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1. Introducció

El pla d’obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada recull les
mesures  assenyalades  al  document  d’instruccions  del  Departament
d’Ensenyament  de  20  de  maig  amb  les  pautes  establertes  per  les
autoritats  sanitàries  pel  que  fa  a  l’adequació  dels  espais  de  pública
concurrència,  mesures  de  distanciament,  higiene  i  prevenció  de  la
vulnerabilitat personal. 

Un cop va dictar-se la suspensió presencial de les classes el nostre centre
va activar la docent telemàtica que finalitzarà el proper dia 19 de juny. 

L’activitat virtual de l’equip docent i dels tutors finalitzarà el 30 de juny i
fins el 30 de juliol es podrà contactar amb l’equip directiu i d’administració
del centre. 

El  curs  20-21 es  posaran en  marxa  l’1  de  setembre en  la  forma que
estableixin les autoritats educatives.

Pel  que  fa  a  la  finalització  del  curs  19-20,  dins  d’aquesta  fase  2  es
prendran  les  mesures  habituals  amb  especial  incidència  pels  que
accedeixen  a  titulació,  i  que  en  el  cas  d’AF  Centre  d’Estudis,  son  els
segons cursos dels cicles formatius de grau superior AGBO, CMBO i CMDO.

Tanmateix,  aquest  pla  d’obertura  de  centre  serveix  per  començar  a
tantejar la planificació dels diferents escenaris que ens podem trobar al
llarg  del  curs  2020-2021  segons  es  produeixin  canvis  de  fases  de
confinament. 

Pel que fa a les dates d’aplicació del Pla d’obertura de centre, aquestes
s’han d’adequar a la progressivitat de implementació de la fase 2, que a la
ciutat de Barcelona, es preveu pel dies 8 a 10 de juny. 
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1.2 Tasques prèvies a la planificació d’obertura

Declaració  prèvia  i  disponibilitat. El  centre  ha  elaborat  aquesta
planificació  amb  el  quadre  docent  per  la  qual  cosa  aquest  ha  estat
prèviament  informat  i  ha lliurat  al  centre  la  declaració  responsable  de
vulnerabilitat que queda registrada sota normes de confidencialitat. 

El  quadre  de  professionals  amb  disponibilitat  per  ser  a  l’escola  amb
contacte amb alumnes és a data redacció de 8 persones de les 10 de
plantilla  dons  dues  son  vulnerables,  una  per  edat  i  altre  per  malaltia
prèvia.

Espais. S’han determinat que tots els espais autoritzats del centre son
espais disponibles, sent que el centre destina a activitats docents un total
de  7  aules;  2  espais  tancats  d'esbarjo;  l’espai  de  biblioteca;  i  dos
despatxos com zones d'aïllament d’emergència. Amb el desenvolupament
d’aquesta planificació s’explicarà amb detall.       

Previsió. S’està  fent  una  enquesta  entre  alumnes  per  determinar  la
possibilitat d’assistència, reduïda en el cas de cicles i per dates, a tasques
tutorials i d’acompanyament a la preparació de les proves extraordinàries,
però com després s’assenyalarà més amb profunditat, les circumstàncies
lligades al nivell d’estudis aconsella no modificar la `planificació telemàtica
ja planificada i comunicada a l’alumnat. 

Mesures de prevenció. S’ha fet  la  previsió  de recursos de prevenció
individual  i  col·lectiva,  concretant-se  en  l’adquisició  de  material  de
protecció individual per personal i alumnat, així com la contractació del
servei de neteja adaptat a les necessitats de desinfecció i periodicitat.   
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2. Objectius del pla d’obertura

2.1 Objectiu acció docent

L’acció docent a la fase 2, entesa com a classe presencial,  te caràcter
voluntari i s’adreça especialment als cursos que finalitzen grau obtenint
titulació. Concretament, en el cas dels cicles superiors, i cas de no estar ja
fet al moment d’entrar a la fase 2, per la finalització del mòdul projecte;
per la preparació de la convocatòria extraordinària de recuperació; i  si
s’escau, per l’assessorament PAAU.

A les dates en que es preveu s’implantarà la fase 2 a Barcelona, l’activitat
lectiva dels cicles formatius del centre ja haurà finalitzat amb l’avaluació
ordinària,  i  restarà  només  la  preparació  i  realització  de  les  proves  de
recuperació de la convocatòria extraordinària. 

A  la  fase  0  -  1  la  practica  totalitat  del  nostre  alumnat  ha  participat
activament a les activitats telemàtiques programades pel quadre docent.
Tenint en compte aquesta experiència positiva i que al juny a CFGS només
restaran per fer les activitats de recuperació extraordinària, pensem que el
més adequat ha de ser continuar amb els processos telemàtics que ens
permeten minimitzar els riscos derivats del Covid.  

2.1.1 Calendari i horaris

2.1.1.1 Calendari.

Prenent com entrada a fase 2 els dies 8 a 10 de juny, el centre obrirà fins el dia
19 un total de 8 a 10 dies, destinant el 9, 11, 15, 17 i 18 de juny per tasques
presencials i 10,12 i 16 de juny per assistència presencial extraordinària de la
preinscripció curs 20-21. 

2.1.1.2 Horari telemàtic del centre FASE 2, continuarem amb la franja de
dilluns  a  divendres,  de  9  a  14  hores,  sense  que  això  representi  una
transposició de l’horari presencial programat pel curs 19-20, sinó només
una franja teòrica indicativa per programar i portar a terme l’acció docent
entre professors i alumnes.
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2.1.1.3 Horari presencial del centre FASE 2, per la preparació i realització
de  proves  de recuperació  extraordinàries  telemàtiques  i  presencials  es
destinen les franges horàries matins de 9:00 a 15:00 i tardes de 15:30 a
18:30 dels dies 9, 11, 15, 17 i 18 de juny i 10, 12 i 16 de juny per tasques
d’acompanyament  a  la  preinscripció  del  curs  20-21,  sens  perjudici  de
poder modificar-ho atenent a les necessitats sobrevingudes. 

2.2 Objectiu acció tutorial 

Els alumnes de cicles son majors d’edat, adults en molts casos i amb edat
universitària, per la qual cosa el  concepte d’acompanyament a que fan
referencia  les  instruccions  te  un  sentit  diferent  al  d’altres  nivells  de
formació. L’acció tutorial als cicles la farem telemàticament i només en
casos puntuals molt justificats es podrà concertar visita presencial amb el
tutor,  sempre  amb  cita  prèvia  tramitada  «on-line»  a  la  secretaria  del
centre. 

La planificació d’espais es farà segons la informació derivada de les cites
prèvies, però en general seguirà les pautes d’aforament inferior a les 15
persones  i  distancies  de dos metres  en accessos i  espais  comuns que
siguin  imprescindible  utilitzar.  En  cas  de  no  poder  assegurar-se  les
distancies, serà obligatòria la utilització de mascaretes.    

Pel que fa als alumnes de primers cursos, l’acció tutorial s’orientarà a la
preparació de proves extraordinàries, i pel que fa als alumnes de segons
cursos, a més, també per proves PAAU i accés a la universitat o al mon
laboral. 

Excepcionalment  es  podrà  programar  una  sessió  presencial  del  grup
classe,  subjecta a  cita  prèvia  i  respectant  un aforament màxim de 15
alumnes per aula.  

2.3 Objectiu previsió curs 20-21

Abans de finalitzar el mes de juny haurem de fixar els diferents possibles
escenaris  del  curs  20-2  segons  el  desenvolupament  previst  per  la
pandèmia SAR-CoV2 i del que avancem tres possibles situacions:  
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2.3.1 Escenaris possibles per fases

2.3.1.1 Fase de normalitat, on començaríem curs 20-21 amb els horaris
del setembre 19/20, amb els mateixos espais i 6 grups de matí a raó de 2
AGB0; 2 CMBO; 2 CMDO; i 2 grups SADO de tarda, amb utilització de
mitjans presencials i telemàtics a través de l’aula virtual del centre que
ens ha permès una bona adaptació telemàtica.       

2.3.1.2 Fases d’alarma, similar al de març 20, on aplicaríem la planificació
telemàtica utilitzada al tercer trimestre 19-20, adaptada al  moment en
que  es  produís  aquesta  situació  i  prenen  com  guia  les  instruccions
d’Ensenyament ja conegudes per aquest període.

A  principi  de  curs  farem  un  anàlisi  dels  nous  primers  cursos  i  nous
alumnes per veure el grau telemàtic i de connectivitat que tenen a fi de
preveure que poden seguir  adequadament les tasques «on line» si  fos
necessari  altre cop. Tot i  així,  els  fets  de 19 - 20 ens demostren que
l’alumnat de cicles superiors del centre no te especials problemes d’accés
a equips i connectivitat. 

2.3.1.3 Fases intermitges, amb escenaris entre normalitat i alarma, que
obligaria a planificar docència presencial i telemàtica amb grups reduïts,
amb alternància presencial i «on-line» i amb utilització d’espais habilitats,
però  de  la  que  necessitarem  més  instruccions  per  poder  fer  una
planificació acurada.

 3. Accés al centre

El  centre  només  disposa  d’un  accés  des  del  carrer  Fontanella  19  de
Barcelona.  A  la  fase  2  només  es  podrà  accedir  al  centre  de  forma
excepcional i sota mesures estrictes de seguretat i higiene, en els supòsits
de  preparació  i/o  realització  de  proves  extraordinàries,  suport  tutorial
excepcional  per  alumnes  CFGS de  darrer  curs  i  tràmits  administratius
personalíssims, sempre en tots els casos amb cita prèvia.

Als  accessos  d’edifici  i  plantes  existiran  dispensadors  de  base
hidroalcohòlica  i  cartells  d’avis  i  instrucció  de  pautes  higièniques  i
manteniment de distancies de seguretat. La cartelleria s’adjunta a l’annex
3.
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3.1 Mesures condicionants  de l’accés al centre   

Per  accedir  al  centre  cal  no  tenir  simptomatologia  compatible  amb  la
SARS-Cov2  o  amb  qualsevol  altre  quadre  infecciós  d’acord  a  les
simptomatologies assenyalades per les autoritats sanitàries.  

No tenir diagnosticat SARS-Cov2 o no haver estat en  contacte estret amb
positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors,  o
no disposar del calendari vacunal al dia.

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 SARS-CoV2, si fos menor d’edat es valorarà amb la família o persones
tutores,  i  amb  ell  de  ser  major  d’edat,  la  idoneïtat  d’accés  escolar,
comptant en tots els casos amb l’equip mèdic de referència. 

Per accedir al centre, l’alumne haurà de prendre’s la temperatura abans de
sortir  de casa, abstenint-se d’accedir  a les  instal·lacions en el  cas que
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la SARS-
Cov2. 

Tanmateix  a  l’entrada  i  la  sortida  del  centre  s’aplicarà  solució
hidroalcohòlica o es netejarà les mans am sabó.    

3.2 Es consideren malalties sotmeses a risc SARS-Cov2

- Les respiratòries que precisen medicació o suport ventilatori.

- Les cardíaques greus.  

- Les del sistema immunitari amb tractaments immunosupressors.

- La diabetis mal controlada.  

- Les malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
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3.3 Acreditació per accedir al centre

El primer dia d’accés al  centre els alumnes i  hauran de presentar una
declaració  responsable  d’acord  al  model  aprovat  pel  centre  i  adjunt  a
aquestes instruccions, per la qual manifesten complir amb els requisits per
poder assistir al centre educatiu. 

L’alumne  haurà  d'informar  al  centre  de  l'aparició  de  qualsevol  cas  de
SARS-Cov2 en el seu entorn familiar o en aquells en que hagi tingut accés
estret. 

3.4 Aparició de simptomatologia CoV2

S’actuació d’acord als protocols sanitaris vigents en cada moment, i que a
data d’aquest pla determinen:

3.4.1  Persona que  es  troba  al  centre, s’haurà  d'aïllar  dins  d’un  espai
prèviament establert pel centre per aquesta funció que en el nostre cas
serà  el  despatx  incomunicat  de  planta  segona;  informar  a  la  família,
prèvia  autorització de la persona en cas d’aquesta ser major  d’edat;  i
comunicació al CAP més proper a:

A) CAP Ciutat vella. C/ Rec Comtal, 24 (Barcelona), Tel. 93 310 14 21

B) CAP Eixample. C/ Rosselló, 161, (Barcelona), Tel. 932 27 98 00 

Un cop fora del centre, es procedirà a la desinfecció i  a la neteja dels
espais utilitzats.

3.4.2 Persona que no ha accedit  al  centre, s’abstindrà d’accedir  a les
instal·lacions del  centre i  informarà a la direcció amb la fitxa d’afecció
SAR-CoV2 corresponent i ho comunicarà al CAP més proper.
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4. Accions de prevenció

Fluxos  d’entrada. Les  entrades  i  sortides  del  centre  es  faran  en  els
diferents horaris establerts pel centre, de forma esglaonada per evitant
aglomeracions i mantenint una distància de seguretat de 2 metres. 

- No podran accedir acompanyants dels alumnes excepte minusvalies.

- No es podrà circular pel centre ni sortir a l’exterior.

- Els grups tindran una capacitat màxima de 15 alumnes per classe. 

- Els espais es desinfectaran desprès de cada sessió.

- L’assistència al centre és voluntària a la fase 2. 

- Els alumnes rebran les classes a una mateixa aula.

- Tota la documentació de treball docent serà telemàtica. 

- S’haurà de subscriure un document de compliment de requisits de salut.

5. Previsió RR.HH. per l’obertura del centre educatiu en fase 2

5.1 Equips professionals del centre 

Equip Directiu: 1

Equip docent per grau superior primer curs: 2 professors

Equip docent per grau superior segon curs: 2 professors

Equip de serveis administratius: 1 PAS

Personal de neteja: 1 PAS 
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5.2 Previsió d’assistència de l’alumnat  

No hi haurà docència als cicles superiors al mes de juny i per tant no es
prevista assistència d’alumnes, excepte puntualment per la preparació de
les proves extraordinàries de recuperació. 

Les proves extraordinàries ja van planificar-se adaptades a la realitat  del
confinament  SAR-COv2.  Aquestes  es  faran  per  treballs  i  proves
telemàtiques a l’aula virtual del centre, per la qual cosa, dins del període
fase 2 de des-confinament BCN no es fa necessària la presencia d’alumnes
al centre 

Ara  bé,  en  un  supòsit  teòric  d’assistència  col·lectiva  d’alumnes  per  la
realització  presencial  de  proves  de  recuperació  extraordinària,  ens
trobaríem amb no més de 40 alumnes per fer aquestes proves o tutories
grupals, sent suficient habilitar 4 aules polivalents.   

5.3 Reunions d’equip directiu i docent

Un cop feta l’obertura i en funció de les necessitats que es puguin detectar
respecte  a  les  tasques  de  tutorització  i  preparació  de  proves
extraordinàries, es tornarà a revisar els paràmetres que han donat lloc a
aquest pla per si fos necessari la seva adaptació.      
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ANNEX 1 Declaració responsable d’alumnes majors d’edat  CURS 20 -21

Alumne

DNI/NIF/Pass CURS 2020 - 21

Declaro que durant els darrers 14 dies i ara no presento cap simptomatologia compatible
amb la covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós. No he estat positiu de covid-19
ni  conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. No he estat en contacte
estret amb cap persona positiva de covid-19 ni amb simptomatologia compatible amb
aquesta malaltia. Tinc el calendari vacunal al dia. Que em prendré la temperatura abans
de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti
algun dels símptomes compatibles covid-19, no assistiré al centre, i que conec l’obligació
d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu entorn
familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu per aquest tema.

Que SI  NO pateixo malalties respiratòries greus que necessiten medicació o
dispositius de suport ventilatori, cardíaques greus, que afecten al sistema immunitari,
diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu AF CENTRE
D’ESTUDIS  08014139 signo  la  present  declaració  de  responsabilitat  i  consento
explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  Informació
bàsica sobre protecció de dades personals:  Alumnes de centres educatius de titularitat
del Departament d'Educació Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat:  Per  gestionar  l'acció  educativa.  Drets  de  les  persones  interessades:  Podeu
sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres
dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i
com exercir-los  en el   web del  Departament  d'Educació.  Informació  addicional  sobre
tractament a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament.

Barcelona 2020

Signatura
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ANNEX 2 Horari acompanyament preinscripció juny 19-20

Horari
Dilluns Dimarts 16 / 06 Dimecres 10 / 06 Dijous Div.

Grup Aula Grup Aula Grup Aula Grup Aula On
LineG1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2

Entrada 10:00

Atenció
Secretaria

10:00  / 13:00

Direcció Direcció

PAS F1 PAS F1

PAS F2 PAS F2

Sortida 
 

13:00

Neteja 13:00 / 15:00

Entrada 

00:00 / 00:00

Sortida 

Neteja

Entrada
15:00

Atenció
Secretaria

15:00 / 18:00

Direcció Direcció

PAS F1 PAS F1

PAS F2 PAS F2

Sortida
18:00

00:00
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ANNEX 2 Horaris teòrics preparació extraordinària juny 19-20 (1 grup)

Horari
Dilluns  15 / 06 Dimarts 9-16 / 06 Dimecres 10-17 / 06 Dijous 11-18 / 06 Div.

Grup Aula Grup Aula Grup Aula Grup Aula On
LineG1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2

Entrada 

9:00 AGBO 1 - AGBO2 - AGBO  1 - AGBO 2 -

9:05 CMBO 1 - CMBO2 - CMBO 1 - CMBO 2 -

9:10 CMDO 1 - CMDO2 - CMDO 1 - CMDO 2 -

Formació Tutoria
9:10  / 11:50

AGBO 1 F1 AGBO2 F4 AGBO 1 F1 AGBO 2 F4

CMBO2 F5 CMBO 1 F2 CMBO 2 F5CMBO 1 F2

CMDO 1 F3 AGBO2 F4 CMDO 1 F3 AGBO 2 F4

Sortida 
 

11:50 AGBO 1 - AGBO2 - AGBO 1 - AGBO 2 -

11:55 CMBO 1 - CMBO2 . CMBO 1 - CMBO 2 .

12:00 CMDO 1 - CMDO2 . CMDO 1 - CMDO 2 .

Neteja 12:00  / 12:20

Entrada 

12:20 AGBO 2 - AGBO1 - AGBO 2 - AGBO 1 -

12:25 CMBO 2 - CMBO1 - CMBO 2 - CMBO 1 -

12:30 CMDO 2 - CMDO1 - CMDO 2 - CMDO 1 -

Formació
Tutoria

12:30  / 15;20

AGBO2 F4 AGBO1 F1 AGBO 2 F4 AGBO 1 F1

CMBO2 F5 CMBO1 F2 CMBO 2 F5 CMBO 1 F2

CMDO2 F6 CMDO1 F3 CMDO 2 F6 CMDO 1 F3

Sortida 

15:20 AGBO2 - AGBO1 - AGBO 2 - AGBO 1 -

15:25 CMBO2 - CMBO1 - CMBO 2 - CMBO 1 -

15:30 CMDO2 - CMDO1 - CMDO 2 - CMDO 1 -

Neteja 15:30 / 15:45

Entrada
15:45 SADO1 - - SADO1 - - SADO 1 - - SADO 1 - -

00:00 SADO2 - SADO2 - SADO 2 - SADO 2 -

Formació
Tutoria

15:45 / 18:30

SADO F1 SADO1 F1 SADO 1 F1 SADO 1 F1

SADO2 - SADO2 - SADO 2 - SADO 2 -

Sortida
18:30 SADO1 - SADO1 - SADO1 - SADO1 -

00:00 SADO2 - SADO2 - SADO 2 - SADO 2 -

Data aprovació Equip Directiu: 28/05/2020
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ANNEX 2 Horaris teòrics preparació extraordinària juny 19-20 (2 grups)

Horari
Dilluns  15 / 06 Dimarts 9-16 / 06 Dimecres 10-17 / 06 Dijous 11-18 / 06 Div.

Grup Aula Grup Aula Grup Aula Grup Aula On
LineG1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2

Entrada 

9:00 AGBO 1 - AGBO2 - AGBO  1 - AGBO 2 -

9:05 CMBO 1 - CMBO2 - CMBO 1 - CMBO 2 -

9:10 CMDO 1 - CMDO2 - CMDO 1 - CMDO 2 -

Formació 
Tutoria

9:10  / 11:50

AGBO 1 F1 F2 AGBO2 F1 F2 AGBO 1 F1 F2 AGBO 2 F1 F2

CMBO2 F3 F4 CMBO 1 F3 F4 CMBO 2 F3 F4CMBO 1 F3 F4

CMDO 1 F5 F6 AGBO2 F5 F6 CMDO 1 F5 F6 AGBO 2 F5 F6

Sortida 
 

11:50 AGBO 1 - AGBO2 - AGBO 1 - AGBO 2 -

11:55 CMBO 1 - CMBO2 . CMBO 1 - CMBO 2 .

12:00 CMDO 1 - CMDO2 . CMDO 1 - CMDO 2 .

Neteja 12:00  / 12:20

Entrada 

12:20 AGBO 2 - AGBO1 - AGBO 2 - AGBO 1 -

12:25 CMBO 2 - CMBO1 - CMBO 2 - CMBO 1 -

12:30 CMDO 2 - CMDO1 - CMDO 2 - CMDO 1 -

Formació
Tutoria

12:30  / 15;20

AGBO2 F1 F2 AGBO1 F1 F2 AGBO 2 F1 F2 AGBO 1 F1 F2

CMBO2 F3 F4 CMBO1 F3 F4 CMBO 2 F3 F4 CMBO 1 F3 F4

CMDO2 F5 F6 CMDO1 F5 F6 CMDO 2 F5 F6 CMDO 1 F5 F6

Sortida 

15:20 AGBO2 - AGBO1 - AGBO 2 - AGBO 1 -

15:25 CMBO2 - CMBO1 - CMBO 2 - CMBO 1 -

15:30 CMDO2 - CMDO1 - CMDO 2 - CMDO 1 -

Neteja 15:30 / 15:45

Entrada
15:45 SADO1 - - SADO1 - - SADO 1 - - SADO 1 - -

00:00 SADO2 - SADO2 - SADO 2 - SADO 2 - -

Formació
Tutoria

15:45 / 18:30

SADO F1 F2 SADO1 F1 F2 SADO 1 F1 F2 SADO 1 F1 F2

SADO2 - SADO2 - SADO 2 - SADO 2 - -

Sortida
18:30 SADO1 - SADO1 - - SADO1 - - SADO1 - -

00:00 SADO2 - SADO2 - SADO 2 - - SADO 2 - -

Data aprovació Equip Directiu: 28/05/2020
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Annex 3 Cartelleria

A continuació s’inclouen els fulletons i cartells que s’utilitzaran per informar dels protocols
a  seguir  en cas  de  sospita  d’infecció  per  coronavirus  i  amb informació  sobre  bones
pràctiques per la prevenció del contagi..

Data aprovació Equip Directiu: 28/05/2020
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