
PLA REOBERTURA DE CENTRES. INSTITUT ARRAONA. JUNY 2020 

 

El Departament d’Educació ha comunicat tal i com heu rebut la informació a través              

dels diferents mitjans de comunicació, que els centres educatius reobriran quan el            

territori es trobi en Fase 2. Però aquesta obertura no serà tornar a la normalitat i els                 

serveis seran de presencialitat mínima al centre, ja que la salut i els protocols per               

protegir-la van per davant de qualsevol acció educativa.  

En primer lloc, indicar que aquesta reobertura és VOLUNTÀRIA per als alumnes i es              
portarà a terme per realitzar les següents tasques: 

4t d'ESO. Tutoria individual presencial en grups reduïts (màxim 15 alumnes per espai             
estable) prioritzant les activitats d'orientació dels estudis possibles a seguir el proper            
curs. Aquesta acció es durà a terme 1 vegada per setmana i cal demanar-la al tutor               
individual. 

2n de Batxillerat. Activitats relacionades amb la preparació per a les PAU i             
recuperacions d’avaluació final (màxim 15 alumnes per espai estable). En el cas de             
l'alumnat que s'hagi de presentar a una segona prova d’avaluació final, les activitats             
que els ajudin a superar-la. Cal recordar en aquest cas que l'avaluació extraordinària es              
farà de forma telemàtica. Aquesta acció es durà a terme 1 vegada per setmana i per                
matèria.  Per fer aquesta acció cal demanar-la al professorat de la matèria. 

Resta de nivells. De forma excepcional es podran fer tutories personalitzades de forma             
planificada i no continuada amb alumnes i/o famílies en situació de vulnerabilitat per             
l’acompanyament educatiu i emocional i per recollir els objectes personals que           
romanguin a les taquilles. Aquesta acció requereix demanda de cita prèvia a la direcció              
del centre al correu: a8024765@xtec.cat  
 

En segon lloc, cal assenyalar que els alumnes que vinguin al centre hauran de              
complir els requisits següents: 
 •  Absència de simptomatologia compatible amb COVID-19 (febre, tos, dificultat         
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós i que no siguin             
o hagin estat positius per COVID-19 durant els catorze dies anteriors. 
•  No haver estat en contacte amb persones o familiars amb positiu confirmat o             
simptomatologia compatible en els catorze dies anteriors. 
•  Tenir el calendari vacunal al dia. 
•  Que l'alumne/a no presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui           
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per COVID-19. 
 
Les famílies o persones tutores de l’alumnat que vingui al centre han de presentar al               
centre educatiu una declaració responsable, per la qual els seus fills/es compleixen els             
requisits per assistir al centre educatiu. També han d’informar al centre educatiu de             
l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un              
contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.  
 



En tercer lloc, per garantir aquestes accions educatives al centre es prendran les             
mesures següents: 

 

● El professorat en situació de risc o vulnerabilitat no hi serà al centre.             
Continuarà fent teletreball. 

● Organització d'espais al centre/ 15 alumnes per aula. 

● Espais estables i fitxes per l'alumnat. L ́ únic que es mou és el professorat. 

● La mesura bàsica de referència és 4m2 per alumne/a. Distància de 2            
metres. 

● Fluxos de circulació: entrades i sortides graduals. Intervals de 15-20          
minuts. 

● Mesures de protecció i prevenció.  

-EPI'S per al personal del centre. L’alumnat haurà de portar mascareta. 

-Rentat de mans (diversos punts de rentats de mans al centre). 

-Ventilació de les aules. 

● Material Escolar ( res de paper). 

Per finalitzar, recordar que el curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format             
telemàtic el 19 de juny. En cap cas es farà classe presencial, però es garantirà per a               
tot l'alumnat d'ESO i Batxillerat, com fins ara, el seguiment i la docència            
telemàtica que s’està portant a terme al llarg d’aquest tercer trimestre. 

 

 

 
 

 

 
 


