat a la seva comunitat autònoma
per COVID-19.
6. L'alumnat que presenti condicions de salut que el faci més vulnerable per COVID-19 (com,
per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer,
immunodepressió o hipertensió arterial), podrà anar al centre sempre que la seva condició
clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint mesures de protecció de forma rigorosa.
7. Es recomana evitar les aglomeracions. Les famílies només podran entrar a l'edifici escolar
en cas de necessitat o indicació del professorat o de l’equip directiu, complint sempre les
mesures de prevenció i higiene.
8. Es descarten les activitats grupals o esdeveniments a l'interior dels centres educatius.

2.2 Actuacions davant l'aparició de símptomes en una persona present en un centre
educatiu
1. Els símptomes més comuns compatibles amb COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de
falta d'aire. En alguns casos també hi pot haver disminució de l’olfacte i el gust, calfreds, mal
de coll, dolors musculars, maldecap, debilitat general, diarrea o vòmits.
2. Quan un estudiant iniciï símptomes o siguin detectats per personal del centre durant la
jornada escolar, se’l durà a un espai separat (despatxos de la porteria). Es facilitarà una
mascareta quirúrgica per a l’alumne/a i una altra per a la persona adulta que en tingui cura
fins que arribin els progenitors o tutors. Se’l portarà a una sala per a ús individual, elegida
prèviament, que compti amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb bossa,
on llençar la mascareta i mocadors d'un sol ús. S'avisarà a la família que ha de contactar amb
el seu centre de salut o amb el telèfon de referència de la comunitat autònoma, perquè
s'avaluï el seu cas.
3. Les persones treballadores que iniciïn símptomes, es retiraran a un espai separat i es
posaran una mascareta quirúrgica. Contactaran amb el seu centre de salut o amb el Servei
de Prevenció de Riscos Laborals o amb el telèfon de referència de la comunitat autònoma i
seguiran les seves instruccions.
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4. En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat
o té dificultat per respirar s'avisarà el 112.
5. L’administració sanitària ha de possibilitar un canal de comunicació fluid entre cada centre
educatiu i el centre de salut de la seva zona bàsica de salut, dins les seves competències de
salut comunitària, per a possibilitar la resolució de dubtes i problemes en relació com s'ha
d'organitzar l’actuació davant de casos amb símptomes compatibles amb COVID-19 i les
mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut. L'atenció sanitària correspon al centre
de salut de referència de la persona, que no té per què coincidir amb el de la zona bàsica de
salut on està localitzat el centre educatiu.

2.3 Sobre el reconeixement mèdic dels treballadors i els controls sanitaris i de
temperatura
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 identificar al personal que podrà participar en les
activitats presencials.
Els grups d’especial vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària, són: persones
amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia
pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més
grans de 60 anys.
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
Posar-ho en coneixement de la titularitat del centre.

2.4 Higiene i neteja del centre educatiu
1. Es col·locarà dispensador de gel desinfectant en aquelles classes que no tinguin lavabo per
rentat de mans amb aigua i sabó. S'ha de tenir en compte que quan les mans tenen brutícia
visible el gel hidroalcohòlic no és suficient, i cal fer servir aigua i sabó.
2. En el centre es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions com a mínim un cop al
dia, reforçant-la en aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat d'ús. Es tindrà
especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com
poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors i altres elements de
similars característiques.
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3. Ús i neteja del bany i lavabos. Es netejaran adequadament els lavabos en funció de la
intensitat d'ús En tots els banys de centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible
per a l'assecat de mans o, si no, gel hidroalcohòlic, i els alumnes es rentaran acuradament
les mans cada cop que en facin ús.
4. En la neteja i higiene se seguiran les pautes següents:
a. S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o
qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han
estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquests productes
sempre es respectaran les indicacions de l’etiqueta.
b. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es
rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.
c. Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi
de torn amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de
manipulació, sobretot en aquells utilitzats per més d'un treballador.
d. Les mesures de neteja s'estendran també, si s’escau, a zones privades dels
treballadors.
e. S'han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim,
de forma diària i per espai de cinc minuts.
f. S'ha de vigilar la neteja de papereres i la disponibilitat de sabó, paper d'assecat de
mans i gel hidroalcohòlic.
5. Es limitarà al màxim possible l'ús de documents en paper i la seva circulació.
6. Els mocadors d'un sol ús que el personal i l'alumnat empri per l'assecat de mans o per al
compliment de l’"etiqueta respiratòria" seran rebutjats en papereres amb bossa o
contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal. Aquestes papereres han de
ser netejades de forma freqüent.
7. Tot material d'higiene personal (mascaretes, guants de làtex, etc.) s'ha de dipositar en la
fracció resta (agrupació de residus d'origen domèstic que s'obté un cop efectuades les
recollides separades).
Es pot accedir als diversos protocols de neteja publicats pel Departament de Salut
Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana
Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana
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2.5 Distàncies de seguretat
1. Ocupació de les aules i altres espais. La distància mínima interpersonal serà de 2 metres.
S’optimitzaran les aules i altres espais per donar cabuda als estudiants, però en tot cas
aplicant sempre la distància interpersonal de 2 metres.
2. En tots els nivells educatius s'organitzaran els espais i la distribució de les persones per
aconseguir una distància de seguretat interpersonal de 2 metres. L'organització de la
circulació de persones, la distribució d'espais, i la disposició d'estudiants s'organitzarà per
mantenir les distàncies de seguretat interpersonal exigides en cada moment pel Ministeri
de Sanitat.
3. S'utilitzaran les escales. L’ ascensor es limitarà el seu ús al mínim imprescindible i mantenint
la distància interpersonal de seguretat, excepte en aquells casos de persones que puguin
necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva persona
acompanyant.
4. Es reduiran al mínim els desplaçaments de grups d'alumnes pel centre, facilitant en la
mesura possible que siguin els professors els que vagin a l'aula de referència.
5. S'organitzaran les sortides i entrades de les aules i altres espais amb distància interpersonal
de 2 metres i de manera esglaonada.

2.6 Mesures de prevenció personal
1. Higiene de mans de forma freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons amb aigua i sabó
o, si no, amb gel hidroalcohòlic. S'ha de tenir en compte que quan les mans tenen brutícia
visible el gel hidroalcohòlic no és suficient, i cal fer servir aigua i sabó.
2. Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.
3. En tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat.
4. Mantenir una distància interpersonal de 2 metres.
5. Utilitzar mocadors d'un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i llençar-los després del
seu ús.
6. Evitar donar-se la mà.
7. L'ús de guants no és recomanable de forma general, però sí en els casos de manipulació
d'aliments, canvi de bolquers i tasques de neteja.
8. En el cas que no es pugui assegurar una distància interpersonal de 2 metres s'haurà
d'utilitzar mascareta higiènica, si pot ser reutilitzable, per part de personal dels centres
educatius, així com per part del alumnat, en la mesura del possible, en tots els espais del
escola sempre que es faci un ús correcte de la mateixa.
9. S'ha d'explicar l'ús correcte de la mascareta ja que un mal ús pot comportar més risc de
transmissió.
10. L'alumnat o personal dels centres educatius que iniciï símptomes estant en el centre haurà
de retirar el més aviat possible a un lloc separat i col·locar-se una mascareta quirúrgica.
9
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3. MESURES ORGANITZATIVES
3.1 Consideracions a tenir en compte.
1. El retorn a l’escola té caràcter voluntari per als alumnes. 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 al dia.
- Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenentlos la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu.
2. Per tornar a l’escola cal garantir les condicions de salut dels alumnes i dels mestres. Per
aquest motiu els treballador i les famílies o persones tutores han de presentar el primer
dia de retorn al centre educatiu una Declaració responsable, d’acord el model que serà
facilitat, per la qual compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. No s’incorporaran
físicament a l’escola mestres, treballadors i alumnes que formin part de col·lectius
vulnerables.
3. Els grups d’alumnes 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.
4. Al centre només hi haurà d’anar el personal estrictament necessari de l’àmbit docent.
5. Els mestres amb l’ajut de consergeria, vetlladores i equip directiu es responsabilitzaran de
la recepció, acompanyament i comiat dels grups de tutoria (tant en grup com individuals).
6. Les famílies no podran accedir al centre. Per aquesta raó deixaran i recolliran els seus fills i
filles a les zones marcades pel centre amb aquesta finalitat.
7. Només en el cas d’una tutoria individualitzada es podrà autoritzar que un membre de la
família pugui acompanyar el seu fill o filla a aquella.
8. Les famílies respectaran els horaris de la cita prèvia demanada, no accedint al centre sense
l’autorització, ni en dies o franges horàries no acordades.
9. Les famílies d’Infantil hauran d’acreditar que no poden teletreballar mitjançant una
declaració responsable (a poder ser de l’empresa on treballin).
10. No es permet l’entrada ni sortida del centre de cap joguina. Per tant, l’alumnat no podrà
portar cap joguina de casa seva ni endur-se’n cap.
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11. Hi haurà servei de neteja en horari de 9 a 13h per atendre a les necessitats que puguin sorgir
durant la tasca docent (a banda de les tasques de neteja i desinfecció general del centre).
12. No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs.
13. Hi haurà servei de consergeria en horari de 9 a 13h.

3.2 Organització prèvia a la incorporació dels alumnes
1- Del dia 25 al dia 29 de maig. Treballs de neteja i desinfecció.
2- El dia 2 de juny els mestres assignats a un grup assistiran a l’escola per organitzar la
incorporació d’alumnes i l’adequació dels espais.
S’ofereixen dos horaris: de 9 a 12 del matí i de 3 a 6 de la tarda.

3.3 Organització de l’acció educativa presencial
En el centre Vedruna Manlleu poden realitzar acció educativa presencial: 36 docents i 4 no
docents
En ells recaurà l’organització de la tasca presencial que es detallarà a continuació.
3.2.1 Organització Educació Infantil
-

S’ofereix acollida en un espai específic (aules de P3 A i P3 B) per a l’alumnat del segon
cicle d’educació infantil (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals
i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzarlo. L’horari serà de 9:00 a 13:00
Els grups tindran un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5 i estaran atesos per
una docent i una vetlladora per grup.
S’estima que utilitzaran aquest servei un grup de 8/10 alumnes en el cas del nostre
centre.

-

S’ofereix la possibilitat d’acomiadar-se de la mestra i recollir les seves coses a totes les
famílies que ho desitgin, sempre amb cita prèvia i de forma individual. Seran atesos per
la tutora o una altra mestra responsable.
Poden utilitzar aquest servei tots els alumnes d’educació infantil (172)

NOTA: Els alumnes hauran de portar una mascareta de casa.
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Horari Educació Infantil Acollida diària
HORA
9 – 10.30h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ESPAI AULA

ESPAI AULA

ESPAI AULA

ESPAI AULA

ESPAI AULA

ESPAI AULA

ESPAI AULA

ESBARJO
ESPAI PATI

10.30 - 12h

ESPAI AULA

12 – 13h

ESPAI AULA

ESPAI AULA

Horari Educació Infantil P3 / P4 / P5 (del 15 al 19 de juny)

911h

11-1h

DILLUNS 15
Acompanyament
personalitzat
(alumne/a - 1
familiar - tutor/a)
(CITA PRÈVIA)

DIMARTS 16
Acompanyament
personalitzat
(alumne/a - 1
familiar - tutor/a)
(CITA PRÈVIA)

DIMECRES 17
Acompanyament
personalitzat
(alumne/a - 1
familiar - tutor/a)
(CITA PRÈVIA)

DIJOUS 18
Acompanyament
personalitzat
(alumne/a - 1
familiar - tutor/a)
(CITA PRÈVIA)

P5

P5

P3

P4

DIVENDRES 19

Acompanyament
personalitzat
(alumne/a - 1
familiar - tutor/a)
(CITA PRÈVIA)

P4

3.2.2 Organització Educació Primària (6-12)

-

-

S’ofereixen tutories personalitzades presencials a alumnes i famílies amb cita prèvia.
Poden optar a aquest servei tots els alumnes d’Educació Primària (413). Seran atesos
pel tutor/a o un altre/a mestre/a responsable.
S’ofereix una atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes (13 alumnes màxim) per
recollir el material personal i acomiadar el curs amb el tutor/a, del 3 al 16 de juny.
Per tal d’oferir major disponibilitat s’ofereixen dos dies possibles, sempre tenint en
compte l’horari establert. Poden optar a aquest servei tots els alumnes d’Educació
Primària (413). Seran atesos pel tutor/a o un altre/a mestre/a responsable.
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-

S’ofereix acció educativa presencial als alumnes de 6è EP, a més de l’acció tutorial
esmentada. Els divendres 12 i 19 de juny. Es preveu que s’acullin a aquesta opció un
grup de 2/3 alumnes al nostre centre. Seran atesos pels tutors de 6è.

Horari de 1r a 5è de primària


Recollir material escolar a les aules i comiat amb el tutor/a→ Trobades programades
(màxim 13 alumnes)



Acompanyament personalitzat ( alumne/a - 1 familiar - tutor/a)→ CITA PRÈVIA
DILLUNS

9:1510:45h

Acompanyament
personalitzat

DIMARTS
Alumnes Alumnes
de 2n
de 5è
(grup 1) (grup 1)

(alumne/a - 1
familiar - tutor/a)
1112:30h

CITA PRÈVIA
De 9 a 13h

DIMECRES
Acompanyament
personalitzat

DIJOUS
Alumnes
Alumnes
de 1r
de 3r
(grup 1)
(grup 1)

DIVENDRES
Alumnes de
4t
(grup 1)

Alumnes
de 1r
(grup 2)

Alumnes de
4t
(grup 2)

(alumne/a - 1
familiar - tutor/a)
Alumnes
de 2n
(grup 2)

Alumnes
de 5è
(grup 2)

CITA PRÈVIA
De 9 a 13h

Alumnes
de 3r
(grup 2)

Horari de 6è de primària - 1a setmana


Recollir material escolar a les aules i comiat amb el tutor/a→ Trobades programades
(màxim 13 alumnes)

6è
9: 30- 11h

11:15- 12:45h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES
Alumnes
6è C
(grup 1)
Alumnes
6è C
(grup 2)

de

de

DIJOUS

DIVENDRES
Alumnes
6è A i B
(grup 1)
Alumnes
6è A i B
(grup 2)

de

de
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Horari de 6è de primària - 2a i 3a setmana



Suport a la finalització d’etapa i acció educativa presencial → Trobades programades
(màxim 13 alumnes)
Acompanyament personalitzat ( alumne/a - 1 familiar - tutor/a)→ CITA PRÈVIA

6è
9: 30- 11h

11:15- 12:45h

DILLUNS
Acompanyament
personalitzat

DIMARTS

DIMECRES
Acompanyament
personalitzat

(alumne/a - 1
familiar - tutor/a)

( alumne/a - 1
familiar - tutor/a)

CITA PRÈVIA
De 9 a 13h

CITA PRÈVIA
De 9 a 13h

DIJOUS

DIVENDRES
Alumnes de 6è
(grup 1)
Suport a la
finalització
d’etapa
Alumnes de 6è
(grup 2)
Suport a la
finalització
d’etapa

3.2.3 Entrades i sortides

Entrades
ENTRADA per la porta principal: Alumnes Educació Infantil (9h del matí) i 6è (9:30h - 11:15h)
ENTRADA per la porta C/ St. Domènec (prop de cruïlla Bisbe Morgades): Alumnes de Cicle Mitjà
i 5è (9:15h - 11h)
ENTRADA per la porta C/ St. Domènec (porta de fusta-Esports): Alumnes de Cicle Inicial (9:1511h)
(Acompanyats pel tutor/a)
SORTIDES
SORTIDA per la porta principal: Alumnes Educació Infantil (13h) i 6è (11h o 12:45h)
SORTIDA per la porta C/ St. Domènec (prop de cruïlla Bisbe Morgades): Alumnes de Cicle Mitjà i
5è (10:45h o 12:30h)
SORTIDA per la porta C/ St. Domènec (porta de fusta - Esports): Alumnes de Cicle Inicial (10:45h
o 12:30h)
(Acompanyats pel tutor/a)
NOTA: Es faran marques per mantenir les distàncies de seguretat a tots els accessos de
l’escola.
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3.3 Adaptació dels espais
A cada centre, la Direcció haurà de determinar els espais a habilitar.
La determinació dels espais a habilitar es farà tenint en compte els següents criteris:
 L’espai a assignar a l’alumnat és de 4 m2 per persona.
 Un grup d’alumnes no farà canvi d’aula/espai per fer altres activitats o fer un canvi de
tutor. Cal que sempre que es pugui es mantingui el mateix tutor en un grup. Si calgués
un canvi de tutor, mai s’optarà per desplaçar el grup, es farà desplaçament del tutor
(recordant que el canvi comporta desinfecció dels espais i elements que es facin servir).
 S’ocuparan de forma preferent espais exteriors amb bona ventilació, abans d’ocupar
espais interiors, sempre que sigui possible i la climatologia ho permeti (cal preveure un
pla B en cas de pluja).
 En termes generals, s’ocuparan aquells espais que impliquen menys recorregut i
circulació de persones pel centre (plantes baixes, patis, zones properes a les entrades
i/o sortides). És preferible adaptar un espai que no sigui un aula de forma habitual però
que és troba proper a l’entrada, que no fer servir aules que obliguin a un recorregut
important per l’interior del centre.
 Dins de cada espai es col·locaran el nombre màxim de taules que permet el grup (segons
etapa) de forma que hi hagi la distància de seguretat en totes les direccions (espai d’1
metre de distància lliure en totes les direccions, a comptar des de la cadira i sense que
es solapi amb l’espai lliure d’una altra taula). Si els espais escollits no permeten la
col·locació de totes les taules fins arribar al màxim de grup, només es col·locaran
aquelles taules que permeten mantenir la distancia de seguretat, deixant el grup reduït
al màxim que permetin les taules distribuïdes.
 En espais suficientment grans, que es pugui ubicar més d’un grup caldrà fer-ho amb una
separació entre grups, d’un mínim de 4 m (lliure de qualsevol objecte). En aquest cas,
caldrà senyalitzar a terra les limitacions dels espais de cada grup i establir els recorreguts
d’entrada i sortida.
 Totes les taules hauran de mantenir una distància de seguretat respecte l’entrada i la
zona del professorat de 2 metres de distància.
 Les finestres i la porta dels espais interiors hauran de romandre obertes en tot
moment. Durant la tutoria, es podrà tancar la porta i mantenir obertes les finestres.
 No s’habilitaran espais que no siguin estrictament necessaris. Aquests hauran de
romandre tancats i senyalitzats com espais “TANCATS TEMPORALMENT”.
 L’entrada i sortida del centre, es farà pel mateix lloc, evitant possibles coincidències
entre els fluxos de gent. Es determinaran i marcaran recorreguts unidireccionals per fer
l’entrada i sortida (banda dreta sortida, banda esquerra entrada). En cas de no ser
possible, caldrà evitar la coincidència amb l’establiment d’horaris d’entrada i de sortida.
 Obligatòriament les entrades i sortides del centre disposaran de senyalització a terra
indicant les distàncies de seguretat per evitar aglomeracions.
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 Aquesta senyalització també s’haurà de col·locar en aquells espais habilitats per tutories
personalitzades i a les entrades dels blocs de serveis sanitaris.
 En tots els recorreguts del centre es col·locaran cartells informatius recordant les
mesures de seguretat i higiene.
 S’anul·laran fonts d’aigua, jocs i parcs infantils, taquilles, racons de jocs infantils o
altres espais on es puguin compartir jocs, llibres o materials.
 S’anul·laran tots els equipaments esportius tant d’interior com d’exterior (cistelles,
porteries...). No es podrà realitzar l’activitat ordinària a les sales d’ordinadors ni a
biblioteques, tallers i/o laboratoris, en especial aquesta dos darrers espais.
 No es permetrà la circulació pels patis, més enllà dels recorreguts establerts per
arribar als espais habilitats per fer tutories. Tampoc es permetrà l’ús de bancs o
cadires exteriors.
 L’ús del pati només queda permès per als grups d’acollida de llar d’infants i infantil.
L’accés al pati es farà de forma que els grups no es trobin entre si i en espais clarament
diferents i delimitats, per evitar creuaments o contactes entre grups.
 De forma excepcional, els alumnes de llars d’infants i infantil podran accedir als pati
delimitats per ells, sempre sense barrejar grups i prèvia desinfecció per part del
professorat de tots els elements als que es tingui accés.
 Només s’habilitarà un bloc de serveis per l’alumnat (un bloc per cada gènere). La resta
de blocs que es trobin dins dels recorreguts caldrà que estiguin bloquejats.
 Els espais de menjador podran habilitar-se com aula de tutoria. Recordar que
normalment aquests espais disposen de rentamans i serveis molt a prop.
 Les sales de professors només es podran ocupar a 1/3 de la seva capacitat i només
s’utilitzaran en cas que sigui imprescindible. Per norma general recomanem evitar el seu
ús. Els espais de office quedaran anul·lats de forma temporal i quedarà prohibit el seu
ús i/o accés.
 En tots els recorreguts del centre es col·locaran cartells informatius recordant les
mesures de seguretat i higiene.
 Per les tutories individualitzades, es farà servir una sala de reunions en la qual es pugui
mantenir el distanciament de 2 m de distància. En el cas de no poder mantenir aquest
distanciament, es farà servir una sala habilitada especialment amb una taula i una
mampara de sobretaula.
 En el cas de no disposar d’aquesta mampara es podrà fer servir una aula normal amb el
distanciament de 2 metres entre cadires i/o taules.
 Si s’utilitza un espai que no garanteixi una distància de 2m serà obligatori l’ús de
mascareta.
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4. EPI’S I ELEMENTS DE PROTECCIÓ DE QUÀ S’HA DE DISPOSAR
Cada centre haurà de disposar del conjunt de materials per poder implementar les mesures aquí
descrites. El material s’haurà de dimensionar de conformitat al volum de presència d’activitat
que correspongui.
Serà responsabilitat de la direcció del centre fer entrega d’aquesta documentació i elements de
protecció al personal que hagi d’assistir presencialment al centre.
Si o és que, per indicació de l’Equip de Prevenció de Riscos Laborals, no es pugui fer servir un
altre material substituint el que aquí es detalla (especialment mascaretes o guants).
 Mascaretes higièniques reutilitzables (30 cicles). Es farà entrega d’una mascareta per
treballador.
 Gel hidroalcohòlic
 Dosificadors de gel hidroalcohòlic
 Ampolles de desinfectant concentrat
 Ampolles amb polvoritzador
 Bobines de paper mida industrial

5. CONSIDERACIONS FINALS
Aquest pla de reobertura
-

S’haurà de portar a terme amb els recursos disponibles identificats en el pla.
Ha de fer possible la continuïtat de l’acció telemàtica tal com s’està portant a terme fins
al final del curs.
Garantirà totes les mesures de seguretat establertes.
El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.
El director n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre.
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ANNEX
DOCUMENTACIÓ A DISPOSICIÓ:
Instrucció per a la reobertura dels centres educatius.
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instobertura-centres.pdf
Protocol condicions higienicosanitàries.
Consideracions preventives per reobertura d'escoles Vedruna en fase 2 de desconfinament
per COVID-19
Consideracions preventives per reobertura d'escoles Vedruna en fase 2 de desconfinament
per COVID-19. Ultimes Modificacions i Llar
Declaració autoresponsable.
Declaració autoresponsable personal vulnerable i de contacte estret
Document sol·licitud de revisió mèdica. Personal de risc.
Llistat de personal vulnerable_sensible del centre
Cartelleria COVID
Cartelleria COVID
Informació i formació als treballadors
Formació i informació als treballadors
Neteja i desinfecció d’espais
Neteja i desinfecció en locals de pública concurrència
Neteja i desinfecció en espais exteriors de pública concurrència
Productes de desinfecció COVID-19
Ventilació i sistemes de climatització

Normes per la correcta utilització i retirada de mascaretes
Normes per la correcta col·locació i retirada de mascaretes
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