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INTRODUCCIÓ 
 

Tenint en compte el Pla d’actuació i les instruccions publicades pel Departament 

d’Ensenyament, tota la comunitat educativa (Personal administració, Professorat i estudiants) 

utilitzarà les mesures recomanades per les autoritats competents quan faci presència a les 

dependències del Centre de FP Sant Llàtzer, que consisteixen en:  

• Rentat de mans / solució hidroalcohòlica a l’entrada, sortida del Centre i tantes 

vegades com es consideri.  

• Portar mascareta  

• Assegurar el distanciament recomanat entre les persones 

 

Ministeri de Sanitat (principalment, les persones de més de 60 anys, les persones amb, 

malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió, malalties pulmonars cròniques, diabetis, 

insuficiència renal crònica,  immunodeficiències, càncer amb tractament actiu, malaltia 

hepàtica severa, obesitat mòrbida (IMC>40) i les dones embarassades). L’estudiant haurà de 

seguir les indicacions del seu professional sanitari de referència respecte a les mesures de 

prevenció més adequades i si no pogués fer presencialitat informarà a la cap d’estudis per 

buscar una solució alternativa. 

 

Les mesures globals són comunes per a tot tipus d’ensenyaments. La distància física, el rentat 

de mans, els grups estables i l’adequada ventilació dels espais interiors constitueixen també 

les mesures principals en l’àmbit de la formació professionalitzadora.  

 

  



 

 

• QUÈ S’HA DE TENIR EN COMPTE A DIARI ABANS D’ACCEDIR AL CENTRE 

EDUCATIU? 
 

L’alumne/a i els docents  no poden tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la 

temperatura amb antitèrmics.  

A  més, no pot tenir cap d’aquests símptomes: 

o Febre o febrícula 

o Tos 

o Dificultat per a respirar 

o Mal de coll 

o Alteració del gust o de l’olfacte 

o Vòmits o diarrees 

o Mal de cap 

o Malestar 

o Calfreds 

o Dolor muscular 

 

En cap cas es por accedir si: 

➔ Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

➔ Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19. 

➔ Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

➔ Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19. 

 

 

• ALTRES RECOMANACIONS A TENIR EN COMPTE 
 

✓ Portar al centre una ampolla o cantimplora d’ús individual amb aigua de casa. Poden 

reomplir-la també a l’escola o institut. 

✓ Portar una bossa/kit d’emergència amb: mocadors d’un sol ús personals, mascareta 

de recanvi i gel hidroalcohòlic (tot i que al centre sempre hi haurà disponible).  

✓ Higiene de mans freqüent. 

✓ Evitar el contacte estret sense protecció (mascareta o distància de seguretat) amb 

persones que no formen part del grup estable de convivència tant de l’àmbit educatiu 

com de l’entorn familiar. S’ha de tenir responsabilitat social i evitar tots els possibles 

casos de contagi comunitari.  

✓ Evitar el contacte amb estris i objectes de persones externes als grups de convivència 

estable sense mesures d’higiene (mans netes i desinfecció). 

  



 

 

• QUINES MESURES PREVENTIVES UTILITZARÀ EL CENTRE DE FP SANT LLÀTZER? 
 

Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els seus membres 

poden relacionar-s’hi duent SEMPRE mascareta. 

El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures 

de seguretat (mascareta i distància), que s’hauran de mantenir en els passadissos, patis i 

altres espais comuns. 

Els docents hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb els 

alumnes. L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment en les instal·lacions del CFPSLL, 

amb les exempcions generals definides per l’autoritat sanitària (en cas de dificultat respiratòria 

que pugui agreujar-se per al seu ús; persones que el tinguin contraindicat per raó de salut o 

discapacitat; exercici físic esportiu a l'aire lliure, quan per la pròpia naturalesa de les activitats 

de l'ús de la màscara resulti incompatible). L’objectiu principal és evitar que es pugui 

transmetre un agent infecciós. El seu ús, en cap cas elimina la necessitat de mantenir un 

distanciament físic de seguretat i unes bones pràctiques higièniques. 

Tot i l’obligatorietat de la mascareta, igualment es recomana tapar-se la boca i el nas amb un 

mocador d’un sol ús o fer servir la part interior del colze quan tos o esternuda. A més, s’ha 

d’evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca amb les mans. 

L’organització vetllarà per a que els docents que imparteixin classe a un “curs/grup estable 

de convivència” no ho facin en el mateix dia en altre un “curs/grup estable de convivència”; 

es deixarà un temps de 24h entre el contacte amb un grup i un altre.  

Cadascun “curs/grup estable de convivència” estaran controlats segons les situacions 

individuals per conèixer les possibles situacions de contagi i poder controlar la traçabilitat de 

casos.  

A més es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció del centre, dels espais comuns i cal 

garantir l’accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari com s’indica a la 

INTRODUCCIÓ. S’ha de limitar la presència al CFPSLL al temps estrictament necessari i 

evitar els contactes propers típics de salutació social (ex. donar la mà, petó, abraçada, etc.). 

També hi ha  el material gràfic i cartells per senyalitzar espais i fer recomanacions d’higiene i 

seguretat: 

✓ Entrar i sortir de les instal·lacions del CFPSLL renteu-vos les mans amb sabó o gel 

hidroalcohòlic com a pràctica rutinària. 

✓ La circulació per les instal·lacions del CFPSLL seguiu els senyals de sentit preferent 

quan així estigui indicat. 

✓ Altres indicacions de seguretat específiques dels cartells informatius distribuïts pels 

diferents espais de l’edifici. 

  



 

 

• MESURES ESPECIFICADES PER ESPAIS. 
 

· A les aules: 

o L’ús de la mascareta també és obligatòria dins aquests espais, com a totes les 

instal·lacions del CFPSLL. 

o L’entrada i sortida de les aules s’ha de fer sempre de manera ordenada i preservant 

la distància de seguretat. Evitar les aglomeracions. 

o S’ha d’ocupar al llarg del curs el seient que s’hagi escollit el primer dia de classe 

presencial, si no ha estat designat prèviament. Aquesta mesura facilitarà, en cas de 

comunicació d’un cas positiu de COVID-1 a classe, la detecció i seguiment de 

possibles contactes estrets entre companys. 

o Assistir únicament al grup de classe que tingueu assignat. 

o Evitar l’ús compartit de materials i equipaments. Si és inevitable, cal rentar-se les mans 

abans i després de cada ús. 

o El professorat mentre estigui impartint la docència, i sempre que es garanteixi la 

distància física interpersonal de seguretat, podrà prescindir de la utilització de la 

mascareta. 

o Recordeu que, dins dels espais per a la docència, el professorat vetllarà pel 

compliment de totes les mesures de seguretat establertes. 

 

· A la biblioteca: 

o La biblioteca estarà oberta de 9 a 16,30h. Per accedir-hi cal demanar cita prèvia. S’ha 

d’estar al cas de la informació que es farà arribar amb l’enllaç per sol·licitar la cita 

prèvia. 

o A les taules, respectar les indicacions que estableixen els punts de treball habilitats. 

o Seguir les indicacions de seguretat en relació a l’accés a la col·lecció, l’ús de les sales 

de treball i el préstec d’equipaments. 

 

· A les instal·lacions comuns del CFPSLL: 

o La utilització de les sales de treball individuals (aula d’informàtica i sala d’estudi de la 

2na planta) s’haurà de demanar per reserva prèvia. S’ha d’estar al cas de la informació 

que es farà arribar amb l’enllaç per sol·licitar reserva. 

o Es recomana que la realització de treballs en grup es faci utilitzant les eines 

telemàtiques. Teniu a Classroom la informació sobre eines telemàtiques. 

o Es recomana que per motius de seguretat no s’utilitzin els espais comuns situats a la 

primera planta o a l’espai entremig entre l’aula 2 i 3. 

o Intentar no quedar a dinar. Si això no és possible, seguiu les indicacions existents per 

aquests espais. 

o Mantenir la distància mínima de seguretat als espais comuns de l’edifici (ex. 

passadissos, vestíbuls, portes d’accés, etc.) i als espais de treball/estudi . 

o Evitar compartir dispositius i altres objectes, en general, i en menjadors o espais 

similars, el compartir menjar, estris (ex. coberts, gots, tovallons, mocadors,...) o altres 

objectes sense netejar-los degudament. 



 

 

·Recomanacions específiques per l’alumnat en pràctiques a centres externs 

· Assistiu a la formació específica que pugui fer el centre dirigida als estudiants. 

· Compliu amb la normativa específica del centre en matèria de prevenció. 

· Extremeu les mesures de neteja de l’uniforme de pràctiques. Rentat diari en rentadora a 

temperatura mínima de 60 graus (rentat només amb l’uniforme). 

· En cas d’estar en aïllament preventiu o de presentar simptomatologia: 

• No assistiu a pràctiques 

• Informeu a la tutora acadèmica i coordinadora de l’assignatura de pràctiques via 

correu electrònic 

• Informeu al centre de pràctiques (tutora de la pràctica) via telèfon o correu electrònic. 

• Informeu al Comitè de Seguretat i Salut. Estigueu pendents de la informació que us 

farem arribar properament amb l’adreça de contacte en cas necessari. per fer el 

rastreig en cas necessari. 

  



 

 

• INFORMACIÓ ESPECÍFICA D’HIGIENE I PREVENCIÓ PER ALS ALUMNES 
 

La mascareta cal utilitzar-la correctament 

   

 

· Les mascaretes si són de tela, han de portar filtre i si no són aquestes, sempre seran les 

higièniques autoritzades per la UNE.  

· La capa més acolorida ha d’anar a l’exterior i la part més clara a l’interior, en contacte amb 

la boca i el nas en el cas de les mascaretes higièniques.  

· Renteu-vos les mans abans de col·locar-vos-la. 

· Ha de cobrir sempre la boca, el nas i la barbeta. 

· No s’ha de tocar durant l’ús. 

· Canvieu-la si està humida. No la reutilitzeu. 

· Traieu-la per les gomes o per darrera, sense tocar la superfície externa de la mascareta. 

· No us toqueu els ulls, el nas o la boca després de treure-la si no us heu rentat les mans. 

· Si és d’un sol ús, llenceu-la en un contenidor, preferentment tancat. 

Si heu de fer una activitat (ex. menjar, beure, etc.) que requereixi treure’s la mascareta 

temporalment: 

· Guardeu-la higiènicament dins el seu embolcall original o en un sobre de paper. 

· Renteu-vos les mans amb aigua i sabó o apliqueu-vos un desinfectant de mans. 

 

 

 

Recordeu que la millor manera d’evitar contagis, com passa en d’altres malalties infeccioses, 

és seguir les recomanacions d’higiene personal, d’higiene respiratòria i de protecció 

individual. 

Si teniu qualsevol dubte en matèria preventiva adreceu-vos per correu electrònic a Comitè de 

Salut i Seguretat del Centre. Estigueu pendents de la informació que us farem arribar 

properament amb l’adreça de contacte en cas necessari. 

  



 

 

ORGANITZACIÓ PER CURSOS 
La nostra escola realitza un horari lectiu majoritàriament de matins amb l’alumnat de Grau d’Infermeria i Grau de Teràpia Ocupacional. Això 

permet mantenir els horaris lectius de tarda sense modificació per l’afluència d’alumnes dins del centre ; però per evitar qualsevol tipus de 

aglomeració els alumnes de 1r i 2n tindran una entrada i sortida esglaonada de 10 minuts.  

1r curs: 
Matriculació oberta (actualment 15 matricules a inici de setembre de 2020). 

Horari:  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

14.50-
15.50h 

Arxiu i Documentació 
Sanitària 

Atenció psicosocial Tutoria-Orientació Gestió de Pacients Terminologia clínica 

15.50-
16.50h 

Arxiu i Documentació 
Sanitària 

Atenció psicosocial 
Ofimàtica i Procés de la 

informació 
Gestió de pacients Terminologia Clínica 

16.50-
17.50h 

Arxiu i Documentació 
Sanitària 

Sistemes de la informació i Classificació 
Sanitària 

Ofimàtica i Procés de la 
informació 

Gestió de pacients Terminologia Clínica 

17.50-18.10h                                                                                                                           ESBARJO 

18.10-
19.10h 

Extracció de Diagnòstic 
Sistemes de la informació i Classificació 

Sanitària 
Ofimàtica i Procés de la 

informació 
Gestió Administrativa 

Sanitària 
Extracció de 
Diagnòstic 

19.10-
20.10h 

Extracció de Diagnòstic 
Sistemes de la informació i Classificació 

Sanitària 
Ofimàtica i Procés de la 

informació 
Gestió Administrativa 

Sanitària 
FOL 

20.10-
21.10h 

Extracció de Diagnòstic 
Sistemes de la informació i Classificació 

Sanitària 
Extracció de Diagnòstic 

Gestió Administrativa 
Sanitària 

FOL 

 

Aula: Aula 2 amb capacitat habitual de 70 persones. 

Permet l’assistència a l’aula de grups de 20 persones amb distancia de 2 metres entre alumnes i amb el docent. Les aules, com ja em indicat a 

la introducció seran ventilades i desinfectades amb freqüència per reduir al màxim el possible contagi. 

Només hi ha una línia de cicles formatius per la qual cosa la quantitat d’alumnes mai serà superior a 50 alumnes entre els dos cursos.  

Els alumnes es seuran deixant el cap de línia buit i en zigzaga per mantenir les distàncies de seguretat. Des del primer dia, es decidirà la taula 

corresponent a cada alumne i es mantindrà al llarg del curs en aquesta situació.  



 

 

 

 

Tecnologies de Suport per la docència: 

Les aules estan equipades amb càmeres i micròfons per permetre la docència en streaming per aquells alumnes en situació de risc o en cas de 

voler reduir els grups a 10 alumnes per maximitzar les mesures de prevenció. 

 

Projecte Educatiu de Suport per la docència: 

El nostre Projecte Educatiu s’està modificant per donar cabuda a la realització de la docència a distancia amb metodologies ABP per m illorar 

l’aprenentatge per competències.   



 

 

 

2n curs: 
Matriculació de 11 alumnes. 

Horari:  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

14.40-15.40h Validació Tutoria Codificació Codificació Acreditació 

15.40-16.40h Validació Tutoria/FOL Codificació Codificació Acreditació 

16.40-17.40h Codificació FOL Validació Validació Acreditació 

17.40-18.00h ESBARJO 

18.00-19.00h Acreditació Anglès Validació Empresa Empresa 

19.00-20.00h Acreditació Anglès Validació Empresa Empresa 

20.00-21.00h Acreditació Anglès Validació Anglès Anglès 
Aula: Aula 7 amb capacitat habitual de 36 persones. 

Permet l’assistència a l’aula de grups de 10 persones amb distancia de 2 metres entre alumnes i amb el docent. Les aules, com ja em indicat a 

la introducció seran ventilades i desinfectades amb freqüència per reduir al màxim el possible contagi. 

Només hi ha una línia de cicles formatius per la qual cosa la quantitat d’alumnes mai serà superior a 50 alumnes entre els dos cursos.  

Els alumnes es seuran deixant el cap de línia buit i en zigzaga per mantenir les distàncies de seguretat. Des del primer dia, es decidirà la taula 

corresponent a cada alumne i es mantindrà al llarg del curs en aquesta situació.  

Tecnologies de Suport per la docència: 

Les aules seran equipades amb càmeres i micròfons per permetre la docència en streaming per aquells alumnes en situació de risc o en cas de 

voler reduir els grups a 8 alumnes per maximitzar les mesures de prevenció. 

Projecte Educatiu de Suport per la docència: 

El nostre Projecte Educatiu s’està modificant per donar cabuda a la realització de la docència a distancia amb metodologies ABP per millorar 

l’aprenentatge per competències. 



 

 

• I si hi ha un cas de COVID-19? 
 

Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament 

preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible si ho 

indica el Comitè de seguretat i salut. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del 

grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el 

període màxim d’incubació del virus. 

Si els símptomes apareixen dins l’escola, des del centre, et derivaran anar el teu CAP. 

Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061. 

Si els símptomes apareixen fora de l’escola, heu de contactar amb el CAP de referència -o 

CUAP si és fora de l’horari d’aquest-. Si visiteu un servei mèdic privat la recollida de contactes 

no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà 

d’alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es constati el 

resultat positiu. 

En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR 

al més aviat possible si ho determina el CAP de referència del centre o personal.  

Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus convivents han 

de fer l’aïllament domiciliari. 

El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. 

Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup. 

 

El paper de la Direcció del centre com a referent de la COVID-19 

▪ La seva funció és informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i 

actuacions que ha de seguir el centre educatiu. 

▪ Es coordina amb el Comitè de Seguretat i Salut del centre.   

El Comitè de Seguretat i Salut del centre: 

▪ S’encarrega de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19. 

▪ Aquestes persones han rebut una formació específica per a dur a terme la seva tasca. 

 

El paper del Gestor COVID (que es trobarà al CAP de referència) 

▪ La seva funció és entrevistar-se amb la família i l’alumne/a per registrar i identificar 

tots els seus contactes estrets des de les 48 hores prèvies a l’aparició dels símptomes. 

▪ Aquesta entrevista al “cas sospitós” es farà al CAP de referència de l’alumne/a o via 

telefònica. 

▪ El Gestor COVID, a més, ha d’informar el Servei de Vigilància Epidemiològica 

territorial de referència de l’existència d’un cas sospitós en un centre educatiu per tal 

de sol·licitar la llista de contactes escolars i d’informar, alhora, de l’existència d’un cas 

sospitós de COVID-19. El Servei de Vigilància Epidemiològica també indica, si 

s’escau, les mesures d’aïllament necessàries que puguin resultar de l’estudi del cas. 

 



 

 

Resultat positiu en un o més membres d’un grup 

o Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre de salut. 

o Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. La resta de 

grups no ho són. Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas positiu. 

o S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup. 

o El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir 

l’aïllament durant 14 dies, que és el període màxim d’incubació del virus. 

o La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir 

l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que 

hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma –per recomanació de 

l’OMS-. No és necessària la realització d’una PCR de control. 

RESULTAT NEGATIU 

S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat negatiu de la prova 

PCR d’un docent li sigui comunicat al centre amb la màxima celeritat. 

La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova 

PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el 

criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre 

educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona. En alguns casos (per exemple, si hi 

ha una alta sospita de COVID-19) s’hi pot desaconsellar la tornada. 

De manera general, es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre. 

 

És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial? 

En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en 

coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà les mesures i les decisions que corresponguin 

i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre. 

En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no 

presencial, garantint la continuïtat del curs escolar. 

Es considerarà, segons les indicacions dels docents, l’educació híbrida de determinats 

mòduls per reduir al màxim la possibilitat de contagis per contacte continuat a les aules.  

 

• Alumnes amb malalties cròniques o d’elevada complexitat 
 

Caldrà valorar cas per cas i les implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial. 

En cas que no es pugui fer activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent, de 

manera personalitzada, per via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar. 

 


