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1. Principis rectors 
 
 
El Departament d’Educació de la Generalitat, a través del document Pla d’obertura de centres 
educatius en fase 2 de la desescalada en la finalització del curs 2019-20 i per a l’organització i 
funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, ha fet arribar als centres educatius 
les directrius generals per a la previsió de reobertura de centres en el moment en què les 
diferents zones del territori vagin incorporant-se a la fase 2 de desescalada.  
 
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.  
 
És prioritat del Departament atendre de forma personalitzada els alumnes que ho requereixin 
abans de la finalització del curs 2019-2020, amb totes les limitacions que imposen les 
consideracions prèvies. Dins d’aquest marc general, el Departament d’Educació ha demanat als 
centres educatius que formulin una concreció d’aquestes directrius ajustada a la realitat de 
cadascun dels centres, tot donant format a un document de pla específic de reobertura de centre.  
 
 
2. Orientacions i recomanacions de les autoritats sanitàries  
 
 
Qualsevol decisió presa pel nostre centre s’ajusta al marc del document general emès pel 
Departament, el qual al seu torn està en consonància amb les orientacions i recomanacions que 
fins a la data actual han fet arribar les autoritats sanitàries. 
Pel que fa al Departament de Salut: 

- Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles, de la Secretaria de Salut 
Pública del Departament, la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de Salut de Global 
de Barcelona.  

 
Pel que fa al Ministerio de Sanidad: 

- Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial de centros 
educativos en el curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad i el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. 

 
També s’han tingut en compte d’altres documents emesos per experts en pediatria i salut 
escolar, que no tenen en cap cas el caràcter vinculant de les anteriors, però aporten 
plantejaments que han de ser valorats: 

- Guía de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros educatives 
(Covid-19), de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar i l’Asociación Científica 
Española de Infermería y Salud Escolar. 

- Propuesta de la AEP en relación a la apertura gradual de las áreas de educación infanto-
juvenil, de l’Asociación Española de Pediatría. 
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En aquest sentit, les autoritats sanitàries han dictat mesures estrictes de seguretat, prevenció i 
higiene pel que fa als espais, el distanciament físic i la vulnerabilitat de tipologies específiques 
d’alumnat, professorat i personal dels centres.  
 
 
3. Tancament del curs 2019-2020  
 
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic. És voluntat del nostre centre que 
en el moment en què la nostra zona territorial passi a la fase 2 de desescalada es pugui obrir el 
centre a l’alumnat. En el nostre cas, la voluntat és oferir una presencialitat mínima i voluntària 
que permeti fer un comiat del curs en els diferents nivells que hi oferim. L’objectiu és donar servei 
de tutoria, acolliment i conciliació a les famílies que ho necessitin i ho sol·licitin. També 
s’atendran els alumnes que ho requereixin per necessitats educatives especials. Es prioritzaran 
els alumnes d’educació infantil i els cursos de canvi d’etapa (6è d’EP i 4t d’ESO). 
Es donarà continuïtat a l’acompanyament acadèmic telemàtic i personal de forma generalitzada 
fins a la finalització del curs escolar. Entenem que aquesta ha de ser la proposta prevalent, donat 
que fins que no es doni per finalitzada l’alerta sanitària representa un risc molt gran posar els 
infants i joves en un context extremadament complex quant a les mesures de prevenció i 
protecció que hem d’establir des dels centres educatius. D’acord amb aquesta directriu, donarem 
oportunitat a tot l’alumnat d’assistir al col·legi en algun moment de final de curs, en el marc de la 
fase 2 de desescalada i tenint en compte l’estricta voluntarietat en la decisió d’assistència.  
 
Val a dir, però, que en tota actuació ens cal garantir, d’una manera extremadament estricta, les 
condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les exigències de 
l’autoritat sanitària i de l’atenció a la vulnerabilitat d’alumnat, professorat i altre personal.  
 
Seguint les directrius del Departament, les accions empreses durant aquest període s’ajustaran 
als següents objectius:  

1. Suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que 
suposa una titulació (en el nostre cas, a 6è i  4t ESO).  

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. Es donarà servei de tutoria, 
acolliment i conciliació a les famílies que ho necessitin i ho sol·licitin. També s’atendran 
els alumnes que ho requereixin per necessitats educatives especials. 

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 del centre, tot incidint 
en el treball organitzatiu del retorn.  

 
Paral·lelament, es donarà opció de tornar al centre educatiu a la població escolar més vulnerable 
i es vehicularà la conciliació en aquells casos d’alumnat d’Educació Infantil en què els pares 
hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar, o no es puguin acollir a 
altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar o altres situacions. 
 
4. Alumnat d’Educació Infantil i Primària  
 
A l’etapa d’Educació Infantil es realitzarà un servei d’acollida, conciliació i acompanyament per a 
l’alumnat per a les famílies que ho necessitin i ho sol·licitin. S’ofereix, també, la possibilitat d’una 
tutoria de retrobament i de cloenda. Es faran agrupacions reduïdes d’alumnes, màxim de 8 nens i 
nenes a P3 i màxim de 10 alumnes a P4 i P5. S’oferirà un servei de 9h a 13h, obrint el centre 
escolar de 8h a 14h per garantir entrades i sortides esglaonades i no promoure aglomeracions. 
El col·legi s’eximirà de qualsevol responsabilitat a l’hora de fer-ne l’acolliment a efectes dels 
riscos que comporta la situació en què ens trobem, per la qual cosa, les famílies hauran de 
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signar un full de declaració responsable a tots els efectes. S’ha obert un formulari telemàtic per a 
facilitar a les famílies la inscripció de l’assistència al centre dels seus fills durant aquests dies. 
 
A l’etapa d’Educació Primària s’obre l’acció educativa presencial amb caràcter voluntari a 
l’alumnat que ho necessiti en grups reduïts. S’ofereix, també, la possibilitat d’una tutoria de 
retrobament i de cloenda a tot l’alumnat de l’etapa, principalment als alumnes de 6è d’EP que 
acaben la primària. L’alumnat s’organitzarà en grups estables de màxim 13 alumnes, que seran 
proposats i comunicats prèviament des de les tutories a través de correu electrònic. S’ha obert 
un formulari telemàtic per a facilitar a les famílies la inscripció de l’assistència al centre dels seus 
fills durant aquests dies. El tancament de les tasques avaluatives ordinàries i extraordinàries es 
continuarà realitzant per via telemàtica 
 
5. Alumnat d’Educació Secundària Obligatòria  
 
En aquesta etapa, a fi de tancar el curs escolar amb tots els nivells s’organitzaran dues trobades 
presencials durant tot el període de reobertura, de caràcter voluntari i no necessari. A més a 
més, s’ofereix activitat educativa presencial amb caràcter voluntari a l’alumnat que ho necessiti i 
a les famílies que ho sol·licitin en grups reduïts, sobretot a l’alumnat de 4t d’ESO per poder 
assegurar un tancament de curs i d’etapa. L’alumnat s’organitzarà en grups estables de 15 
alumnes, que seran proposats i comunicats prèviament des de les tutories a través de correu 
electrònic. El tancament de les tasques avaluatives ordinàries i extraordinàries es continuarà 
realitzant per via telemàtica.  
 
6. RESUM REOBERTURA AL JUNY 2020 
 
Infantil i Primària 
 
Després de gestionar les respostes obtingudes al formulari, traiem les següents conclusions i 
dades: 

 
 
El 21% de l’alumnat assistirà tots els dies de juny a l’escola, les famílies ho han sol·licitat i 
necessiten aquest servei d’acollida dels alumnes. Es garanteix no superar, en cap cas, els ràtios 
i nombre d’infants de seguretat i prevenció establerts. 
 
Dates de tutories grupals de retrobament i comiat de curs: 
 
Dimarts 9 de juny i dimarts 16 de juny: 

- De 10h a 11:30h – P3 A (Maria) 
- De 10:15h a 11:45h – P3 B (Carol) 

 
Dimecres 10 de juny i dimecres 17 de juny: 

- De 10h a 11:30h – P4 A (Albertina) 
- De 10:15h a 11:45h – P4 B (Meritxell) 
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Dijous 11 de juny i dijous 18 de juny: 
- De 10h a 11:30h – P5 A (Susana) 
- De 10:15h a 11:45h – P5 B (Cristina) 

 
Dijous 11 de juny i dijous 18 de juny: 

- De 9:30h a 11h – 1r A (Rosa M.) 
- De 9:15h a 10:45h – 1r  B (Esther) 

 
Dimarts 9 de juny i dimarts 16 de juny: 

- De 9:30h a 11h - 2n A (Lola) 
- De 9:15h a 10:45h – 2n B (Roser) 
-  

Dimecres 10 de juny i dimecres 17 de juny: 
- De 9:30h a 11h – 3r A (Cesca) 
- De 9:15h a 10:45h – 3r B (Elena D.) 

 
Divendres 12 de juny i divendres 19 de juny: 

- De 9:00h a 10:30h – 4t A (Josep) 
- De 9:15h a 10:45h – 4t B (Montse V.) 

 
Dimarts 9 de juny i dimarts 16 de juny 

- De 9:00h a 10:30h 5è B (Victòria) 
- De 9:15h a 10:45h 5è A (Mireia) 

 
Dimarts 9 de juny i dilluns 15 de juny 

- De 9:00h a 10:30h 6è B (Helena C.) 
- De 11h a 12:30h 6è A (Pedro) 

 
 
Educació Secundària Obligatòria 
 
Després de gestionar les respostes obtingudes al formulari, traiem les següents conclusions i 
dades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’11% de l’alumnat assistirà tots els dies de juny a l’escola, les famílies ho han sol·licitat i 
necessiten aquest servei d’acollida dels alumnes. Es garanteix no superar, en cap cas, els ràtios 
i nombre d’alumnes de seguretat i prevenció establerts. 
 
Les tutories grupals de retrobament i comiat s’han organitzat de manera que puguin assistir-hi 
tots, garantint que mai s’excedirà de les ràtios i el nombre d’alumnes per grup. 
 
Dates de tutories grupals de retrobament i comiat de curs: 
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Dia 8 de juny. 
9.00 – 10,30 2n ESO A Subgrup 1. Del cognom Barranco fins al cognom Lobato (inclosos) 
11,30 – 13,00 2n ESO A Subgrup 2. Del cognom López fins al cognom Vilafranca (inclosos) 
 
9,15 – 10,45 3r ESO A Subgrup 1. Del cognom Bou fins al cognom Nortes (inclosos) 
11,45 – 13,15 3r ESO A Subgrup 2. Del cognom Oliete fins al cognom Wisnar (inclosos) 
 
9,30 – 11,00 2n ESO B Subgrup 1. Del cognom Alonso fins al cognom Martínez (inclosos) 
12,00 – 13-30 2n ESO B Subgrup 2. Del cognom Mateos-Cañero fins al cognom Vila (inclosos) 
 
9,45 – 11,15 3r ESO B Subgrup 1. Del cognom Almela fins al cognom Luna (inclosos) 
12,15 – 13,45 3r ESO B Subgrup 2. Del cognom Marín fins al cognom Victoria (inclosos) 
 
Dia 9 de juny. 
9.00 – 10,30 1r ESO A Subgrup 1. Dels cognoms començats per la lletra “A” i fins la lletra “L” inclosa 
11,30 – 13,00 1r ESO A Subgrup 2. Dels cognoms començats per la lletra “M” i fins la lletra “Z” inclosa 
 
9,15 – 10,45 4t ESO A Subgrup 1. Dels cognoms començats per la lletra “A” i fins la lletra “H” inclosa 
11,45 – 13,15 4t ESO A Subgrup 2. Dels cognoms començats per la lletra “I” i fins la lletra “Z” inclosa 
 
9,30 – 11,00 1r ESO B Subgrup 1. Dels cognoms començats per la lletra “A” i fins la lletra “L” inclosa 
12,00 – 13-30 1r ESO B Subgrup 2. Dels cognoms començats per la lletra “M” i fins la lletra “Z” inclosa 
 
9,45 – 11,15 4t ESO B Subgrup 1. Dels cognoms començats per la lletra “A” i fins la lletra “F” inclosa 
12,15 – 13,45 4t ESO B Subgrup 2. Dels cognoms començats per la lletra “G” i fins la lletra “Z” inclosa 
 
Dia 18 de juny. 
9.00 – 10,30 2n ESO A Subgrup 1. Del cognom Barranco fins al cognom Lobato (inclosos) 
11,30 – 13,00 2n ESO A Subgrup 2. Del cognom López fins al cognom Vilafranca (inclosos) 
 
9,15 – 10,45 3r ESO A Subgrup 1. Del cognom Bou fins al cognom Nortes (inclosos) 
11,45 – 13,15 3r ESO A Subgrup 2. Del cognom Oliete fins al cognom Wisnar (inclosos) 
 
9,30 – 11,00 2n ESO B Subgrup 1. Del cognom Alonso fins al cognom Martínez (inclosos) 
12,00 – 13-30 2n ESO B Subgrup 2. Del cognom Mateos-Cañero fins al cognom Vila (inclosos) 
 
9,45 – 11,15 3r ESO B Subgrup 1. Del cognom Almela fins al cognom Luna (inclosos) 
12,15 – 13,45 3r ESO B Subgrup 2. Del cognom Marín fins al cognom Victoria (inclosos) 
 
Dia 19 de juny. 
9.00 – 10,30 1r ESO A Subgrup 1. Dels cognoms començats per la lletra “A” i fins la lletra “L” inclosa 
11,30 – 13,00 1r ESO A Subgrup 2. Dels cognoms començats per la lletra “M” i fins la lletra “Z” inclosa 
 
9,15 – 10,45 4t ESO A Subgrup 1. Dels cognoms començats per la lletra “A” i fins la lletra “H” inclosa 
11,45 – 13,15 4t ESO A Subgrup 2. Dels cognoms començats per la lletra “I” i fins la lletra “Z” inclosa 
 
9,30 – 11,00 1r ESO B Subgrup 1. Dels cognoms començats per la lletra “A” i fins la lletra “L” inclosa 
12,00 – 13-30 1r ESO B Subgrup 2. Dels cognoms començats per la lletra “M” i fins la lletra “Z” inclosa 
 
9,45 – 11,15 4t ESO B Subgrup 1. Dels cognoms començats per la lletra “A” i fins la lletra “F” inclosa 
12,15 – 13,45 4t ESO B Subgrup 2. Dels cognoms començats per la lletra “G” i fins la lletra “Z” inclosa 
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7. Requisits per incorporar-se a l’escola 
 
Alumnat: 
 
L’horari d’obertura serà de 9h a 13h, però, per poder facilitar la conciliació dels horaris laborals i 
familiars i per esglaonar l’entrada i la sortida de l’escola i evitar aglomeracions, es podrà realitzar 
l’entrada a partir de les 8h i la sortida  fins les 14h.  
 
L’obertura de l’escola es tracta d’una mesura de conciliació familiar i l’activitat diària no es 
desenvoluparà de la forma habitual, prioritzant activitats orals i reduint al màxim les activitats de 
contacte. 
 
Per poder reincorporar-se a l’escola, les famílies o tutors legals han de presentar el primer dia de 
retorn al centre educatiu una declaració i acceptació de responsabilitats per la qual els seus fills o 
filles compleixen els següents requisits:  
 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 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. 
 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat (malalties respiratòries, 
cardíaques, del sistema immunitari, diabetis, neuromusculars o encefalopaties,...) que pugui 
augmentar el risc de gravetat, es valorarà la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. 
 
Per poder garantir l’ús individual del material, cal que els alumnes que assisteixin a l’escola portin 
la seva motxilla (sense rodes), amb la seva carpeta de l’escola, la seva ampolla d’aigua personal 
i els seus estris de prevenció i neteja (gel d’alcohol, mascareta, mocadors de paper...). Els 
alumnes estaran en grups reduïts i es seguiran les mesures de prevenció i higiene recomanades.  
 
 
Personal docent i no docent 
 
En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu podran no 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. Es continuarà prioritzant la modalitat de teletreball. Al 
centre assistirà el personal necessari de l’àmbit docent. Les tutories s’organitzaran de manera 
que s’agrupin per dies les necessitats de presencialitat del professorat. 
 
 
 
 
 
8. Planificació i organització de l’activitat lectiva presencial 
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Espais i grups  
 
S’habilitaran 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 fixos, per poder tenir la 
traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre serà el mateix i estarà en el mateix 
espai, i sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, serà el 
docent.  
 
Els espais per a grups (de fins a 8 alumnes a P3, 10 a P4 i P5 , 13 a primària i 15 a l’ESO) 
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 

estaran clarament separats entre si.  
c. Si la superfície dels espais no permet acollir la ràtio establerta respectant els 4 m2 per 

alumne/a, se n’adequarà la seva ocupació o es buscarà un altre espai. 
d. Tots els espais del centre seran susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup.  

 
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 aglomeracions.  
 
L’accés de l’alumnat d’EI s’efectuarà per la porta principal, a l’Avinguda Sant Iscle, 6 
L’alumnat d’EP, per la porta gran del carrer Verge del Pilar. 
L’alumnat de 1r d’ESO, per la porta petita del carrer Lluís Companys. 
La resta de cursos de l’ESO per la porta principal de l’edifici de secundària. 
 
Els pares i mares no tindran accés al recinte escolar i hauran d’esperar l’entrada i la recepció de 
l’alumnat des del carrer. 
 
La sortida al pati serà seqüenciada. Tothom sortirà al pati gran a hores diferents. 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 escolar No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs.  
 
Material escolar L’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en paper, 
excepte en casos imprescindibles.  
 
A Ed. infantil i primària s’evitarà la manipulació de joguines i material comú. En cas d’ús, com a 
grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de música o aules d’informàtica, 
s’evitarà igualment la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de contagi.  
 
Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que preveu 
el centre educatiu. Es planificaran a partir de l’1 de juny a través de les respectives tutories per a 
aquells alumnes i/o famílies en situació de vulnerabilitat amb les quals no s’hagi pogut fer un 
seguiment continuat durant tot el procés de confinament. Es realitzaran als espais reservats al 
centre per a l’atenció tutorial, amb cita prèvia i havent-se coordinat amb secretaria i consergeria. 
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Servei de transport 
Al nostre centre ja no s’ofereix aquest servei en condicions normals de presencialitat i, per tant, 
no s’oferirà tampoc en aquest nou context.  
 
Mesures generals de prevenció personal  
1. Higiene de mans.  
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.  
8. L'ús de màscara quirúrgica serà obligatori per al personal i l’alumnat major de 6 anys, sempre 
que no es pugui mantenir la distància de seguretat. 
9. A Educació Infantil i a Cicle Inicial, es proporcionarà una gorra amb visera pantalla per utilitzar-
la durant la jornada escolar. 
 
Rentat de mans  
Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del 
personal docent i no docent. Es realitzarà 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. 
 
En infants, es requerirà rentat de mans:  
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  
▪ Abans i després d’esmorzar.  
▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents).  
▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  
 
Per facilitar aquesta acció, cada infant i jove haurà de portar un pot de mini dosi de gel 
hidroalcohòlic de casa.  
 
Mascaretes  
L’accés al centre per a l’alumnat major de 6 anys s’haurà de fer amb mascareta quirúrgica, que 
s’ha de portar des de casa.  
 
Pautes de ventilació  
Es ventilaran 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 seran 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 amb una periodicitat almenys diària. Se 
seguiran les recomanacions establertes i amb els productes que s’utilitzen habitualment, que 
s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.  
Neteja: es farà amb aigua o sabó o amb els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que 
s’aplicaran en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 
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Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de 
desinfectants, com poden ser:  
• Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant 
del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’a igua, 
especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una 
barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i 
s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.  
• Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual 
que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé 
barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %) 
• Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de 
peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.  
 
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús 
pel públic en general i ús ambiental.  
 
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) s’utilitzaran tovalloletes 
impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Se’n 
garantirà 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 hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, 
superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material 
emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants i, per tant, cada 
infant i adolescent utilitzarà el seu propi material. Les zones i punts on s’intensificarà 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.. 
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent  
En la mesura del possible, les portes  i finestres es mantindran obertes.  
 
Control de símptomes  
Les famílies o persones tutores han de presentar prèviament al retorn al centre educatiu una 
declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants 
i joves amb símptomes al col·legi, d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de 
COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu 
davant de qualsevol incidència.  
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  



Pla de Reobertura de Centre – Juny 2020  Col·legi Montserrat – Cerdanyola del Vallès ~ 12 ~ 

 
 
Proper Curs 2020-21 
 
 
De cara al proper curs, la prioritat del Departament és garantir el compliment del dret a l’educació 
de tot l’alumnat en els seus centres i de manera presencial durant tot el curs–sempre que les 
autoritats sanitàries i de protecció civil no prenguin noves mesures de tancament absolut o 
parcial en algun moment. Fora ja de l’estat d’alarma i de les fases de desescalada, l’assistència a 
les activitats lectives haurà de retornar a la seva obligatorietat. En aquest sentit, els centres 
estem a l’espera que el Departament ens trameti les orientacions pertinents a fi d’elaborar un pla 
de contingència propi per al curs 2020-2021, amb noves fórmules organitzatives que garanteixin 
el màxim de presencialitat possible de tot l’alumnat en cada moment del període lectiu i prevegi 
alternatives complementàries d‘atenció telemàtica. Aquest pla per al curs 2020-2021 haurà 
d’incloure, també, les mesures a prendre en cas d’un hipotètic rebrot de la pandèmia que obligui 
a algun tancament puntual de centres, en especial pel que fa a la garantia de la connectivitat de 
l’alumnat i als seus recursos pedagògics, en qualsevol format. 


