
PLA DE REOBERTURA DE L'INSTITUT DE CAMARLES

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que
permet l’obertura de centres, és el següent:

 

Objectius: 

1. Suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa 
que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat).

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 

Aquest pla d’obertura propi té en compte els aspectes següents: 

1. ALUMNAT

• El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

• Els  tutors  i  tutores,  així  com  la  resta  de  professorat,  continuaran  amb  l'acció
telemàtica tal i com s'ha estat fent fins ara.

2. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 

• El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 

• Es prioritzaran les  activitats d'orientació per a l'alumnat de  4t d'ESO i 2n de
Batxillerat. Es programaran sessions telemàtiques d'atenció grupal.

• Excepcionalment es donarà una atenció personalitzada del tutor o tutora amb
l'alumnat en qualsevol curs i nivell. La via preferent serà fer-la telemàticament,
tot i que si no és possible s'haurà de programar el dia i hora de retrobament de
l'alumne i, si escau, d'un únic familiar amb el tutor o tutora de l'aula. En el cas que
la tutoria sigui presencial tindrà lloc a l'aula a la qual pertany l'alumne. S'haurà de
contactar amb el tutor/a per tal d'acordar el dia i l'hora i s'haurà de presentar una
declaració responsable conforme es compleixen el requisits per poder accedir al
centre.  El  model  de  la  declaració  responsable  el  trobareu  al  final  d'aquest
document.

ESO

• Del dia 2 de juny al 19 de juny, d'11:00 h a 12:00 h, s'atendrà als alumnes o a les
famílies que hagin demanat cita prèvia al tutor/a.

• El  dia  15  de  juny s'enviaran  les  notes  de  l'avaluació  final  ordinària  al  correu
electrònic de les famílies. Es demana que les famílies envien un correu al tutor/a
per tal de confirmar la recepció de les notes.



• Els  dies  22  i  23  de  juny es  faran  les  proves  extraordinàries  de  recuperació.
Aquestes es realitzaran telemàticament. 

• El  dia  26  de  juny s'enviaran  les  notes  de  l'avaluació  extraordinària  al  correu
electrònic de les famílies. Es demana que les famílies envien un correu al tutor per
tal de confirmar la recepció de les notes.

1r BATXILLERAT

• Del dia 2 de juny al 19 de juny,  de 12:00 h a 13:00 h, s'atendrà als alumnes o a
les famílies que hagin demanat cita prèvia a la tutora.

• El  dia  15  de  juny s'enviaran  les  notes  de  l'avaluació  final  ordinària  al  correu
electrònic de les famílies. Es demana que les famílies envien un correu al tutor/a
per tal de confirmar la recepció de les notes.

• Les proves extraordinàries seran al setembre. El calendari es penjarà a la pàgina
web.

2n BATXILLERAT

• Del 2 al 19 de juny, de 10:00 h a 11:00 h, es faran classes de suport a les PAU. La
tutora comunicarà al alumnes el calendari de les diferents matèries.

• El  dia  2  de  juny s'enviaran  les  notes  de  l'avaluació  final  ordinària  al  correu
electrònic de les famílies. Es demana que les famílies envien un correu a la tutora
per tal de confirmar la recepció de les notes.

• Del 15 al 18 de juny es faran les proves extraordinàries de recuperació. Aquestes
es realitzaran telemàticament. 

• El  dia  22  de  juny s'enviaran  les  notes  de  l'avaluació  extraordinària  al  correu
electrònic de les famílies. Es demana que les famílies envien un correu al tutor per
tal de confirmar la recepció de les notes.

2.1 Requisits per poder accedir al centre:

• Presentar la declaració responsable.

• És obligatori l'ús de mascareta.

• 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. 



• No presentar una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el
risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, 

Malalties respiratòries, malalties cardíaques greus, malalties que afecten al sistema
immunitari, diabetis, malalties neuromusculars o encefalopaties.

2.2 Servei d'atenció

S'atendrà telefònicament de 10:00 h a 12:00 h als telèfons 977471748 / 977470444 per a
acordar les cites prèvies per tal de realitzar tràmits administratius.

3. SERVEIS DE CENTRE

NO hi haurà servei de transport escolar ni de cantina.

4. PERSONAL

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 severa, malaltia pulmonar crònica, insuficiència renal crònica, immunodepressió,
càncer, dones embarassades, més grans de 60 anys, obesitat mòrbida (IMC>40).

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

5. ESPAIS 

L'entrada al centre s'efectuarà per la porta principal.

El centre habilitarà la sala de professors, biblioteca, despatxos i aules per a organitzar el
reinici  de les activitats  presencials,  tenint  en compte que quan calgui  fer-les en grup,
aquests han de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de
contagi.



6. MESURES DE SEGURETAT

6.1 Mesures de protecció i prevenció

Distanciament físic. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre.

Rentat de mans. 

En adolescents, es requerirà desinfecció de mans: 

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
Abans i després d’anar al WC 
Abans i després de les diferents activitats 

En el cas del personal que treballa a l’Institut, el rentat de mans es durà a terme: 

A l’arribada al centre, 
Abans i després d’anar al WC 
Com a mínim una vegada cada 2 hores 

Es  garantirà  la  disponibilitat  de  sabó  amb  dosificador  als  lavabos.  En  punts  
estratègics (accessos al centre, sala professors, biblioteca, secretaria, consergeria ...) 
es col·locaran dispensadors de  solució hidroalcohòlica per a ús del personal de  
l’Institut. 

Mascaretes. Es preceptiu l'ús de mascareta higiènica amb compliment norma UNE. 

6.2 Ventilació, neteja i desinfecció d'espais

És necessari ventilar les instal·lacions interiors 3 vegades al dia, almenys 10 minuts 
cada vegada. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys 
diària.  Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots  
aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte 
amb les mans.
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària i 
batxillerat (per a alumnes menors de 18 anys) 
 
Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport  
 
Nom de l’alumne/a Curs 
 

Declaro, responsablement:  

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

x No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 
amb qualsevol altre quadre infecciós. 

x No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.  

x No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

x Té el calendari vacunal al dia.  

2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 
 

 Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:  

x Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
x Malalties cardíaques greus. 
x Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
x Diabetis mal controlada. 
x Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  

x Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
x Malalties cardíaques greus. 
x Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
x Diabetis mal controlada. 
x Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 
 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data  
 
Signatura  
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Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres 
ensenyaments) 
 
Dades personals 
Nom de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport  
 
Centre educatiu Curs 
 

Declaro, responsablement:  

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

x No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 
amb qualsevol altre quadre infecciós. 

x No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.  

x No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

x Tinc el calendari vacunal al dia.  

2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 
 

 Que no pateixo cap de les malalties següents:  

x Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
x Malalties cardíaques greus. 
x Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
x Diabetis mal controlada. 
x Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

 Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre 
l’activitat escolar:  

x Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
x Malalties cardíaques greus. 
x Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
x Diabetis mal controlada. 
x Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

3. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré al centre. 
 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu ________________________________________, 

signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 

declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data  
 
Signatura  


