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PLA PER L’OBERTURA CFA DOLORS PAUL AL CURS 2021-2022
Seguint les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
s’ha elaborat aquest Pla per l’Obertura al setembre (curs 2021-2022) per a la
organització de l’obertura dels centres educatius a partir de l’1 de setembre, previ a
l’inici de les activitats presencials amb alumnes i tenint en compte d’incorporar les
mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han
establert, pel que fa a l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i
vulnerabilitat d’alumnat i personal del centre.
MARC NORMATIU
Ens basem en els següents documents normatius:
-

Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya
redactat pel Departament d’Educació de la Generalitat.

-

Pla d’actuació per al curs 2021‐2022 per a centres educatius en el marc de
la pandèmia redactat pel Departament d’Educació.

-

Gestió de casos covid-19 als centres educatius, quan es detecti un cas
positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en el centre educatiu.

Segons les instruccions donades, en el context social actual, degut a l’emergència
sanitària ocasionada per la COVID-19, cal prendre les mesures preventives
necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de
les persones.
Entenem que el curs 2021/2022 a nivell lectiu s’iniciarà de manera presencial per a tot
l’alumnat de tots els ensenyaments i s’iniciarà el dia 20 de setembre, és per això que
us fem arribar les propostes acordades en relació al Pla d’obertura del CFA Dolors
Paul per l’inici de curs.

CFA DOLORS PAUL www.escolaadultscunit.cat correu electrònic e3011935@xtec.cat telèfon 977 67 46 01

Carrer de la
Creueta,17
43881 Cunit
Tel. 977 67 46 01

S’han establert pel que fa al procés de preinscripció i matriculació els següents punts:
Referent a les mesures generals organitzatives i de prevenció durant el període
de preinscripcions i matrícules:
Tal com marca el calendari del Departament d’Educació en referència a la formació
d’adults, s’estableixen les següents dates de matriculació:
-

del 2 al 9 de setembre per alumnat preinscrit

-

a partir del 10 de setembre per alumnat no preinscrit

Les persones que vulguin accedir al centre a fer la formalització de matrícula o
qualsevol altre tràmit, hauran de seguir el següents passos:
-

ús obligatori de mascareta.
presa de temperatura.
higiene de mans amb gel hidroalcohòlic.

Les sol·licituds de matrícula es realitzaran físicament al centre, i per evitar possibles
aglomeracions, es facilitaran números d’ordre a les persones que estiguin esperant per
tal que puguin guardar el torn a l’espai exterior de l’edifici..
La informació i orientació de l’alumnat nou es durà a terme de manera presencial al
centre.
En un lloc destacat i fàcilment visible de la web es publicarà l’adreça electrònica del
centre oficial del centre, els telèfons de contacte i l’horari previst d’atenció al públic;
així com la informació sobre la matriculació i la documentació acreditativa necessària
per formalitzar tot el procés.
Aquesta informació també es farà pública en un lloc visible des de fora de l’escola.
En referència a l’orientació a l’alumnat, les consultes d’informació i altres
dubtes:
Durant el període d’informació i orientació per a nous alumnes, abans del
començament de les classes, s’oferirà atenció personalitzada a tot aquell alumnat que
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ho sol·liciti i s’assignarà a un docent per tal que li pugui facilitar la informació
necessària i un espai adient on oferir aquest servei.
En referència a les mesures de prevenció al CFA DOLORS PAUL:
El Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, i també la direcció del centre
ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les
condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.
Això permetrà identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials.
Els treballadors que estiguin al centre realitzaran tasques d’organització i control de les
persones que acudeixin al centre amb cita prèvia, per tal de garantir que tothom es
renta les mans amb solució hidroalcohòlica a l’entrar al recinte, es prendrà la
temperatura i vetllarà per que es mantingui la distància de 1,5 m de seguretat entre
persones en tot moment. Serà obligatori venir amb mascareta i el rentar-se les mans
amb solució hidroalcohòlica.
Durant el període de matrícules es preveu la neteja i desinfecció diària dels espais
utilitzats al centre (diverses vegades al dia de les superfícies de major contacte: taules,
cadires, poms, portes, WC).
En tot moment caldrà assegurar el manteniment de la distància d’1,5 m necessària
entre les persones en totes les situacions (mentre s’esperen per ser ateses, durant la
visita, a la sortida), amb senyalitzacions que facilitin el moviment sense
concentracions, es senyalitzarà el terra amb distàncies d’1,5 m.
A aquests efectes, s’establirà un circuit de circulació de les persones que permeti la
distància mínima esmentada, amb entrada i sortida per diferents llocs segons el grupclasse.
Al centre s’han instal·lat mampares separadores de protecció necessàries per als
treballadors que han d’assumir l’atenció presencial, per tal de garantir al màxim la
protecció individual.
S’ha de tenir en compte la utilització de mascaretes quirúrgiques, de pantalles
protectores facials i de guants (si fos necessari) per a personal que faci atenció al
públic, així com de gel hidroalcohòlic (a través dels EPI’s facilitats per Protecció Civil
de l’Ajuntament).
S’efectuarà una ventilació periòdica de les instal·lacions (un tècnic especialista de
protecció civil ha valorat que la ventilació del centre és l’adequada).
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REQUISITS DE SALUT PER A TOT L’ALUMNAT QUE ASSISTEIXI AL CENTRE
Caldrà acreditar amb una declaració responsable que facilitarà el centre (annex1 i
annex 2):
-

Absència de símptomes de COVID-19

-

No haver estat en contacte estret amb positius confirmats o amb símptomes en
els 14 dies anteriors.

-

No patir cap malaltia crònica d’elevada complexitat.

- Malalties de risc per a la Covid-19: respiratòries, cardíaques greus, del sistema
immunitari, diabetis, i neuromusculars o encefalopaties.
En cap cas s’atendrà a ningú en període de matriculació que es presenti sense
mascareta quirúrgica. El rentat de mans amb solució hidroalcohòlica i la presa
de temperatura serà obligatori.

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS.
A data d’elaboració d’aquest POC no tenim el nombre definitiu d’alumnes preinscrits i
matriculats, estem pendents de la matriculació de setembre.
Establirem com a nombre d’alumnes màxim per l’aula les definides a les instruccions
pel Departament d’Educació referent a les ràtios de cada grup.
Es manté la proposta del Departament d’organitzar grups de convivència estable. En el
cas que altres persones s’hagin de relacionar amb aquest grups (docents, exalumnes,
talleristes...) s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual,
especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.
S’han establert diferents franges horàries en diferents dies per tal de reduir la
presència al centre de tot l’alumnat i evitar aglomeracions
*( horaris provisionals, falta definir grups i horari definitius)
Grups

Docents

Espai

Horari

GES I

Docent 1

Aula 2

*De dilluns a

Docent 2

dijous 8:00-14:30

Docent 3

hores

Docent 4

Presencial

Docent 5
GES II

Docent 1

Aula 2

*De dilluns a
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Docent 2

dijous 8:00-14:30

Docent 3

hores

Docent 4

Presencial

Docent 5
Preparació a les

Docent 1

Aula 1

*De dilluns a

proves a CFGM

Docent 2

dijous 9:00-13:30

Docent 3

hores

Docent 4

Presencial

Docent 5
Preparació a les

Docent 2

Aula 1

*De dilluns a

proves a CFGS

Docent 3

dijous 9:00-14:30

Docent 4

hores
Presencial

Alfabetització I

Docent 5

Aula 4

*Dilluns i
dimecres
9:00-11:00 hores

Alfabetització II

Docent 5

Aula 4

*Dimarts i dijous
9:00-11:00 hores

Català Bàsic

Docent 4

Aula 3

*Dimarts i dijous
15:30-17:30 hores

Castellà Bàsic

Docent 2

Aula 2

*Dimarts i dijous
15:30-17:30 hores

Anglès

Docent 4

Aula 2

*Dimarts i dijous
15:30-17:30 hores

COMPETIC

Docent 5

Aula polivalent/

*Dilluns i

aula d’informàtica

dimecres
15:00-17:00 hores

ORGANITZACIÖ DE GRUPS HORARIS I GESTIÖ D’ENTRADES I SORTIDES
L’entrada al recinte de l’escola serà per la porta del c/ Llobregat a la planta baixa de
l’edifici o bé per l’accés superior que coincideix amb l’entrada de la Biblioteca al c/ de
la Creueta. Les escales de l’edifici seran de doble sentit, amb senyalització per tal que
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es respecti l’ús d’un sol ús. D’aquesta manera s’intentarà evitar que més de dues
persones coincideixin a les escales.
L’entrada a les aules es realitzarà de manera esglaonada per la porta principal que
dona al vestíbul, exceptuant els grups d’alfabetització que són més nombrosos que
entraran i sortiran per la porta d’emergència del centre que té accés directe a l’aula.
L’ascensor estarà limitat només a les persones amb mobilitat reduïda i casos
excepcionals.
PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19
Basant-nos en el protocol vigent, quan es detecti un cas positiu o simptomatologia
susceptible de ser COVID en el centre educatiu aplicarem el protocol de Gestió de
casos covid-19 als centres educatius.
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents, el personal PAS i altres
professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19; així com aquelles
persones que es troben en aïllament per diagnòstic per COVID-19 o en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
símptomes o diagnosticada per COVID-19 o si estan a l’espera d’un resultat d’una
PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
Referent a les persones vacunades i que han sigut contacte estret amb un cas positiu
marcarem les directrius que marqui el Departament d’Educació a data d’obertura de
centres al setembre.
Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 al centre educatiu:
-

Se’l portarà a la sala d’actes de l’edifici, en el cas que estigui sent utilitzada es
podrà servir l’aula externa o en últim cas la sala d’informàtica.

-

Se’l col·locarà una mascareta quirúrgica a la persona afectada i a la persona
que estigui amb ella.

-

Es contactarà amb la família si és menor d’edat i si és major d’edat se li
consultarà a qui vol que truquem.

-

Es contactarà amb el 061 i/o amb la persona referent del CAP.

-

Es contactarà amb la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Cunit, i es
seguiran les directrius del Departament (Traçacovid).
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Les decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial al centre educatiu o
tancament parcial serà valorat, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària i/o del
Departament d’Educació i/o de l’Ajuntament de Cunit.
PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
El grup-classe ocuparà sempre el mateix espai físic al centre. Si per algun motiu ha de
canviar d’espai, s’ha d’assegurar que cada vegada que marxa un grup d’un espai físic
es netejarà o desinfectarà abans de marxar.
Si un grup marxa de l’aula per finalitzar el seu horari lectiu, serà una persona
encarregada del servei de la neteja la que desinfectarà l’espai.
En el cas que marxi l’alumnat a una altra aula per motius excepcionals, i no pugui
realitzar aquesta neteja el personal del servei, serà l’alumnat qui s’encarregarà de
netejar el seu espai físic abans de marxar.
Al migdia s’haurà d’efectuar un servei extra de neteja sobretot a les aules i als
banys per tal que l’alumnat de la tarda es trobi el centre en condicions òptimes.
Segons les instruccions del Departament d’Educació l’ús de la mascareta serà
obligatori a l’aula encara que hi hagi la distància mínima de seguretat d’1,5 m.
S’intentarà que a les aules la disposició del mobiliari permeti una distància mínima
d’1,5 m sempre i quan les ràtios ho permetin.
Abans de l’entrada a l’aula, l’alumnat i el professorat, disposarà de gel hidroalcohòlic i
serà de caràcter obligatori el rentat de mans cada vegada que es surti i s’accedeixi de
nou a l’aula.
Al matí abans de l’entrada de l’alumnat a l’aula i a altres espais del centre, aquests
s’hauran ventilat com a mínim 10 minuts, a l’igual que es ventilaran 10 min un cop
finalitzada l’activitat lectiva.
Sempre que sigui possible i la climatologia ho permeti les finestres de les aules
romandran obertes durant tot el període lectiu, i en casos excepcionals que no sigui
possible tenir les finestres obertes s’haurà de realitzar una ventilació de 10 minuts com
a mínim durant el canvi d’assignatura.
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declaració responsable pels alumnes del CFA DOLORS PAUL
Dades personals
Nom i cognoms de l’alumne/a
____________________________________________________________________________

DNI/NIE/Passaport
________________

Curs
____________________________________________________________________________

Declaro, responsablement:
1.

Que desitjo accedir voluntàriament al centre

2.
Que, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
 No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb
qualsevol altre quadre infecciós.
 No e estat positiu de covid-19 ni e conviscut amb persones que siguin o agin estat positives.
 No e estat en contacte estret amb cap persona que agi donat positiu de covid-19 ni que agi tingut simptomatologia
compatible amb aquesta malaltia.
3. (Seleccioneu una de les dues opcions)
 No pateixo cap de les malalties següents:
Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquelles persones que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
 Que pateixo alguna de les malalties indicades al punt anterior i que e valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de
reprendre l’activitat escolar.
4. 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 amb la covid-19, no assistiré al centre.
5. 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 davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació voluntària __________________________________________ , al CFA
Dolors Paul de Cunit, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que i a
en aquesta declaració.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes del CFA DOLORS PAUL
Responsable del tractament de les dades: 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.
Lloc i data:

Signatura:
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ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE MENORS

Declaració responsable pels alumnes del CFA DOLORS PAUL
Jo_______________________________________ambDNI_______________________i telèfon de contacte ________________,en
tant que (mare, pare, responsable legal) de __________________________________del curs ______________
Declaro, responsablement:
3.

Que desitjo que el meu fill/a accedeixi al centre

4.
Que, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
 No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb
qualsevol altre quadre infecciós.
 No a estat positiu de covid-19 ni a conviscut amb persones que siguin o agin estat positives.
 No a estat en contacte estret amb cap persona que agi donat positiu de covid-19 ni que agi tingut simptomatologia
compatible amb aquesta malaltia.
3. (Seleccioneu una de les dues opcions)
 No pateix cap de les malalties següents:
Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquelles persones que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
 Que pateix alguna de les malalties indicades al punt anterior i que e valorat amb el seu metge/metgessa la idoneïtat de
reprendre l’activitat escolar.
4. Que es prendrà 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 amb la covid-19, no assistirà al centre.
5. 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 davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de la seva assistència al CFA Dolors Paul de Cunit, signo la present declaració de responsabilitat i
consento explícitament el tractament de les dades que i a en aquesta declaració.
Nom i cognoms.................................................................................................. .............. DNI ................................................................
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes del CFA DOLORS PAUL
Responsable del tractament de les dades: 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.
Lloc i data:

Signatura:
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Aquest Pla d’Obertura del centre al curs 2021-2022 que es vol portar a terme l’ha
redactat l’Ajuntament de Cunit amb el vistiplau de la directora del CFA Dolors Paul, del
Cap de Protecció Civil i del Tècnic d’Educació.
Es fa constar explícitament que es garantiran totes les mesures de seguretat
establertes.
Aquest POC es trametrà a Serveis Territorials d’Educació de Tarragona i estarà a
disposició de la Inspecció d’Educació.
Aquest Pla per a l’obertura de centre al curs 2021-2022 es publicarà a la web del CFA
Dolors Paul: www.escolaadultscunit.cat

Cunit, a data de signatura electrònica.

Regidora d’Educació

Vist i plau Directora del CFA Dolors Paul

Yolanda Sánchez Monterrubio

Ma Carmen Fernández Gomila

Vist i plau Tècnic d’Educació

Vist i plau del Cap de Protecció Civil

Santiago Sainz Molina

Vicente Luna Maillo
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