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Introducció 
 

Aquest document es basa en les següents instruccions del Departament d’Educació: 

 

o Pla d’obertura de centres educatius en Fase 2 desescalada en la finalització del curs 

2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020. 

https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-

d0af3f18a794.pdf 

o Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius. Juny 2020. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/In

st-obertura-centres.pdf 

 

El present pla regula l’obertura de l’Institut Bonanova en Fase 2 de desconfinament i té un caràcter 

normatiu i, per tant, és d’obligat compliment per a tota la comunitat educativa. 

Aquest pla només regula el període d’obertura de l’Institut, entre el 8 i el 19 de juny. 

Fora d’aquest termini, la direcció anirà donant les instruccions pertinents en funció de les indicacions 

de les autoritats educatives. 

https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf


 

  

 

   
 

 Es mantindrà l’activitat de docència a distància fins a final de curs. El curs acabarà telemàticament el 

19 de juny de 2020. 

 

Condicions de l’alumnat 
 

L’assistència de l’alumnat al centre complirà els següents requisits:: 

• Caràcter voluntari 

• Grups de 15 alumnes com a màxim 

• Prioritàriament alumnes de 2on de CF 

• Retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats 

 

Els alumnes que sol·licitin una atenció puntual presencial per part del seu tutor hauran de sol·licitar la 

cita prèviament i hauran de complir les següents condicions: 

o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

o Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

o Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors. 

o Calendari vacunal al dia. 

El compliment d’aquestes condicions es garantirà mitjançant una Declaració responsable (Annexos 1 

i 2) conforme els 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 condició de persona NO vulnerable 

o especialment sensible davant la COVID-19 . Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 

o Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 

o Malalties cardíaques greus. 

o Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquelles persones que precisen 

tractaments immunosupressors). 

o Diabetis mal controlada. 

o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

Es garantiran en tot moment  les mesures d’higiene i prevenció i el distanciament físic de 2 metres. 

Serà obligatòria l’assistència al centre amb una mascareta higiènica. La seva utilització a l’interior del 

centre serà segons les indicacions de seguretat i salut que es marquin per cada espai i moment. 

 



 

  

 

   
 

Professionals que prestaran  atenció presencial al centre en la 

reobertura parcial. 
 

Es continuarà prioritzant la modalitat de teletreball. El nombre persones de personal docent i 

d’administració i serveis s’establirà en funció de les demandes d’assistència presencial de l’alumnat i 

de les necessitats de tràmits administratius. 

En cap cas podran tenir activitat presencial al centre les persones amb especial vulnerabilitat a la 

COVID-19. Es consideraran grups d’especial vulnerabilitat: 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. 

Per tal d’identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials, tots els treballadors 

i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i 

simptomatologia de COVID19. 

 

Espais i circulació 
 

En funció del nombre d’alumnes que desitgin una atenció educativa individual al centre, s’habilitaran 

les aules necessàries. En el moment de redacció d’aquest pla s’han habilitat espais suficients per acollir 

un 10% de l’alumnat. Les aules habilitades son les identificades amb els següents indicadors: 208, 210, 

212, 218, 222 i 232. 

L’atenció individual i amb cita prèvia es farà en el despatx B09, garantint la separació de seguretat de 

2m. 

No s’habilitaran els espais que no siguin estrictament necessaris. 

No s’utilitzaran els ascensors. 

L’entrada i sortida del centre es farà per l’espai senyalitzat, diferenciat dels espais en que es realitza 

l’atenció presencial per a la preinscripció. 

En funció de l'afluència total prevista, es pot obrir fins a 3 diferents vies d’entrada i sortida.  L’Escala 

principal (E03), escala “noble” (E04)  i l’escala antiga biblioteca UPF (E02). En funció de l’hora d’entrada 

establerta aquestes portes es poden desbloquejar, per permetre l’accés i un cop s'iniciïn les classes es 

tornen a bloquejar per evitar entrades no desitjades. Les sortides, s'hauran d’esglaonar i es poden fer 

també per les 3 escales. Amb l’obertura d’aquestes tres escales es garantirà que no hi hagi 

glomeracions en espais comuns. 

El personal del centre haurà de garantir la circulació correcte de l’alumnat 



 

  

 

   
 

Protocol de neteja i higiene 
 

Durant la setmana del 2 al 5 de juny es realitzarà una desinfecció i neteja de les aules proposades, així 

com els espais comuns. Respecte als serveis es continuarà netejant com era habitual, 5 cops al dia.  

Dintre dels serveis se suprimeix els aparells per eixugar les mans i es posen dispensadors de paper. 

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre i en els espais habilitats per a la seva 

ocupació (segona planta). 

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

o Interruptors, timbres, botoneres d'ascensors 

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

o Baranes i passamans, d'escales i ascensors 

o Rajoles i taulells 

o Cadires, especialment a les zones d'espera 

o Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

o Telèfons 

o Grapadores i altres estris d'oficina 

o Comandaments a distància 

o Lavabos. S’assegurarà la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l'adequada higiene de 

mans en tot moment 

o Màquines expenedores 

o Fotocopiadores 

 

L'ús de guants no és recomanable de forma general, ja que donen una falsa sensació de seguretat. Si 

que és convenient utilitzar-los en tasques de neteja. 

Tot el personal i l’alumnat tindrà una especial cura de seguir les mesures de prevenció personal 

indicades en les infografies que estan penjades en el centre: higiene de mans de forma freqüent i 

meticulosa, evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, en tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb 

el colze flexionat, evitar donar-se la mà. 

 

Actuacions davant la presència de símptomes en activitats 

presencials. 
 

Quan es detectin símptomes: 

o S’aïllarà a la persona en el vestíbul previ a la entrada principal de l’auditori. Aquest espai està 

a peu de carrer, pot ser ventilat i està apartat de l’accés principal al centre. Aquesta sala 

comptarà amb paperera de pedal. 

o Es facilitaran mascaretes de tipus FFP2 (KN95) a la persona amb símptomes i a la que estigui 

al càrrec. 



 

  

 

   
 

o Si la persona amb símptomes es un estudiant, s’ha d’avisar a la família en cas de menors d’edat 

i contactar amb el seu centre de salut. 

o Si la persona és un treballador, es contactarà amb el Servei de Salut Laboral del Consorci Mar 

Parc de Salut de Barcelona, del qual depèn l’Institut. 

o 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. 
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