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0. Justificació 

Durant el mes de juny de 2020 l’Institut Cabrils planteja la reobertura a partir de que el municipi 
de Cabrils estigui en Fase 2 de desescalada seguint les següents instruccions del Departament 
d’Educació: 

1. 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  

2. INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS (Per al 
desplegament 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, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 
2020) - JUNY 2020  

3. Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius 
d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.  

1. Objectius 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, continuarà desenvolupant-se en format telemàtic i acabarà el dia 
19 de juny. 

L’assistència de l’alumnat al centre durant aquest període és totalment voluntària i, en tot cas, 
s’haurà de fer observant les mesures que les autoritats sanitàries han establert, per que fa a 
l’adequació d’espais, a les mesures de distanciament i higiene i a la vulnerabilitat d’alumnat i 
personal del centre. 

Els objectius que el Departament d’Educació planteja per aquest període d’obertura són: 

1. L’acció educativa presencial per als alumnes de 4t d’ESO, en grups de 15 alumnes com a 
màxim, per realitzar activitats no lectives entre les que es prioritzaran les d’orientació dels 
estudis possibles a seguir el proper curs. 

2. L’atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. Per 
realitzar-la es programarà un dia i una hora de retrobament de l’alumnat i, si s’escau, d’un 
únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula.  
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2. Marc horari 

El marc horari de totes les activitats que es realitzaran al centre serà de dilluns a divendres de 9.00 
a 13.00. 

3. Previsió de professionals que assistiran al centre 

Nombre de professionals que pot estar present al centre es determina mitjançant la informació 
rebuda del Servei de PRL del Departament. 

La direcció del centres ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de 
declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.  

Per aquest motiu: 

Prèviament, la direcció ha donat d’alta a tots els treballadors del centre al GUAC autoritzant-los 
amb PRESÈNCIA COVID-19  

Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la declaració 
responsable mitjançant l’enllaç següent:  

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ  

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb 
diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia 
pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més 
grans de 60 anys.  

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny.  

La informació de la declaració responsable és tractada directament pel personal sanitari de les 
unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19 i comunica el resultat a la direcció 
del centre. 

Igualment, cal tenir en compte el següent: 

5. Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec. 

5.1. El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que 
hagi de prestar serveis presencials gaudirà de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat 
horària, règim de torns i d’horaris especials que el centre determini per tal de dur a terme les 
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activitats educatives presencials fins a final del curs 2019-20 

5.2. El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que 
s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades, 
sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis 
presencials a jornada complerta en el sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis de 
forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no presencial. Cal acreditar alguna 
d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una declaració responsable de la persona 
interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones 
dependents i adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que 
presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què 
presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis 
responsables i per part de la Inspecció de Serveis. 

La direcció del centre demanarà al personal que estigui en aquesta situació que li ho comuniqui i 
que ho acrediti convenientment. 

Tenint en compte tota aquesta informació, es pot disposar de l’acció presencial del següent 
nombre de professionals: 

Tipus PAS PAE Professorat Total 

Nombre 0 0 34 34 

 

4. Previsió d’alumnat que assistirà al centre 

Prèviament a l’obertura ens dirigirem a les famílies per preveure quins alumnes assistiran al centre. 

S’enviarà un escrit informatiu al respecte que es recull com a ANNEX 1 d’aquest pla. 

Formació de grups amb l’alumnat de 4t d’ESO 

Per poder organitzar les trobades en grups no superiors a 15 alumnes es demanarà a les 
famílies que emplenin la següent enquesta fins el dia 4 de juny. 

Entrevistes tutorials amb l’alumnat de tots els nivells 

Per concertar les entrevistes es demanarà que els pares/mares/tutors s’adrecin 
directament al tutor o tutora del grup via correu electrònic o missatge d’iEduca per 
concertar dia i hora per la trobada. Es demarà també que li indiquin, si és el cas, quin 
familiar assistirà a l’entrevista. Aquest contacte s’haurà de produir fins el dia 4 de juny. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRiQznMIQqgZbM5oHh0wAnHNBjcXUhXJ7uNHFEd9oRtFiHGg/viewform
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5. Organització de l’acció educativa presencial 

5.1. Alumnat de 4t d’ESO  

Es preveu que assisteixi el següent nombre d’alumnes: 

Grup Alumnes 

4 ESO A 2 

4 ESO B 5 

4 ESO C 1 

L’atenció es farà en grups de 15 alumnes com a màxim que estaran amb el tutor o tutora a la seva 
aula de grup. 

El calendari de sessions de tutoria serà: 

Grup Dia Horari Aula 

4 ESO A 8/6/20 11.00-12.00 4A 
4 ESO B 9/6/20 11.00-12.00 4B 

4 ESO C 10/6/20 11.00-12.00 4C 

Els alumnes entraran a l’hora de l’inici de les sessions i sortiran al final. No hi haurà esbarjo. 

Els alumnes SIEI realitzaran activitats programades específicament per les professionals d’aquest 
servei d’acord amb el següent calendari: 

Nivell Alumnes Dies Horari Aula 

1 ESO- 0 0    
2 ESO-1 1 11 i 18/6/20 11.00-12.00 SIEI 

3 ESO-1 1 11 i 18/6/20 11.00-12.00 SIEI 
4 ESO-1 1 11 i 18/6/20 11.00-12.00 DEP ORIENTACIÓ 

 

5.2. Entrevistes tutorials en tots els nivells 

Cada tutor es trobarà individualment amb els alumnes i, si s’escau, amb un únic familiar en una 
entrevista que es programarà prèviament i que tindrà una durada màxima de 15 minuts. 

Les entrevistes es programaran en dos dies per a cada grup classe i es realitzaran un espai diferent 
cada grup. 



 

 
 
Avinguda de les escoles 12 
08348 Cabrils (Barcelona) 
Tel. 937 531 198 
centre@inscabrils.cat 

 7 

Els alumnes i els seus familiars arribaran al centre a l’hora de l’entrevista i s’esperaran al vestíbul 
fins que el tutor o tutora els rebi i els condueixi a l’espai on s’entrevistaran. 

El calendari de la programació d’entrevistes tutorials per grups-classe serà el següent: 

Grup Dies Horari Aula 

1 ESO A 8, 12 i 18 juny 9.00 – 13.00 1A 

1 ESO B 8, 12 i 18 juny 9.00 – 13.00 1B 
1 ESO C 8, 12 i 18 juny 9.00 – 13.00 1C 

2 ESO A 9, 15 i 19 juny 9.00 – 13.00 1A 
2 ESO B 9, 15 i 19 juny 9.00 – 13.00 1B 

2 ESO C 9, 15 i 19 juny 9.00 – 13.00 1C 

2 ESO D 9, 15 i 19 juny 9.00 – 13.00 3A 
3 ESO A 10 i 16 juny 9.00 – 13.00 1A 

3 ESO B 10 i 16 juny 9.00 – 13.00 1B 
3 ESO C 10 i 16 juny 9.00 – 13.00 1C 

4 ESO A 11 i 17 juny 9.00 – 13.00 1A 

4 ESO B 11 i 17 juny 9.00 – 13.00 1B 
4 ESO C 11 i 17 juny 9.00 – 13.00 1C 

Es preveurà també l’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP, d’aquell 
alumnat que, per diferents motius, hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o 
de l’alumnat de necessitats educatives especials.  

6. Requisits que haurà de complir l’alumnat que assisteixi al centre 

1. L’alumnat haurà de portar el primer dia la declaració responsable (que adjuntem) signada 

pel pare, mare o tutor legal conforme compleix 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 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 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 
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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 aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

2. Les famílies vigilaran l’estat de salut dels fills o filles prenent-los la temperatura abans de 

sortir de casa. Si té febre o algun símptoma compatible amb la COVID-19 no podrà assistir 

al centre. 

3. Les famílies han d’informar al centre de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 

familiar de l’alumne. 

4. Els familiars que acompanyin l’alumnat han de complir els mateixos requisits i respectar les 

mateixes mesures de protecció i prevenció generals.  

7. Mesures de protecció i prevenció 

Per tal de mantenir un entorn segur caldrà que es respectin les següents mesures: 

1. Les entrades es faran esglaonades, segons el volum d’alumnat a atendre. 

2. S’han de respectar escrupolosament les indicacions sobre: l’entrada i sortida del centre, els 

espais que es poden ocupar i la circulació pels passadissos. 

3. Es farà un ús controlat dels lavabos i estarà prohibit l’ús de les fonts. 

4. S’ha mantenir en tot moment la distància màxima de seguretat de 2 metres entre l’alumnat 

i entre l’alumnat i les persones adultes.  

5. Tot l’alumnat haurà d’assistir amb mascareta al centre. L’ús de mascaretes és obligatori en 

tot el recinte escolar. 
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6. Dins les aules, es podrà prescindir de les mascaretes sempre i quan es mantingui la distància 

de seguretat de 2 metres entre persones i ho autoritzi el professorat. 

7. Es vetllarà perquè hi hagi una ventilació adequada dels espais. 

8. Es desinfectaran diàriament tots els espais utilitzats. 

9. No hi haurà servei de cantina ni es preveu la utilització del pati. 

10. Es requerirà que l’alumnat es renti les mans amb aigua i sabó i/o gel hidroalcohòlic a 

l’arribada i a la sortida del centre educatiu i abans i després d’anar al WC. 

11. Les persones adultes que acompanyin l’alumnat no podran accedir al recinte escolar sinó que 

hauran de deixar-los a la porta de l’institut. Si alguna persona adulta ha d’entrar al recinte 

haurà de ser amb cita prèvia. 

12. En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a durant la seva presència al centre: 

o Se l’aïllarà en un despatx. 

o S’avisarà a la mare, pare, tutora o tutor legal. 

o S’informarà al CAP de Cabrils per tal que activi els protocols previstos. 

o Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

13. La vulneració de les normes de prevenció i protecció per part de qualsevol alumne/a serà 

considerada una falta greu per a la convivència en el centre, i implicarà, com a mesura 

preventiva, la possibilitat de no assistència al centre. 

8. Servei de transport 

L’únic alumnat que utilitza habitualment el servei de transport és el que rep el SIEI. En aquest cas, 
es preguntarà a les famílies dels alumnes que hagin d’assistir al centre si necessiten aquest servei 
per l’horari d’atenció específic d’aquest període i, en cas afirmatiu, s’acordarà amb el Consell 
Comarcal del Maresme l’organització d’aquest servei. 

9. Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 

Es pactaran amb l’empresa que ofereix el servei de neteja del centre les pautes de ventilació, les 
pautes generals de neteja i desinfecció i les zones i punts on cal intensificar la neteja i la 
desinfecció seguint el que s’indica a l’annex de les “Instruccions per a l’organització de l’obertura 
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dels centres educatius – juny 2020”. 
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ANNEX: Carta enviada a les famílies el dia 2 de juny de 2020 

 

 

REOBERTURA DEL CENTRE DURANT EL MES DE JUNY 

Benvolgudes famílies, 

Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos com es farà la reobertura del nostre centre aquest final 

de curs seguint el que estableix el Departament d’Educació en el document Instruccions per a 

l’organització de l’obertura dels centres educatius. 

Cal destacar primerament que el curs 2019-2020, a nivell lectiu, continuarà desenvolupant-se en 

format telemàtic i acabarà el dia 19 de juny. 

El període d’obertura del centre es preveu que sigui entre el 8 i el 19 de juny sempre que el nostre 

municipi estigui en Fase 2 de desescalada. 

El marc horari de totes les activitats que es realitzaran al centre serà de 9.00 a 13.00. 

Cal tenir present també que l’assistència de l’alumnat al centre durant aquest període és 

totalment voluntària i que, en tot cas, s’haurà de fer observant les mesures que les autoritats 

sanitàries han establert, per que fa a l’adequació d’espais, a les mesures de distanciament i higiene 

i a la vulnerabilitat d’alumnat i personal del centre. 

Els objectius que el Departament d’Educació planteja per aquest període d’obertura són: 

1. L’acció educativa presencial per als alumnes de 4t d’ESO, en grups de 15 alumnes com a 

màxim, per realitzar activitats no lectives entre les que es prioritzaran les d’orientació dels 

estudis possibles a seguir el proper curs. 

2. L’atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. Per 

realitzar-la es programarà un dia i una hora de retrobament de l’alumnat i, si s’escau, d’un 

únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula.  

Per poder organitzar aquesta obertura, atès que una part del personal del centre no hi podrà 

assistir per pertànyer a grups d’especial vulnerabilitat o per tenir fills menors de 12 anys o 

persones dependents a càrrec, necessitem saber si desitgeu que el vostre fill o filla assisteixi al 

centre aquests dies. Quan tinguem les vostres respostes us informarem amb concreció sobre els 

dies i hores d’assistència. 
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Trobades en grup de l’alumnat de 4t d’ESO 

Per poder organitzar les trobades en grups no superiors a 15 alumnes cal que empleneu la 

següent enquesta fins el dia 4 de juny. 

Entrevistes tutorials amb l’alumnat de tots els nivells 

Per concertar les entrevistes us heu d’adreçar al tutor o tutora del grup via correu 

electrònic o missatge d’iEduca per concertar dia i hora per la trobada. Us demanem també 

que li indiqueu, si és el cas, quin familiar assistirà a l’entrevista. 

Per facilitar la tasca de programació d’entrevistes necessitem que contacteu amb el tutor o 

tutora fins el dia 4 de juny. 

Condicions per poder assistir al centre 

5. L’alumnat haurà de portar el primer dia la declaració responsable (que adjuntem) signada 

pel pare, mare o tutor legal conforme compleix 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 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 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 aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRiQznMIQqgZbM5oHh0wAnHNBjcXUhXJ7uNHFEd9oRtFiHGg/viewform
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• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

6. Les famílies vigilaran l’estat de salut dels fills o filles prenent-los la temperatura abans de 

sortir de casa. Si té febre o algun símptoma compatible amb la COVID-19 no podrà assistir 

al centre. 

7. Les famílies han d’informar al centre de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 

familiar de l’alumne. 

Mesures de protecció i prevenció 

14. Les entrades es faran esglaonades, segons el volum d’alumnat a atendre. 

15. S’han de respectar escrupolosament les indicacions sobre: l’entrada i sortida del centre, els 

espais que es poden ocupar i la circulació pels passadissos. 

16. Es farà un ús controlat dels lavabos i estarà prohibit l’ús de les fonts. 

17. S’ha mantenir en tot moment la distància màxima de seguretat de 2 metres entre l’alumnat 

i entre l’alumnat i les persones adultes.  

18. Tot l’alumnat haurà d’assistir amb mascareta al centre. L’ús de mascaretes és obligatori en 

tot el recinte escolar. 

19. Dins les aules, es podrà prescindir de les mascaretes sempre i quan es mantingui la distància 

de seguretat de 2 metres entre persones i ho autoritzi el professorat. 

20. Es vetllarà perquè hi hagi una ventilació adequada dels espais. 

21. Es desinfectaran diàriament tots els espais utilitzats. 

22. No hi haurà servei de cantina ni es preveu la utilització del pati. 

23. Es requerirà que l’alumnat es renti les mans amb aigua i sabó i/o gel hidroalcohòlic a 

l’arribada i a la sortida del centre educatiu i abans i després d’anar al WC. 

24. Les persones adultes que acompanyin l’alumnat no podran accedir al recinte escolar sinó que 

hauran de deixar-los a la porta de l’institut. Si alguna persona adulta ha d’entrar al recinte 

haurà de ser amb cita prèvia. 

25. En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a durant la seva presència al centre: 
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o Se l’aïllarà en un despatx. 

o S’avisarà a la mare, pare, tutora o tutor legal. 

o S’informarà al CAP de Cabrils per tal que activi els protocols previstos. 

o Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

26. La vulneració de les normes de prevenció i protecció per part de qualsevol alumne/a serà 

considerada una falta greu per a la convivència en el centre, i implicarà, com a mesura 

preventiva, la possibilitat de no assistència al centre. 

Recollida de material al centre 

La recollida del material que roman en el centre es farà de manera organitzada abans del 30 de 

juny. Rebreu més instruccions al respecte. 

Salutacions, 

Jordi Xaubet i Girvés 

Director 

Cabrils, 1 de juny de 2020 
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