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Aquest pla es basa en el “Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització                   

del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021”,                 
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1. Reobertura parcial dels centres educatius en la Fase 2 

El Pla i les instruccions del Departament estableixen amb caràcter general que els centres del               

Servei d’Educació de Catalunya a partir del dia 8 de juny de 2020 obrin amb restriccions                

d'aforament i mesures d'higiene i seguretat, per oferir: 

• Acció educativa per als alumnes que finalitzen etapa i/o necessiten titulació: 6è de             

primària, 4t d'ESO, 2n de batxillerat i 2n curs de cicles d'FP i de règim especial. 

• Tutories personalitzades per a l'acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat quan           

s’escaigui. 

• Atenció d'alumnes de 3-6 anys, exclusivament, de les famílies que necessitin conciliació            

per motius laborals. 

El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. 

El curs continuarà de forma telemàtica i acabarà acadèmicament el 19 de juny . 

Al col·legi Sagrada Família - Sant Andreu la data d’obertura de l’escola serà el dia 8 de juny, en el                    

qual assistiran els grups d’Infantil, 6è EP, 4t ESO i 2n de Batxillerat de manera voluntària. 

Les famílies que vulguin que els seus fills assisteixin al centre: 

● Hauran de respondre al formulari que es va enviar per comunicar si els seus fills o filles                 

assistirien a l’escola, abans del dimarts 2 de juny a les 10h . Això és necessari per organitzar                  

els grups i garantir totes les mesures de seguretat. 

● Hauran de presentar la declaració responsable que proporciona l’escola per tal de poder             

accedir-hi. 

 

1.1 Persones que no 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. Tampoc els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat: persones amb             

diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia          

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades,         

obesitat mòrbida i més grans de 60 anys. Aquestes persones no podran tenir activitat presencial               

a les activitats del centre del mes de juny. 

3. No podrà accedir al centre l’alumnat 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              
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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. 

4. 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. 

5. Es recomana evitar les aglomeracions. Les famílies només podran entrar a l'edifici escolar en cas               

de necessitat o per indicació dels docents o equip directiu. Es descarten les activitats grupals o                

esdeveniments a l'interior dels centres educatius. L’acompanyament dels infants a l’escola el            

farà una única persona, i en la mesura del possible, sempre la mateixa. 

 
 

 

 

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 alumne inicíi símptomes o siguin detectats per personal del centre durant la jornada               

escolar, s’avisarà a la coordinació o l’equip directiu i se’l durà a l’espai de quarantena. Es trucarà                 

als seus progenitors perquè vinguin a buscar-lo al més aviat possible. S'avisarà a la família que                

ha de contactar amb el CAP o amb el 061, perquè s'avaluï el seu cas. 

3. Les persones treballadores que iniciïn símptomes, es retiraran a l’espai de quarantena i es              

posaran una mascareta quirúrgica. Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les            

indicacions sanitàries vigents en aquell moment, contactaran amb el CAP o amb el telèfon 061 i                

seguiran les seves instruccions. 

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. 
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3. Pla de reobertura a l’escola. 

3.1. Personal disponible: 
 

La direcció del centre ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar                 

les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID-19. 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. 

També es tindrà en compte el punt 5 de la Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació                  

progressiva als centres educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la              

Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2:  

5.1. El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que hagi                   

de prestar serveis presencials gaudirà de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat             

horària, règim de torns i d’horaris especials que el centre determini per tal de dur a terme les                  

activitats educatives presencials fins a final del curs 2019-20  

5.2. El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que                  

s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades,              

sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials               

a jornada completa en el sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis de forma presencial                  

i podrà continuar prestant-los en la modalitat no presencial. Cal acreditar alguna d’aquestes             

circumstàncies mitjançant la presentació d’una declaració responsable de la persona interessada           

relativa a què no hi ha ningú que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i                     

adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el qual presten servei                 

les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis.                

Aquestes circumstàncies podran ser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per              

part de la Inspecció de Serveis.  

 

NOMBRE DE PROFESSIONALS DISPONIBLES PER ATENCIÓ PRESENCIAL 
 

Personal Nombre  Observacions 
Administratiu 4   

Neteja 2  

Docents 70 La disponibilitat d’aquests docents no     
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significa presencialitat permanent al    

centre, només a les hores concretades al       

present document. 

Equip directiu 3  

 

 

3.2. Previsió d’alumnat. Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel        

Departament d’Educació que assistirà presencialment al centre. 

S’ha enviat una circular a totes les famílies explicant la proposta educativa que oferim per aquest                

mes de juny. Conté un formulari que es demana a les famílies que vulguin fer el retorn voluntari a                   

l’escola que l’ompli per tenir una previsió de l’alumnat que assistirà a l’escola. 

 
    Nivells Nº alumnes previstos Ràtio màxima Nombre de grups 

P3 12  8 2 

P4 14  10 2 

P5 20  10 2 

6EP 32  13 3 

4ESO 18 15 2 

2 BAT 36  15 3 

 
 
 

4. Organització de l’acció educativa presencial. 
 

4.1. Proposta organitzativa per etapes 

 
INFANTIL: 

La proposta d’acollida per Infantil exclusivament per “les famílies els progenitors de les quals, per               

motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de            

flexibilitzar-lo”. Serà en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9                       

a 13 hores. 

● Retorn voluntari de l’alumnat. 

● Els grups han de ser de màxim de 8 alumnes per P3 i 10 per P4 i P5 per procurar mantenir la                      

distància de seguretat de 2m entre ells. 

● L’horari fixat pel Departament és de 9h a 13h tenint en compte que les entrades i sortides                 

s’han de fer esglaonadament. 

● L’atenció es farà sempre en el mateix espai, amb el mateix mestre (tutor o no) per tal de                  

reduir en la mesura del possible espais compartits, jocs col·lectius i canvis de docents. 

● Els grups es tancaran dimarts 2 de juny i no es poden modificar, ja que això comportaria                 

reestructuració en l’horari de la resta de cursos. 

5 
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PRIMÀRIA: 

 

De Primer a Cinquè: 
 

Es prioritzen les tutories telemàtiques per evitar possibles contagis. Es continua amb el treball              

telemàtic. Les tutories presencials es realitzaran només si es considera necessari i en el dia i l’hora                 

concretats  pels tutors.  

Sisè: 

S’estableixen dos dies a la setmana per acompanyament tutorial, emocional i tancament d’etapa. Es              

dividiran les tres classes (A, B i C) en tres grups de màxim 13 alumnes i l’assistència serà en dues                    

franges diferenciades d’1 hora i mitja, si s’escau. La resta de dies hi haurà activitat educativa online. 

L’atenció es farà sempre en el mateix espai, amb el mateix mestre per tal de reduir en la mesura del                    

possible espais compartits i canvis de docents. 

Aquesta organització està subjecta a possibles modificacions en funció dels grups. 

 

 

ESO:  

 

De Primer a Tercer: 

 
Es prioritzen les tutories telemàtiques per evitar possibles contagis. Es continua amb el treball              

telemàtic. Les tutories presencials es realitzaran només si es considera necessari i en el dia i l’hora                 

concretats  pels tutors.  

 

Quart: 
 

S’estableixen dos dies a la setmana per l’orientació, acompanyament tutorial, emocional i            

tancament d’etapa. Es dividiran les tres classes (A, B i C) en tres grups de màxim 15 alumnes i                   

l’assistència serà en dues franges horàries diferenciades d’1 hora i mitja, si s’escau. L’atenció es farà                

sempre en el mateix espai, amb el mateix mestre (tutor o no) per tal de reduir en la mesura del                    

possible espais compartits i canvis de docents. 

L’activitat educativa online es mantindrà la resta de dies que no hi hagi la tutoria grupal.  

 
1r de BATXILLERAT: 

 

Tutories personalitzades si es considera necessari i el dia i l’hora concretats pels tutors.              

L’assistència és voluntària. Es prioritzaran les tutories telemàtiques per evitar possibles contagis Es             

continua amb el treball telemàtic. 
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2n de BATXILLERAT: 
 

Per a 2n curs batxillerat es farà un acompanyament fins al 19 de juny amb trobades presencials i                  

telemàticament. El professorat informarà  l’alumnat de l’acompanyament. 

 

En tot cas, i per poder organitzar les entrades i sortides de l’escola, els horaris es modificaran de                  

forma que les dues primeres hores del matí seran de 8.30 a 9.30 i de 9.30 a 10.30h, i les següents                     

fins les 11.15h, 12.15h o 13.15h. En funció de la viabilitat d’aquesta proposta l’horari podria               

modificar-se. 

 
 

4.2 Organització de grups d’alumnes, docents i espais 
 

INFANTIL 
 

De dilluns a divendres: 
 

Hora CURS MESTRA 
NÚMERO 
ALUMNES 

AULA 

 
 
 
 

 
 
 

    9.00-13.00 

P3 Grup 1: Eli R. 6 P3C 

P3 Grup 2: Núria P. 6 
 

P3A 

P4 Grup 1: Ana T. 7 P4A 

P4 Grup 2: María P. 7 P4C 

P5 Grup 1: Núria V. 10 P5A 

P5 
Grup 2: Mireia 
Martí/Salma  

10 P5C 

 

 
6è de PRIMÀRIA: 

 

Hora 
 

Dia 1 Dia 2 MESTRA NÚMERO 
ALUMNES 

AULA 

 
9.15- 10.45 

 
11.15-12.45 

 

GRUP A Dimecres Divendres Mariona P. MÀXIM 13 6è A 

GRUP B Dimarts Dijous Maribel V. MÀXIM 13 6è C 

GRUP C Dilluns  Dimecres Ruth C. MÀXIM 13 6è C 
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4t ESO:  
 

Hora 
 

Dia 1 Dia 2 MESTRA NÚMERO 
ALUMNES 

AULA 

 
 

10.00-11.30 
 

GRUP A Dimecres Dijous Eva T. MÀXIM 15 4t A 

GRUP B Dimecres Dijous Eloi P. MÀXIM 15 4tB 

GRUP C Dimecres Dijous Joan G MÀXIM 15 4t C 

 
 

2n BATXILLERAT: CLASSES PRESENCIALS (MÀXIM 15 ALUMNES) 

  

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES 

08.30 
09.30 

505 – Mat. (SAB) 
506 – MACS-A (CAB) 

  505 – Mat. (BEL) 
506 – Grec (PER) 

09.30 
10.15 

505 – Química (SAB) 
506 – MACS-B (CAB) 

  505 – Física (BEL) 
506 – Lit. Cast. (FER) 

10.15 
11.00 

    504 – Tutoria 
505 – Història (MAR) 
506 – Català (VIL) 
507 – Castellà (FER) 

11.00 
11.45 

    504 – Tutoria 
505 – Història (MAR) 
506 – Català (VIL) 
507 – Castellà (FER) 

11.45 
12.30 

    504 – Tutoria 
505 – Català (VIL) 
506 – Castellà (FER) 
507 – Història (MAR) 

12.30  
13.15 

  

505 – Tecnologia (FON) 
506 – Biologia (PAL) 

505 – Anglès (GUZ) 
506 – Anglès (PEZ) 
507 – Anglès (JUR) 

505 – Castellà (FER) 
506 – Tutoria 
507 – Català (VIL) 

  

5. Espais i Grups 
 

En la determinació dels espais utilitzats hem tingut en compte que cada grup ha de ser el màxim                  

estable i fix per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre ha de                  

ser en un mateix espai, i sempre que sigui possible, també el docent. En tot cas, si algú s’ha de                    

moure, és el docent. 
 

Per determinar els espais hem aplicat: 

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

8 
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b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests             

hauran d’estar clarament separats entre si. 

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

m2 per alumne, caldrà adequar la seva ocupació. 

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

5.1 Espai de quarantena 

Els despatxos de l’escola de Música i d’Idiomes seran d’ús exclusiu per si algun alumne presenta                

símptomes compatibles amb la Covid-19 i cal el seu aïllament fins que arribi la família. 

 
 

6. Fluxos de circulació:  
 

6.1. Entrades i sortides 

● Les entrades i sortides del centre s’han de fer de forma esglaonada per mantenir la               

distància de seguretat i aprofitant els diferents accessos a l’escola. 

● Estaran senyalitzats i s’informaran els espais i recorreguts que han de fer els diferents grups               

de totes les etapes i les zones restringides de pas. 

● En cas d'emergència d'evacuació de l'edifici, els recorreguts d'evacuació, punts de trobada i             

control de l'evacuació seran els mateixos que en situació normal. 
 

INFANTIL: 
● L’accés de P3 es farà per la porta petita (per on s’accedeix habitualment). P4 i P5 entraran                 

per la porta principal: P4, porta dreta i  P5, porta esquerra. 

● Els infants entraran sols i es procedirà a la neteja de mans en l’espai senyalitzat fins al                 

moment d’anar a les aules, que la farà cada dia la mateixa persona. El mateix recorregut en                 

sentit invers per a la sortida. 

● El professorat, responsable de la recepció i sortida dels grups, anirà organitzant la sortida de               

l’alumnat fins a l’exterior. 

● Les famílies hauran de romandre a l’exterior del recinte escolar, en fila i mantenint la               

distància de seguretat, fins que arribi el seu fill/a. 

 

PRIMÀRIA: 
● L’accés es farà per la porta del sorral i l’alumne es situarà en els espais senyalitzats.                

Després de la deguda desinfecció de mans i calçat accediran a les aules per l’escala indicada                

fins a la planta corresponent. El mateix recorregut en sentit invers per a la sortida. 

● El professorat, responsable de la recepció i sortida dels grups, anirà organitzant la sortida de               

l’alumnat fins a l’exterior. 

9 
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● Les famílies hauran de romandre a l’exterior del recinte escolar, en fila i mantenint la               

distància de seguretat, fins que arribi el seu fill/a. 
 

ESO i 1r BATXILLERAT: 
● L’accés es farà per la porta principal i l’alumne se situarà a l’esquerra del mateix en els                 

espais senyalitzats. Després de la deguda desinfecció de mans accediran a les aules per la               

porta i escala principal de l’edifici fins a la planta assignada. El mateix recorregut en sentit                

invers per a la sortida. 
 

2n BATXILLERAT: 
● L’accés es farà per la porta principal i, després de la desinfecció de mans, l’alumnat               

accedirà a l’aula assignada a la 5a planta. 
 

6.2. Horaris d’entrada i sortida 

L’horari d’obertura de l’escola serà de 8.30h a 13.30h, incloent entrades i sortides.  
 

ENTRADES  SORTIDES      

 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres RESPONSABLE 

 8.30h 

Entrada 
principal 

(porta 
esquerra) 

 2n BAT  2n BAT  2n BAT    Constan P. 

    9.10h Porta 
petita 

P3 P3 P3 P3 P3 Mª Carmen M./ Marta
S. 

9.00h 

Entrada 
principal 

(porta 
dreta) 

P4 P4 P4 P4 P4 
Carme C./ 

Constan P. 

9.10h 

Entrada 
principal 

(porta 
esquerra) 

P5 P5 P5 P5 P5 
María R./ 

 Joan Manel S. 

9.10h 
Porta 
Sorral 

6è PRIM (els dies indicats) 
Joan Manel S. 

 

13.00h 
Porta 
Sorral 

6è PRIM (els dies indicats) Joan Manel S. 

12.45h 
Porta 
petita 

P3 P3 P3 P3 P3 
Mª Carmen M./ 

Marta S. 

12.50h 

Entrada 
principal 

(porta 
dreta) 

P4 P4 P4 P4 P4 
Carme C./ 

Constan P. 

12.55h 

Entrada 
principal 

(porta 
esquerra) 

P5 P5 P5 P5 P5 
María R./ 

Joan Manel S. 

13.15h 

Entrada 
principal 

(porta 
esquerra) 

 2n BAT  2n BAT 2n BAT    Constan P. 

10 
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6.3. Circulació pels passadissos i accés al pati 
 

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

lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 
 

INFANTIL: des de la porta, seguint el camí marcat fins a les aules de P3, P4 i P5. 
 

PRIMÀRIA, ESO i BATXILLERAT: la pujada sempre per l’escala B (entrant a l’esquerra) i als               

passadissos respectar la meitat assenyalada amb el sentit de trànsit fins a l’aula assignat. Es               

baixarà sempre per l’escala B. 

 
 

7. Patis 
La sortida al pati dels grups d’infantil ha de ser seqüenciada. Poden estar alhora més d’un grup,                 

però cada un d’ells ha d’ubicar-se en un espai diferenciat per poder mantenir el grup i la seva                  

traçabilitat. Cada nen/a tindrà les seves pròpies joguines per l’hora de l’esbarjo, proporcionades             

per l’escola.  

 
 

PATI  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

P3 de 10.00 a 10.30 // de 11.30 a 12.00 

P4 de 10.00 a 10.30  //  de 11.30 a 12.00 

P5 de 10.30 a 11.00  // de  12.00 a 12.30 

6è PRIM (terrassa) de 10.45 a 11.15 

 
 
 

8. Menjador 
 

Com indiquen les instruccions del Departament, no hi haurà servei de menjador.  

 
 

9. Material escolar 
 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. 

En el cas d’infantil i primària per a les joguines i el material comú de plàstic o paper es cercaran                    

formes perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats. A l’hora del pati cada grup                 

disposarà de les seves pròpies joguines. Les mestres de suport faran una desinfecció diària. 

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. 
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10. Mesures de protecció i prevenció 

S’ha fet difusió entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i mesures a                

aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 

Disposem de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció,              

sobretot, a la rentada de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta i l’ús                  

dels guants, quan sigui necessari. I els hem situat en tots els espais. 

 

10.1 Distanciament físic 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS recomana                

una distància física superior a 1 metre. 

● S’ha previst una distància de 2m entre les persones dins l’aula. S’intentarà que l’alumnat              

respecti la distància de seguretat, però no la podem garantir en tot moment. 

● Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’alumnes           

per aula i mantenir grups reduïts i estables, d’aquí l’establiment dels torns d’assistència en              

els grups. 

● L’ús dels ascensors queda restringit al mínim i es limitarà a persones que puguin necessitar               

assistència i, excepcionalment en aquest cas, es permetrà un acompanyant. 

● Per als alumnes de 2n de Batxillerat que assisteixen a l’escola i compten amb taquilla,               

s’organitzarà el poder-hi accedir esglaonadament, garantint la distància de seguretat.  

● Sala de professorat de secundària: l’aforament màxim és de 8 persones. Es podrà fer ús de                

la fotocopiadora per a ús personal, atès que el servei a la recepció no està operatiu. 

● Sala de professorat d’EI i EP: l’aforament màxim és de 3 persones. Es podrà fer ús de la                  

fotocopiadora per a ús personal, atès que el servei a la recepció no està operatiu. 

 

10.2 Rentada de mans 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal 

docent i no docent. 

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

● Abans i després de l’esmorzar. 

● Abans i després d’anar al WC. 

● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 
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En el cas del personal que treballa a l’escola, la rentada 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, de l’esmorzar dels infants i dels               

mateixos. 

● 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. 

 

Es garanteix l’existència de punts de rentada de mans amb dispensadors de gel hidroalcohòlic a               

cada aula, a cada accés de l’edifici i a espais d’ús del personal de l’escola. Tanmateix la disponibilitat                  

de sabó amb dosificador als lavabos. 

 

10.3 Mascaretes 

● L’alumnat a partir dels 6 anys és obligatori que surti al carrer amb mascareta. Aquesta es                

mantindrà posada dins el centre per si no es poden garantir els 2 metres de distància entre                 

persones en algun moment. 

● El personal docent i no docent ha de fer ús de mascaretes higièniques ja des del moment                 

d’accedir al recinte escolar. És preferible que el personal docent de l’etapa d’infantil dugui              

mascaretes FP2. 

● L’escola compta amb estoc per la reposició de mascaretes que es malmetin. 

 

 
10.4 Neteja, desinfecció i ventilació (PERSONAL DE NETEJA DE L’ESCOLA) 

Es procedirà a una neteja exhaustiva i prèvia de totes les superfícies de les estances o espais com es                   

realitza de manera habitual. Posteriorment, es procedirà a la desinfecció, utilitzant hipoclorit sòdic             

(CN-39) a la dilució d’1.50. 

 

Diàriament, a partir de les 9h i fins les 13h hi haurà actuacions de desinfecció contínues en zones                  

comunes, com els passadissos i els serveis, amb especial atenció a manetes i poms de portes,                

passamans i interruptors. 

 

A les 10:45h es practicarà la desinfecció de les aules de 6è de Primària emprades en el primer torn                   

d’assistència de l’alumnat, actuant sobre les superfícies de major contacte. 
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Després de l'ús dels espais assignats per a les entrevistes individuals es procedirà a la seva                

desinfecció.  

 

A les 9.30, 10.30, 12.15 i 13.15 es desinfectaran les aules emprades per les classes presencials de 2n                  

Batxillerat (5a planta) 

 

A les 11:30h es practicarà la desinfecció de les aules d’Infantil emprades en el primer torn                

d’assistència de l’alumnat, actuant sobre les superfícies de major contacte. 

 

De 13h a 16h es realitzarà la neteja i desinfecció diària a fons. 

 

Durant tota la jornada escolar, es mantindran algunes finestres de les aules i d’altres espais comuns                

obertes de manera permanent per tal que hi hagi circulació d’aire i una bona ventilació de l’espai. 

 

L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc., serà preferiblement individual. En             

cas contrari, caldrà descontaminar-los després de cada ús. 

 

És important facilitar la tasca de l’equip de neteja i desinfecció bo i deixant els espais de treball el                   

més lliure possible. En dies previs a l’obertura de l’escola es facilitaran plàstics per protegir armaris i                 

prestatges, limitant d’aquesta manera l’accessibilitat. Tanmateix capses de cartró per a           

l’emmagatzematge de joguines i d’altres materials escolars. 

 

 
 

11. Informació a aportar per les famílies 
 
11.1 Declaració responsable de la família de l’alumne 

El primer dia d’assistència a l’escola, l’alumnat haurà de lliurar en l’entrar la declaració responsable               

de la família o alumne per poder accedir a l’escola 

 

Aquest Pla prioritza la seguretat i salut de totes aquelles persones que assisteixin aquest final               
de curs a l’escola. Estem preparant el retorn amb molta il·lusió i alhora responsabilitat. 
 
Les concrecions d’horaris que falten es comunicaran a les famílies un cop fets els grups. Es                
podran adaptar alguns aspectes en funció de l’evolució dels primers dies. 
 
Aquest Pla i el seu posterior desenvolupament en presenten al Consell Escolar i Inspecció              
educativa. 

 
Barcelona, 3 de juny 2020 
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