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1.- Introducció 

Aquest Pla d’organització bàsic i provisional d’inici de curs, és el primer de dos Plans d’organització, que 
elabora el centre per fer front a l’emergència sanitària  provocada per la COVID-19, per la qual 
s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 
contenció de la infecció per SARS-CoV2. 

El Pla bàsic i provisional contempla els espais del centre que es podran utilitzar així com el 
desenvolupament de les classes. 

El segon Pla, serà el definitiu i està previst per la primera setmana de setembre. Aquest Pla incorporarà 
els horaris i haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre. 

Aquests Plans per al proper curs, es basen en les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres 
educatius de Catalunya, que va ser publicat pel Departament d’Educació el dia 30-06-2020. 

La principal prioritat és tornar a obrir l’institut el dia 1 de setembre, iniciant les classes el dia 14 de 
setembre, impartint classes presencials i amb la màxima seguretat per a l’alumnat, professorat i 
personal administratiu i de serveis, aplicant les mesures sanitàries de protecció que en cada moment 
dictin les directrius del govern. Al llarg del curs poden haver excepcions i en alguns moments es poden 
plantejar altres modalitats organitzatives. Les decisions les plantejarem si la situació dicta aquesta 
excepcionalitat.  

L’activitat docent presencial constitueix l’opció més desitjable i, per això, la considerarem com a 
prioritària mentre sigui possible.  
 
 
2.- Objectius del Pla bàsic i provisional 
 
El Pla d’organització bàsic de l’Institut Narcís Monturiol té com a objectius: 

• establir les mesures de protecció per la reducció de la transmissió  

• establir una organització per la traçabilitat dels casos de contagi, en base a agrupaments 
estables d’alumnes. 

• assegurar una acció educativa de qualitat i equitat, amb la millora digital de la comunitat 
educativa del centre, relacionada amb el desplegament d’equipaments digitals i altres accions 
que ha d’emprendre el Govern en el marc del Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023.  

• establir les fórmules organitzatives durant tot el curs 2020-2021, que garanteixin la màxima 
presencialitat de tot l’alumnat. 

• establir un escenari d’inici de curs basat en la normalitat pel que fa als aspectes organitzatius.  

• planificar criteris d’organització amb projecció preventiva, que permetin reaccionar amb una certa 
immediatesa. 

• considerar, en algun moment del curs, models híbrids d’aprenentatge, amb una combinació 
entre presencialitat i activitat telemàtica  d’una part del temps lectiu, o de tot, en algun 
agrupament d’alumnes o en tot el centre. 

• Assegurar que tota la comunitat educativa coneix les mesures organitzatives, de prevenció, de 
protecció   i de seguretat i higiene, que s’hauran de complir durant tot el curs. 
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Procediment de difusió i informació del pla d’organització a la comunitat educativa. 
 

• Al juliol s’enviarà aquest pla d’organització bàsic i provisional al professorat i membres del 
Consell escolar.  

• Es penjarà a la pàgina web de l’institut. 

• Al setembre s’enviarà el pla definitiu a tota la comunitat educativa i es celebrarà Consell escolar 
per la seva aprovació.  

• Es reemplaçarà el pla provisional pel definitiu a la pàgina web. 

• Les primeres hores de classe, durant la rebuda de l’alumnat i per part de tutores i tutors, es farà 
èmfasi en aquest document. 

 
 

3.- Organització pedagògica  

3.1.- En situació de pandèmia com l’actual 

El curs començarà de manera presencial pels alumnes de cicles formatius de grau mitjà el dia 14 de 
setembre i el dia 21 de setembre pels alumnes de grau superior de tots els cicles que s’imparteixen a 
l’institut Narcís Monturiol. 
 
En aquesta situació, es seguirà l’organització pedagògica del professorat i dels equips docents habitual, 
es durà a terme seguint els criteris establerts en els projectes curriculars dels cicles formatius. 

Els alumnes s’agrupen de forma diferent al grup-classe en dos semigrups en els mòduls professionals 
desdoblats. 
Els alumnes s’organitzen en grups classe i en subgrups de desdoblament, en els mòduls més 
experimentals 
Les hores de desdoblament s’apliquen d’acord amb la normativa. Els mòduls professionals amb caràcter 
més descriptiu o teòric que experimental, no es desdoblen.  
Els criteris passen per facilitar els doblatges dels mòduls professionals i poder impartir simultàniament 
dos mòduls professionals en diferents espais. 
 
En funció del tipus mòdul professional, les sessions es realitzen a l’aula, aula especialitzada 
(audiovisuals, informàtica, biblioteca, sala d’actes...) o al laboratori. 
 
 
L’acció tutorial  
Es reforçarà l’acció tutorial per a tot l’alumnat i en col·laboració amb les famílies dels menors d’edat, 
amb la incorporació d’estratègies per donar suport personal, compensar les desigualtats dels entorns 
familiars, la bretxa digital i la bretxa social. També caldrà abordar les necessitats educatives i les 
dificultats d’aprenentatge. 
Les hores lectives de tutoria serviran per treballar aquests aspectes que es detallaran al PAT.  
A la sessió de rebuda dels alumnes, s’explicaran totes les mesures organitzatives, de prevenció, de 
protecció   i de seguretat i higiene, que s’hauran de complir durant tot el curs.  
 
Farem les reunions d’inici de curs amb els tutors legals dels alumnes menors d’edat durant el primer 
trimestre de forma telemàtica. En el cas que això no sigui possible, es podran fer presencialment, 
mantenint les mesures de seguretat. El seguiment durant el curs el farem preferentment per telèfon i 
correu electrònic.  
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FCT en les diferents modalitats 
Es seguiran els protocols i mesures de protecció que s’hagin establert a les pròpies empreses 
 
Sortides tècniques  
Es realitzaran les activitats previstes sempre atenent a les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 
Es mantindran els grups estables. Es portarà mascareta i es mantindrà la distància interpersonal d’1,5 
metres. 
 
Sortides de camp de més d’un dia  
Es realitzaran les activitats previstes sempre atenent a les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 
Es mantindran els grups estables. Es portarà mascareta i es mantindrà la distància interpersonal d’1,5 
metres. 
Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: 
mantenir la distància física de seguretat, extremar les mesures de rentat de mans i dels estris personals, 
estar pendent de qualsevol símptoma etc.  
 

3.2.- En situació de confinament parcial o tancament del centre 

En el moment que no sigui possible garantir la presencialitat de l’alumnat o professorat, es plantejarà el 
model híbrid pel desenvolupament de les competències professionals, personals i socials del perfil 
professional. 

S’optarà per l’activitat telemàtica asincrònica dels mòduls que s’imparteixen desdoblats, que són els 
mòduls més experimentals  

La modalitat híbrida dividirà el temps de docència per a l’alumnat en activitat presencial i activitat 
telemàtica asincrònica.  

El percentatge de presencialitat de la docència no serà inferior al 50% i en cap cas la suma del treball 
presencial i telemàtic no superarà la dedicació lectiva dels alumnes ni dels docents establerta 
normativament. 

Les activitats d’avaluació específiques sobre l’adquisició dels coneixements i competències, sempre que 
sigui possible, es duran a terme de forma presencial. Les activitats formatives presencials i no 
presencials, tindran la mateixa consideració en l’avaluació contínua de l’alumnat. 
 
En el model híbrid cal aprofitar la presencialitat perquè l’alumnat faci activitats individualitzades, 
interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat. També cal 
aprofitar la no presencialitat perquè l’alumnat treballi autònomament i, en col·laboració amb altres, nous 
continguts per mitjà de tots els recursos possibles. 
 
 
 
Els serveis, els equipaments i els recursos 
L’institut assegurarà disposar dels recursos i equipaments telemàtics adients per l’alumnat i professorat. 
 
Estarem pendents del desplegament d’equipaments digitals i altres accions que ha d’emprendre el 
Govern en el marc del Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023,  que de ben segur ajudarien a 
reforçar els serveis i equipaments del centre. 
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L’acció tutorial  
En un model de formació híbrida, l’atenció personalitzada de l’alumnat és molt important. El tutor o la 
tutora responsable de cada grup d’alumnat, facilitarà l’acompanyament i el suport que requereixin. 
Aquesta atenció personalitzada la  plantejarem presencialment, de forma telemàtica o mixta. 
S’oferirà suport personal a l’alumnat per garantir la seva fidelització i també poder atendre les seves 
necessitats formatives de l’àmbit acadèmic i professional. 
Es podrà pensar en programar i concertar entrevistes periòdiques amb l’alumnat i, sobretot, amb aquells 
que mostren més dificultats. 
Es dedicarà una atenció especial a l’alumnat vulnerable, acompanyant de forma personalitzada la seva 
activitat formativa des de l’inici.  
 
FCT en les diferents modalitats 
Es seguiran els protocols de les pròpies empreses i les orientacions, disposicions i resolucions que 
publiqui  la Direcció General de la FP, DGFPIERE, de manera que l’alumnat no quedi perjudicat en 
relació a la compleció dels estudis. 
 
Sortides tècniques i Sortides de camp de més d’un dia  
 
Ens atendrem, a cada moment, a les instruccions que ens marqui el Departament d’Educació  
 
 

4.- Organització de grups d’alumnes de professionals i espais 

En l’elaboració d’aquesta organització es tindran en compte els aspectes: 
  

• Evitar al màxim la mobilitat dels alumnes pel centre 
 

• Desdoblaments de tots els mòduls possibles  
 

• Assignar una aula de referència a cada subgrup el màxim d’hores possibles, per minimitzar la 
mobilitat dels alumnes pel centre. Com que hi ha més subgrups que aules, cal prioritzar els 
subgrups de primer, que són els més nombrosos. 
  

• No s’aplicarà aquest criteri als mòduls que s’imparteixen en aules específiques (laboratoris de 
microbiologia, biotecnologia, química industrial i aules d’informàtica). Els altres laboratoris es 
consideraran polivalents i s’hauran de reservar a través del calendari de google associat al 
compte professorat@narcismonturiol.cat. La resta d'espais es podran reservar com sempre 
però només quan sigui estrictament necessari. 
  

• Assignar les aules de referència a cada subgrup, en funció del nombre d’alumnes i dels metres 
quadrats útils de l’aula, per permetre la distància requerida. El nombre d'alumnes exacte no el 
sabrem fins al setembre, per tant, les aules que figurin en els horaris a primers de setembre 
poden canviar en funció de la matrícula. 
 

• El professorat i l’alumnat sempre hauran d’estar ubicats a l’espai assignat, excepte si el 
professorat ha fet una reserva en un altre espai. 
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• Assignar les primeres i últimes hores de l’horari lectiu de cada grup a les matèries no 
desdoblades per facilitar que els alumnes s’incorporin més tard o marxin abans en el cas d’haver 
d’implantar un model híbrid que combini la presencialitat amb l’ensenyament telemàtic. 

 
 
Grups de convivència 
L’organització es farà en base a grups de convivència estables, (grup de persones que tenen una 
relació propera i molt quotidiana). 

En aquests grups de convivència estable, no és necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).  

Pel que fa a l’ús de la mascareta ens atendrem a cada moment a les instruccions que ens marqui el 
Departament de Salut i d’Educació, veure annex 4  

En aquestes condicions, els esforços organitzatius es centraran en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat 
dels grups estables, per preservar la capacitat de traçabilitat. 
 
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegurarà, en la distribució de l’alumnat, una 
distància interpersonal mínima d’1 metre. 
 
A cada alumne se li assignarà la seva taula i cadira  de la seva aula de referència durant tot el curs.  
 
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (alumnes repetidors, els 
docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar 
entre sí, es  
compliran rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la 
distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible.  
 
Ús de portàtils  
Es seguirà facilitant portàtils del centre als alumnes que no en disposin. 
Per aquest curs, es potenciarà l’ús de portàtils o tablets personals. 
Els ordinadors i portàtils de l’institut disposaran d’elements de protecció de fàcil neteja i desinfecció. 
 
Ús de guixetes 
Es manté el servei de lloguer de guixetes pels alumnes. Si ha de ser d’ús compartit, cal que els 
alumnes que la comparteixen pertanyin al mateix grup estable. 
Les guixetes d’un sol dia, amb moneda, d’ús exclusiu per les sessions de laboratori, es mantindran 
desinfectades per l’ús de l’alumnat.  
 
Equipaments específics en els laboratoris 
Caldrà procedir a la neteja i desinfecció dels equipaments abans i després del seu ús.  
Quan se’n faci un ús compartit, serà sempre del grup estable.  
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Taula d’organització de grups d’alumnes de professionals i espais 

Les dades pendents es completaran en el Pla d’organització definitiu  

 

Grups Nombre 
d’alumnes 
(dades 
provisionals, 
preinscripció + 
repetidors) 

Nombre de docents, 
tutor, tutora 

Espai estable 
de referència 
 
(dades 
pendents) 

Espai temporal,  
horari d’ocupació 
 
(dades pendents)  

CFGM  
PQFC 1r 

14 + 1 professorat estable: 9 
tutora: 1 

Aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 
horari 

CFGM  
PQFC 2n 

19 + 1 professorat estable: 5 
tutora: 1 

aula:  sala 
d’actes 

aula informàtica 
laboratori 

CFGM  
OL 1r 

17 + 2 professorat estable: 9 
tutora: 1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

CFGM  
OL 2n 

25 + 1 professorat estable: 7 
tutora: 1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

CFGS  
FPFBA 1r 

38 + 1 professorat estable: 8 
tutora: 1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

CFGS  
FPFBA 2n 

25 + 2 professorat estable: 8 
tutora: 1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

CFGS  
LAM 1r 

31 + 2 professorat estable: 7 
tutora: 1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

CFGS  
LAM 2n 

24 + 2 professorat estable: 6 
tutora: 1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

CFGS 
LAT 1r 

13 + 2 professorat estable: 8 
col·laborador suport 
AICLE: 1 
horari: 
tutora: 1 

aula grup 
sencer: 
 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

CFGS  
LAT 2n 

36 + 2 professorat estable: 8 
tutor:1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 
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CFGS  
QI 1r 

29 + 3 professorat estable: 9 
 
tutor: 1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

CFGS  
QI 2n 

23 professorat estable: 6 
tutor: 1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

CFGS  
ECA 1r 

21+ 1 professorat estable: 6 
tutora: 1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

CFGS  
ECA 2n 

18 + 1 professorat estable: 5 
tutor: 1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

CFGS  
QSA 1r 

24 professorat estable: 9 
tutora: 1 

aula grup 
sencer: 
aula subgrup: 

aula informàtica 
laboratori 

 
 
Altres espais d’ús pel professorat i personal PAS, on s’estableixen grups de convivència 
estables 
L’equip directiu i el professorat, durant les hores de permanència, sense docència, estarà distribuït pels 
diferents espais de treball: despatx de coordinació,  sala de professors, secretaria, despatx de cap 
d’estudis, despatx de direcció, departament de FOL, departament de química, departament de seguretat 
i medi ambient, coordinació d’informàtica, despatx de tutoria. 
Es mantindrà un espai de treball fix durant tot el curs, en la mesura que sigui possible.  
El personal administratiu i de serveis, estarà localitzat a consergeria i a secretaria 
 
 
5.- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides per part de l’alumnat, professorat, PAS, 
serveis 
El nostre Institut disposa d’un únic accés d’entrada i de sortida.  
El nombre d’alumnes tant del torn del matí com del de la tarda és poc elevat i permet unes entrades i 
sortides esponjades.  
 

Accés  Grup Horari marc 
d’entrada 
matí/tarda 

Horari de descans 
matí/tarda 

Horari marc de 
sortida 
matí /tarda 

Porta 
principal 

Tots els 
grups 

Cicles formatius de 
matí: 8h 
 
Cicles formatius de 
tarda:15h 

matí: 10:45’-11:15’ 
 
tarda:17:45’-18:15’ 

Cicles formatius de 
matí: 14h 
 
Cicles formatius de 
tarda:21h 

 
Durant els descansos, fora del recinte del centre, recomanem a tot l’alumnat  que mantingui la relació 
amb el seu grup estable i amb l’ús de  mascareta.  
 
S’incorporaran canvis en els horaris d’entrada i sortida en el  moment que sigui necessari, en funció de 
la situació sanitària. 
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Entrades i sortides de professorat i PAS   
L’entrada del professorat i PAS es realitza sempre de forma esglaonada 
 
 
 
6.- Reunions de la comunitat educativa 

Es convocaran reunions i activitats presencials sempre que s’asseguri i es mantingui la distància 
interpersonal d’1,5 metres i l’ús de mascareta. 
En el cas que no es puguin realitzar de forma presencial, es faran en format telemàtic. 
 
 
Portes obertes i atenció personalitzada 
Mantindríem la presencialitat si poguéssim organitzar grups molt reduïts i sempre amb l’ús de 
mascareta.  
Oferirem portes obertes virtuals com alternativa a les jornades presencials a causa de les mesures de 
prevenció.  
 
L’atenció personalitzada per orientació i informació dels cicles, serà, amb molta probabilitat, presencial 
mantenint la distància interpersonal d’1’5 metres i l’ús de la mascareta. 
 
 

7.- Mesures de prevenció i protecció personal   

S’han distribuït pòsters i cartells informatius i explicatius per diferents plantes i espais de l’Institut. 

 
Distanciament físic 
Es mantindrà la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, en 
1,5 metres, que equivalen a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona  i és exigible en qualsevol cas 
excepte entre les  persones que tenen un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de 
convivència estables. 
S’organitzaran les taules, cadires i tamborets d’aules i laboratoris per garantir una distància 
interpersonal mínima d’1 metre entre cadira i cadira. 
 
Higiene de mans  
En el cas d’alumnes, professorat, personal que treballa al centre i visitants, el rentat de mans s’ha de 
dur a terme: 

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
• A l’entrar a l’aula, laboratori, etc 
• Abans i després d’entrar en contacte amb els propis aliments i els aliments de les màquines 

dispensadores  
• Abans i després de l’ús de la font d’aigua. L’ús de la font d’aigua es mantindrà exclusivament per 

omplir els recipients de beguda i no per beure-hi directament. 
• Abans i després d’anar al WC  
• Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida i entrada del 

descans).  
• Es mantindran uns bons hàbits d’higiene respiratòria, tapant la boca i el nas amb 

el colze flexionat al tossir o esternudar i utilitzant mocadors d’un sol ús    
• Abans i després de mocar-se, amb mocadors d’un sol ús 
• Com a mínim una vegada cada 2 hores 
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• Per evitar la contaminació encreuada és recomanable no tocar amb les mans objectes personals 
(mòbil, ulleres, etc.) durant la jornada. 
 

L’institut disposa de rentat de mans amb disponibilitat de sabó als lavabos, a la planta baixa, 1a, 
2ona i 3a planta.  

Disposa de dispensadors de solució hidroalcohòlica a l’entrada de l'institut, a la zona d’atenció de 
consergeria, a la zona d’atenció de secretaria de la 1a planta, a la sala de professors, als diversos 
despatxos, a totes les aules i laboratoris, al menjador del professorat, (on es mantindrà un aforament 
controlat i la distància de seguretat). 
 
 
Ús de mascareta   
En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva aula 
o espai de treball.  
També s’ha de portar mascareta a les zones comunes de l’interior del centre, en els passadissos, en 
els espais de connexió entre els pisos  i en els  lavabos. 
 
En el cas que alguna persona no en disposi o s’hagi malmès, el centre els facilitarà una mascareta 
de substitució. 

Pel que fa a l’ús de la mascareta ens atendrem a les instruccions que ens marqui el Departament de 
Salut i d’Educació, veure annex 4 

Col·lectiu Indicació/obligatorietat Tipus de 
mascareta 

Alumnat No és obligatòria si s’està amb el grup de convivència dins l’aula. 
Obligatòria fora del grup quan no es pugui mantenir la distància 
d’1’5 metres 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

Personal 
docent i no 
docent 

Recomanable en els grups estables. 
Obligatòria pel professorat i altre personal que imparteix classes a 
diferents grups, quan no forma part del grup estable i no es pugui 
mantenir la  distància d’1’5 metres 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

 
Quan no s’utilitzi la mascareta, haurà d’estar guardada convenientment, no podrà romandre per sobre 
es taules. 
  
Al laboratori 
Alumnat i professorat utilitzaran obligatòriament els EPI’s de seguretat: bata, mascareta, ulleres de 
seguretat. 
Portar els cabells recollits, no portar joies, les ungles han d’estar curtes i netes. 
Rentat de mans freqüent i sistemàtic, 
 
Requisits d’accés als centres educatius 

• Es podrà assistir a l’Institut en absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, congestió nasal, mal de col, mal de panxa, vòmits, malestar, 
diarrea, dolor muscular...) o amb qualsevol altre quadre infecciós  (l’absència de 
simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac). 
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• Podran assistir a l’Institut les persones no convivents o amb contacte estret amb positiu 
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

 

• Es controlarà la temperatura a l’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres 
entitats o empreses externes i de serveis, de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 

  
Control de símptomes 
A l’inici del curs, les famílies, o directament l’alumnat si és major de 18 anys, signaran una declaració 
responsable, veure annex 1, a través de la qual han de fer-se responsables del seu estat de salut o de 
l’estat de salut dels seus fills i filles menors que assisteixen a l’institut. 

 
• Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 
• Es comprometran a que el menor no assistirà al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a 
comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les 
mesures oportunes. 

 
La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas 
que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures 
addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’institut.  
 
 
 
8.- Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 
 
Gestió de casos 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 
 
No ha d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes 
compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de 
COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona 
amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 
 
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, 
així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns 
de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.  
En cas de sospita, en cas de detectar una persona amb simptomatologia, el centre posarà en marxa el 
protocol d’actuació, que inclou la ràpida coordinació entre els serveis de l’Àrea de Recursos Humans i 
Organització del Consorci d'Educació de Barcelona i de Salut Pública. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar alguns símptomes compatibles amb la COVID-19 
al centre educatiu actuarà de la següent manera: 

• Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual, s’adequarà el lavabo del 
professorat de la 1a planta 

• S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 
persona que quedi al seu càrrec). 

• S’ha de contactar amb els tutors legals del menor  per tal que el vinguin a buscar. 
• Si és major d’edat, es valorarà si pot marxar sol o l’han de venir a buscar. 
• En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
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• El centre ha de contactar amb els serveis de l’Àrea de Recursos Humans i Organització del 
Consorci d'Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de Salut Pública. 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 
situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’alumne i 
la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que 
finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment 
dels contactes estrets. 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació fluïda, en 
última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats 
de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o 
parcial del centre educatiu.  

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre 
educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.  

Si hi ha un cas positiu en el centre, se’n farà la comunicació al Servei de prevenció del CEB  

 

Taula de casos i responsabilitats 

Grup de 
l’alumne/a 
potencial 

Espai habilitat 
per l’aïllament 

Persona 
responsable de 
la custòdia de  
l’alumne/a 

Persona 
responsable 
de trucar a la 
família 

Persona 
responsable de 
comunicar el cas al 
servei de 
prevenció del CEB 

 Lavabo del 
professorat de la 
1a planta 

Conserge,  
membre de l’equip 
directiu que està 
de guàrdia 

Conserge, 
tutor/a, membre 
de l’equip 
directiu que 
està de guàrdia 

Directora  

 

A tall informatiu, afegim els elements de decisió que estableixen quarantenes i/o, si escau, tancaments 
parcials o total del centre:  

• Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable a tot el grup de convivència 
estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el 
grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 
d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest 
grup.      

• Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents 
d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) a tot el grup de convivència estable 
pot tenir consideració de contacte  estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància 
epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, 
durant  
14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per 
tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

• Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en 
diferents espais a tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant 
s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després 
del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria 
plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 
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Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips 
directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Els equips d’atenció 
primària contactaran amb la direcció de l’institut com interlocutors responsables.  
 

9.- Pla de ventilació neteja i desinfecció en base al Departament de Salut  

El protocol de neteja, desinfecció i ventilació és conegut i l’aplicarà l’empresa de neteja del centre 
Ndavant, amb l’assistència del personal format que es requereixi, amb els seus EPI’s i els materials 
necessaris per a les tasques establertes al protocol que ha comunicat l’Àrea de manteniment a aquesta 
empresa. 

Requeriments per la neteja i desinfecció diària:  

• Del servei de neteja, es requereix personal durant tota la jornada lectiva, des de les 8h del matí 
fins les 21h. 

• Un equip de neteja intensiu des de les 13h fins les 15h, per la neteja i desinfecció de tot l’institut, 
pel canvi de torn de la jornada, per l’alumnat i professorat del torn de tarda. 

 
Per la planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre, 
presentem un quadre amb tots els aspectes a tenir en compte, basat en les recomanacions del 
Departament de Salut, veure annex 2. 
 
En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups, a cada canvi de 
grup es farà una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. 
 
Les actuacions quedaran concretades a l’inici de curs, quan es disposi dels horaris i ocupació 
dels espais. 
 
 
La ventilació  
Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 
vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 
 
Pla de neteja i desinfecció en funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència. 

• S’utilitzaran només els desinfectants apropiats i amb mesura, cal evitar  la barreja de 
productes incompatibles que poden provocar intoxicacions. 

• La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels 
desinfectants. 

• Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de 
precaució indicades. 

• Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per 
persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, guixetes d’un sol dia, sales de 
reunions amb reunions successives, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc. 

• La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de 
persones. 
 

Totes les aules i laboratoris han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les 
finestres obertes durant les classes. 
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La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària. S’han 
de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les 
baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i el menjador del professorat s’han de netejar i 
desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament. 

Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes de les aules, evitant així més 
contacte en les manetes de les portes. 

Per l’obertura diària del centre i per l’obertura d’inici de curs, s’afegeixen dues taules de comprovacions,      
veure annex 3. 

 
Gestió de residus urbans   
Els mocadors i paper d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es 
dipositaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal.  
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són 
considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig, contenidor gris. 
El centre disposarà de suficients contenidors degudament identificats, per tots aquests residus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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Annex 1 Models de declaració responsable 
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Annex 2    

Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció de l’institut 

+ = ventilació ✓ = neteja i desinfecció n = neteja 
 

 Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment   Comentaris 

ESPAIS COMUNS I 
EQUIPAMENTS 

Ventilació de 

l’espai  

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

   ✓   

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 

ascensors 

   ✓   

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

   ✓   

Cadires i bancs    ✓  Especialment en 
les zones que 
contacten amb 
les mans 

Grapadores i 
altres utensilis 

d’oficina 

   ✓   

Aixetes    ✓   

Botoneres dels 

ascensors 

   ✓   
 

 

Ordinadors, 

sobretot teclats i 

ratolins 

   ✓   
 

 

Telèfons i 
comandaments a 
distància 

   ✓   

Interruptors 

d’aparell 

electrònics 

   ✓   

Fotocopiadores 
 

   ✓   

Font d’aigua    ✓   

Màquines de   cafè i 
venda automàtica  

   ✓   

Guixetes d’un sol 
dia  
  

   ✓   



 

 

  

 

 Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 
al dia 

Setmanalment   Comentaris 

AULES, LABORATORIS AULES 
D’INFORMÀTICA 

Ventilació de 

l’espai  

   +  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Superficies  de 
contacte 
freqüent amb 

les mans 

   ✓   
37 

Terra    ✓   

 Laboratoris    ✓  
 

Taules, 
cadires,    
tamborets, 
material dels 
laboratoris, 
aparells, 
aixetes, etc 

L’alumnat col·laborarà en la neteja de les superfícies, taules, cadires, tamborets, aparells i material del 
laboratori en acabar la sessió. 

 

Ordinadors,  
teclats i 
ratolins 

L’alumnat col·laborarà en la neteja de les superfícies dels aparells informàtics en acabar la sessió. 

MENJADOR PROFESSORAT 

Ventilació de 
l’espai + 

     Mínim 10 
minuts a les 
hores d’ús 

 Cada usuari es farà càrrec de la neteja dels seus plats, coberts i de la cadira i superfície de la taula utilitzada  
   

Taula, cadires  ✓ ✓  ✓   

Microones ✓ ✓  ✓   

Terra 
 

   ✓   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS 

Ventilació 
de l’espai  

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans  ✓  ✓   
Especialment després 
de l’ús massiu (després 
del pati, després de 

dinar) i sempre al final 
de la jornada. 

Vàters  ✓  ✓  

Terra i altres 

superfícies 

   ✓  

Contenidors 

de rebuig 

   ✓   

DESPATXOS I SALA DE PROFESSORS  

Ventilació 

de l’espai 

   +  Mínim 10 

minuts 3 

vegades/dia 

Taules, 

cadires, 

portes 

d’armaris  

   ✓   
 
 

Ordinadors, 

material 

informàtic, 

fotocopiadora 

   ✓   

Terra 
 

   ✓   

Altres 

superfícies 

   ✓   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annex 3  

Llista de comprovació per l’obertura diària del centre 

C= en curs F= fet 
 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions pel matí a realitzar per part de consergeria 

 

F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’Institut durant un 

mínim de 10 minuts? 

 

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, aules, laboratoris, disposen de 

sabó suficient? 

 

Hi ha paper d’un sol ús a tots els rentamans? 

 

 

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient? 

 

 

Acció  a realitzar per part del personal de neteja de la nit i del migdia F 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 

(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors 

ascensor, etc.)? 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics i comandaments 

a distància situats a les aules i despatxos? 

 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais 

docents? 

 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos? 

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de la font d’aigua? 

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les màquines dispensadores de 
begudes i aliments? 

 

 Hi ha paper d’un sol ús a tots els rentamans? 

 

 

 Tots els dispensadors de sabó de lavabos, aules, laboratoris, disposen de        
sabó suficient? 

 

 



 

 

 

 

Llista de comprovació per l’obertura del centre a l’inici del curs a realitzar per part de l’Equip 
directiu 
 

Acció 

 

C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció? 

 

  

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós? 

 

  

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les 

que presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades 

es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre disposa d’equips de protecció, 
mascaretes?  

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?   

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització? 

 

  

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 
respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies i alumnes han rebut tota la informació necessària respecte de 
les mesures de protecció i prevenció? 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a 
distància en cas d’un nou confinament? 
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QUI? 

▪ Aquelles persones que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que 

pot empitjorar amb l’ús de la mascareta. 

▪ Aquelles persones que no són capaces de treure’s la mascareta de manera 

autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten. 

▪ Aquelles persones que persones que presenten trastorns o alteracions de 

la conducta que en fan inviable l’ús. 

  QUAN?  

▪ Durant la pràctica esportiva. 

▪ Mentre s’està menjant o bevent. 

▪ Durant les activitats restringides als grups estables de convivència en el 

marc de les escoles i les activitats de lleure infantil i juvenil. 

 

Annex 4     PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L’ÚS DE MASCARETA *                                                                           

* Aquestes respostes estan vinculades a la RESOLUCIÓ SLT/1648/2020 i poden variar si 
canvia la norma establerta. 

 

 

• Quines persones han de fer ús de mascareta? Totes aquelles persones de 6 

anys en endavant que no tinguin contraindicació (veure la pregunta següent). Per 

a les persones de 3 a 5 anys, l’ús de mascareta és recomanable però no 

obligatori. 

 

• Quines persones estan exemptes de l’ús de mascareta? 
 

 

 

• En quines situacions haig de portar mascareta? En general, cal fer ús de 

mascareta sempre que se surt de casa. 

 

• En quines situacions no cal fer ús de mascareta? Les situacions en les quals 

no cal fer ús de mascareta són: 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803866.pdf
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• A casa, haig de dur mascareta? No és necessari si s’està amb les persones amb 

qui es conviu habitualment. 

 

• Al carrer, haig de dur mascareta? Sí, excepte si s’està fent esport. 

 

• A la feina, haig de dur mascareta? Sí, excepte si s’està a l’interior d’un despatx 

propi d’ús individual, amb la porta tancada. 

 

• Si treballo a l’exterior, haig de fer ús de mascareta? Sí, cal fer ús de mascareta 

excepte si la feina implica pràctica esportiva o un gran esforç físic (per exemple, 

alguns treballs relacionats amb la construcció). 

 

• A la platja, cal dur mascareta? Mentre s’és a la platja es pot prescindir de la 

mascareta però cal utilitzar-la durant el trajecte o quan s’està en instal·lacions d’ús 

públic, als lavabos (incloent-hi les cues, si n’hi ha), dutxes o guinguetes 

(xiringuitos). 

 

• A la piscina o en d’altres instal·lacions aquàtiques (també tipus spa), cal dur 

mascareta? Cal fer ús de la mascareta als vestuaris i a les instal·lacions interiors 

(vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors però es pot prescindir de la mascareta a les 

zones de bany. 

 

• En un vehicle particular, cal dur mascareta? No, si totes les persones ocupants 

del vehicle són convivents. 

 

• Si em desplaço en bicicleta, haig de portar mascareta? Sí, si es fa ús de la 

bicicleta per a desplaçaments o per a passejar. I si és per fer esport? En el cas 

que sigui en el context d’una pràctica esportiva, com el ciclisme de carretera o de 

muntanya, no és necessari portar mascareta. 

 

• Si em desplaço en patinet elèctric, haig de portar mascareta? Sí, és necessari. 

 

• Al teatre o al cinema, cal dur mascareta? Sí, també quan es realitzin en espais 

exteriors. 

 

• Al gimnàs, cal dur mascareta? Cal fer ús de la mascareta als vestuaris i a les 

instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors. No és necessària 

durant la pràctica esportiva. 

 

• A la terrassa o a l’interior d’un bar o restaurant, cal dur mascareta? Un cop 

s’estigui assegut/da a taula, es pot prescindir de la mascareta. Caldrà que utilitzar-

la per anar al lavabo o per anar a pagar o a demanar al taulell. 
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• A la biblioteca, cal dur mascareta? Sí, en tot moment. 

 

• En activitats educatives i/o lúdiques, cal dur mascareta? Sí, excepte en 

aquelles activitats en les quals estan definits grups estables de convivència –en el 

marc d’aquests grups– i aquelles en les quals es realitzi activitat esportiva o 

activitats que no puguin ser dutes a terme amb mascareta (per exemple, tocar 

instruments de vent o cantar, en les quals caldrà extremar mesures com la 

ventilació i la distància de seguretat). En aquests casos, la mascareta s’haurà de 

dur a tot arreu (vestuaris, passadissos, vestíbuls, ascensors, etc.) excepte a les 

aules, zones d’assaig o espais on es realitzin les activitats. 

 

• Si anem d’excursió, cal dur mascareta? Es pot prescindir de la mascareta 

perquè es tracta d’una activitat esportiva. 

 

• Al transport públic, cal dur mascareta? Sí, en tot moment. També n’han de fer 

ús les persones que condueixen els vehicles o treballen en les diferents 

instal·lacions del transport, excepte si estan en cabines o despatxos tancats i d’ús 

individual. 

 

• En un establiment de turisme (hotel, hostal, alberg...), cal dur mascareta? No 

és necessari mentre s’estigui a la pròpia habitació o a la taula durant els àpats. Sí 

que cal fer ús de mascareta a les zones comunes i als ascensors. 

 

• En un càmping, haig de dur mascareta? Sí, excepte quan s’estigui dins la pròpia 

parcel·la, a la piscina o durant els àpats. 

 

• A la perruqueria o en centres d’estètica haig de dur mascareta? Sí, en tot 

moment. 

 

• Als establiments comercials, haig de dur mascareta? Sí, en tot moment. 

 

• En un local d’oci, haig de dur mascareta? Sí, excepte quan s’estigui consumint 

una beguda. 

 

• En altres tipus d’establiments (bancs, caixes, oficines d’atenció al públic...), 

cal fer ús de mascareta? Sí, en tot moment. 
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• Quin tipus de mascareta hem d’utilitzar? En l’àmbit comunitari, es poden utilitzar 

mascaretes higièniques (de roba) o quirúrgiques. En l’àmbit laboral, s’utilitzaran 

les mascaretes indicades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

• Com es col·loca correctament la mascareta? Cal que la mascareta tapi el nas i 

la boca, tal com s’indica en el següent dibuix: 

 

Exemple d’ús correcte de la mascareta. 

 

• Es pot utilitzar una pantalla facial en comptes de la mascareta? La pantalla 

facial és complementària a l’ús de la mascareta i està indicada en situacions amb 

risc d’esquitxades (per exemple, si s’està ajudant a una persona dependent en 

tasques com l’alimentació o la higiene). Per tant, encara que s’utilitzi pantalla facial, 

cal portar mascareta. 

 

• Cada quan haig de canviar la mascareta? Tant les mascaretes quirúrgiques com 

les higièniques s’han de renovar diàriament. Les mascaretes higièniques (de roba) 

s’han de rentar a elevada temperatura (>60ºC). 

 

• De quina manera m’haig de posar i treure la mascareta? Cal rentar-se les mans 

o aplicar-hi gel hidroalcohòlic abans i després de fer-ho i seguir les següents 

indicacions. 

 

• Si m’haig de treure la mascareta, on la deso? És recomanable desar la 

mascareta en una bossa de paper. També podem utilitzar una bossa de roba si la 

rentem cada vegada que canviem de mascareta a alta temperatura (>60ºC). No és 

recomanable posar-se la mascareta sota la barbeta, al colze, al canell, etc. 

mentre no se’n fa us. 

 

• On es llencen les mascaretes? Les mascaretes d’un sol ús s’han de llençar al rebuig. 

COM? 

https://youtu.be/EKGO6SRjJWU

