
GUIA PER A SOBREVIURE EN LA REOBERTURA DELS CENTRES

Afecta tots els centres educatius que estiguin en territoris en la  fase 2 de desescalada.

L'activitat lectiva del curs acaba el 19 de juny.

Cada  centre  educatiu  ha  d'elaborar  el  seu  pla
d’obertura previ a l’inici de les activitats presencials amb
alumnat.  Ha  de  fer  possible  la  continuïtat  de  l’acció
telemàtica tal i com s’està portant a terme fins al final del
curs. Ha de fer constar explícitament que es garanteixen
totes  les  mesures  de  seguretat  establertes.  El  pla
d’obertura del centre es publicarà a l’espai web del centre.

El PLA D’OBERTURA DELS CENTRES haurà de recollir els següents aspectes:

1. Alumnat

Ha de tenir previsió dels alumnes que vindran al centre, contactant-hi abans del retorn o amb les seves
famílies per saber quants se reincorporaran. Té prioritat l'alumnat amb situació socioeconòmica vulnerable. El
retorn és voluntari. 

S’han de dur a terme les següents activitats:

a.  Acció educativa presencial  amb els alumnes que que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, proves
lliures d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de CF i 2n d’ERE) o han de superar proves d’accés (PAAU, CF, ERE) per tal
de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. Màxim 15 alumnes per grup. El retorn ha de ser gradual i amb
horaris esglaonats.

b. Atenció personalitzada dels tutors amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. 
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Observacions: La normativa vigent estableix que el 
treball telemàtic és controlat pel propi docent i que 
és l’empresa qui ha de facilitar tots els mitjans per 
dur-lo a terme. Si el docent és requerit per a fer un 
horari presencial que no li permet seguir el treball 
telemàtic no té cap obligació de doblar la jornada.

El Departament trasllada a les direccions la responsabilitat, inclosa la penal, en cas d’incomplir 
qualsevol mesura de seguretat indicada. És important ser-ne conscient per no caure en errades 
derivades de la pressió organitzativa de voler atendre tot l’alumnat. El pla hauria de preveure la 
menor quantitat possible de docents al centre.



Requisits pels alumnes:

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

• Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-COV 2 durant els 14 dies anteriors.

• Que no hagin estat en contacte estret amb positius confirmats o amb simptomatologia compatible en 
els 14 dies anteriors.

• Calendari de vacunació al dia.

En cas de malaltia crònica d’elevada complexitat que incrementi el risc de gravetat en cas de contraure el SARS-
COV 2 s’ha de valorar la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.

2. Personal del centre, professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis

Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu,  haurà d’emplenar la declaració responsable per
d’informar de les seves condicions de vulnerabilitat.

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. 

Aquestes persones no podran realitzar activitat presencial als centres el mes de juny. 
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Observació: Hi ha professorat que ha consultat al Sindicat Professors de Secundària si les 
dades aportades poden ser utilitzades per no oferir-los la continuïtat al centre el curs vinent o 
en futures contractacions. Tot i que les dades seran tractades per personal sanitari, si la 
utilització d’aquesta informació no fos del tot correcta, s’ha d’efectuar la denúncia immediata 
dels fets.

Observació: Les instruccions del Departament concreten una feina personalitzada per cada 
alumne que és impossible de dur a terme en l’extensió demanada amb el nombre de 
professors actuals (i que, segons la resolució de plantilles, gairebé no s’incrementa per al curs 
vinent). El Sindicat Professors de Secundària sempre ha assenyalat que la utilització del 
llenguatge de l’emoció i la individualització que empra el Departament és molt perillosa. És una 
estafa als pares, convertint cada cop més els centres educatius públics en “pàrquings” que no 
aporten cap oportunitat real als seus fills. Mentre la política educativa es basi només en 
exigències inabastables i en la desprotecció del professorat el deteriorament educatiu seguirà 
el seu curs



3. Espais i grups

Els grups d’alumnes han de ser estables i
fixes,  per  poder  garantir  la  traçabilitat  de
contactes  en  cas  de  contagi.  L’alumnat
sempre ha de ser en el mateix espai.

Els espais per a grups (de fins a 15 a l’ESO i
ensenyaments  post-obligatoris  de  règim
especial) s'analitzaran a partir de la mesura
bàsica de referència de 4 m2  per alumne. Si
no es pot garantir, les instruccions diuen que
“caldrà adequar la seva ocupació”. 

No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs. Les aules de reforç i/o desdoblament podran ser utilitzades només
per a grups de tutoria reduïts.

4. Fluxos de circulació

Per evitar l’aglomeració caldrà establir circuits i organitzar la circulació en les entrades i sortides que s’han de
fer en diferents horaris i de forma esglaonada (amb intervals de 15-20 minuts), mantenint la distància de
seguretat. 

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

5. Patis, menjador i transport escolar

La sortida al pati ha de ser escalonada i cada grup ha de tenir un espai diferenciat. Només hi podrà haver jocs de
manera individual o en grups reduïts. No hi haurà menjador fins el curs que ve. El transport escolar només està
previst de manera excepcional. 

6. Material escolar

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en paper,
excepte en casos imprescindibles.

En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de música o aules d’informàtica,
s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de contagi.

7. Horaris

Serà adaptable per cada centre educatiu, i podrà ser flexible i diferent a l’habitual.
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Observació: En cas de què l’alumnat no complís les normes hauria de ser sancionat 
degudament. Els problemes habituals de disciplina que ni el Departament ni algunes 
direccions volen tractar de manera seriosa es poden agreujar.

Observació: La distància mínima entre 
alumnes és 2 metres, incomplir aquesta 
mesura   pot comportar, en cas de 
contagis, una responsabilitat de la qual el 
Departament voldrà rentar-se'n les mans.



ANNEX

1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

Els treballadors han d’estar informats dels protocols a aplicar. És convenient disposar de cartells i infografies
recordant la importància de seguir les mesures de prevenció.

a. Distanciament físic: Mínim 2 m.

b. Rentat de mans: Es requerirà a l'alumnat a l’arribada i sortida del centre, abans i després dels àpats, d’anar al
WC i de les diferents activitats. Els docents ho han de fer a l’arribada al centre abans del contacte amb alumnes,
abans i després d’anar al WC i com a mínim una vegada cada 2 hores. No s’aconsellen guants.

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.

c. Mascaretes: Quan les condicions de distanciament i ventilació d’espais siguin òptimes se’n podrà prescindir.

Els alumnes d’educació secundària, Batxillerat i CFP han de portar la higiènica al centre per si hi  ha
dificultat per complir les mesures de distanciament. 

El professorat també ha d’utilitzar la mascareta higiènica. Cal seguir les normes per a la seva correcta
col·locació i retirada. 

2. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS

És necessari  ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i  la sortida de l’alumnat 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. Si hi ha
algun sistema de climatització,  caldrà tenir  en consideració les recomanacions del  Departament de Salut  al
respecte.

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. 

Caldrà garantir la desinfecció de l'equip informàtic (teclat, ratolins...) 1 vegada al dia com a mínim. 

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit.
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Observació: Ja abans de les retallades la dotació econòmica dels centres va rebre una 
considerable tisorada que va afectar els contractes de neteja. Per tal de què les noves 
indicacions es duguin realment a terme s’ha de realitzar una revisió a l’alça dels mateixos. El 
Departament hauria d’incrementar la dotació econòmica dels centres i el control de la tipologia 
de contractes que es realitzen com a responsable últim que és de la seguretat de tots els seus 
treballadors i alumnat

Observació: Tot i que les instruccions no ho indiquen el centre ha de proporcionar les 
mascaretes del professorat d’acord amb la normativa de prevenció de riscos laborals.



3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE 
AMB COVID

S’han de seguir les indicacions sanitàries
vigents en aquell moment.

En  cas  d'aparició  de  símptomes  en  els
alumnes  durant  a  seva  presencia  al
centre:  Cal  aïllar-los,  avisar  els  pares,
informar-los de que han d’evitar contactes
i  consultar  al  CAP,  informant-lo  perquè
activi els protocols previstos i procedir a la
desinfecció i neteja dels espais del centre.

En  cas  d'aparició  de  símptomes  en  els
treballadors:  No  s’ha  d’assistir  al  centre,
s’ha  d’anar  al  metge  de  capçalera,
informar  quan  es  pugui  a  la  direcció,
emplenar  la  declaració  responsable
relativa a la vulnerabilitat per poder fer el
seu  seguiment  per  part  del  personal
sanitari  de  la  unitat  de  PRL així  com el
dels seus possibles contactes. 
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VALORACIÓ FINAL

Atès el poc temps lectiu que queda fins al  final de curs, no calia precipitar la tornada i posar 
en perill la salut de tots i el treball telemàtic que ja s’està duent a terme. El Departament ha 
elaborat els documents de retorn al centre menyspreant la representació del professorat que 
no ha tingut coneixement fins la seva aprovació, tot i que afecten les seves condicions laborals 
i també les direccions, a les quals trasllada tota la responsabilitat sense estudiar la viabilitat 
real de les mesures proposades. 


