Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Baldiri Guilera

PLA D’OBERTURA DE CENTRE

Seguint les instruccions generals dictades pel Departament d’Educació i la normativa
per al retorn de l’alumnat als centre educatius en aquells territoris que estiguin en Fase
2 de desescalada, la direcció del centre ha elaborat el Pla d’Obertura del Centre,
amb el consens de tota la comunicat educativa, per garantir la seguretat en el retorn a
l’institut.

Aquest pla s’ha dissenyat en previsió que el Prat es trobi en fase 2 de desescalada a
partir del 8 de juny. En cas contrari, està subjecte a modificacions.

1. Organització de l’acció educativa presencial.

Prèviament a l’elaboració d’aquest Pla d’Obertura, els tutors i tutores de grup s’han
posat en contacte amb les famílies, via correu electrònic, per informar-les sobre el
procediment d’obertura.

Totes les famílies han rebut una carta informativa i l’enllaç al document de Declaració
Responsable.

El retorn de l’alumnat és voluntari i la finalització del curs tindrà lloc de forma
telemàtica, el dia 19 de juny.

Els cursos que finalitzen etapa (4t d’ESO i 2n de Batxillerat) es prioritzarà la realització
d’activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs, respectant
sempre el caràcter voluntari, i en grups reduïts d’un màxim de 15 alumnes.

Per a la resta de cursos de secundària i batxillerat es realitzaran activitats d’atenció
tutorial en grups reduïts d’alumnes.

Es podran realitzar tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i emocional
de l’alumnat.

En funció de les demandes rebudes per part de les famílies, mitjançant el lliurament de
la declaració responsable, s’ha establert un calendari d’assistència.

El calendari previst per als nivells que finalitzen etapa és el següent:

4t ESO:

9 de juny, de 9 a 10 h. Sessió d’orientació final d’etapa.
16 de juny, de 9 a 10 h. Sessió d’acompanyament per a la recuperació
extraordinària.

2n Batxillerat: 8 de juny, de 9 a 10.30 h. Sessió d’orientació final d’etapa.
11 de juny, de 9 a 10.30 h. Sessió d’acompanyament per a la
recuperació extraordinària.
15 de juny, de 9 a 10.30 h. Sessió d’orientació per a les PAU.

Les aules en què es realitzaran les activitats abans esmentades són les següents:

Aula 2.7

Aula 2.8

Aula 2.9

2n Batx B

2n Batx C

4t ESO
2n Batx A

L’alumnat estarà acompanyat pel tutor/a de grup, preferentment. En cas que el tutor/a
estigui dintre del personal de grup vulnerable, es substituirà per un altre professor/a de
l’equip docent del grup.
2. Acció tutorial en grup reduït.

Per als nivells educatius de 1r, 2n, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat es podran realitzar
tutories en grup reduït per l’acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat.

El calendari previst per nivells és el següent:

1r Batxillerat: 12 de juny, de 9 a 10 h.
1r ESO: 17 de juny, de 9 a 10 h.
2n ESO: 18 de juny, de 9 a 10 h.
3r ESO: 19 de juny, de 9 a 10 h.

Les aules en què es realitzaran les activitats abans esmentades són les següents:

Aula 2.7

Aula 2.8

Aula 2.9

1r ESO

2n ESO

3r ESO

1r Batx A

1r Batx B

1r Batx C

L’alumnat estarà acompanyat pel tutor/a de grup, preferentment. En cas que el tutor/a
estigui dintre del personal de grup vulnerable, es substituirà per un altre professor/a de
l’equip docent del grup.
3. Mesures preventives.

Per poder reincorporar-se els alumnes hauran de reunir els següents requisits:
•

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea ...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

•

Que no siguin o hagin donat positiu per al SARS-CoV2 durant els 14 dies
anteriors.

•

Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatogia
compatible en els 14 dies anteriors.

•

Calendari vacunal al dia.

•

Presentar la declaració responsable per part de la família.

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre
s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i
sempre mantenint la distància de seguretat.

El personal del centre rebrà l’alumnat a la porta del centre i l’acompanyarà a l’espai
assignat.

Per accedir al centre és imprescindible l’ús de mascareta, donat que no es pot
garantir la distància de seguretat en tot moment. Tots els/les alumnes hauran de fer un
rentat de mans amb gel hidroalcohòlic tant a l’entrada com a la sortida del centre.

Pel que fa a l’espai en les aules, la mesura bàsica de referència és de 4 m2 per
alumne. Les taules s’ocuparan de tal forma que es respecti aquesta referència.

L’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en paper, excepte
en casos imprescindibles.

