
 
PLA DE REOBERTURA INSTITUT BANÚS COVID 1920 

 
 

1. INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL 
Pla elaborat a partir del : PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE 
DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021 I les 
Instruccions del Departament d’Educació per la reobertura del mes de Juny de 2020.  
 
Per assolir els objectius, el Departament presenta al PROCICAT, per a la seva validació, un 
Pla de Reobertura de Centres Educatius en Fase 2 de Desescalada, que és la primera que 
permet l’obertura de centres, ni que encara no sigui només amb activitats reduïdes, i que 
conté les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han 
establert –tant pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i 
vulnerabilitat d’alumnat, professorat i personal. I efectuarà propostes per a l’acció educativa 
amb un triple objectiu: 
1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa. 
2. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. 
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot 
incidint en el treball organitzatiu del retorn. 
 

2. MARC HORARI 
El marc horari consensuat amb les direccions de secundària de Cerdanyola serà de 9:00 a 
13:30h del dilluns 8 de juny al divendres 19 de juny.  
 

3. PROFESSORAT 
a. Total plantilla professorat  55 persones / de risc a  12 / no contestat 5 
b. Total plantilla PAS 

i. 2 conserges / de risc 2 
ii. 2 administratius  

 
4. ALUMNAT 

El retorn de l’alumnat és voluntari. Es prioritza l'alumnat de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat i 
l’alumnat vulnerable. 

Previsió:  

CURS ALUMNAT UEC PREVISIÓ 

4A 31 1 1 

4B 32  1 

4C 32  0 

4D 32  1 

TOTALS 127  3 
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CURS ALUMNAT PAU PREVISIÓ 

2n BATX C 20 19 0 

2n BATX T 12 10 0 

2n BATX H 8 7/8 0 

2n BAtx S 15 10 3 

TOTAL 55 46 3 

 
Altre alumnat del centre: 
 
PRIMER 

1r A 24 0 

1r B 24 1 

1r C 24 1 

1r D 24 1 

Total 98 3 

 
SEGON 

● 2nA: 31 
● 2nB: 31 
● 2nC: 30 
● 2nD: 31 

Total alumnat 2n: 123.   De moment no vindrà ningú per no tenir carnet de vacunació.  
 
TERCER  

3r A 31 0 

3r B 28 0 

3r C 32 1 

3r D 30 1 

Total 121 2 

 
Total alumnat 3r: 121 
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1r BATXILLERAT  

 

1r Científic 32 1 

1r Tecnològic 13 0 

1r Humanístic 21 0 

1r Social  18 0 

Total 84 1 

 
Total 1r de BATX 84 
 
ORGANITZACIÓ INTERNA  

 
1. Organització de l’acció educativa presencial 

EL CURS ACABA TELEMÀTICAMENT  
a. Resum de nombre d’alumnes dels nivells  a 04.juny de 2020 

i. 1r d’ESO: 3 persones  
ii. 2n ESO: no es contempla la oportunitat per no tenir carnet de vacunació 

al dia.  
iii. 3r d’ESO: 2 persones  
iv. 4t d’ESO: 3 persones  
v. 1r de Batxillerat: 1 persona 
vi. 2n de Batxillerat: 14  persones  

 
b. Organització de grup i alumnes i del professorat 

 
curs aules accés  

1r 0,1,2,3 exterior volei 

3r 4 i 5 exterior tennis taula 

4t 17, 18, tec 2 escala de fusta 

Batx 7 i 8 exterior entrada gual 

Tots Biblioteca  exterior 

 
c. Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)( Si s’escau) 

i. 2n Batx : 9:00 a 13:00   Esbarjo 10:00 a 10:45 
ii. 4t d’ESO: 9:15 a 13:00  
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d. Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe 

i. 2n Batxillerat: aula 8 
ii. 4t ESO: 17, 18, tec 2 
iii. SIEI: aula 29 

 
e. Planificació de les actuacions d’atenció personalització o acció tutorial en un 

grup reduït, que preveu el centre educatiu. 
i. Altres grups: Únicament tutors/es o orientadores  

1. 1r Batx: aula 7  accés exterior 
2. 3r d’ESO: aules 4 i 5 accés exterior  
3. SIEI: aula 29  

ii. Professorat accés porta principal. Obertura de la  sala de professorat i 
dels departaments d’àmbits. 

 
2. Recursos disponibles : 

a. Subalterns: 0 
b. Administratius: 1 
c. Equip directiu: 4 
d. Professorat  

i. 2n Batxillerat:  Coordinadora i 1 tutora 
ii. 4t d’ESO:  4 tutors/es  
iii. 1r Batx:  Coordinadora 1 tutor 
iv. 1r d’ESO: Coordinador i 4 tutores  
v. 2n d’ESO Coordinadora i 3 tutors/es 
vi. 3r d’ESO, coordinadora i 4 tutors/es 
vii. Resta professorat: 35 

e. Participació professorat 
i. Equip directiu: dos persones al centre. (torns rotatius) 
ii. Tutors/es, concreten hores de tutories individualitzades i informen a Equip 

Directiu (es recull a Excel compartit) 
iii. Professorat  disponible realitza suport al centre en torns de 2 / 4 hores 

diàries. Amb un màxim de 4 persones al centre a banda de l’Equip directiu i 
PAS (es recull proposta a un Excel per tal de no coincidir i segons horari 
telemàtic del professorat).  Funció de suport a l’alumnat, recollida de 
material, suport a l’equip directiu i administració si s’escau.  

iv. Biblioteca : 1 persona per recollida de llibres de préstec. 
 

3. Mesures de seguretat: 
a. Neteja diària desinfectant totes les aules implicades, espais de pas, lavabos, sala 

de professorat i departaments 
b. Les portes estan obertes per evitar contactes amb timbres o poms.  

En arribar al centre tothom ha de netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic i dur la 
seva mascareta posada. 

c. Alumnat ha de portar el paper  de declaració responsable de les famílies signat de 
casa. 
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d. Personal i alumnat amb mascareta  
e. Gel hidroalcohòlic a  l’entrada i totes les aules  d’ús. 
f. 1 rotllo de paper de neteja a cada aula: papereres i contenidors per paper i per 

plàstics 
g. Rentar les mans  i distanciament físic superior a un metre. 
h. Ventilar els espais 10’ cada hora o tenir la finestra oberta 

 
 
 
 

4. DIRECTRIUS  
 
El centre obrirà a partir del 8 de juny durant dues setmanes per atendre les necessitats que 
puguin sorgir de l'alumnat. 
 
La forma de procedir AMB L'ALUMNAT serà la següent: 
 
- Tot aquell alumnat que vulgui venir al centre per ser atès (suport emocional, orientació, cohesió                
familiar,...) haurà de contactar amb el/la seu/va tutor/a per acordar el/s dia/es en què es podran                
trobar al centre (tal i com està explicat a la pàgina web del centre). El/La tutor/a comunicarà a la                   
Direcció del centre el/s dia/es acordat/s i aleshores rebrà instruccions de l'aula que podran              
ocupar i l'accés a aquesta. En el cas que el/la tutor/a no pugui atendre a l'alumnat (per exemple,                  
per pertànyer al grup de risc) serà el/la coordinador/a de nivell qui assistirà al centre per atendre                 
aquest alumnat.. 
- Tot aquell alumnat de 2n de Batxillerat que vulgui venir al centre a repassar per la Selectivitat                  
haurà de contactar amb el/la professor/a per acordar el/s dia/es en què es podran trobar al                
centre (tal i com està explicat a la web del centre). El/La professor/a comunicarà a la Direcció del                  
centre el/s dia/es acordat/s i aleshores rebrà instruccions de l'aula que podran ocupar i l'accés a                
aquesta. 
- Tot aquell alumnat que vulgui venir al centre a retornar llibres haurà de demanar cita prèvia (tal i                   
com està explicat a la pàgina web del centre). El retorn dels llibres es durà a terme a la Biblioteca                    
del centre. 
- Tot aquell alumnat que vulgui venir al centre a recollir el contingut de la seva guixeta haurà de                   
demanar cita prèvia (tal i com està explicat a la pàgina web del centre). Un cop al centre, el                   
professorat de suport l'acompanyarà fins a la guixeta per tal que pugui recollir les seves               
pertinences.. 
- EN TOTS ELS CASOS ANTERIORS L'ALUMNAT HAURÀ DE PORTAR EL DOCUMENT DE             
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES FAMÍLIES SIGNAT PER PODER ACCEDIR AL          
CENTRE. 
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La forma de procedir AMB EL PROFESSORAT serà la següent: 
 
- Tutor/a o professorat de Batxillerat que hagin quedat amb l'alumnat pels motius anteriorment              
citats, assistirà al centre a fer aquestes tasques i, un cop acabada la trobada, marxarà del centre. 
- Es comparteix un full de càlcul (Horari COVID) on el professorat considerat no vulnerable (per                
l'aplicatiu ja compartit) i sense justificació d'absència per altres motius haurà de seleccionar un              
mínim d'una franja horària d'un dia al que hi assistirà per donar suport al centre. ES DEMANA                 
QUE TOTES LES FRANGES DE TOTS ELS DIES estiguin ocupades, com a mínim per un/a               
professor/a i com a màxim per dos. Les tasques de suport són les anteriorment mencionades               
amb l'alumnat. 
 
 
- El professorat de suport al centre s'instal·larà a la sala de professorat de la primera planta, on                  
es pot garantir la distància de seguretat de 2 metres. 
- Mentre el professorat de suport no estigui atenent les diverses necessitats que sorgeixin, podrà               
treballar a la sala de professorat. 
- Es recomana que el professorat de suport no tingui cap altre ocupació (com reunions virtuals de                 
departament, classe o consulta virtual amb l'alumnat, reunió d'avaluació...) mentre hi sigui al             
centre. Per això es recomana que es tinguin present aquestes coses de cara a la seva elecció de                  
la franja i dia d'assistència al centre. 
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