
PLA D’OBERTURA INSTITUT “CAL GRAVAT” (Fase 2 de desescalada 
Covid-19) 
 
Informacions Generals 
 

● El curs, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el divendres 19 de juny. 
● El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
● L’assistència de l’alumnat a partir de l’1 de juny es farà prèvia demanda al tutor/a               

individual i s’haurà de presentar aquesta declaració responsable conforme es          
compleixen els requisits indicats en aquest PLA D’OBERTURA. Important veure les           
mesures de seguretat que s’adjunten (*). 

● El criteri general és que només en casos específics es reactivarà el servei de              
transport escolar. 
 

 
Activitats segons objectius del Pla i per nivells: 
 
1r, 2n i 3r d’ESO i 1r Batxillerat: 
✓ Les activitats avaluables i els aprenentatges significatius es continuaran         

telemàticament (Classroom).  
✓ Es mantindran les videoconferències setmanals de tutoria i de matèries. 
✓ L'acompanyament personalitzat de l’alumnat que ho sol·liciti previst (9 a 13h.)           

L’alumnat haurà de demanar cita prèviament amb el tutor/a individual a través dels             
canals usuals de comunicació. I si s’escau, podrà assistir a l’entrevista amb un únic              
familiar. 

 
4t ESO:  
✓ Per l’alumnat de 4t, ja que finalitza l’etapa, l’acompanyament tutorial estarà centrat            

en l’orientació. Sempre que ho sol·liciti o requereixi el/la tutor/a individual o            
professor/a amb cita prèvia. 

✓ L’acollida alumnat 4t orientat cicles/PFI es realitzarà el 5 de juny coincidint amb el              
període de preinscripció de CFGM, prèvia convocatòria amb el tutor. 
 

2n Batxillerat: 
✓ Les activitats de preparació de les PAU continuaran a través del Classroom i             

acompanyats pels professorat de les matèries. 
✓ Es podrà atendre alumnat per resoldre dubtes i preparar les PAU. L’horari presencial             

serà de 9 a 13h. Sempre que ho sol·liciti o requereixi el/la tutor/a individual o               
professor/a amb cita prèvia. 

✓ Es realitzaran les proves extraordinàries presencialment del 15 al 19 de juny, seguint             
les mesures de seguretat. 

 
2n FPB: 
✓ Per l’alumnat de 2n, ja que finalitza l’etapa, l’acompanyament tutorial estarà centrat            

en l’orientació. Sempre que ho sol·liciti o requereixi la tutora i amb cita prèvia. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1O8_vp-R4EXscugF-xpEc37FRPYY4_fl4/view?usp=sharing


 
Recollida material, matrícula, notes i material per inici curs 2020-21:  
➢ Pel que fa al retorn de llibres, l’empresa Iddink es posarà en contacte amb les               

famílies. 
➢ La matrícula del curs 2020-21 per l’alumnat que continua, serà de forma telemàtica             

i properament us n’informarem.  
➢ En quan a l’entrega de notes s’enviaran per mail a les famílies un cop acabades               

les avaluacions: 
 

ESO 12 de juny - butlletins del 3r trimestre i final ordinària  
26 de juny - butlletins de l’extraordinària (només per alumnat que han 
fet alguna/es prova/es extraordinària/es) 

1r BATX 16 de juny - butlletins del 3r trimestre i final ordinària. 
setembre - avaluació extraordinària 

2n BATX 5 de juny - butlletins final ordinària 
22 de juny - butlletins de l’extraordinària (només per alumnat que han 
fet alguna/es prova/es extraordinària/es) 

FPB 26 de juny - butlletins 3r trimestre i certificat final de curs. 

 
➢ Si algun alumne ha de recollir material del centre, cal posar-se d’acord amb el/la               

tutor/a individual. 
 
Mesures de seguretat: 
Requisits per poder venir presencialment 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’alumnat 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 el seu equip mèdic               
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. 

● Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la              
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill                 
o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no              
podrà assistir al centre. 



 
 
Actuacions si es detecta algun cas: 
 
En cas d’aparició de símptomes en l’alumnat al centre: 

● Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 
● Informar a direcció 
● Avisar pares, mares o tutors. 
● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció             

primària o pediatra. 
● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 
● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

 
En cas d'aparició de símptomes en un treballador/a: 

● No assistir al centre 
● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 
● Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la             

direcció del centre 
● Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i           

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en           
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu                
seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus                
possibles contactes. 

 
 


