
ESCOLA CANIGÓ, BARCELONA

PLA D’OBERTURA, setembre 2021

1. Objectiu del document

El Pla d’Obertura de la nostra escola pretén establir les bases per tal que el curs
2021-2022 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre
protecció de la salut de les persones a l’escola, la correcta gestió de la pandèmia i el
dret de tots els alumnes a una educació de qualitat.

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima
normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge aplicant les mesures
sanitàries de protecció.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar encara que el marc
que es proposa s’adaptarà si canvia el context epidemiològic.

2. Dates

Obertura del centre:

• Dilluns 30 d’agost: per al personal de manteniment i neteja.

• Dia 1 de setembre: per a l’equip directiu i personal d’administració. Les reunions
del claustre i totes les reunions amb el professorat (juntes d’avaluació, reunions
d’etapes, departaments, traspàs d’informació, formació didàctica…) es faran
guardant les mesures de seguretat previstes (distància, mascareta i rentat de
mans). Només si la situació ho requerís es farien per Meet

L’inici de les classes a totes les etapes serà el dilluns 13 de setembre.

3. Organització pedagògica en una situació de pandèmia com
l’actual i en cas de confinament parcial o tancament de
centre.

Les mesures adoptades són el resultat de l'experiència del curs passat. El resultat és fruit
d'aprofitar tot el que ha funcionat bé i canviar el que podia haver anat millor a cada etapa.

3.1 En el cas del confinament de tot el centre o d’un GCE (Grup de convivència
estable):



Infantil
- Tot l’alumnat portarà a casa tots els àlbums de treball individual. Si el

confinament és de 10 dies, només s'emportaran els àlbums que estiguin

treballant en aquell moment.

- Es faran dos meets diaris de 30 minuts: preferentment un al matí i l’altre a la

tarda; un serà amb el tutor/a i l’altre amb l’especialista d’anglès.

- A la “site” hi haurà una programació setmanal (Magic Dragon, Llegim i

comprenem, Matemàtiques divertides, activitats de psicomotricitat, activitats

de música…) que es proposarà a les famílies per tal de facilitar la

quarantena.

- Es faran les tutories amb les famílies per telèfon o online.

1r a 4t de Primària

- Tot l’alumnat es portarà tot el material i llibres de text a casa.

- Es procurarà deixar a l’alumnat amb dificultats de connectivitat un

chromebook de l’escola.

- Es reproduirà l’horari de l’escola però amb mòduls més reduïts, de 30

minuts.

- Es pujaran les tasques al classroom.

- Tutories grupals i individuals online i tutories amb les famílies per telèfon o

online.

5è de Primària, ESO i 1r Batxillerat

- Tot l’alumnat treballarà amb el seu chromebook personal i llicències digitals.

- Totes l’alumnat es portarà els chromebook i tot el material a casa.

- S’organitzaran les tasques amb el Classroom.

- Es reproduirà l’horari però amb mòduls de 45 minuts.

- Tutories grupals i individuals online i tutories amb les famílies per telèfon o

online.

2n Batxillerat

- Tot l’alumnat es portarà tot el material i llibres de text a casa.

- S’organitzaran les tasques amb el Classroom.

- Es deixarà a l’alumnat amb dificultats de connectivitat un chromebook de

l’escola.

- Es reproduirà l’horari amb mòduls de 45 minuts.



- Tutories grupals i individuals online i tutories amb les famílies per telèfon o

online.

3.2 En el cas que un alumne estigui en quarantena per haver estat contacte estret

d'un positiu, sense estar immunitzada o per estar amb símptomes lleus que no li

impedeixin seguir les classes:

Infantil

Es contactarà amb la família i es facilitarà material si la família ho desitja. S'oferirà la

possibilitat d’alguna connexió online perquè l’infant pugui saludar als seus companys d’aula i

pugui participar d’alguna activitat des de casa.

1r a 4t de Primària

Es contactarà amb la família i es farà un pla adaptat a les possibilitats de família i alumne

(enviar tasques, connectar-se via meet a les classes…).

5è Primària a 2n Batxillerat

El professorat convocarà l’alumant confinat a les seves classes via meet (excepte Educació

Física) per tal de que pugui connectar-se i seguir les classes des de casa.

3.3 En el cas de que la situació requereixi un model híbrid entre presencialitat i
ensenyament online a l’ ESO i/o Batxillerat.

L’horari s’adaptarà i es concretarà segons la situació amb els següents criteris:

- Afavorir la presencialitat tant com sigui possible però facilitant a les famílies que així
ho prefereixin les connexions online.

- Assegurar-nos que cap alumne té problemes de connectivitat prestant, si fos
necessari, dispositius del centre.

- Prioritzar la presencialitat en els mòduls del matí i l'ensenyament online a les tardes.
D'aquesta manera s'aprofiten les hores en les quals l’alumnat rendeix més amb
classes presencials.

- Revisar els horaris de Batxillerat per a intentar que el % de classes presencials
inclogui al màxim les matèries de la fase general de les PAU.



4. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.

Infantil

GRUPS Alumnes Docent
estable

Docents
temporals

Personal
suport
estable

Personal
suport
temporal

Espai
estable

Espai
temporal
(acollida/
menjador)

Pati
(veure
plànol
adjunt)*

Ll 1 A 12 1 1 1 1 Aula Ll 1 A Zona P1 Zona 6

LL 1 B 13 1 1 1 1 Aula Ll 1 B Zona P1 Zona 5

LL 1 C 13 Aula Ll 1 C Zona P1 Zona 5

Ll 2 A 20 1 1 1 - Aula Ll 2 A Aula Ll 2 A Zona 1

Ll 2 B 19 1 1 1 - Aula Ll 2 B Aula Ll 2 B Zona 2

Ll 2 C 20 1 1 1 - Aula Ll 2 C Aula Ll 2 C Zona 3

P3 A 21 Aula P3 A Menj PD -1 Zona 1

P3 B 21 Aula P3 B Menj PD -1 Zona 2

P3 C 22 Aula P3 C Menj PD -1 Zona 3

P3 D 22 Aula P3 D Menj PD -1 Zona 4

P4 A 22 1 2 1 1 Aula P4 A Psic. 2 /
Aula P4 A

Zona 1

P4 B 21 1 2 1 1 Aula P4 B Psic. 2 /
Aula P4 B

Zona 2

P4 C 21 1 2 - 1 aux 1r T Aula P4 C Psic. 2 /
Aula P4 C

Zona 3

P4 D 21 1 2 - 1 aux 1r T Aula P4 D Psic. 2 /
Aula P4 D

Zona 4

P5 A 20 1 2 - 1 Aula P5 A Psic. 1 /
Aula P5 A

Zona 7
Zona 1

P5 B 22 1 2 - 1 Aula P5 B Psic. 1 /
Aula P5 B

Zona 5
Zona 2

P5 C 21 1 2 - 1 Aula P5 C Psic. 1 /
Aula P5 C

Zona 7
Zona 3

P5 D 21 1 2 - 1 vetllador
1 att div

Aula P5 D Psic. 1 /
Aula P5 D

Zona 5
Zona 4



*Plànol distribució zones pati Educació Infantil

Mar Hort

P1 P1

(Recepció)

Zona 6 Zona 5 Zona 4 Zona 3 Zona 2 Zona 1 c/ Císter Zona 7

LLa 1 A LLar 1 B P3 D LL 2 C Llar 2 B Llar 2 A P5 A

P5 B P4 D P3 C P3 B P3 A P5 C

P5 D P4 C P4 B P4 A

P5 D P5 C P5 B P5 A

Pav E Pav D Pav D

Collserola

*Plànol distribució zones Saló d’actes (permanències P3 i menjador P1)

B A

C D
ESCENARI

*Plànol distribució zones Psicomotricitat 1  (permanències)

ENTRADA

A C

D
B

*Plànol distribució zones Psicomotricitat 2  (permanències i menjador)

A C

ENTRADA

B D



Per tal d’evitar el contacte entre els grups de convivència estable s’han pres les
següents mesures:

● Zones de permanència pròpies per a cada grup estable.
● Zones de pati pròpies per a cada grup estable.
● Habilitar circuits d’anada i tornada per l’entrada i sortida de l’escola.
● Nova distribució menjadors.
● Nova distribució migdiades.
● Habilitar un nou espai com a menjador per al professorat d’Infantil.
● El neuromotor es realitzarà a l’aire lliure o la mateixa aula del grup estable.



Primària

GRUPS Alumnes Docent
estable

Docents
temporals

Personal
suport
estable

Personal
suport
temporal

Espai
estable

Espai
temporal

Pati

1r A 21 1 6 - - Aula 1rA Poliesportiu /
Menjador

zona 1rA

1r B 24 1 4 - - Aula 1rB Poliesportiu /
Menjador

zona 1rB

1r C 24 1 4 - - Aula 1rC Poliesportiu /
Menjador

zona 1rC

2n A 21 1 5 - - Aula 2nA Poliesportiu /
Menjador

zona 2nA

2n B 21 1 6 - 1 CREDA Aula 2nB Poliesportiu /
Menjador

zona 2nB

2n C 21 1 5 - - Aula 3rC Poliesportiu /
Menjador

zona 2nC

3r A 24 1 6 - - Aula 3rA Poliesportiu /
Menjador

zona 3rA

3r B 24 1 4 - - Aula 3rB Poliesportiu /
Menjador

zona 3rB

4t A 20 1 7 - 1 CREDA Aula 4tA Poliesportiu /
Menjador

zona 4tA

4t B 20 1 7 - - Aula 4tB Poliesportiu /
Menjador

zona 4tB

4t C 20 1 5 - - Aula 4tC Poliesportiu /
Menjador

zona 4tC

5è A 21 1 7 - 1 Aula 5èA Poliesportiu /
Menjador

zona 5èA

5è B 20 1 6 - 1 vetllador Aula 5èB Poliesportiu /
Menjador

zona 5èB

5è C 22 1 5 - - Aula 5èC Poliesportiu /
Menjador

zona 5èC

6è A 23 1 4 - 1 vetllador Aula 6èA Poliesportiu /
Menjador

zona 6èA

6è B 21 1 5 - - Aula 6èB Poliesportiu /
Menjador

zona 6èB

6è C 21 1 6 - - Aula 6èC Poliesportiu /
Menjador

zona 6èC







Per tal d’evitar el contacte entre els grups de convivència estable s’han pres les
següents mesures:

● Zones d’acollida pròpies per a cada grup estable.
● Zones de pati repartides per cicles i amb mascareta.
● Habilitar diferents entrades i sortides de l’escola.
● Educació física a l’aire lliure. A primària no utilitzaran els vestuaris. Els grups que

tenen classe d’Educació Física a primera hora del matí venen ja amb l’uniforme
d’esport des de casa.

ESO

GRUPS Alumnes Docent
estable

Docents
temporals

Personal
suport
estable

Personal
suport
temporal

Espai
estable

Espai
temporal
(Ús exclusiu
sense
coincidir
amb altres
grups)

Pati

1r A 30 1 9 - - Aula 1rA Poliesportiu
/ Menjador

Zona 1r A

1r B 29 1 9 - - Aula 1rB Poliesportiu
/ Menjador

Zona 1r B

2n A 35 1 9 - - Aula 2nA Poliesportiu
/ Menjador

Zona 2n A

2n B 34 1 9 - - Aula 2nB Poliesportiu
/ Menjador

Zona 2n B

3r A 33 1 9 - - Aula 3rA Poliesportiu
/ Menjador

Zona 3r A

3r B 32 1 9 - - Aula 3rB Poliesportiu
/ Menjador

Zona 3r B

4t A 28 1 9 - - Aula 4tA Poliesportiu
/ Menjador

Zona 4t A

4t B 32 1 9 - 1 Aula 4tB Poliesportiu
/ Menjador

Zona 4t B

Per tal d’evitar el contacte entre els grups de convivència estable s’han pres les
següents mesures:

● Zones d’acollida pròpies per a cada grup estable.
● Zones de pati pròpies per a cada grup estable.
● Habilitar diferents entrades i sortides de l’escola.
● Educació física preferentment a l’aire lliure.
● En els cursos amb matèries optatives la distribució dins de l’aula serà per grups de

convivència estable.



BATXILLERAT

GRUPS Alumnes Docent
estable

Docents
temporals

Personal
suport
estable

Personal
suport
temporal

Espai
estable

Espai
temporal
(Matèries
optatives)

Pati

1r A 32 1 9 0 0 Aula 1rA Lab. 1
Lab. 2
Lab. 3

Biblioteca
Aula opt. 3r

pis

Zona 1r A

1r B 25 1 9 0 0 Aula 1rB Lab. 1
Lab. 2
Lab. 3

Biblioteca
Aula opt. 3r

pis

Zona 1r B

2n A 36 1 9 0 0 Aula 2nA Lab. 1
Lab. 2
Lab. 3

Biblioteca
Aula opt. 3r

pis

Zona 2n
A

2n B 27 1 9 0 0 Aula 2nB Lab. 1
Lab. 2
Lab. 3

Biblioteca
Aula opt. 3r

pis

Zona 2n
B

Per tal d’evitar el contacte entre els grups de convivència estable s’han pres les
següents mesures:

● Zones d’acollida pròpies per a cada grup estable.
● Zones de pati pròpies per a cada grup estable. Es prioritzarà l’espai exterior, per tant

no podran esmorzar dins el menjador.
● Habilitar diferents entrades i sortides de l’escola.
● En els cursos amb matèries optatives la distribució dins de l’aula serà per grups de

convivència estable.
● Educació física preferentment a l’aire lliure.



Distribució zones acollida ESO i BATX

-Pista de dalt: 1r i 2n ESO

· 1r A meitat camp fons esquerra

· 1r B meitat camp fons dreta

· 2n A meitat camp porta esquerra

· 2n B meitat camp porta dreta

-Bancs pati de dalt: 4t ESO A

-Escales pati de dalt: 4t ESO B

-Espai pati baixada menjador: 3r ESO A

-Pati cobert: 3r ESO B

-Pati de pedres: 1r i 2n de Batxillerat

5. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.

● Accesos disponibles

Aquest curs es faran servir les següents entrades:

- Císter 26 per a Infantil i 1r i 2n de Primària
- Porta marró per 3r, 4t, 5è i 6è de Primària i Batxillerat
- Entrada del pati de l’ESO per a l’ESO
- Entrada principal per al personal i el professorat (a partir de 3r de Primària).

● Grups que entraran i sortiran per a cada accés:

L’alumnat arribarà a l’entrada, es desinfectarà les mans i anirà al punt assignat pel seu grup
estable fins al començament de les classes. A les 9.15h el professorat d’Infantil i Primària
anirà al punt de trobada i els diferents grups es desplaçaran al seu espai estable (aula de
cad

En acabar l'última classe el professorat d’Infantil i Primària acompanyarà al grup al seu punt
de sortida (veure ubicacions dels grups).



Recollida:

P1, P2 i P3

Tindrà la mateixa organització i recorreguts dels matins i un familiar es podrà dirigir a recollir

al seu fill amb el "carnet de recollida" a partir de les 16.30h.

P4 i P5

Tindrà la mateixa organització i recorreguts dels matins i un familiar es podrà dirigir a recollir

al seu fill amb el "carnet de recollida" a partir de les 16.30h.

1r i 2n DE PRIMÀRIA

A partir de les 16.30h una persona de la família podrá recollir l’alumnat a les grades de les
pistes del pavelló E (punt de trobada). S'hauran de respectar les distàncies de seguretat i el
sentit de les direccions indicades. A partir de les 17.30h romandran a la zona de recepció.

3r - 6è DE PRIMÀRIA

A partir de les 16.35h una persona de la família podrá recollir l’alumnat a l'entrada del pati.
S'hauran de respectar les distàncies de seguretat i el sentit de les direccions indicades. Un
cop tancada la porta marró, les famílies entraran per Císter 23 i a la recepció demanaran
que avisin per megafonia.

Accés Grup Horari entrada
(Acollida des de les 8h.)

Horari sortida
(Acollida fins a les 18h.)

Císter 26 P1 (Entrada pel pati)

P2 (Entrada pel pavelló)

P3 (Entrada pel pati)

8h. a 9.15h.

8h. a 9.15h.

8h. a 9.15h.

16.30h. a 18h.

16.30h. a 18h.

16.30h. a 18h.

Císter 26
P4 (Entrada pel pati)

P5 (Entrada pel pati)

1r Primària (Rampa pujada Hort)

2n Primària (Rampa pujada Hort)

8h. a 9.15h.

8h. a 9.15h.

8h. a 9.15h.

8h. a 9.15h.

16.30h. a 18h.

16.30h. a 18h.

16.30h. a 18h.

16.30h. a 18h.

Porta marró 1r Batxillerat

2n Batxillerat

3r Primària

4t Primària

8.20h. a 8.30h.

8.20h. a 8.30h.

8.30h. a 9.15h.

8.30h. a 9.15h.

-

-

16.35h.

16.35h.



5è Primària

6è Primària

8.30h. a 9.15h.

8.30h. a 9.15h.

16.35h.

16.35h.

Císter 23 Personal docent i no docent

1r Batxillerat

2n Batxillerat

-

-

13.20 (dm/dj)

13.20 (dm/dj)

Entrada pati ESO 1r Batxillerat

2n Batxillerat

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

-

-

8.45h a 9.15h.

8.45h a 9.15h

8.45h a 9.15h

8.45h a 9.15h

16.20h. (d/dx/dv)

16.20 (d/dx/dv)

16.30h.

16.30h.

16.25h.

16.25h.

6. Transport escolar

El transport escolar està format per 1 sola ruta. L’alumnat, amb mascareta i acompanyant
per la persona responsable de la ruta, entrarà a l’escola i es dirigirà al punt de trobada del
seu grup.

A la tarda, també amb la mascareta, la persona responsable del AUTOBÚS de Císter 26
(Infantil i 1r i 2n de primària) recollirà l’alumnat i es dirigiran al autobús.

Des de 3r de primària, qui utilitzi el servei d'autocar, es dirigirà a la recepció del col·legi 5
minuts abans de finalitzar les classes i, amb un responsable del centre, es dirigiran a aquest
abans que surtin la resta d'alumnes.

A l’autocar tothom ocuparà un lloc fixe, el trajecte es farà amb mascareta (obligatòriament
des dels 6 anys i preferentment des de P3) i, en el cas de germans, es prioritzarà que
ocupin el seient del costat.

7. Organització del menjador

INFANTIL

RESUM HORARIS MENJADORS
Horari Ubicació Neteja

P1* 11.45 a 12.15 Zona P1 12.15
P2* 11.45 a 12.30 Aules P2 12.30
P3* 12.00 a 12.45 Menjador PD -1 12.45



P4 12.15 a 13.00 Aules P4 13.00
P5 12.30 a 13.15 Aules P5 13.30
*Migdiades: P1 i P3: cada grup estable a la seva aula. P2: sala dels miralls.

El professorat i els alumnes de P1 i P3 sortirà de les aules i es desplaçarà al menjador per
ordre rigorós per tal de deixar temps i espai entre cada grup. En arribar a l’entrada del
menjador assignat, es desinfectaran les mans i es dirigiran a la zona del seu grup estable.

Tots els alumnes de P2, P4 i P5 es rentaran les mans abans de dinar a l’aula.

Havent finalitzat de dinar, tant el professorat com els alumnes es desinfectaran les mans.
Cada grup estable anirà a fer la migdiada a l’aula o sortirà a la seva zona corresponent del
pati en ordre i temps rigorós.

En finalitzar el temps d’esbarjo, cada grup estable es desplaçarà en ordre rigorós (per deixar
temps i espai entre cada grup) a la seva aula.

Es procedirà a la ventilació i neteja dels menjadors després de dinar.

PRIMÀRIA

RESUM HORARIS MENJADORS*
Horari Ubicació

1r 12.55 a 14.30 Menjador pavelló D planta -1
2n 12.55 a 14.30 Menjador pavelló D planta -1
3r 12.55 a 14.30 Menjador pavelló C planta -1
4t 12.55 a 14.30 Menjador pavelló C planta -1
5è 12.55 a 14.30 Menjador pavelló C planta -1
6è 12.55 a 14.30 Menjador pavelló C planta -1

*A les 12.55h el professorat sortirà de les aules i es desplaçarà amb l’alumnat al menjador per ordre
rigorós per deixar temps i espai entre cada grup. L’alumnat arribarà a l’entrada, es desinfectarà les
mans i anirà al punt assignat pel seu grup estable. El grup estable sortirà al pati un cop hagi finalitzat
tot el grup de dinar i anirà al seu espai del pati.
A les 14.30h el professorat anirà al punt de trobada de cada grup i es desplaçaran al seu espai
estable  per ordre rigorós per deixar temps i espai entre cada grup.

ESO I BATXILLERAT

RESUM HORARIS MENJADORS*

Horari Ubicació
1r ESO 14.00-14.15 Menjador Pavelló C planta-1
2n ESO 14.00-14.15 Menjador Pavelló C planta-1
3r ESO 13.45-14.00 Menjador Pavelló C planta-1
4t ESO 13.45-14.00 Menjador Pavelló C planta-1
1r Batx 13.25-13.45 Menjador Pavelló C planta-1
2n Batx 13.25-13.45 Menjador Pavelló C planta-1



*A les 13.25h el professorat que vigila el menjador estarà a la porta i al passadís anterior d’entrada
esperant a l’alumnat i controlant que es mantingui l’espai i distància de seguretat. El 1r torn
(Batxillerat), en acabar la classe, es desinfectarà les mans i anirà al punt assignat pel seu grup
estable. Un cop el grup estable hagi acabat de dinar anirà al seu espai assignat del pati.

8. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID19.

- Portar a l’alumne o la persona adulta a un espai separat d´ús individual (saleta
tutoria 1ª planta pavelló D; saleta 33; recepció exterior al costat de les recepcions).
(Si la persona adulta no està molt malament s’anirà a casa i des de casa trucarà al
seu CAP).

- Si no hi ha contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar (si és més
gran de 2 anys). L’acompanyant també s’haurà de posar la mascareta.

- Si presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió,
tendència a adormir-se…) es trucarà al 061.

- Es trucarà a la família per tal que vingui a buscar l’alumne (tutor, recepció,
sotsdirectora o directora).

- Es recomanarà que traslladi l’infant al domicili i des d’allí la família contacti
telefònicament amb el seu CAP*. Es recomana contactar amb el CAP per facilitar
la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiòlogic).

- *Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família
ha de contactar amb el seu CAP de referència, o fora de l’horari del CAP, al CUAP
(Centre d’Urgències d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions
necessàries.

- El CAP valorà si s’ha de realitzar un PCR.
- Si es demana PCR, s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa i els

seus convivents -sempre que no estiguin vacunats amb pauta completa o
hagin passat la covid-19 en els darrers 180 dies- almenys fins a conèixer els
resultats. No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en
aquest cas, els contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a
l’espera del resultat de la prova.

- Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a
tot el GCE, independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen.
Aquest estudi, però, variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de
vacunació o no:

- Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la
covid-19 en els darrers 6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les
farmàcies autoritzades a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas
o tan aviat com sigui possible. La direcció del centre educatiu ha de lliurar
una carta a l’alumnat del GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia
com a contactes estrets escolars, de manera que 11/20 el TAR sigui



supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de dades de
Salut/Educació.

- Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi
s’ha de fer entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i,
preferiblement, mitjançant PCR (en els indrets on el circuit de la PCR sigui
complicat a causa de la llunyania del laboratori de referència, l’estudi es pot
fer amb TAR).

Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut
una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb
el cas, no han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer.

Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal,
passa a ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de fer
TAR a farmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per
als contactes estrets no vacunats) i ha de fer aïllament. Si un contacte estret amb pauta
de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els darrers 6 mesos no s’ha
fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena.

En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona
no hagi requerit ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l'atenció primària, i que se li hagi
indicat aïllament domiciliari, l’aïllament s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que
van començar els símptomes i fins que hagin transcorregut com a mínim 72 hores
des de la desaparició dels símptomes.

No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al
centre educatiu.

9. Protocol de protecció, pla de ventilació, neteja i desinfecció.

1. MESURES HIGIÈNIQUES DURANT EL TEMPS DE TREBALL

● L'ús de la mascareta serà obligatòria a partir del 6 anys (el seu ús durant el curs
estarà subjecte a les normatives de Sanitat i Educació).

● La higiene de mans és la principal mesura de prevenció. En entrar al col·legi, totes
les persones es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic. Hi haurà dispensadors en
les zones comunes i en l'entrada de cada aula.

● En tossir o esternudar, es recomana cobrir-se el nas i la boca amb un mocador, o
amb la part interna del colze.

● Es ventilaran les aules al començar i acabar la jornada, després de cada classe i, de
manera freqüent, els despatxos. Les finestres de les aules es deixaran obertes al
sortir al pati i al anar a dinar.

● Es deixaran les aules tancades amb clau i amb les finestres obertes per tal d’evitar el
fluix d’alumnes quan no hi hagi classe.



● S'evitaran manifestacions de cortesia que suposin contacte físic, com -per exemple-
estrènyer les mans,

● L’ascensor tindrà ús individual. Les persones amb discapacitat poden anar
acompanyades. Es procurarà pujar les escales pel costat de la barana i baixar per
l’altre costat.

● En el menjador, es respectaran l'aforament i les distàncies de seguretat.

2. MESURES HIGIÈNIQUES GENERALS DEL COL·LEGI

● Diàriament es netejaran els espais de l’escola que s’hagin utilitzat.
● La neteja i desinfecció de lavabos es realitzarà dues vegades cada dia.
● Després de cada neteja, els materials i equips de protecció utilitzats es rebutjaran de

manera segura.
● Una vegada finalitzades les classes, es ventilaran totes les aules i totes les

instal·lacions.
● En acabar la jornada laboral, es deixarà el més buidat possible el lloc de treball per a

facilitar la seva neteja.

3. ALTRES

● Es lliuraran, al començament del curs, 2 mascaretes reutilizables a cada treballador.
S’haurà d’accedir a l’escola per una de les 2 entrades previstes pel personal
(recepció Císter 23 i recepció Císter 26).

● El professorat utilitzarà només la sala de treball assignada i, en la mesura del
possible, un lloc fixe.

● S’evitaran tots els desplaçaments innecessaris per dins de l’escola.
● En la mesura del possible, el professorat d’Infantil i 1r cicle de Primària accedirà

només a les instal·lacions de Císter 26 i el de 3r de Primària a 2n de Batxillerat, a les
de Císter 26. S’habilitarà un menjador pel professorat de Císter 26 al pavelló D.

● Per facilitar els torns de menjador, un cop cada treballador acabi de dinar haurà de
deixar el menjador.

4. ALUMNES

● Tots els alumnes hauran de portar la declaració responsable el 1r dia de curs i
lliurar-la a la tutora.

● S’hauran de respectar els requisits per accedir al col·legi: absència de
simptomatologia compatible amb COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós (l’absència de
simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac).

● Només podrà accedir al recinte escolar un acompanyant i, preferentment, sempre el
mateix.



● Els alumnes hauran d’accedir per l’entrada assignada a cada grup.
● L’ús de la mascareta queda subjecte a les indicacions dels Departaments d’Educació

i Salut.

10. Informació a la comunitat educativa

Professorat i Personal d’Administració i Serveis
El Pla d’actuació per al curs 21.22 s’explicarà al claustre d’inici de curs i es
treballarà a les reuniones d’etapes dels primers dies de setembre.

Estarà disponible al site “Els meus primers dies a Canigó” del col·legi perquè
qualsevol membre del personal pugui consultar-lo.

AMPA
A la 1a reunió amb la junta d’AMPA s'informarà del Pla d’Organització de Centre pel
curs 21.22.

Famílies
S'informarà a totes les famílies per mitjà d'una site de la qual s'enviarà l'enllaç els
primers dies de setembre, abans de començar les classes.

A les reunions trimestrals de principi de curs ho recordarà cada PEC (professorat
encarregat de curs).

A les tutories individuals amb els pares també es reforçaran els aspectes del Pla que
requereixen de la col·laboració de les famílies. Es donarà l’opció de fer-les per meet.

Alumnes
Cad PEC serà responsable de transmetre, des del primer dia de curs, aquells
aspectes del Pla d’Organització que han de conèixer els alumnes.

Es treballarà a la tutoria individual i grupal durant tot el curs.

Els consells de curs (des de 5è de Primària fins a 2n Batxillerat) vetllaran també pel
respecte dels protocols.

11. Presentació del Pla d’Obertura de centre 2021-2022 al
Consell Escolar.

Aquest Pla ha estat presentat i a provat a la reunió extraordinària del Consell Escolar
del divendres 10 de setembre de 2021.

https://sites.google.com/fomento.edu/primersdiescanigo/catal%C3%A0/pla-obertura-canig%C3%B3-mesures-covid-19?authuser=0


Signatura

Marga Acín Biota Esther Hors García
Directora Secretària


