
PLA D’OBERTURA INSTITUT MONTJUÏC Juny 2020  
 

Qui pot assistir al centre ? 
L’assistència és totalment voluntària, el curs acaba de forma telemàtica. 

Alumnat 2n batxillerat: suport lectiu i d’orientació (de 9 a 11 h) 

Alumnat 1r batxillerat: suport orientació (cita prèvia) 

Alumnat 4t eso: suport lectiu i d’orientació. (de 9 a 11 h) 

Alumnat 1r a 3r ESO: tutoria individual amb cas de necessitat (cita prèvia) 

 

Què cal fer abans d’assistir al centre ? 
1. Alumnat 2n batxillerat i 4t eso: IMPRESCINDIBLE comunicar-ho al 

correu electrònic del centre a8013093@xtec.cat especificant a 

l’assumpte de correu el curs i nom i cognoms de l’alumne/a abans 

de les 13:00 h del 5 de juny. 

 

           Alumnat 1r Batxillerat i 1r a 3r ESO:     IMPRESCINDIBLE   trucar    al  

           telèfon 93 223 02 21 de 9h a 13:00 h demanant cita prèvia abans de     

           les 13 h del 5 de juny.        

 

           És IMPRESCINDIBLE avisar abans de les 13:00 hores del divendres 5  

           de juny per poder fer la planificació d’espais i de personal. 

 

2. Presentar la declaració responsable a l’entrar al centre en format 

paper conforme l’alumne/a compleix els requisits per assistir al 

centre educatiu que podeu trobar a l’enllaç: 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdmini

strativa/A817.pdf 

 

3. Requisits per poder assistir al centre 

● 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 estat positives per al SARS-CoV 2 
durant els 14 dies anteriors. 

● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu 
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 



dies anteriors. 
● Calendari vacunal al dia. 

● En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica 
d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de 
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-
CoV2, es valorarà de manera conjunta-amb la família 
o persones tutores i els equips mèdics de referència, 
la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.  Es 
consideren malalties de risc per a la CovID-19: 

○ Malalties respiratòries greus que precisen 

medicació o dispositius de suport ventilatori. 

○ Malalties cardíaques greus. 

○ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple 

aquell alumnat que precisa tractaments immunosupressors). 

○ Diabetis mal controlada. 

○ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
Mesures de seguretat 

1. Assistir amb mascareta a l’institut. 

2. Prohibit l’ús de qualsevol material o element comunitari (fonts, 

bancs, roba...) 

3. Distància mínima de 2 metres de seguretat entre persones. 

4. Rentar-se les mans. 

5. Portar TOT el material escolar necessari. 

6. Portar ampolla d’aigua. 

 

Documents de referència 

 
PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA   FINALITZACIO    ́    

DEL   CURS    2019-2020    I    PER   A   L’ORGANITZACIO    ́    I FUNCIONAMENT   DELS   CENTRES   I   

ELS   ESTUDIS   DEL   CURS   2020-2021. 

 

INSTRUCCIONS  PER  A  L’ORGANITZACIO  ́  DE  L’OBERTURA  DELS  CENTRES EDUCATIUS (Per al 

desplegament del PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS  EN  FASE  2  DE  DESESCALADA  EN  

LA  FINALITZACIO  ́  DEL  CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIO ́ I FUNCIONAMENT DELS 

CENTRES I ELS 

 


