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Introducció
Previsió de retorn a les aules el primer trimestre del curs 20-21. Aquest document recull l’organització
en quant a la tornada a les aules en cadascun dels centres de Virolai i seguint les instruccions del
Departament d’Educació i Salut.
Davant la situació provocada per la pandèmia de Covid-19, preveiem els següents escenaris pel
curs acadèmic 2020/21:
● Situació de presencialitat acadèmica.
● Confinament total: com a partir del mes de març del curs 2019/20
● Situació híbrida: amb alumnat a les aules i alumnat confinat.
Pel que fa a la situació de presencialitat o la situació híbrida caldrà tenir en compte totes les mesures
que afecten a la prevenció dels contagis entre tota la comunitat educativa de l’escola:
● Neteja i desinfecció de les instal·lacions abans de l’arribada de l’alumnat
● Sistema de transport de l’alumnat fins a l’Escola.
● Entrada al centre educatiu: hores i torns per evitar concentracions de gent.
● Presa de la temperatura de tot l’alumnat al llarg del matí.
● Neteja de mans de l’alumnat i el personal a l’entrada del centre educatiu.
● Distància entre l’alumnat de diferents grups estables.
● Distància entre el professorat durant tota la jornada (sala de professors/es).
● Ús de mascaretes.
● Ús de gel hidroalcohòlic desinfectant o sabó.
● Reducció de professorat que entra a cada grup estable.
● Desinfecció d’instal·lacions i material durant el dia.
● Estones d’esbarjo repartides per mantenir una ràtio que permeti la distància de seguretat.
● Sortida i entrada del centre diversificada per evitar acumulacions.
● Zones de recollida de pares per evitar que aquests es concentrin en un únic punt.
● Transport escolar per a l’alumnat fins a casa.
Aquest pla d’obertura pot ser revisat i modificat segons l’evolució de la situació sanitària, les
indicacions dels Departament d’Educació i Salut o el Procicat i la posada en marxa de les mesures
que el mateix pla descriu.
Barcelona, 10 de setembre de 2020.
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Horari
L’organització de l’horari anirà en funció de la seguretat de tota la comunitat educativa. Per tal
d’afavorir l’esglaonament de les entrades i sortides de l’escola i la distribució de les zones i hores
d’esbarjo de matí i migdia farem el següent horari:
●

Batxillerat: de 8 a 14:30h

Entrades i sortides
Portes d’accés:
- Carrer Portell
Es distribuirà l’entrada per cursos/classes i hores segons la proximitat a l’aula de referència que
s’estableixi. Seguint aquesta premissa els alumnes quedaran distribuïts de la següent manera per
fer les entrades i sortides de l’edifici:
Grup

Hora d’entrada

Hora de sortida

Recorregut

Higiene mans

Batxillerat

8:00h

14:30h

Carrer Portell

Aixetes del Pavelló

En cas dels alumnes de batxillerat que es quedin a fer tutories de professor de 15h a 17h, l’entrada
i sortida es farà per les pistes i la neteja de mans a les aixetes de les pistes.
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Espais
Nombre
alumnes

Curs

1r Batx

120

2n Batx

90

Planta

Pavelló

Pavelló

Espai
Aules 1r
Espai obert 1
Espai obert 2
Dinàmica
1r Espai
Aules 2n
Biblioteca
Àgora

Ratios
alumnes:espais

Professorat

120:4
Mascareta i
distància tota la
jornada

4/5

90:3
Mascareta i
distància tota la
jornada

3/5

Adaptació
En els dos cursos de Batxillerat durant la primera setmana d’escola farem una tasca de familiarització
amb la nova situació i les mesures d'higiene i seguretat per tal que l’alumnat conegui i interioritzi les
rutines. Iniciarem el Projecte d’autoconeixement per ajudar l’alumnat en el procés d’autoregulació.

Esbarjos
Segons l’organització horària i les normes del departament d’Educació els esbarjos es distribuiran
als patis de l’escola o a les aules i terrasses.
Tots els alumnes portaran mascareta per sortir al pati ja que i esmorzarem a les aules o terrasses
sota la supervisió del mestre responsable mantenint el grup estable.
Els horaris dels patis queden distribuïts de la següent manera:
Horari
10:00 - 10:30

●

Curs
1r i 2n de Batxillerat

Zona
Espais pavelló

El servei de bar del pavelló:
○ serà d’ús exclusiu de l’alumnat de batxillerat
○ funcionarà amb servei d’encàrrec d’un dia per l’altre
○ es repartirà la comanda la zona de taules del bar a l’aire lliure
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Mesures de seguretat i higiene
Neteja i desinfecció d’espais
●
●
●

●
●
●

Abans d’obrir els nostres centres farem una neteja de tots ells.
Una vegada es reprengui l’activitat, la neteja i desinfecció es farà com a mínim un cop al dia
en finalitzar la jornada.
Adaptarem l’organització del servei de neteja a les noves necessitats i requisits establerts per
l’Administració. Es farà especial atenció a aquells punts més crítics: manetes de portes i
finestres, interruptors, taules i cadires alumnes , baranes, aixetes…
Hem retirat les manetes de les portes per evitar manipulació comuna.
És molt important la ventilació dels espais interiors, al menys 3 vegades al dia, com a mínim
10 minuts cada vegada. S’intentarà però que l’espai estigui ventilat permanentment.
La neteja i desinfecció dels espais interiors es farà a través de l’empresa Deyse SL i seguint
les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais interiors de
concurrència humana.

Higiene personal i prevenció
●

●
●

●
●
●

●
●

L’alumnat farà ús de mascareta en tot moment. Ha de ser una mascareta higiènica segons
les indicacions UNE 0064 ó 0065. Cada infant portarà 3 mascaretes (una posada, una de
recanvi i una fixa a l’escola).
Desinfecció amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó abans de l’entrada al centre.
Rentat de mans amb aigua i sabó, tant de l’alumnat com del personal a l'entrada a l'edifici,
abans i després dels àpats, d'anar al lavabo, de cada activitat i després com a mínim cada
2 hores.
Es lliurarà a tot el personal mascaretes, tot i que la millor mesura de prevenció és el
distanciament de com a mínim un metre.
Es dotarà de gel hidroalcohòlic, líquid desinfectant i rotllo de paper de cel·lulosa en tots els
espais on es faci alguna activitat.
No s'aconsella l'ús dels aparells d'aire condicionat en aquelles dependències que disposin
d'ell. És preferible posar-ho en marxa quan no hi hagi ningú, que es refredi l'ambient i quan
l'espai estigui ocupat apagar-lo.
S'haurà de senyalitzar tots els edificis amb les indicacions sanitàries pertinents.
Es limitarà l’ús compartit de material sempre desinfectant aquell que s’hagi de compartir
necessàriament.

Gestió de residus
Tots els contenidors on es llençaran els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de
mans o per a la higiene respiratòria o neteja de superfícies tindran preferiblement 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).
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot
el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada
en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf
anterior.
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Requisits d’incorporació
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:
● 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 positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.
● Calendari vacunal al dia.
● Alumnat amb alguna malaltia crònica d’elevada complexitat (valoració família + equip mèdic)
● Presentació el primer dia de la declaració responsable.
● Presa de temperatura diària abans de sortir de casa.

Actuació davant simptomatologia de COVID
●
●
●
●
●
●
●
●

Símptomes compatibles
Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll*
Refredat nasal*
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
Mal de panxa amb vòmits o diarrea
Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*Atès que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants,
només s’haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o
altres manifestacions de la llista de símptomes.
A casa:
No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents
situacions:
• Presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19.
• Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
• Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
• Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte
estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
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A l’escola:
Davant de sospita de cas s’aplicaran els protocols establerts pels departaments de salut i educació.
El responsable Covid del centre serà l’interlocutor amb les diferents col·lectius; Centre d’atenció
primària, servei de vigilància epidemiològica, inspecció educativa, servei de riscos laborals.
Si es detecta un cas sospitós caldrà avisar la família perquè el vingui a recollir el més aviat possible,
s'avisarà al CAP i es posarà en coneixement del gestor COVID i la infermera de referència. Així mateix
actualitzaran les dades a la plataforma “Traçacovid” que informarà al servei de vigilància
epidemiològica. La família també haurà de posar-se en contacte amb el seu CAP on li diran si ha de
fer o no la PCR.
1. S’aïllarà l’infant en un espai amb atenció i supervisió adulta sense estigmatitzar.
2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica a tots dos.
3. Es trucarà a les famílies immediatament que vindran a recollir a l’infant.
4. Es trucarà al CAP i a la infermera de referència
5. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
6. Es contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells
amb el servei de salut pública.
7. Si és un adult qui presenta símptomes marxarà a casa i s’avisarà al Servei de prevenció de
riscos qui determinarà els passo a seguir.
8. Al centre es seguiran les indicacions del CAP de referència o l’agència de salut pública.
Si se li fa la PCR haurà d’esperar a tenir els resultats (24h). L’infant i la família amb qui conviu hauran
d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. Si el resultat és positiu caldrà posar en
quarantena de 14 dies tot el grup de convivència de l’alumne i es farà la PCR a tots els membres del
grup.
Si el resultat de la PCR és negatiu l’alumne o l’adult podrà tornar a l’escola quan ja no tingui
símptomes.

Reunions i tutories de pares
Les reunions de famílies delegades, famílies del grup-classe i tutories es realitzaran segons el
calendari establert i es faran telemàtiques o amb una alternativa no presencial. Podran incloure
càpsules d’acompanyament i suport en format digital.
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