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0.Justificació 
 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que 
permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per 
les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament 
i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 
 

Arran d’aquest Pla, el Departament d’Educació va publicar en data 21/05/2020 les 
Instruccions per portar a terme aquesta obertura. Aquestes Instruccions i el Protocol publicat 
per la Xarxa de centres La Salle Catalunya a aquest efecte en data 22/05/2020 serveixen de base 
per a l’elaboració d’aquest Pla d’Obertura de centre. 

 
Atenent a les indicacions esmentades, el nostre centre fixa en aquest període els 

següents principis generals: 
- La prevenció i la protecció de la salut de l’alumnat i el professorat que es reincorpori 

a l’escola és el bé màxim a preservar. 
- Tota l’activitat lectiva i avaluadora es realitzarà de forma no presencial, fins a la 

finalització del període lectiu, el 19 de juny. 
- L’assistència presencial per a tots els nivells de l’escola té caràcter voluntari. 
- Es prioritzarà l’atenció a l’alumnat més desafavorit i que ha manifestat dificultats per 

seguir les activitats a distància. 
- Es refermarà l’acció tutorial orientadora especialment en els cursos finals d’etapa. 

 
Tenint presents aquests principis s’ha realitzat l’organització i la planificació que es 

detallen en els apartats que hi ha a continuació. 
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1. Organització de l’acció educativa presencial 
 
Les instruccions que ha marcat el Departament d’Educació per a l’acció educativa a les diferents 
etapes és la recollida en la taula següent: 
 

 
Tenint present aquesta orientació el nostre centre ha concretat l’acció educativa presencial, en 
les etapes que imparteix (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) de la següent manera: 
 

➢ 4t d’ESO: Tutoria d’orientació en grup de menys de 15 alumnes en dies concrets que 
la tutora o el tutor comunicaran als alumnes. 

➢ 2n de Batxillerat: Tutoria d’orientació en grup de menys de 15 alumnes en dies 
concrets que la tutora o el tutor comunicaran als alumnes.  

➢ 2n de CF de Grau Mitjà: Tutoria d’orientació en grup de menys de 15 alumnes en dies 
concrets que la tutora o el tutor comunicaran als alumnes.  

➢ 2n de CF de Grau Superior: Tutoria d’orientació en grup de menys de 15 alumnes en 
dies concrets que la tutora o el tutor comunicaran als alumnes.  

➢ Alumnat d’altres cursos: tutoria individualitzada presencial, si la família la sol·licita 
prèviament en aquest formulari.  

➢ Alumnat amb problemes de connectivitat comunicada prèviament al centre: 
Custòdia en grup de menys de 15 alumnes en dies concrets, que s’oferiran a les 
famílies respectives. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y_w8_cDPcUKqD9PZubf9gftvTJQykKRLq2RbcXHsx3dUMFZCWlZMQ09NWDBMWTJCTUQ1M0o3Q0cyUS4u
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La previsió d’alumnes que assistirà al centre serà com a màxim de 40 alumnes coincidents en el 

mateix dia, però mai en la mateixa franja horària. La majoria d’alumnes faran una presència puntual al 

centre. El conjunt d’alumnes atesos entre els diferents dies pensem que pot arribar a ser d’uns 150. 

La primera setmana d’obertura en horari de matí es convocarà els alumnes nouvinguts i amb 

problemes de connectivitat a Internet a assistir en dos torns de dos dies consecutius (3 i 4 de juny) per 

donar-los suport educatiu en tasques escolars i de recuperació. 

La segona setmana al matí seran convocats per la persona tutora de cada grup classe en dues 

franges els alumnes de 4t d’ESO. En cada franja assistiran un grup inferior a 15 alumnes. Cada dia es 

convocarà a un sol grup classe. 

La tercera setmana al matí seran convocats per la persona tutora de cada grup classe en dues 

franges els alumnes de 2n de BAT. En cada franja assistiran un grup inferior a 15 alumnes. Cada dia es 

convocarà a un sol grup classe. 

A la tarda, la primera setmana es convocaran per la persona tutora de cada grup classe en dues 

franges els alumnes de CFGM. En cada franja assistiran un grup inferior a 15 alumnes. Cada dia es 

convocaran dos grups classe que entraran i sortiran amb un interval de 30 minuts. 

A la tarda, la segona setmana es convocaran per la persona tutora de cada grup classe en dues 

franges els alumnes de CFGS. En cada franja assistiran un grup inferior a 15 alumnes. Cada dia es 

convocaran dos grups classe que entraran i sortiran amb un interval de 30 minuts de diferència. 

Als altres cursos es programaran les sol·licituds de tutoria individual que s’hagin registrat en el 

formulari indicat a la circular informativa.  

Les activitats descrites més amunt seran ateses exclusivament pel professorat tutor de cada grup, 

o en el seu defecte per un altre professor del grup classe. Les entrades seran controlades per membres 

del PAS i de l’Equip Directiu. 

L’entrada al centre es realitzarà de forma esglaonada i controlada per la porta principal del centre 

i les aules utilitzades per a les activitats de petit grup seran les de planta baixa del sector de Batxillerat. 

Són aules grans, amb bona ventilació, amb accés fàcil a un bloc de serveis i properes a l’entrada. 

S’utilitzaran aquestes aules prèvia desinfecció per evitar que s’utilitzin altres espais de més difícil control 

i desinfecció. 
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2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial  
 

Les activitats descrites més amunt, queden concretades en la planificació horària següent. Si les 

demandes d’alumnat i famílies varien caldrà replantejar la planificació: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franges 1 juny 
Festa local 

2 juny 3 juny 4 juny 5 juny 

6.00- 8.30  Neteja i desinfecció d’aules i espais comuns utilitzats 

8.30-10.00   Grup ESO 1 
suport 

Grup ESO 1 
suport 

 

10.00-11.00  Recollida material i desinfecció 

11.00-12.30  Assessorament  
Preinscripcions 

PFI 

Grup ESO 2 
suport 

Grup ESO 2 
suport 

 

12.30-13.00  Recollida material 

15.30-17.00  Neteja i desinfecció espais comuns utilitzats 

17.00-19.00   Grup CF GM 
Administració 

Grup CF GM 
Electricitat 

 

17.30-19.30   Grup CF GM 
Informàtica 

Grup CF GM 
Mecànica 

 

19.30-20.00  Recollida material i desinfecció 

 Tots els dies hi haurà tutories individuals concertades amb cita prèvia:  ESO-
BAT: Matí, de 8.30 a 13.00 CF: Tarda, de 17.00 a 20.00 

Franges 8 juny 9 juny 10 juny 11 juny 12 juny 

6.00- 8.30  Neteja i desinfecció d’aules i espais comuns utilitzats 

8.30-10.00  Tutoria 4t A 
Grup 1 

Tutoria 4t B 
Grup 1 

Tutoria 4t C 
Grup 1 

Tutoria 
Aula Oberta 

10.00-11.00  Recollida material i desinfecció 

11.00-12.30  Tutoria 4t A 
Grup 2 

Tutoria 4t B 
Grup 2 

Tutoria 4t C 
Grup 1 

 

12.30-13.00  Recollida material 

15.30-17.00  Neteja i desinfecció espais comuns utilitzats 

17.00-19.00 Grup CF GS 
Administració 

Grup CF GS 
Mecatrònica 

   

17.30-19.30 Grup CF GS 
Informàtica 

Grup CF GS 
Fab Mecànica 

   

19.30-20.00  Recollida material i desinfecció 

       Tots els dies hi haurà tutories individuals concertades amb cita prèvia:  ESO-
BAT: Matí, de 8.30 a 13.00 CF: Tarda, de 17.00 a 20.00 
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4.Requisits d’accés al centre per a alumnes i famílies 
 

Totes les famílies que tinguin intenció de portar els seus fills/es al centre hauran de fer-ho per 

cita prèvia, i amb la confirmació per part del centre. 

Les famílies i l’alumnat hauran de complir:  

• L’assistència al centre amb una mascareta de protecció. La seva utilització a l’interior del 
centre serà segons les indicacions de seguretat i salut que es marquin per cada espai i 
moment.  

• Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable (veure annex 2) conforme 
els alumnes i les alumnes que assistiran al centre no presenten símptomes compatibles amb 
la COVID-19, no són casos possibles, probables ni confirmats i tampoc han estat considerats 
contactes estrets en els darrers 14 dies.  Aquesta declaració també recollirà la NO condició 
de persona vulnerable o especialment sensible davant la COVID-19 (malalties respiratòries 
greus o amb suport, malalties cardíaques greus, malalties que afectin al sistema immunitari, 
diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus). En 
cas de tenir aquesta condició, caldrà valorar amb la família i el seu equip mèdic la idoneïtat 
de tornar presencialment al centre.  

• Les famílies seran responsables de vigilar l’estat de salut dels seus fills i filles i prendre la 
temperatura cada dia, abans d’anar a escola. En el cas d’observar febre o símptomes 
compatibles amb la COVID-19, no podran portar els fills o filles al centre i avisaran a aquest 
immediatament.  

• Tant famílies com alumnat seguiran les normes de seguretat que marqui el centre per tal de 
mantenir un espai net i desinfectat i afavorir la salut de tots els col·lectius.  

• Les famílies no podran accedir al centre. 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 aquesta.  

• 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.  

 

  

Franges 15 juny 16 juny 17 juny 18 juny 19 juny 

6.00- 8.30  Neteja i desinfecció d’aules i espais comuns utilitzats 

8.30-10.00  Tutoria 2n BAT A 
Grup 1 

Tutoria 2n BAT B 
Grup 1 

Tutoria 2n BAT C 
Grup 1 

 

10.00-11.00  Recollida material i desinfecció 

11.00-12.30  Tutoria 2n BAT A 
Grup 2 

Tutoria 2n BAT B 
Grup 2 

Tutoria 2n BAT C 
Grup 3 

 

12.30-13.00  Recollida material 

15.30-17.00  Neteja i desinfecció espais comuns utilitzats 

17.00-19.00      

17.30-19.30      

19.30-20.00  Recollida material i desinfecció 

       Tots els dies hi haurà tutories individuals concertades amb cita prèvia:  ESO-
BAT: Matí, de 8.30 a 13.00 CF: Tarda, de 17.00 a 20.00 
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5.Assistència del professorat al centre 
 
Tot i la necessitat de l’obertura del centre per atendre presencialment l’alumnat, caldrà 
mantenir l’activitat de docència a distància fins a final de curs. Per aquesta raó, la Direcció del 
Centre determinarà quina és la millor forma de reorganitzar les càrregues de treball de forma 
que no es produeixi cap sobrecàrrega que pugui comportar una situació de risc per a l’equip de 
docents.  

 
Tot el personal haurà d’omplir un formulari per fer l’estudi de població vulnerable i/o sensible 
per tal de portar a terme la reincorporació presencial al lloc de treball, I es complementarà amb 
la documentació addicional a través del correu electrònic: prlcatalunya@lasalle.cat  per tal de 
fer l’avaluació de personal sensible. 

6.Instruccions de prevenció 
 

6.1.Normes higièniques bàsiques  
 

Caldrà seguir en tot moment les normes bàsiques a nivell d’higiene marcades pel Ministerio de 
Sanidad i el Departament de Salut:  
 
- Distància social. Mantenir una distància de 2m de separació entre persones (ja siguin part 

del personal o membres de les famílies i alumnat).  
- Rentat de mans. Rentat amb aigua i sabó. Fer rentats de forma freqüent, entre 15-20 

vegades al dia i amb una duració mínima de 40-60 segons. Fer rentat de mans desprès de 
manipular qualsevol objecte que pugui portar el virus (per exemple, després d’atendre una 
família). Es pot fer servir qualsevol tipus de sabó, ja sigui sòlid o líquid. De forma alternativa 
es pot fer servir una solució hidroalcohòlica, però per ser efectiva, les mans han d’estar netes 
(per això és millor aigua i sabó).  

- Seguir l’etiqueta higiènica. Tapar el nas i la boca al tossir, ja sigui amb mocadors d’un sol ús 
o amb la part interna del colze. Evitar tocar les mucoses del nas, la boca o els ulls sense 
haver-se rentat les mans prèviament.  

- Ventilació. Renovar l’aire dels espais que es faran servir per treballar. S’ha de fer un mínim 
de 2-3 vegades al dia i un temps mínim de 5-10 minuts.  

- Simptomatologia. No acudir al lloc de treball si s’observen símptomes compatibles amb un 
cas de COVID-19. En aquest cas, avisar a la persona responsable del centre i contactar amb 
el 061 per seguir les indicacions de les Autoritats Sanitàries.  

- EPI’s: La Direcció proporcionarà al professorat els Equips de Protecció Individual indicats i 
proporcionats per La Salle Catalunya. 
 

6.2.Normes higièniques específiques 

- Caldrà fer un rentat de mans en entrar i sortir del centre, tant el professorat com l’alumnat. 
Es podrà fer amb aigua i sabó o amb una solució de gel hidroalcohòlic.  

- En el cas de l’entrada i sortida de l’alumnat, serà el professor responsable del grup 
l’encarregat de subministrar gel hidroalcohòlic al seu grup, tant a l’entrada com a la sortida.  

- Els punts d’entrada i de sortida del centre disposaran d’un dosificador de gel hidroalcohòlic.  
- Tots els treballadors i treballadores portaran la mascareta higiènica posada si es troben en 

un espai tancat amb més persones o en espais oberts si no poden garantir la distància de 
seguretat de 2m. L’alumnat també haurà de seguir aquestes indicacions. 
 

mailto:prlcatalunya@lasalle.cat
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- Serà responsabilitat del professorat que es porti a terme la desinfecció dels espais que 
s’hagin fet servir amb un grup d’alumnes o a les tutories individualitzades.  

- A les aules no es farà servir guix a no ser que es tracti de peces noves no utilitzades per altres 
professors o professores. De la mateixa manera, no es faran servir retoladors tipus Villeda 
sense fer la corresponent desinfecció.  

- El rentat de mans es farà, per part dels alumnes:  
o A l’arribada i sortida del centre, acompanyats pel professorat.  
o Abans i després d’anar al WC.  

- El rentat de mans es farà, per part del professorat:  
o A l’arribada i sortida del centre.  
o Abans i després d’anar al WC.  

- En entrar o sortir del centre amb famílies o alumnat sempre es seguirà el següent ordre:  
- Arribada de famílies i/o alumnat. Cal procedir a subministrar gel hidroalcohòlic per a la 

neteja de mans. Per fer-ho, caldrà portar la mascareta posada ja que no es respectarà la 
distància de seguretat de 2m i fer un rentat de mans.  

- No es podran portar a terme salutacions ni mostres d’afecte que comportin un contacte 
directe amb les famílies ni l’alumnat.  

- Acompanyament a la sala o espai reservat. Les portes de la sala romandran obertes per 
facilitar la ventilació. En primer lloc entrarà l’alumnat (i família, si es tracta de tutories 
individuals), membre el professor o professora espera fora. Un cop tots estiguin asseguts, 
entrarà el professor o professora per procedir a tutoria.  

- En acabar es procedirà a la desinfecció dels elements utilitzats i a la sortida de l’alumnat. El 
professor o professora serà la última persona en sortir de la sala i tornarà a deixar la porta 
oberta i tots els elements desinfectats.  

- Es farà l’acompanyament fins a la sortida del centre, on es tornarà a procedir al rentat de 
mans de la mateixa manera que s’ha fet a l’entrar.  

7. Actuació en cas de contagi  

7.1. Professorat o PAS 

Si es dona un cas possible, probable o confirmat de contagi en un dels treballadors/es es 
procedirà a donar avís a la direcció del centre per substituir immediatament aquesta persona.  
Aquesta haurà de contactar amb el 061 per seguir les indicacions que li puguin donar i contactarà 
amb el Servei de Prevenció per a que Vigilància de la Salut faci el seguiment de contactes estrets.  
Abans de fer les substitucions del personal afectat, es procedirà a fer una neteja dels llocs de 
treball, segons el protocol indicat en l’apartat anterior.  
 

7.2.Alumnat  

Si se’ns comunica que algun alumne o alguna alumna és portador del virus i ha estat 
presencialment al centre caldrà fer un seguiment del personal que ha estat en contacte amb ell 
per observar si presenta símptomes. D’igual manera, caldrà procedir a una neteja i desinfecció 
dels espais utilitzats per aquest alumne o alumna.  
En el cas d’identificar el cas durant la seva estada al centre caldrà:  
- Aïllar a l’alumne o alumna a un espai específic del centre.  
- Donar avís a la família i adreçar-los al CAP.  
- Informar el CAP per activar els protocols de seguiment.  
- Procedir a la neteja i desinfecció dels espais utilitzats.  
En qualsevol cas, la direcció del centre haurà d’informar al SPP (Servei de Prevenció Propi) per 
fer el seguiment del cas. 
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Annex 1. Material gràfic 

 

Rentat de mans 
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Col·locació de mascareta 
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Recomanacions generals 
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Al tornar a casa 

 

 



Signatura Pare / Mare / Tutor/a/ Alumne/a major d’edat 

 

 
Document PL998.DeclaracioCovid 25.05.2020 

 

 

A l’atenció de: 

Entitat: GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES – LA SALLE CATALUNYA 

NIF: R-0800055- F 

Centre: La Salle Manlleu 

Adreça: C/ Enric Delaris, 68 

Població: 08560- Manlleu 

 
En/Na  

amb DNI:  

en qualitat de 
☐ Pare  Mare ☐ Tutor/a Legal 

☐ Alumne/a major d’edat 

de l’alumne/a:  

del curs:  

 
Declara que el seu fill o filla (o ell mateix si és alumne/a major d’edat) compleix els següents requisits per assistir  
presencialment al centre educatiu: 

☐ NO té la malaltia per la COVID-19 ni presenta símptomes compatibles amb la malaltia (febre, tos, 

dificultats respiratòries, malestar o diarrees) 

☐ NO ha estat positiu per la COVID-19 en els darrers 14 dies 

☐ NO ha estat en contacte estret amb un cas positiu confirmat o probable ens els darrers 14 dies 

☐ NO presenta cap malaltia crònica d’elevada complexitat davant del risc de contagi de la COVID-19 

(Malalties respiratòries greus, malalties cardíaques greus, malalties que afecten al sistema immunitari, 

diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus) 

☐ SI té el calendari vacunal al dia. 

 
De la mateixa manera, es compromet a vigilar diàriament la salut del seu fill o filla (d’ell mateix, si és alumne/a major 

d’edat) prenent la temperatura abans de sortir de casa seva i vigilant l’aparició de simptomatologia compatible amb la 

COVID-19. En cas de que aparegui febre o símptomes, no podrà assistir al centre i informarà immediatament a la 

direcció del mateix. 

Per a que així consti, es signa aquesta declaració responsable a: 
 

Lloc:  Data:  

 

Els informem que en aplicació del que disposa la normativa de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 
de 27 d'abril de 2016 i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals), les dades que aquí es recullen seran utilitzades únicament per a garantir la salut dels nostres empleats i demés 
persones que es trobin a les nostres Instal·lacions. Només podran ser revelades en cas de requeriment judicial o d´una 
autoritat pública. El nostre principal objectiu és la protecció de la salut i evitar contagis en el si de l'empresa i / o centres 
de treball. 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
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Annex 2 


