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1. Actuació del Col·legi Frangoal referent a l’ordenança de l’obertura de juny 

2020. 

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. 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 
A partir del dia 8 de juny de 2020 el Col·legi Frangoal obrirà 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 i 4t d'ESO. 

• Tutories personalitzades a tots els cursos per a l'acompanyament educatiu i emocional 

de l’alumnat. 

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

per motius laborals. 

2 Normativa i guies relacionades 
Mesures de prevenció i higiene enfront la SARS-CoV-2 que, en el moment de la seva elaboració, 

les autoritats sanitàries consideren necessàries per al control de la COVID-19 a la Fase 2. 

Han estat elaborades pel Ministeri de Sanitat i amb l'anticipació d'aquestes mesures les 

administracions educatives podran preparar la reobertura parcial autoritzada per a la Fase 2, 

sense perjudici del que disposin les diferents ordres que es publiquin del Pla de transició cap a 

una nova normalitat.  

2.1 Documentació consultada 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública. 

 Ordre SND / 399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 

d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d'alarma en aplicació de 

la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

 Ordre TMA / 400/2020, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les condicions a aplicar 

en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per 

garantir una mobilitat segura. 

 Ordre TMA / 384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la 

utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per 

garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova 

normalitat. 

 Guia: Bones pràctiques als centres de treball. Mesures per a la prevenció de contagis de 

la COVID-19. Ministeri de Sanitat (2020.04.11). 

 Mesures higièniques per a la prevenció de contagis de la COVID-19. Ministeri de Sanitat 

(2020.04.06) 
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 Prevenció de riscos laborals vs. COVID-19. Institut Nacional de Seguretat i Salut en el 

Treball (2020.04.27). 

 Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront del 

exposició a la SARS-COV-2. Ministeri de Sanitat (30 d'abril de 2020) 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 

prevenció. 

 Estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de 

COVID-19. 6 maig 2020. 

 Marc Estratègic per a l'Atenció Primària i Comunitària. 10 abril 2019. 

2.2 Persones que podran accedir als centres educatius 

 
1. No podran reincorporar-se al lloc de treball les persones que presentin símptomes 

compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per 

COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 

estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

2. Els grups d’especial vulnerabilitat segons allò establert per l’autoritat sanitària són: persones 

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

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

embarassades i més grans de 60 anys.  

3. Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes 

de juny. 

4. A aquells treballadors que presentin factors de risc coneguts és convenient que se'ls adapti 

el lloc de treball per minimitzar el risc, fins i tot optar pel teletreball en la mesura del 

possible. A més, ha de ser consensuat i/o adaptat, seguint les indicacions del Servei de 

Medicina Preventiva i/o Riscos Laborals, que correspongui. 

5. S'ha d'indicar a les famílies que no poden anar al centre els nens/es amb símptomes 

compatibles amb COVID-19 o diagnosticats de COVID-19, o que es trobin en període de 

quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticades de COVID-19. Per a això, les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran 

comprovació de temperatura cada dia abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. 

Si l'alumne/a tingués febre o símptomes compatibles amb COVID-19 no haurà d'assistir al 

centre, ha de trucar al seu centre de salut o al telèfon habilitat a la seva comunitat autònoma 

per COVID-19. 

6. L'alumnat que presenti condicions de salut que el faci més vulnerable per COVID-19 (com, 

per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, 

immunodepressió o hipertensió arterial), podrà anar al centre sempre que la seva condició 

clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint mesures de protecció de forma rigorosa. 

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

en cas de necessitat o indicació del professorat o de l’equip directiu, complint sempre les 

mesures de prevenció i higiene. 

8. Es descarten les activitats grupals o esdeveniments a l'interior dels centres educatius. 
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2.3 Actuacions davant l'aparició de símptomes en una persona present en un 

centre educatiu 

 
1. Els símptomes més comuns compatibles amb COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de 

falta d'aire. En alguns casos també hi pot haver disminució de l’olfacte i el gust, calfreds, mal 

de coll, dolors musculars, maldecap, debilitat general, diarrea o vòmits. 

2. Quan un estudiant iniciï símptomes o siguin detectats per personal del centre durant la 

jornada escolar, se’l durà a un espai separat (aula acollida planta 0). L’alumne/a i la persona 

adulta tindran sempre posada la mascareta quirúrgica fins que arribin els progenitors o 

tutors. S'avisarà a la família que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon 

de referència de la comunitat autònoma, perquè s'avaluï el seu cas. 

3. Les persones treballadores que iniciïn símptomes, es retiraran al aula de acollida planta 0. 

Tindran posada la mascareta quirúrgica. Contactaran amb el seu centre de salut o amb el 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals o amb el telèfon de referència de la comunitat 

autònoma i seguiran les seves instruccions. 

4. En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat 

o té dificultat per respirar s'avisarà el 112. 

5. L'atenció sanitària correspon al centre de salut de referència de la persona, que no té per 

què coincidir amb el de la zona bàsica de salut on està localitzat el centre educatiu. 
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2.4 Consideracions mèdiques dels treballadors. 

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 COVID19. 

Això permetrà identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials. 

Els grups d’especial vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària, són: persones 

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

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

grans de 60 anys. 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell 

moment han de posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de 

prevenció. 

Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus, publicada el 4 de 

març 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)» (actualitzat a 22 de maig de 2020).  

El mateix passa amb la normativa de protecció de dades personals, en tant que adreçada a 
salvaguardar un dret fonamental, i que s'aplica en la seva integritat a la situació actual, atès que 
no hi ha cap raó que determini la suspensió de drets fonamentals, ni aquesta mesura ha estat 
adoptada. 

3. Higiene i neteja del centre educatiu 

 
1. Es col·locarà dispensador de gel desinfectant en aquelles classes que no tinguin lavabo per 

rentat de mans amb aigua i sabó. S'ha de tenir en compte que quan les mans tenen brutícia 

visible el gel hidroalcohòlic no és suficient, i cal fer servir aigua i sabó. 

2. Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions al finalitzar la jornada diària, 

reforçant-la en aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat d'ús. Es tindrà 

especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com 

poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors i altres elements de 

similars característiques.  

3. Ús i neteja del bany i lavabos. Es netejaran adequadament els lavabos en funció de la 

intensitat d'ús. En tots els banys de centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible 

per a l'assecat de mans o, si no, gel hidroalcohòlic, i els alumnes es rentaran acuradament 

les mans cada cop que en facin ús. 

4. En la neteja i higiene se seguiran les pautes següents: 

a. S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o 

qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han 

estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquests productes 

sempre es respectaran les indicacions de l’etiqueta. 

b. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es 

rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans. 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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c. Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi 

de torn amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de 

manipulació, sobretot en aquells utilitzats per més d'un treballador. 

d. Les mesures de neteja s'estendran també, si s’escau, a zones privades dels 

treballadors, com sala de professors. 

e. S'han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, 

de forma diària i per espai de cinc minuts. 

f. S'ha de vigilar la neteja de papereres i la disponibilitat de sabó, paper d'assecat de 

mans i gel hidroalcohòlic. 

5. El servei de menjador romandrà tancat fins al mes de setembre. 

6. Es limitarà al màxim possible l'ús de documents en paper i la seva circulació. 

7. Els mocadors d'un sol ús que el personal i l'alumnat empri per l'assecat de mans o per al 

compliment de l’"etiqueta respiratòria" seran rebutjats en papereres amb bossa o 

contenidors protegits. Aquestes papereres han de ser netejades de forma freqüent. 

8. Tot material d'higiene personal (mascaretes, guants de làtex, etc.) s'ha de dipositar en la 

fracció resta (agrupació de residus d'origen domèstic que s'obté un cop efectuades les 

recollides separades). 

Es pot accedir als diversos protocols de neteja publicats pel Departament de Salut 

Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana 

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana 

4.Distàncies de seguretat 
1. Ocupació de les aules i altres espais. La distància mínima interpersonal serà de 2 metres. El 

centre podrà optimitzar aules i altres espais per donar cabuda als estudiants, però en tot cas 

aplicant sempre la distància interpersonal de 2 metres. Es prioritzaran en la mesura del 

possible els espais a l'aire lliure. 

2. En tots els nivells educatius s'organitzaran els espais i la distribució de les persones per 

aconseguir una distància de seguretat interpersonal de 2 metres. L'organització de la 

circulació de persones, la distribució d'espais, i la disposició d'estudiants s'organitzarà per 

mantenir les distàncies de seguretat interpersonal exigides en cada moment pel Ministeri 

de Sanitat. 

3. S'utilitzaran preferentment les escales. Quan hi hagi ascensor es limitarà el seu ús al mínim 

imprescindible i mantenint la distància interpersonal de seguretat, excepte en aquells casos 

de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la 

utilització per la seva persona acompanyant. 

4. Sempre que es pugui es prioritzaran les opcions de mobilitat que millor garanteixin la 

distància interpersonal de seguretat. Per aquesta raó, és preferible optar per un transport 

actiu (caminant o bicicleta) i els centres educatius tractaran de fomentar rutes segures a 

l'escola, en col·laboració amb el ajuntament. 

5. Es reduiran al mínim els desplaçaments de grups d'alumnes pel centre, facilitant en la 

mesura possible que siguin els professors els que vagin a l'aula de referència. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-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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6. S'organitzaran les sortides i entrades de les aules i altres espais amb distància interpersonal 

de 2 metres i de manera esglaonada. 

5. Mesures de prevenció personal 
1. Higiene de mans de forma freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons amb aigua i sabó 

o, si no, amb gel hidroalcohòlic. S'ha de tenir en compte que quan les mans tenen brutícia 

visible el gel hidroalcohòlic no és suficient, i cal fer servir aigua i sabó. 

2. Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió. 

3. En tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat. 

4. Mantenir una distància interpersonal de 2 metres. 

5. Utilitzar mocadors d'un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i llençar-los després del 

seu ús. 

6. Evitar donar-se la mà. 

7. L'ús de guants no és recomanable de forma general, però sí en els casos de manipulació 

d'aliments, canvi de bolquers i tasques de neteja. 

8. S'ha d'explicar l'ús correcte de la mascareta ja que un mal ús pot comportar més risc de 

transmissió. 

9. L'alumnat o personal dels centres educatius que iniciï símptomes estant en el centre haurà 

de retirar el més aviat possible a un lloc separat i col·locar-se una mascareta quirúrgica. 

6. Mesures organitzatives  

6.1 Assistència al centre per part del personal  

 
La Direcció del centre serà l’encarregada de determinar quin és el personal que ha de fer una 

reincorporació presencial al seu lloc de treball per atendre alumnes i famílies des de la 

reobertura fins a la finalització del curs.  

La Relació del nombre de persones de la Comunitat Educativa que participen en l’obertura del 

Colegio Frangoal. 

 Nombre de persones de l’Equip Directiu: 1 

 Nombre de persones de l’equip docent d’Infantil: 6 

 Nombre de persones de l’equip docent de Primària: 16 

 Nombre de persones de l’equip docent de secundària: 11 

 Nombre de persones d’Administració i Serveis: 2 

Previsió d’alumnes: 

Educació Infantil Educació Primària Educació Secundària 

P3  4 
P4  2 
P5  2 

Cap alumne 1r   0 
2n  0 
3r   0 
4t   7 
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Tots els alumnes tenen assignat una hora per fer la recollida de material i fer l’acomiadament 

amb el seu tutor. 

6.2 Assistència al centre per part de les famílies i l’alumnat  

L’assistència presencial al centre serà sempre de caràcter voluntari fins a la finalització del curs 

acadèmic 2019-2020 i en cap cas es podran desenvolupar classes lectives amb continguts nous 

o diferents als que ja s’estiguin impartint en el format online.  

No es podrà superar en cap moment els màxims marcats pel Departament d’Ensenyament.  

A data 1 de juny totes les famílies ja han comunicat a través de la Plataforma Esemtia o via correu 

electrònic  si els seus fills assistiran al centre durant aquet període. 

Les famílies que necessitin assistir al centre per realitzar un tràmit que no es pugui realitzar de 

forma telemàtica han de fer una sol·licitud mitjançant un correu a la adreça 

secretaria@frangoal.com 

La secretaria acadèmica redirigirà aquest correu a la persona responsable i se li donarà 

contestació a aquesta cita prèvia. 

Caldrà que la petició i/o comunicació per part de les famílies per assistir al centre es dugui a 

terme amb un mínim de 3 dies d’anterioritat respecte a la data escollida per tal que el centre 

pugui fer les previsions oportunes.  

Les famílies i l’alumnat hauran de complir:  

o Serà obligatòria 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.  

o Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable 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.  

o 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.  

mailto:secretaria@frangoal.com
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o 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.  

o Les famílies no podran accedir al centre. Per aquesta raó deixaran i recolliran els seus 

fills i filles a les zones marcades pel centre amb aquesta finalitat.  

o Només en el cas d’una tutoria individualitzada es podrà autoritzar que un membre 

de la família pugui acompanyar el seu fill o filla a aquella.  

o 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.  

o Les famílies d’Infantil hauran d’acreditar que no poden teletreballar mitjançant una 

declaració responsable (a poder ser de l’empresa on treballin).  

o No es permet l’entrada ni sortida del centre de cap joguina. Per tant, l’alumnat no 

podrà portar cap joguina de casa seva ni endur-se’n cap.  

6.2.1 Sobre la declaració responsable de les famílies 

6.2.1.1 Educació Infantil 

Els alumnes d’Educació Infantil són molt petits per accedir a les classes a recollir el material. 

Hem fet un qüestionari perquè ens digueu quin dia us va millor i serem nosaltres qui,  a la porta 

d’entrada habitual dels nens, us farem entrega de tot el material que el nen o nena tingui a 

classe. 

El qüestionari és accessible des de aquest enllaç: 

Enllaç al qüestionari 

6.2.1.2 Educació Primària i Secundària 

Els tutors enviaran el dia 2 de juny a les famílies un missatge a través de la plataforma Esemtia 

informant de l’horari, porta de accés i condicions per poder assistir al centre. 

El grups seran dividits en dos torns a fi de mantenir la ràtio sanitària estipulada. Els tutors 

informaran a les famílies del torn assignat al seu fill/a per aquesta activitat. La divisió dels 

grups es realitzarà per ordre alfabètic. 

Tots els alumnes necessitaran per poder accedir al centre mascareta i la Declaració 

responsable per a les famílies d'alumnat. L’ alumne o alumna que no porti impresa i signada 

aquesta declaració no podrà accedir a l'escola. 

Sense el formulari imprès no podran accedir a el centre. 

Podeu accedir a l'imprès des del següent enllaç: 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3dYpe65RSUWFPBhfMXKSTdIIJevia4lCkqKUKK7MDelUREJCNFY4OFpIWVdaRDlOUDJCTlpWRk4wRy4u
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf


 

 
Pla reobertura de centre  

Versió 1.0 
   Juny 2010 

Castelldefels 
 

P
à

g
in

a
 1

0
 d

e
 2

4
 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, 

batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) 

Els alumnes es portaran TOT el material a casa (calculadores, caixes, carpetes, tisores, cola, 

flautes, llibres, etc ...). És important deixar les classes buides per a procedir posteriorment a 

una desinfecció i neteja a fons. 

Entre les mesures que el centre està prenent per afavorir les economies familiars i mantenir 

una continuïtat pedagògica us informem que aquest any en Educació Primària no es 

compressin llibres de plàstica, música i escacs. Utilitzarem els que els alumnes tenien aquest 

curs per poder completar-los. 

6.3 Adaptació dels espais  

 El alumnes d’Educació Infantil estaran ubicats en la classe de P5B situada al costat del 

pati del primer pis d’Educació Infantil. 

 Els alumnes de primària realitzaran las reunions en la seva classe habitual. 

 L’aula d’acollida de la planta 0 està destinada a ser l’espai de confinament d’un possible 

cas de contagi tant si és un alumne o personal del centre. 

 Cap persona podrà utilitzar un espai no detallant-lo anteriorment,  sense la autorització 

del director de gestió del centre. 

 Els alumnes, a l’arribar al centre, entraran per la porta assignada en l’ horari que figura 

en cada etapa. 

 A l’entrar de forma esglaonada es dirigiran al punt del pati on els espera el seu tutor. 

Faran una rodona juntament amb ell i després pujaran per l’ escala de secretaria amb 

una distancia mínima de 2mt amb relació al company de davant. 

 A l’arribar a la seva classe podrà seure en el espai que li marqui el seu tutor. Les classes 

hauran estat preparades el dia 3 de juny, després de la desinfecció, per tal d’assegurar 

la distància de 4m2 per alumne. 

 Els grups pujaran i baixaran per l’ordre establert en l’ horari: 

o Primer pujarà el grup que entri per la porta d’Educació Infantil (ronda Ramón 

Otero Pedrayo) 

o Segon pujarà el grup que entri per la portar gran, (Carrer General Palafox) 

o Tercer pujarà el grup que entri per la porta petita (Carrer Mollet). 

 Un grup d’alumnes no farà canvi d’aula/espai per fer altres activitats o fer un canvi de 

tutor. Cal que sempre es mantingui el mateix tutor en un grup. Si calgués un canvi de 

tutor, mai s’optarà per desplaçar el grup, es farà desplaçament del tutor (recordant que 

el canvi comporta desinfecció dels espais i elements que es facin servir).  

 S’ocuparan de forma preferent espais exteriors amb bona ventilació, abans d’ocupar 

espais interiors, sempre que sigui possible i la climatologia ho permeti. 

 En espais suficientment grans, que es pugui ubicar més d’un grup caldrà fer-ho amb una 

separació entre grups, d’un mínim de 4 m (lliure de qualsevol objecte). En aquest cas, 

caldrà senyalitzar a terra les limitacions dels espais de cada grup i establir els recorreguts 

d’entrada i sortida.  

 Totes les taules hauran de mantenir una distància de seguretat respecte l’entrada i la 

zona del professorat de 2 metres de distància.  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
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 Les finestres i la porta dels espais interiors hauran de romandre obertes en tot moment. 

Durant la tutoria, es podrà tancar la porta i mantenir obertes les finestres.  

 No s’habilitaran espais que no siguin estrictament necessaris. Aquests hauran de 

romandre tancats i senyalitzats com espais “TANCATS TEMPORALMENT”.  

 De la mateixa manera, en aquells espais d’entrada o sortida o recorreguts pel centre on 

es pugui donar una aglomeració o cua de persones, caldrà:  

 L’entrada i sortida del centre, es farà pel mateix lloc, evitant possibles coincidències 

entre els fluxos de gent. Es determinaran i marcaran recorreguts unidireccionals per fer 

l’entrada i sortida (banda dreta sortida, banda esquerra entrada). En cas de no ser 

possible, caldrà evitar la coincidència amb l’establiment d’horaris d’entrada i de sortida.  

 S’anul·laran tots els equipaments esportius tant d’interior com d’exterior (cistelles, 

porteries...). No es podrà realitzar l’activitat ordinària a les sales d’ordinadors ni a 

biblioteques, tallers i/o laboratoris, en especial aquests dos darrers espais.  

 No es permetrà la circulació pels patis, més enllà dels recorreguts establerts per arribar 

als espais habilitats per fer tutories. Tampoc es permetrà l’ús de bancs o cadires 

exteriors.  

 L’ús del pati només queda permès per als grups d’acollida de llar d’infants i infantil. 

L’accés al pati es farà de forma que els grups no es trobin entre si i en espais clarament 

diferents i delimitats, per evitar creuaments o contactes entre grups.  

 De forma excepcional, els alumnes de infantil podran accedir als pati delimitats per ells, 

sempre sense barrejar grups i prèvia desinfecció per part del professorat de tots els 

elements als que es tingui accés.  

 Les sales de professors només es podran ocupar a 1/3 de la seva capacitat i només 

s’utilitzaran en cas que sigui imprescindible. Per norma general recomanem evitar el seu 

ús.  

 En tots els recorreguts del centre es col·locaran cartells informatius recordant les 

mesures de seguretat i higiene.  

 Si s’utilitza un espai que no garanteixi una distància de 2m serà obligatori l’ús de 

mascareta.  

7. EPI’S I ELEMENTS DE PROTECCIÓ DE QUÈ S’HA DE DISPOSAR  
El centre disposa de materials per poder implementar les mesures aquí descrites. El material 

s’haurà de dimensionar de conformitat al volum de presència  d’activitat que correspongui. 

Serà responsabilitat de la direcció del centre fer entrega d’aquesta documentació i elements de 

protecció al personal que hagi d’assistir presencialment al centre.  

Si o és que, per indicació de l’Equip de Prevenció de Riscos Laborals, no es puguii fer servir un 

altre material substituint el que aquí es detalla (especialment mascaretes o guants).  

 Mascaretes higièniques reutilitzables (30 cicles). Es farà entrega d’una mascareta per 

treballador.  

 Gel hidroalcohòlic  

 Dosificadors de gel hidroalcohòlic (1 per grup/classe) 
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 Ampolles de desinfectant concentrat  

 Ampolles amb polvoritzador  

 Bobines de paper mida industrial  
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8. Horaris per etapes 
 

 

 EDUCACIÓN INFATIL 

9:00 
13:00 

DILLUNS 8  DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

P3 P4 P5 
Carlos Marisa Marta Carlos Marisa 

Raquel Ane Joana Gallego Raquel Inma 

      

      

 EDUCACIÓN INFATIL 

9:00 
13:00 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

P3 P4 P5 
Yasmina Yasmina Maitane Maitane Marta 

M. Beltran Ane M. Beltran Inma Joana Gallego 
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  RECOLLIDA DE MATERIAL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

HORARI 
PORTA 

ENTRADA 
DILLUNS 8  DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

09:10 
10:10 

INFANTIL 
5A   4A   3B 

Anna Monfort   Sheila   Mónica 

GRAN 

5B   4B   2A 

Miguel   
Anna 
Montserrat 

  Ana Aznar 

PETITA 
5C   3A   2B 

Javier   Adrià   Davinia 

10:10 
10:20 

  Sortida  Sortida  Sortida 

10:30 
11:30 

INFANTIL 
5A   4A   3B 

Anna Monfort   Sheila   Mónica 

GRAN 

5B   4B   2A 

Miguel   
Anna 
Montserrat 

  Ana Aznar 

PETITA 
5C   3A   2B 

Javier   Adrià   Davinia 

11:30 
11:40 

  Sortida  Sortida   Sortida 

12:00 
13:00 

INFANTIL 
6A   6A 1A 1A 

Anna Monfort   Anna Monfort Davinia Davinia 

GRAN 
6B   6B 1B 1B 

Mar Calvo   Mar Calvo Ester Ester 

PETITA 
6C   6C     

Rosalia   Rosalia     

13:00 
13:10 

 

Sortida  Sortida   Sortida 
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  RECOLLIDA DE MATERIAL SECUNDÀRIA 

HORARI 
PORTA 

ENTRADA 
DILLUNS 8  DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

09:10 
10:10 

INFANTIL 
  4A   3A   

  Esther   David   

GRAN 
  4B   2A   

  Lidia   Albert   

PETITA 
  3B   2B   

  Juan José   Cristina   

10:10 
10:20  

  Sortida  Sortida  

10:30 
11:30 

INFANTIL 
  4A      

  Esther      

GRAN 
  4B   1A   

  Lidia   Marta   

PETITA 
  3B   1B   

  Juan José   David   

11:30 
11:40 

    Sortida  Sortida   

12:00 
13:00 

INFANTIL 
  3A       

  David   HORARI 

GRAN 
  2A   1A 

12:10 13:10 
  Albert   Marta 

PETITA 
  2B   1B 

12:10 13:10   Cristina   David 

13:00 
13:10 

   Sortida  Sortida 13:10 13:15 

       

       

  RECOLLIDA DE MATERIAL SECUNDÀRIA 

HORARI 
PORTA 

ENTRADA 
DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

09:10 
11:30 

INFANTIL 
    4A 

    Esther 

GRAN 
    4B 

    Lidia 

11:30 
11:40  

    Sortida 
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9. Annexos 

9.1 Autorització empresarial de desplaçament d’una persona treballadora 

 
Col·legi Frangoal (0815867) 
General Castaños, 28 
08860 Castelldefels 
CIF B64974405      En Castelldefels a ... de ..... de 2020 

 
En/Na ......................., Titular de DNI ......................, en la seva qualitat de Director de gestió de 

l'empresa Col·legi Frangoal, dedicada a l’ensenyament privat concertat, en compliment del que 

disposen el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d'alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, l’article 7 del Real Decreto 

537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que preveu la flexibilització de les 

mesures en l’àmbit educatiu no universitari, i el reinici de les activitats presencials, que resten 

contemplades al 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 dictat pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, autoritzat pel PROCICAT, 

i per justificar els desplaçaments, es declara coneixedor i responsable per emetre als 

treballadors per compte aliè el següent escrit: 

CERTIFICA: 

El / la treballador / a D./Dª ...................................., titular Del DNI ..............., presta serveis a la 
nostra empresa, essent el seu centre de treball el situat en General Castaños, 28 08860 
Castelldefels i reuneix les condicions per realitzar activitat presencial al centre docent de 
referència. 
 
Perquè consti als efectes de facilitar els trajectes necessaris entre el seu lloc de residència i el 

seu lloc de treball, el seu horari laboral és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00. 

L’esmentat/da treballador/a ha de desplaçar-se des del seu domicili particular al centre de 

treball que roman obert per aplicació del 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 elaborat pel Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya amb autorització del PROCICAT. 

S'expedeix el present certificat a l'efecte de la seva possible acreditació davant l'autoritat 

competent. 

Nom i cognoms 

Per l’empresa 

Segell i signatura 
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9.2 Formulari de declaració responsable a enviar pel treballador/a al centre 

docent. 

FORMULARI DE DECLARACIÓ RESPONSABLE A ENVIAR PEL TREBALLADOR/A EL CENTRE DOCENT 

 

En/Na [nom i cognoms del treballador/a] amb DNI nº [...........] que presta els seus serveis a 

l'empresa Col·legi Frangoal 

 MANIFESTO I DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT    

Que, segons el document publicat pel Ministeri de Sanitat denominat: " Procedimiento de 

actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) frente a la exposición 

al SARS-CoV-2”"  i  el document “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” elaborat pel Departament d’Educació i autoritzat pel PROCICAT,  no 

soc qualificat com PERSONAL TREBALLADOR ESPECIALMENT SENSIBLE. 

  



 

 
Pla reobertura de centre  

Versió 1.0 
   Juny 2010 

Castelldefels 
 

P
à

g
in

a
 1

8
 d

e
 2

4
 

9.3 Declaració responsable dels pares o tutors de l’alumne 

Models oficials 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, 

batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) 

 

9.4 Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic  

  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
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9.5 Rentat de mans amb sabó 
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9.6 Vigilància dels símptomes 
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9.7. GLOSSARI 

Font: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/que-es-

coronavirus/glossari/ 

Aïllament 
Mesura de distanciament social que s'aplica a una persona que té una malaltia contagiosa per 
reduir el risc que l'encomani a altres persones. En el context de l'alerta sanitària per coronavirus 
SARS-CoV-2, s'aplica com a mesura preventiva a qualsevol persona que presenti símptomes de 
covid-19 o que hagi estat en contacte amb persones infectades.  
Més informació sobre l'aïllament domiciliari  
 
Brot epidèmic 
Increment significatiu en un període de temps determinat del nombre de persones d'una 
població afectades per una malaltia. 
 
Cas confirmat 
Persona amb resultat positiu en la prova diagnòstica de la covid-19. 
 
Cas descartat 
Persona amb resultat negatiu en la prova diagnòstica de la covid-19. 
 
Cas possible 
Persona amb símptomes compatibles amb la covid-19. 
 
Cas probable 
Persona que ha estat en contacte amb un cas confirmat de covid-19 o a qui s'han fet proves de 
radiologia amb resultats que suggereixen la presència de la malaltia. 
 
Clínica 
Conjunt de símptomes associats a una malaltia. 
 
Confinament 
Consisteix a tancar algú dins un espai limitat per motius diversos, com ara la salut pública. 
Més informació sobre el confinament  
 
Corba epidèmica 
Representació gràfica del nombre de casos d'una epidèmia en un període de temps 
determinat. 
La corba epidèmica informa sobre el patró de comportament, la magnitud i la tendència en el 
temps de la malaltia. 
 
Coronavirus 
És el nom d'una família de virus, que poden causar diverses afeccions respiratòries, des de 
refredats comuns fins a pneumònies greus. Els més coneguts són el coronavirus SARS-CoV, 
responsable de la síndrome respiratòria aguda greu, i el coronavirus MERS-CoV, responsable de 
la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà.  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/glossari/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/glossari/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/aillament-domiciliari/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/confinament/
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Coronavirus SARS-CoV-2 
És el virus responsable de la covid-19. 
Es va identificar per primera vegada el desembre de 2019, a la Xina, arran de la detecció de 
diversos casos de pneumònia de causa desconeguda, alguns d'ells greus, relacionats en 
l’exposició comuna a un mercat majorista de peix a la ciutat de Wuhan, província de Hubei. 
 
Covid-19 
És el nom de la malaltia produïda pel coronavirus SARS-CoV-2. Neix de l’anglès corona virus 
disease i de l’any en què va sorgir. 
 
Epidèmia 
Aparició, en una comunitat o una àrea geogràfica més gran, durant un període de temps concret, 
d'un nombre inesperat de casos d'una malaltia, que excedeixen clarament els valors habituals. 
 
Equip de protecció individual (EPI) 
Es tracta de l’equipament que un treballador subjecta o porta posat amb l'objectiu que el 
protegeixi contra un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva salut i seguretat. 
 
Fase de contenció 
Primera etapa que activen les autoritats sanitàries davant l'aparició d'un virus nou o desconegut, 
amb l'objectiu de trencar la cadena de transmissió i liquidar-lo, si és possible, abans no s'escampi 
d'una manera descontrolada. Inclou mesures d'identificació dels contactes, aïllament i 
seguiment individualitzat.  
 
Fase de mitigació 
Segona etapa que activen les autoritats sanitàries davant l'aparició d'un virus nou o desconegut, 
quan la fase de contenció no aconsegueix contenir la propagació del virus. Inclou mesures sobre 
la població general per reduir-ne l'impacte sanitari, social i econòmic. 
 
Immunitat 
Resistència d'un organisme davant d'una malaltia infecciosa. 
 
Infodèmia 
Difusió ràpida de rumors, informació inexacta i notícies enganyoses amb relació a una malaltia 
infecciosa o un problema de salut pública, paral·lelament a la seva propagació o evolució. 
 
Pandèmia 
Epidèmia que afecta greument una àrea geogràfica més extensa i habitualment més d'un país. 
 
Pic epidèmic 
Moment de màxima intensitat d'una epidèmia. 
Gràficament es representa en el punt més alt de la corba epidèmica. 
 
Prevalença 
Nombre de persones afectades en un període de temps concret per una determinada malaltia, 
o exposades a un determinat factor de risc, amb relació al nombre total d'habitants d'una 
població. 
 
Traçabilitat 
Capacitat d'identificar l'origen, l'evolució i la localització d'una infecció. 
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Quarantena 
Fa referència a la restricció de les activitats de persones sanes que han estat en contacte amb 
una persona que té una malaltia contagiosa durant la fase en què la malaltia és transmissible, 
amb l'objectiu d'evitar-ne la propagació. 
 
Unitat de cures intensives (UCI) 
Fa referència a la unitat hospitalària on es té cura constant de malalts en estat especialment 
greu, amb l'administració de medicació, el control permanent de constants biològiques i 
l'actuació immediata en cas d'empitjorament. 
 
 
 
Per tal de complir amb la normativa establerta, l’Equip Directiu del Col·legi 
Frangoal de Castelldefels, dona el vist i plau del següent document i el deixa a 
disposició de la Inspecció d’Educació i de tota la comunitat educativa del centre 
a través de la seva publicació al web de l’escola. 
 
Castelldefels, 1 de juny de 2020 
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