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D‘OBERTURA 
DEL CENTRE 
(Veure infografia) 
 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

1. Distanciament físic 

Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4m2. Això implica 

mantenir una distància aproximada d’1,5-2 metres entre les persones als 
centres educatius, superior al recomanat. En la mesura del possible, 

s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per 
l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera 
esglaonada i mantenint la distància per evitar aglomeracions. Les famílies no 
poden entrar en cap cas dins del recinte escolar.  

 

2. Rentat de mans 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants 
així com del personal docent i no docent. En infants, es requerirà rentat de 

mans: 

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

 Abans i després d’anar al WC (infants continents). 

 Abans i després de les diferents activitats(també de la 
sortida al pati) 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a 

terme: 

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels 
infants i dels propis 

 Abans i després d’acompanyar un infant al WC 



 Abans i després d’anar al WC 

 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

  Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 
disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts 
estratègics (menjador, accessos al centre, accessos al pati,...) es recomana 

la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del 
personal de l’escola. 

 

3. Mascaretes  

Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les 

normes establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les 
recomanacions serien les següents: 

 2n. cicle d’educació infantil (3-6 anys). No indicada en general. A 

partir de 5 anys i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de 
distanciament caldria indicar-la. Higiènica amb compliment norma UNE. 

 Educació primària (6-12 anys). Indicada. Quan es compleixin mesures 

òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. 

 Personal docent i no docent. Indicada. Higiènica amb compliment 

norma UNE. 

 

4. Ventilació 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada 
vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot 

ser es deixaran les finestres obertes. 

 

5. Material escolar 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es 
distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles. En el cas 
dels centres d’infantil i primària per a les joguines i el material comú de 

plàstic se cercaran formes perquè tingui un ús individual diari o en períodes 
acotats, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà 

desinfectat. 

 

 

 

 

 

 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf


 

 

Protocol d'actuació en cas de detecció 
d'aparició de simptomatologa compatible 
amb la Covid-19 

 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions 
sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest 
document pot ser necessari l’aïllament preventiu).  

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva 

presència al centre:  

 Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic. 

 Avisar pares, mares o tutors.  

 Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra.  

 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre . 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

 No assistir al centre. 

 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.  

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  

 Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible 
a la direcció del centre. 

Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en 
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el 

seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el 
dels seus possibles contactes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neteja i desinfecció  

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb 
una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i 

desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas de 

que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de 
concurrència humana.  

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a 
les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria 
orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els 

desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia.  

Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per 

a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen 
habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que 
indiqui l’etiqueta de cada producte.  

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la 
jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que 

ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència.  

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús 

habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i 

condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte 

amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:  

 Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una 
concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre 

d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per 
a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient 
amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes 

solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant 
uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

  Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de 
l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 
30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de 

l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)  

 Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada 

habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part 
d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.  

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida 

autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.  

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden 

utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net 
humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció 
del material com a mínim 1 vegada al dia. 

 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf


Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots 
aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més 

contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no 
podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció 
després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu 

propi material.  

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

 Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

 Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

 Taules 

 Cadires 

 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

 Aixetes 

 Lavabos.  

Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada 
higiene de mans en tot moment. - Altres superfícies o punts de contacte 

freqüent. 

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Previsió de personal, alumnat i espais 

 

Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 
presencial al centre: 

26 mestres  i  2 PAS  

 

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

    15 alumnes EI 

    20 alumnes 6è 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat. 

1 persona per P3, 1 per P4 i un per P5 

1 tutora de 6è 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo) 

EI: 9:00-13:00 

Esbarjo: en diferents estones al llarg del matí. 

6è: dos grups : un de 9:30 a 10:30 i un altre de 11:00 a 12:00 dimarts i dijous 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 
 

EI : 

Aules de P3A, P4B i P5B, amb els lavabos respectius. 

Patis de sorra de P3 i de P4/P5. Pati de les columnes i Pista poliesportiva. 

6è: 

Aules de 6èA i 6èB amb els lavabos del primer pis. 

 

Aquest pla d’obertura es porta a terme amb els recursos disponibles 
identificats en el pla. 

Fa possible la continuïtat de l’acció telemàtica tal i com s’està portant a terme 

fins al final del curs. 

    Garanteix les mesures de seguretat establertes per les autoritats. 

 

 

 

 

 


