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La Direcció i el personal docent de Col·legi Closa desitja puntualitzar certs
aspectes que figuren en aquest Pla d’Obertura.
El Pla d’obertura s’ha elaborat seguint les instruccions i orientacions que fins a
dia d’avui, 30 de juliol de 2020 ens ha tramès el Departament d’Educació i
posteriorment modificat seguint les recomanacions del dia 24 d’agost de 2020.
Hi ha força punts dins del Pla que es faran molt difícils de seguir al 100% donat
que ningú pot oblidar que dins la nostra comunitat educativa hi trobem infants i
adolescents que o bé els resultarà molt complicat d’entendre i seguir la “nova
normalitat”, o bé serà la manca de costum i hàbit de noves normes les que ho
condicionaran, i també les reaccions imprevistes que es poden donar al llarg del
dia a dia. No podem oblidar que hi haurà alumnes que arriben a l’escola a les 8h
i se’n vagin a les 18h i pretendre que, tots, al llarg de totes les hores observin tot
el conjunt de normes i pautes a seguir és força ingenu,si més no.
D’altra banda convé tenir en compte que els grups estables que el Departament
d’Educació planteja es poden mantenir a l’escola, però poden ser molt alterats
donada la relació amplia dels alumnes amb els propis germans a altres grups i
altres col·lectius i entorns fora de l’escola i que, per tant, s’escapen del control
higiènic-sanitari del seu grup estable.
També puntualitzar que els índex (Tasa de incidència de casos Covid-19 per
cada 10.000 habitants) on el virus és més actiu i tenim més contagis són els de:
Nou Barris 70
Sant Andreu 51
Horta – Guinardó 64
Si el comparem amb Sarrià - Sant Gervasi 28 que és el més baix de Barcelona.
Malauradament el nostre barri té l’índex més gran de tot Barcelona i està envoltat
per Sant Andreu i Horta-Guinadó que el segueixen. Es trobem a l’àrea de
Barcelona més complicada.
Per tant, creiem que aquest Pla d’obertura és una guia i eina però de molt difícil
compliment en totes i cadascuna de les seves vessants.
Donat que el no som personal sanitari (metges – infermeres), volem manifestar
que no podem fer-nos responsables de totes les situacions i de les
conseqüències que s’en derivin d’aquest pla.
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Situació del Covid-19 publicada per la Vanguardia el dia 11 d’agost de 2020
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1.- INTRODUCCIÓ
L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels
països l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a
través de la reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les
escoles. L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de
garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la
màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat. El marc és
un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament
personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a
atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i
d'accessibilitat. L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un
confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant
física com emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell
socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen una dificultat
d’aprenentatge. Com ha exposat UNICEF, l'educació és una part essencial de la
recuperació en una crisi: aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i
habilitats necessàries per al desenvolupament, protecció en casos d'especial
vulnerabilitat social i econòmica i serveix de pont per salvar les diferents bretxes
socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta part de la població. Com més
aviat es restableixi l'activitat quotidiana d'escoles i centres educatius, abans es
podran curar les ferides deixades per aquesta crisi. Malgrat això, continua la
situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de
mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i entre
ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores
i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir
els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la
traçabilitat.
L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia
i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la
pandèmia i seguint la normativa existent.
Malgrat que es tracta d’una malaltia nova i encara molt desconeguda, les dades
publicades semblen indicar que els infants no són el vector principal de la
pandèmia. les dades globals ens indiquen que els infants representen un
percentatge molt baix de les persones infectades per COVID-19, al voltant d’un
2%. Alguns estudis han revelat que la càrrega viral (quantitat de virus en sang)
dels infants és significativament menor a la de les persones adultes (Ludvigsson
J, 2020).
Amb tot, el coneixement adquirit i amb l’horitzó del descobriment d’una vacuna
contra el nou coronavirus, s’espera un temps on diferents escenaris es poden
anar succeint. Cal estar preparats i deixar el mínim espai a les mesures
d’urgència.
S’ha redactat també un Pla de neteja del centre i un conjunt d’instruccions de
funcionament per a tot el claustre de professors/es.
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2.- IMPACTE DEL CONFINAMENT
En infants en edat escolar, la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels amics
i amigues i els canvis en l’entorn poden ser de gestió complexa i tenir
conseqüències en la seva salut física i emocional, i fer aparèixer dificultats en la
regulació emocional i conductual. En els adolescents, l’ús abusiu de les noves
tecnologies així com l’aïllament social són dos dels riscos més grans que pot
comportar la situació de confinament. Un dels aspectes que requereixen més
atenció és l’efecte de la restricció de totes les sortides a l’exterior de les cases
de la població d’infantil i adolescent. es principals conclusions van ser
(14.04.2020) que el nivell educatiu dels progenitors determina clarament els
hàbits de salut durant el confinament, les condicions dels habitatges on viuen el
confinament són pitjors entre els nens i nenes de llars amb més dificultats
econòmiques i que gairebé la meitat de la població infantil ha vist deteriorada la
seva salut emocional durant el confinament, segons els seus progenitors.

3.- OBJECTIUS DEL PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es
pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció
de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la
pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

3.1.- Grups de convivència i socialització molt estables i distanciament físic
Es procura l’organització general entorn a grups de convivència estables. Es
tracta d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana.
Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i
joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància
física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície
equivalent de seguretat de 2,5 m 2 ) en aquests grups de convivència estables.
En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més
importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i
l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de
traçabilitat, que no pas en fixar el nombre d’integrants del grup. En el cas que
terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de
relacionar entre si, s’ha de complir rigorosament una de les mesures de protecció
individual com és l’ús de la mascareta.
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3.2.- Mesures de prevenció personal

3.2.1.- Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes
així com la del personal docent i no docent. En infants i adolescents, s’ha de
requerir el rentat de mans:
A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
Abans i després dels àpats.
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 al centre, el rentat de mans s’ha de dur 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.

3.2.2.- Ús de mascareta
Els alumnes d’Educació Infantil, d’Educació Primària, Educació Secundària,
Batxillerat i el personal del centre han de portar la mascareta, marcada amb el
seu nom des de casa, i mantenir-la posada en tot moment a l’aula i en qualsevol
desplaçament intern dins del centre (passadissos, lavabos...) excepte àpats o
activitats esportives o excepcionals.

3.2.3.- Requisits d’accés als centres educatius
És del tot necessària l’absència de simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós i no ser convivent o mantenir contacte estret amb positiu
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARSCoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el
seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat
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educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa,
es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
respiratori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que
requereixen tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
En el cas del personal docent i no docent de l’escola les condicions de risc
engloben les malalties cròniques com la hipertensió arterial, la diabetis, els
problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida.
Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.
Qualsevol membre que es consideri en una d’aquestes situacions serà
avaluat/da pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per
valorar si pot o no estar en contacte amb els infants.

3.2.4.- Control de símptomes
Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se
responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran
una declaració responsable que figura en l’annex 1

3.3.- Neteja, desinfecció i ventilació
L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada
a les característiques del centre (vegeu l’annex 2). La ventilació és una de les
principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. Si és
possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. La neteja i la
posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys
diària.
Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el
poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del
menjador s’han de netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats,
respectivament. Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes
obertes, evitant així més contacte en les manetes de les portes.
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3.4.- Gestió de casos
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles
amb la COVID-19 al centre educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o
adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de
la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de
referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix
realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran
d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment
es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament
i seguiment dels contactes estrets.
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà
la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis
territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de
brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del
centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el
tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la
valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu
se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De
manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si
escau, tancaments parcials o total del centre serien:
Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable que té
consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de
tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas,
amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva
presencial per a aquest grup.
Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de
convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un
edifici...). Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte
estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria
plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies
després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos.
Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també
durant 14 dies.
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Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de
convivència en diferents espais. Tot el grup de convivència estable té
consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels
grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el
cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la
interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies.

4.- PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

4.1.- Antecedents i previsió
La comunitat educativa del Col·legi Closa (famílies alumnes i personal docent i
no docent) hem estat capaços d’organitzar-nos admirablement bé mantenint un
contacte molt fluïd i constant per mitjans telemàtics al llarg del tercer trimestre
del curs 2019-2’020 El curs començarà de forma oficial el dia 14 de setembre. El
centre obrirà les seves portes el dia 7 de setembre per tal d’iniciar i verificar que
els protocols establerts funcionen o corregir qualsevol petita mancança o
disfunció que pogués aparèixer.
Tot i que el curs s’inicia amb unes mesures sanitàries i de prevenció atípiques
que de ben segur exigiran esforços addicionals, retocs i/o variacions horàries i
canvis d’alguns hàbits en la relació amb els demés i l’entorn per part de tota la
comunitat educativa, confiem en que siguin suficients i no alterin la vida escolar
i social de forma tant rellevant com en l’últim trimestre del curs passat.
Aquesta intenció i desig inicial de gaudir d’un curs sense ensurts que es
poguessin produir per una mala evolució de la pandèmia i/o dels seus efectes no
ens ha de fer oblidar que hem d’estar preparats pel que fa a la previsió de que
tal cosa pogués arribar a succeir. El professorat i personal del Centre han
realitzat aquest estiu un seguit de formacions per tal de reforçar els recursos i
coneixements telemàtics que ens permetrien adaptar i continuar la nostra tasca
acadèmica arribat el cas.
4.2.- Alumnes
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els
ensenyaments des d’educació infantil fins a la post obligatòria. En els
ensenyaments post obligatoris, de manera excepcional, es poden plantejar
models híbrids d’aprenentatge. S’ha de garantir que tots els alumnes d’educació
infantil, primària i ESO puguin seguir el curs de manera presencial sempre que
la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i del
professorat del centre o bé de la població. En el cas de la incorporació d’un nou
alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent. L’ús de la mascareta
serà obligatori a l’interior de tots els espais del centre per part de tota la comunitat
educativa excepte els alumnes d’educació infantil, que tot i que entraran també
amb mascareta fins a l’aula, només la faran servir en moments molt puntuals
com anar al lavabo, a secretaria...
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4.3.- Grups estables
El centre organitzarà els grups estables d’alumnes per classes amb un tutor o
tutora i un espai referent. El grup estable està format per un conjunt d’alumnes,
amb el seu tutor o tutora. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents.
A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim
d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de
l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general el mateix espai físic. Els alumnes
seran sempre els mateixos. Aquells docents i/o personal de suport educatiu que
es relacionen amb més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta quan no
puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants.. A l’educació
secundària i batxillerat, el grup estable s’ha de mantenir junt en el màxim horari
possible. Els docents cal que portin mascareta quan no puguin mantenir una
distància d’1,5 metres amb els alumnes. Es recomana reduir al màxim el nombre
de professors de cada grup i el nombre de grups que atengui cada professor.
Curs i
Nivell

Nombre
alumnes

Professorat
estable

Altres docents

Espai
estable

Observacions

P-3Grup A

19

Laura

Carla

Aula

P-3Grup B

12

Raquel

Carla

Aula

P-4 Grup A

21

Marta

Carla

Aula

P-4 Grup B

15

Meritxell

Carla

Aula

P-5 Grup A

26

Sandra

Carla

Aula

P-5 Grup A

22

Núria

Carla

Aula

1 PRI-A

25

Conxi

Marta/Míriam

Aula

1 PRI-B

23

Encarna

Marta/Míriam

Aula

2 PRI-A

26

Montse

Marta/Míriam

Aula

2 PRI-B

24

Gala

Marta/Míriam

Aula

3 PRI-A

25

Marisa

Marta/Marian G.

Aula

3 PRI-B

24

Lorena

Marta/Míriam

Aula

4 PRI-A

25

Paula

Marta/Marian G.

Aula

4 PRI-B

25

Elisabet

Marta/Míriam

Aula

5 PRI-A

25

Laura

Marta/Míriam

Aula

5 PRI-B

25

Montse

Marta/Míriam

Aula

6 PRI-A

25

José Luis

Marta/Míriam

Aula

6 PRI-B

24

Ferran

Marta/Míriam

Aula

ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
ús mascareta
profs i alumnes
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Curs i
Nivell

1 ESO-A

1 ESO-B

2 ESO-A

2 ESO-B

3 ESO-A

3 ESO-B

Nombre
alumnes

29

28

24

25

27

26

Professorat
estable

Altres
docents
X. Ramada
J.A. Molero
A.Alegre
C. Antón
M. Gándara
L. Portolés
M. Rojo
E. Riu
S. Sánchez
F. Sillero
X. Ramada
J.A. Molero
A.Alegre
C. Antón
M. Gándara
L. Portolés
M. Rojo
E. Riu
C. Camacho
F. Sillero
S. Barceló
D. Candami
S. Sánchez
M. Gándara
J.A. Molero
E. Riu
C. Camacho
F. Sillero
X. Ramada
D. Candami
S. Sánchez
M. Gándara
L.Portolés
E. Riu
C. Camacho
F. Sillero
S. Barceló
X. Miliáni
L. Cosagaya
M. Gándara
J.A. Molero
E. Riu
C. Antón
F. Sillero
F. Pardo
D. Candami
S. Barceló
X. Milián
L. Cosagaya
M. Gándara
S. Juan
E. Riu
C. Antón
F. Sillero
F. Pardo
D. Candami

Carlos Camacho

Sergio Sánchez

X. Ramada

S. Barceló

S. Juan

J.A. Molero

S. Barceló
X. Milián
L. Cosagaya
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Espai
estable

Observacions
ús mascareta
profs i alumnes

Aula

ús mascareta
profs i alumnes

Aula

ús mascareta
profs i alumnes
Aula

ús mascareta
profs i alumnes
Aula

ús mascareta
profs i alumnes

Aula

ús mascareta
profs i alumnes

Aula

ús mascareta
profs i alumnes

4 ESO-A

4 ESO-B

1 BTX-A

1 BTX-B

2 BTX-A

2 BTX-B

31

30

17

13

17

9

M. Gándara
E. Riu
C. Camacho
V. Paulo
A. Alegre
F. Pardo
C. Antón

J.M. Matas

S. Barceló
X. Milián
L. Cosagaya
M. Gándara
E. Riu
C. Camacho
J.M. Matas
A. Alegre
F. Pardo
L. Portolés
S. Juan
C. Antón
S. Barceló
L. Cosagaya
N. Márquez
S. Suñol
D. Candami
J. A. Molero
F. Pardo
L. Portolés
F. Sillero
S. Barceló
L. Cosagaya
N. Márquez
S. Suñol
D. Candami
F. Pardo
L. Portolés
X. Milian
J.M. Matas
S. Barceló
L. Cosagaya
N. Márquez
S. Suñol
J. Sancho
J. A. Molero
F. Pardo
L. Portolés
F. Sillero
S. Barceló
L. Cosagaya
N. Márquez
S. Suñol
J.A. Molero
L. Portolés
X. Milian
J.M. Matas

V. Paulo

X. Milián

J.A. Molero

X. Milián

F. Pardo

4.4- Espais
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Aula

ús mascareta
profs i alumnes

Aula

ús mascareta
profs i alumnes
Aula

ús mascareta
profs i alumnes
Aula

ús mascareta
profs i alumnes
Aula

ús mascareta
profs i alumnes
Aula

4.4.1.- Aules
Cada grup estable-classe tindrà el seu espai de referència que serà l’aula que té
assignada, tot i que de forma excepcional a l’educació primària i particularment
a secundària es poden utilitzar les diferents aules específiques: laboratoris,
tallers...Cas de produir-se rotació de grups en aquests espais, es procedirà,
prèviament a la neteja i desinfecció de l’espai i material d’ús comú.
Les aules hauran de mantenir-se el màxim de ventilades el màxime temps
possible en tot l’horari lectiu i no lectiu: finestres i portes obertes, ventiladors
El mobiliari (pupitres, cadires amb braç, armaris...) pertanyent a cada grup classe
serà inamobible i es procurarà que a educació infantil, però indicutiblement a
educació primarària i secundària, cada alumne/a tingui el seu pupitre-taula-seient
assignat i fix.
Hi haurà un línia indicadora, a terra, indicant la distància, com a mínim, de 1,5m
des de la pissarra fins el primer seient-taula-pupitre.
4.4.2.- Passadissos
Hi haurà línies de separació de distanciament social de 1,5m marcades a terra i
cap grup classe hi circularà en bloc quan no n’hi hagi un altre en circulació.
Cal evitar que cap alumna circuli per passadís o estigui al passadís, sota cap
concepte.
4.4.3.- Menjador
Aquest servei el realitza l’empresa de Serveis Gimnàs Bushido i serà ella que
elabori el pla d’obertura que serà oportunament presentat per a la seva aprovació
al Consell Escolar del Centre. Tot i així cal tenir present les següents pautes:
S’estableixen dos torns de menjador. Prèviament i posteriorment als àpats, els
alumnes de P3, P4 i P5, sense mascareta, ocuparan per separat, espais de patis
diferents. Els alumnes de primària i secundària compartiran espais de pati i
portaran la mascareta posada tot i estar en patis a l’aire lliure i ventilats. En cas
de pluja, els monitors i personal de menjador vigilaran que cada alumne/a ocupi
el seu seient a la seva aula.
Es procedirà al rentat de mans abans i després de cada àpat.
El menjar se servirà en plats individuals i mai es compartirà (no es posaran
amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar
en una gerra però serà una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un
únic infant encarregat durant tot l’àpat.
Per qüestions d’organització, i per minimitzar els contactes, tenint en compte el
nombre d’alumnes que es quedin al menjador, l’alumnat podrà menjar a les aules
o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte. Les aules o els espais habilitats
específicament per fer els àpats seran utilitzats per infants pertanyents a un
mateix grup estable.
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Els àpats es realitzaran amb els grups estables separats convenientment els uns
dels altres.
El menjador es netejarà i desinfectarà entre els dos torns.
El personal de menjador anirà en tot moment amb mascareta.

4.4.4.- Espai Educacions Físiques
L’educació física es realitzarà, sempre que sigui possible i els horaris o permetin
a l’aire lliure ( a l’espai del pati) i no serà necessari, excepte el/la professor/a, l’ús
de la mascareta donat que en l’activitat es manté el grup estable. Els espais
utilitzats, que ja estan coordinats amb l’horari de la resta de cursos, seran els
patis i la sala de judo, tal i com ja venia sent habitual, excepte la piscina, que no
serà utilitzada donada l’enorme complexitat i risc que suposaria la seva
utilització.

4.4.5.- Espai pati
Es conserven els horaris dels patis per a cada curs i grup previstos en la
programació. Canvien però els espais per tal de redistribuir de forma segura els
infants i preservar així la seguretat.
Queden determinats els següents espais-pati i els grups estables que, per
separat, ocuparan aquests espais:
Llistat patis:
Patí – 1 : Situat al sostre de segon i tercer de primària.
Patí – 2 : Pista central de basquet i patinatge.
Patí – 3. Patí frontó.
Patí – 4: Patí superior frontó.
Patí - 5: Situat al sostre dels grups de secundària i batxillerat també pista
bàsquet.
Patí – 6: El club.
Patí – 7: Entrada col·legi
Patí – 8: Patí superior aula ordinadors.
Altres alternatives: Tatami judo i entrada/grades club.
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EDUCACIÓ INFANTIL
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Pati

Grup

Pati -3

P-3

Nombre

Horari

Professor/es Observacions

10.00 – 10.30

Laura

10.00 – 10.30

Marta

10.00 – 10.30

Sandra

16.00 – 16.30

Laura

16.00 – 16.30

Marta

16.00 – 16.30

Sandra

19
Pati-2/A

P-4
21

Pati-2/B

P-5
26

Pati-3

P-3
19

Pati-2/A

P-4
21

Pati-2/B

P-5
26

EDUCACIÓ PRIMÀRIA MATÍ

Pati

Grup

Nombre

Horari

Patí – 2/A

1 PRI-A

25

10.30 -10.45

Conxi

Patí – 2/B

1 PRI-B

23

10.30 -10.45

Encarna

Patí – 1/A

2 PRI-A

26

10.30 -10.45

Montse

Patí – 1/B

2 PRI-B

24

10.30 -10.45

Gala

Patí – 1/A

3 PRI-A

25

10.30 -10.45

Marisa

Patí – 1/B

3 PRI-B

24

10.30 -10.45

Lorena

Patí – 2/A

4 PRI-A

25

10.15 – 10.30

Patí – 2/B

Patí -5 /A
Patí – 5/B

Patí -5 /A
Patí – 5/B

4 PRI-B

5 PRI-A

5 PRI-B

6 PRI-A

6 PRI-B

25

25

25

25

24

Professor/es Observacions

Paula

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

Elisabet

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

Laura

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

Montse

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

José Luis

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

Ferran

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
10.45 – 11.00
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA TARDA

Pati

Grup

Nombre

Horari

Patí – 8/A

1 PRI-A

25

16.00 -16.15

Conxi

Profs. separats al
mig del pati

Patí – 8/B

1 PRI-B

23

16.00 -16.15

Encarna

Profs. separats al
mig del pati

Patí – 1/A

2 PRI-A

26

16.00 – 16.15

Montse

Profs. separats al
mig del pati

Patí – 1/B

2 PRI-B

24

16.00 – 16.15

Gala

Profs. separats al
mig del pati

Patí – 1/A

3 PRI-A

25

16.15 – 16.30

Marisa

Profs. separats al
mig del pati

Patí – 1/B

3 PRI-B

24

16.15 – 16.30

Lorena

Profs. separats al
mig del pati

Patí – 2/A

4 PRI-A

25

16.15 – 16.30

Paula

Profs. separats al
mig del pati

Patí – 2/B

Patí -5 /A

4 PRI-B

5 PRI-A

5 PRI-B

25

25

25

16.15 – 16.30

16.30 – 16.45

16.30 – 16.45

Professor/es Observacions

Elisabet

Laura

Montse

Patí – 5/B

Patí -5 /A

6 PRI-A

25

16.45 – 17.00

José Luis

Patí – 5/B

6 PRI-B

24

16.45 – 17.00

Ferran

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior
Profs. separats al
mig del pati
Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior
Profs. separats al
mig del pati
Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior
Profs. separats al
mig del pati
Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior
Profs. separats al
mig del pati
Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior
Profs. separats al
mig del pati
Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MATÍ

Pati

Grup

Nombre

Horari

Professor/es Observacions

Patí -5 /A

1 ESO-A

29

11.00 – 11.15

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

Patí – 5/B

1 ESO-B

28

11.00 – 11.15

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

Patí -5 /A

2 ESO-A

24

11.15 – 11.30

Pugen esc. interior
Baixen
esc.
Exterior.
3a hora de classe
de 11 a 11,15 i de
11.30 a 12.15
Pugen esc. interior
Baixen
esc. Exterior.
3a hora de classe
de 11 a 11,15 i de
11.30 a 12.15

Patí -5 /B

2 ESO-B

25

11.15 – 11.30

Patí – 2/A

3 ESO-A

27

11.00 – 11.15

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

Patí – 2/B

3 ESO-B

26

11.00 – 11.15

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

Patí - 3

4 ESO-A

31

11.00 – 11.15

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

Patí - 4

4 ESO-B

30

11.00 – 11.15

Pugen esc. interior
Baixen esc. exterior

Pel matí, la 2a hora dels 2ESO és de 10.00h a 11.15h i la 3a hora d’11.30h a 12,15h.
Així també està contemplat en l’horari de vigilàncies de patis de profs. de l’Annex 1.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TARDA
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Pati

Grup

Nombre

Horari

Professor/es Observacions

Pati -5

1 ESO-A

29

17.00 – 17.15

Pati -5

1 ESO-B

28

17.00 – 17.15

Pati -2/A

2 ESO-A

24

17.00 – 17.15

Baixada i pujada
per escala exterior

Pati -2/B

2 ESO-B

25

17.00 – 17.15

Baixada i pujada
per escala exterior

3 ESO-A*

27

3 ESO-B*

26

4 ESO-A*

31

4 ESO-B*

30

Quan surtin a
les 17h. Ho
faran a les
17.10h
per
esc. Interiors.
Quan surtin a
les 17h. Ho
faran a les
17.10h
per
esc. Interiors.
Quan surtin a
les 17h. Ho
faran a les
17.10h
per
esc. Interiors.
Quan surtin a
les 17h. Ho
faran a les
17.10h
per
esc. Interiors.

Els profs. que hagin fet la classe de 4h a 5h hauran d’acompanyar als patis
corresponents als 1ESO i 2ESO fins que arribin els profs i monitors de 5h a 6h

BATXILLERAT MATÍ

Pati

Grup

Nombre

Horari

Entrada
Cole/Gradas/Entrada
gimnàs

1 Batx
A/B

30

11.00 –
11.15

Professor/es Observacions
Present a classe

Baixen i pugen per
esc. interiors

Club

2 Batx
A/B

26

11.00 –
11.15

Present a classe

Baixen i pugen per
esc. interiors

*A la tarda no tots tenen classe o no fan esbarjo si surten a les 17.00 hores ho
faran a les 17.10 hores.

4.4.6.- Entrades i sortides
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El centre habilita 3 punts diferenciats d’entrada (2 punts a Emili Roca i 1 punt
carrer La Jota). Hi haurà un torn especial de sortida a les 17.00h-17.15h (per
Emili Roca) per a totes aquelles famílies que ho necessitin i un torn especial
d’entrada a les 8.00h ( per Emili Roca) pels alumnes d’aula d’estudi, ESO i BAT
que tinguin l’horari d’entrada a aquesta hora.
ENTRADA MATINS COL·LEGI CLOSA
Grup

Hora entrada

Nº alumnes

Lloc entrada

P3-A

9.00 - 9,15

25

C/ Emili Roca 1

P4 -A

9.00 - 9,15

25

C/ Emili Roca 1

P5 - A

9.00 - 9,15

25

C/ Emili Roca 1

1r PRI

8.45 - 9.00

50

C/ Emili Roca2

2n PRI

8.45 - 9.00

50

C/ Emili Roca2

3r PRI

8.45 - 9.00

50

C/ Emili Roca2

4t PRI

8.45 - 9.00

50

C/ Emili Roca2

5è PRI

8.45 - 9.00

50

C/ Emili Roca2

6è PRI

8.45 - 9.00

50

C/ Emili Roca2

1r ESO*

9.00 - 9,15

50

C / La Jota

*Entrada parcial a
les 8-00

2n ESO*

9.00 - 9,15

50

C / La Jota

*Entrada parcial a
les 8-00

3r ESO*

9.00 - 9,15

50

C / La Jota

*Entrada parcial a
les 8-00

4t ESO*

9.00 - 9,15

50

C / La Jota

*Entrada parcial a
les 8-00

1 BAT*

9.00 - 9,15

50

C / La Jota

*Entrada parcial a
les 8-00

2 BAT*

9.00 - 9,15

50

C / La Jota

*Entrada parcial a
les 8-00
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Observacions

ENTRADA TARDES COL·LEGI CLOSA**

Grup

Hora entrada

Nº alumnes

Lloc entrada

P3-A

15.00 - 15,15

25

C/ Emili Roca 1

P4 -A

15.00 - 15,15

25

C/ Emili Roca 1

P5 - A

15.00 - 15,15

25

C/ Emili Roca 1

1r PRI

14.50 - 15..00

50

C/ Emili Roca2

2n PRI

14.50 - 15..00

50

C/ Emili Roca2

3r PRI

14.50 - 15..00

50

C/ Emili Roca2

4t PRI

14.50 - 15..00

50

C/ Emili Roca2

5è PRI

14.50 - 15..00

50

C/ Emili Roca2

6è PRI

14.50 - 15..00

50

C/ Emili Roca2

1r ESO

15.00 - 15,15

50

C / La Jota

2n ESO

15.00 - 15,15

50

C / La Jota

3r ESO

15.00 - 15,15

50

C / La Jota

4t ESO

15.00 - 15,15

50

C / La Jota

1 BAT

15.00 - 15,15

50

C / La Jota

2 BAT

15.00 - 15,15

50

C / La Jota

Observacions

**Les entrades de tarda serà força més reduïda per dos motius: alumnes que es
queden a mitja pensió i alumnes de secundària i batxillerat amb alguna tarda
lliure.
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SORTIDA MATINS COL·LEGI CLOSA

Grup

Hora sortida

Nº alumnes

Lloc entrada

Observacions

P3-A

12.00 (6)

25

C/ Emili Roca

Entrega personal
( 6) ordre de sortida

P4 -A

12.00 (5)

25

C/ Emili Roca

Entrega personal
(5 ) ordre de sortida

P5 - A

12.00 (4)

25

C/ Emili Roca

Entrega personal
(4 ) ordre de sortida

1r PRI

11.50 (1)

50

C/ Emili Roca

Entrega personal
(3 ) ordre de sortida

2n PRI

11.50 (2)

50

C/ Emili Roca

Entrega personal
(2 ) ordre de sortida

3r PRI

11.45 (1)

50

C/ Emili Roca

(1 ) ordre de sortida

4t PRI

12.00 (3)

50

C / La Jota

(3 ) ordre de sortida

5è PRI

12.00 (2)

50

C / La Jota

(2 ) ordre de sortida

6è PRI

12.00 (1)

50

C / La Jota

(1 ) ordre de sortida

1r ESO*

12.10 / 13.10

50

C / La Jota

(6 ) ordre de sortida

2n ESO*

12.10 / 13.10

50

C / La Jota

(5 ) ordre de sortida

3r ESO*

12.10 / 13.10

50

C / La Jota

(4 ) ordre de sortida

4t ESO*

12.10 / 13.10

50

C / La Jota

(3 ) ordre de sortida

1 BAT*

12.10 / 13.10

50

C / La Jota

(2 ) ordre de sortida

2 BAT*

12.10 / 13.10

50

C / La Jota

(1 ) ordre d sortida
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SORTIDA TARDES COL·LEGI CLOSA

Grup

Hora sortida

Nº alumnes

Lloc entrada

Observacions

P3-A

17.45 (3)

25

C/ Emili Roca

Entrega personal
(3 ) ordre de sortida

P4 -A

17.45 (2)

25

C/ Emili Roca

Entrega personal
(2 ) ordre de sortida

P5 - A

17.45 (1)

25

C/ Emili Roca

Entrega personal
(1) ordre de sortida

1r PRI

18.00 (4)

50

C/ Emili Roca

Entrega personal
(4 ) ordre de sortida

2n PRI

18.00 (6)

50

C/ Emili Roca

Entrega personal
( 6) ordre de sortida

3r PRI

18.00 (5)

50

C/ Emili Roca

(5 ) ordre de sortida

4t PRI

17.50 (3)

50

C / La Jota

(3 ) ordre de sortida

5è PRI

17.50 (2)

50

C / La Jota

(2 ) ordre de sortida

6è PRI

17.50 (1)

50

C / La Jota

(1 ) ordre de sortida

1r ESO

17.00 / 18.00

50

C / La Jota

(6 ) ordre de sortida

2n ESO

17.00 / 18.00

50

C / La Jota

(5 ) ordre de sortida

3r ESO

17.00 / 18.00

50

C / La Jota

(4 ) ordre de sortida

4t ESO

17.00 / 18.00

50

C / La Jota

(3 ) ordre de sortida

1 BAT

17.00 / 18.00

50

C / La Jota

(2 ) ordre de sortida

2 BAT

17.00 / 18.00

50

C / La Jota

(1 ) ordre d sortida
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ENTRADA MATÍ / TARDA BABILÀNDIA

Grup

Hora entrada

Nº alumnes

Lloc entrada

Observacions

P3-B

8.50 / 14.50

25

C / Santapau

Entrega personal

P4 -B

8.50 / 14.50

25

C / Santapau

Entrega personal

P5 - B

8.50 / 14.50

25

C / Santapau

Entrega personal

SORTIDA MATI / TARDA BABILÀNDIA

Grup

Hora sortida

Nº alumnes

Lloc entrada

Observacions

P3-B

11.50 / 17.50

25

C/ Santapau

Entrega personal

P4 -B

11.50 / 17.50

25

C/ Santapau

Entrega personal

P5 -B

11.50 / 17.50

25

C/ Santapau

Entrega personal

4.4.7.- Espai piscina
Aquest servei el realitza l’empresa de Serveis Gimnàs Bushido i serà ella que
elabori el pla d’obertura que serà oportunament presentat per a la seva aprovació
al Consell Escolar del Centre. Tot i així cal tenir present les següents pautes:
Les mesures higièniques i de seguretat exigides en el Pla d’Acció pel
desconfinament Esportiu de Catalunya de la Secretaria General de l’Esport i de
l’Activitat Física del Departament de la Presidència no permeten, de moment, fer
ús de la piscina.

4.4.8.- Acollida matinal de 7.30h a 8.00h.
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Aquest servei el realitza l’empresa de Serveis Gimnàs Bushido i serà ella que
elabori el pla d’obertura que serà oportunament presentat per a la seva aprovació
al Consell Escolar del Centre. Tot i així cal tenir present les següents pautes:
Es realitzarà a l’espai pati 6 Club amb tots els infants de Educació Infantil,
Educació Primària i Educació Secundària. Caldrà establir un espais concrets i
separats per una distància de seguretat (1,5 metres) i que quedin agrupats en
grups estables. 1r a 4t d’ESO que ho necessitin i que acostumen a ser una
vintena per preservar la resta d’espais i aules desinfectats per la entrada de les
9.00h.
Caldrà establir unes “illes” dins l’espai del Club.
Es realitzarà a l’espai Sala Club amb tots els infants/adolescent d’edats
compreses de 3 anys fins a 16 anys. Acostumen a ser una vintena per preservar
la resta d’espais i aules desinfectats per la entrada de les 9.00h.
L’espai estarà delimitat per unes “illes de taules”, on concentrarem
infants/adolescent que formen part del seu grup estable a l’aula.
Els monitors aniran sempre amb mascareta i seguint les normes d’higiene i
prevenció de caràcter general.

Taula Nivell
Taules
infantil
Taules 1r
i 2n
primària
Taules 3r
i 4t
primària
Taules 5è
i 6è
primària
Taules
altres
nivells

Nombre de
Tècnic
participants responsable

Altres
tècnics

Horari
utilització

Sónia Torres

Rosa Mª
Villarrubias

Sónia Torres

Rosa Mª
Villarrubias

Dilluns
07.30-08.00
Dimarts
07.30-08.00

Sónia Torres

Rosa Mª
Villarrubias

Sónia Torres

Rosa Mª
Villarrubias

Sónia Torres

Rosa Mª
Villarrubias
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Dimecres
07.30-08.00
Dijous
07.30-08.00
Divendres
07.30-08.00

Observacions
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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 minimitzarne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els
microorganismes.
Adaptarem aquest protocol (la periodicitat de la neteja i de la desinfecció) en
funció del trànsit / freqüència de l’ocupació de cada espai, del tipus d’activitat
que es porta a terme, i de la pròpia evolució de la pandèmia.
Per a la neteja es faran servir els detergents tensioactius que utilitzem
habitualment en cada espai, que s’hauran d’aplicar en la concentració i
condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. Els elements i utensilis
usats per a fer aquestes actuacions (baietes, pals de fregar, guants) cal que es
netegin i desinfectin periòdicament, o siguin d’un sol ús.
Per la desinfecció farem servir productes desinfectants viricìdes autoritzats que
s’aplicaran en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada
producte.
En les operacions de neteja i desinfecció cal que:
1. - Manipuleu els productes de forma adequada per evitar possibles riscos per
a la salut.
2.- Llegiu les etiquetes i seguiu totes les instruccions d´ús.
3.- Disposeu i utilitzeu, el material de seguretat que indiquin les etiquetes (ulleres,
guants, etc.)
4.- Respecteu les dosificacions indicades a les etiquetes. El fet d’utilitzar-los en
més quantitat no implica que siguin més efectius i pot produir riscos.
5.- Apliqueu cada producte de la forma i en els llocs previstos en les instruccions.
Cal assegurar-se que els espais i les diferents dependències estiguin ben
ventilades.
Zones d’actuació
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
Aules i espais específics
.- Terra i superfícies
.- Taules, seients i cadires
.- Interruptors
.- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i prestatgeries.
.- Baranes i passamans d’escales
.- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins i fotocopiadores
.- Grapadores i altres utensilis d’oficina
.- Comandaments a distància
Lavabos:
.- Superfícies
.- L’inodor
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.- Rentamans i aixetes.
.- Manetes i poms de portes.
.- Dispensadors de sabó i de paper.
Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene
de mans en tot moment.
Secretaria i recepció del gimnàs:
.- Interruptors i timbres (aparell electrònic)
.- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
.- Baranes i passamans.
.- Taules, taulells i mostradors .
.- Cadires, especialment en les zones d’espera
.- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
.- Telèfons
.- Datàfon, després de cada ús (persona exterior)
.- Grapadores i altres utensilis d’oficina
.- Fotocopiadores
.- Altres superfícies o punts de contacte freqüent

Tractaments de desinfecció
Els productes desinfectants que s’utilitzin han d’estar inscrits al Registre de
plaguicides no agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la
Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat
per al Tipus de Producte 2: productes per a la desinfecció de superfícies i aèria,
d’ús ambiental (desinfectants no destinats a l’aplicació directe a persones o
animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles,
parets, terres i aire) i han de disposar del corresponent número de registre.

Ventilació
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en els
espais interiors. Es deixaran les portes i les finestres obertes durant les activitats
així com els sistemes de ventilació forçada dels diferents espais que ho
requereixin.
Els sistemes de ventilació (extracció i renovació) estaran programats pel seu
funcionament automàticament cada hora.
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