
 

0 
 

 

 

 

 

Pla específic de reobertura  

Curs 2019-20   

Institut Lluís Domènech i Montaner 

 
  

 3 de juny de 2020     

  

 



1 
 

1 
 

 

 

Índex  
1-Introducció ................................................................................................................. 2 

2-Consideracions generals ........................................................................................... 3 

3-Organització de centre .............................................................................................. 4 

3.1-Calendari  ........................................................................................................... 4 

3.2-Horari  ................................................................................................................. 4 

3.3-Previsió d’alumnat a atendre  ........................................................................... 4 

4-Alumnat ..................................................................................................................... 5 

4.1-Tipus d’activitats  ............................................................................................... 5 

4.2-Ràtios  ................................................................................................................. 5 

4.3-Requisits ............................................................................................................ 5 

4.4-Distribució de grups  ......................................................................................... 6 

5-Professorat i PAS ...................................................................................................... 7 

6-Espais i grups ............................................................................................................ 7 

6.2-Fluxos de circulació .......................................................................................... 9 

7-Serveis complementaris .......................................................................................... 10 

8-Material escolar ....................................................................................................... 10 

10-Mesures de protecció i prevenció .......................................................................... 12 

9.1-Ventilació, neteja i desinfecció d’espais  ....................................................... 13 

9.2-Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparic ió de simptomatologia 
compatible amb COVID 19  ................................................................................... 14 

 

  

 

 

 



 

2 
 

1-Introducció  

  

El dimecres 20 de maig, el Conseller d’Educació va anunciar que el Departament 

d’Educació havia presentat el PROCICAT, el Pla de Reobertura de Centres 

Educatius en Fase 2 de Desescalada, que és la primera que permet l’obertura de 

centres i que conté les mesures que els documents específics emesos per les 

autoritats sanitàries han establert.  

El pla efectua propostes per a l’acció educativa amb un triple objectiu:  

• El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa 

educativa.  

• L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.  

• Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada 

centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.  

L’Institut Lluís Domènech i Montaner, per respondre a aquesta situació, estableix 

aquest Pla específic de reobertura atenent al  “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”.  

El pla contempla set àmbits d’actuació: organització de centre, alumnat, 

professorat i PAS, espais i grups, serveis complementaris, material escolar, 

organització pedagògica, mesures de protecció i prevenció i el pla d’aplicació.  

Aquesta planificació no serà rígida però s’estableix com una base per afrontar la 

situació i unificar criteris organitzatius, de funcionament i sobretot sanitaris.  

Aquest pla garanteix que es compliran totes les mesures de seguretat 

establertes.  
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2-Consideracions generals  

El pla específic de reobertura està subjecte a les indicacions que es rebin des del 

Departament d’Educació pels seus diversos canals.  

Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats, 

instruccions, decrets, recomanacions i orientacions pot ésser ampliada.  

• 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.  

• Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (juny 2020).  
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3-Organització de centre  

  

3.1-Calendari   

L’obertura del centre es farà el 8 de juny després que la regió sanitària on pertany l’institut, 

“Regió sanitària de Girona”, ja estigui en Fase 2 de desescalada.  

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

L’institut romandrà obert per tasques de caràcter administratiu fins al 31 de juliol.  

 

3.2-Horari  

L’horari d’atenció presencial a l’alumnat serà de 9h a 13h.  

L’horari presencial dels docents designats serà de 9h a 13h.  

L’horari presencial del personal d’administració i serveis (PAS) serà de 8:30 a 13:30 h.  

L’entrada i sortida es farà de forma graduada de 08:55 a 09:05 i de 12:55 a 13:05.  

La resta de la jornada es farà de forma telemàtica.  

 

3.3-Previsió d’alumnat a atendre  

A l’apartat 4 d’aquest pla es contempla l’alumnat que s’atendrà i les modalitats d’atenció.  

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.  

La setmana del 25 al 29 de maig s’han recollit les necessitats de l’alumnat de 2n de 

Batxillerat per preparar les proves PAU i les recuperacions. Han estat 52 alumnes els que 

han manifestat la voluntat d’assistir a classes presencials. 

L’alumnat de 2n de Cicles ja ha estat avaluat de la seva primera convocatòria i s’han donat 

les instruccions per preparar les proves de la segona convocatòria. El suport d’orientació 

per a l’alumnat de 4t d’ESO ja està pràcticament finalitzat donades les dates de 

preinscripcions a Cicles Formatius i Batxillerat.  

S’ha ofert la possibilitat d’assistència al centre per al desenvolupament de les activitats 

detallades en el punt 4.1. Cap alumne/a, a excepció de l’alumnat de 2n de Batxillerat, ha 

demanat assistir al centre. Estarem atents a possibles demandes.  
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4-Alumnat  

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.  

4.1-Tipus d’activitats  

S’ha ordenat l’obertura dels instituts per a dur-hi a terme les activitats següents: 

a. Acció educativa presencial en grups de 15 alumnes com a màxim, en els casos següents: 

alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, 2n de Batxillerat i 2n de CF) o han 

de superar proves d’accés (PAU, CF) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest 

objectiu.  

 

b. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis 

possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial). En el 

cas de l'alumnat de formació professional, el suport a la finalització dels projectes. En el cas 

de l'alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la preparació per a les PAU. 

En el cas de l'alumnat que s'hagi de presentar a una segona prova d’avaluació final, les 

activitats que els ajudin a superar-la.  

 

c. Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. 

Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai 

del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de 

l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula.  

 

4.2-Ràtios  

Els espais per a grups poden tenir fins a 15 alumnes a l’ESO i ensenyaments post-

obligatoris, sempre que es pugui garantir la distància física establerta en 4m2 per alumne. 

 

4.3-Requisits  

Per poder reincorporar-se l’alumnat ha de reunir 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.  
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• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  

• Calendari vacunal al dia.  

 

Les famílies han de presentar, el primer dia de retorn al centre educatiu, la declaració 

responsable que s’ha fet arribar per correu electrònic, per la qual els seus fills o filles (o ells 

mateixos si són majors d’edat) compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.  

També han d'informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 

l’entorn familiar de l’alumne/a i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu 

davant de qualsevol incidència.  

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 cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 

COVID-19, no podrà assistir al centre.  

 

4.4-Distribució de grups  

Un cop establert el nombre d’alumnes que vindran a l’institut es distribuiran en grups 

tancats i estables segons aquest criteris:  

• S’ha vetllat per fer grups, segons la ràtio, d’alumnes del mateix grup classe. L’aula 

ocupada per un determinat grup no podrà ser utilitzada per un altre abans no sigui 

netejada i desinfectada. 

• S’establirà un horari fix durant les setmanes d’atenció a aquests alumnes per seguir la 

traçabilitat, en cas necessari. 

• Cada grup tindrà un horari d’entrada i sortida diferent esglaonat.  
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5-Professorat i PAS  

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, 

contactes estrets i simptomatologia de COVID19.  

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.  

Un cop establerts els docents i PAS que faran l’atenció presencial, l’equip directiu ja ha 

procedit a efectuar el tràmit telemàtic amb el Departament d’Educació i Salut perquè els 

professorat pugui emplenar la declaració responsable per poder exercir l’activitat 

presencial.  

Són 14 els/les professors/es que no podran fer atenció presencial al centre i 53 que sí.  

Són 3 les persones PAS que sí podran realitzar les seves funcions al centre, 1 no. 

Si s’escau, per temes de conciliació laboral, es podran pactar jornades específiques de dies 

alterns o horaris flexibles, però entenent la necessitat d’exposar les unitats-grups al mínim 

contacte amb altres unitats-grups per assegurar la traçabilitat d’aquests contactes en cas 

d’aparèixer un cas de COVID 19.  

6-Espais i grups  

Els espais i grups han de ser estables i fixos, per poder tenir la traçabilitat dels contactes en 

cas de contagi.  

L’alumnat sempre serà el mateix i en el mateix espai. Les agrupacions s’han fet respectant 

que el màxim nombre d’alumnes per aula sigui de 15.  

• La mesura bàsica de referència és la de 4m2 per alumne/a.  

• Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els 4m2 per 

alumne/a, caldrà adequar la seva ocupació.  

• Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup.  

• Cap aula serà ocupada per un grup d’alumnes diferents abans de ser netejada i 

desinfectada. 
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6.1-Horaris i distribució d’espais 

S’ha ofert a les famílies de 1r a 3r d'ESO, 1r de Batxillerat i 1r Cicle Formatiu la possibilitat 

que  l'alumnat sol·liciti una trobada presencial amb el tutor/a o el psicopedagog/a si 

necessita un acompanyament tutorial i emocional. 

Per l’alumat de 4t d’ESO i 2n de Cicle Formatiu l'alumnat té la possibilitat de sol·licitar una 

trobada presencial amb el tutor/a o el psicopedagog/a si necessita un acompanyament 

tutorial, orientació acadèmica i suport  en la finalització de l'etapa. 

Les famílies no ens han fet arribar encara cap petició concreta. Estarem pendents de les 

possibles demandes per atendre-les al més aviat possible. L’alumnat de 2n de Batxillerat 

serà distribuït segons el següent horari: 

  

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

9-10h 

 
QUÍMICA II  
(laboratori) 

 
CULT. AUDIOVISUAL 

(aula 1) 
 

ANGLÈS 2n D  
(aula 1)   

10-11h 
GEOGRAFIA 

(aula 4) 
 

ANGLÈS 2n A 
(aula 2) 

 
BIOLOGIA 

(aula 4) 
 

CASTELLÀ 2n D 
(aula 17) 

LIT. CATALANA (aula 5) 
 
 

MATEMÀTIQUES II 
(aula 1) 

 
MATEMÀTIQUES APL. 

(aula 2) 

11-12h 

CATALÀ 2n D 
(aula 17) 

 
CATALÀ 2n B i C 

(aula 2) 

CASTELLÀ 2n A i B 
(aula 3) 

MATEMÀTIQUES 
(aula 1) 

 
MATEMÀTIQUES APL. 

(aula 2) 
 

FON. DE LES ARTS II 
(aula 3) 

 
LLATÍ II (aula 4) 

QUÍMICA 
(aula 5) 

 
TECNO INDUSTRIAL 

(tecno 2) 
 

EC. DE L’EMPRESA 
(aula 3) 

 

12-13h CATALÀ 2n A 
(aula 3)   

ELECTROTÈCNIA 
(tecno 1) 

 
BIOLOGIA II 

(aula 4) 
 

ANÀLISI MUSICAL II 
(música) 
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El professorat que l’atendrà serà el que consta a la següent taula: 

 

 

 

6.2-Fluxos de circulació  

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i 

organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i 

moments determinats.  

Entrades i sortides: en les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i 

sortides del centre s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar 

aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles 

diferents accessos a la instal·lació.  

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

9-10h 

 
QUÍMICA II  
M. Zaera 

 
CULT. AUDIOVISUAL  

M. Ribas 
 
 

ANGLÈS 2n D  
A. Tapias   

10-11h 
GEOGRAFIA 

M. Ribas 
 

ANGLÈS 2n A 
A. Tapias   

BIOLOGIA 
A. Masip 

 
CASTELLÀ 2n D 

L. Pérez 

LIT. CATALANA (aula 5) 
A. Franquesa 

 

MATEMÀTIQUES II 
E. Martín 

 
MATEMÀTIQUES APL.  

M. Estol 
 

11-12h 

CATALÀ 2n D 
N. Vergés 

 
CATALÀ 2n B i C 

X. Escrihuela 

CASTELLÀ 2n A i B 
J. García 

MATEMÀTIQUES 
E. Martín 

 
MATEMÀTIQUES APL. 

M. Estol 
 

FON. DE LES ARTS II 
M. Rodríguez 

 
LLATÍ II 
J.C. Alà 

QUÍMICA 
M. Zaera 

 
TECNO INDUSTRIAL 

F. Garófano 
 

EC. DE L’EMPRESA 
P. Albero 

12-13h 
CATALÀ 2n A 

N. Vergés 
 

  

ELECTROTÈCNIA 
F. Garófano 

 
BIOLOGIA II 

A. Masip 
 

ANÀLISI MUSICAL II  
E. Sellés 
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Les entrades seran esglaonades. L’alumnat de Ciències entrarà cinc minuts abans de l’hora 

assenyalada a l’horari del punt 6.1. L’alumnat d’Humanitats i Ciències Socials a l’hora en 

punt i l’alumnat d’Arts, cinc minuts més tard. 

Per a les sortides, seguirem la mateixa pauta, l’alumnat de Ciències sortirà cinc minuts 

abans de l’hora fixada, Humanitats i Ciències Socials a l’hora assenyalada i l’alumnat d’Arts, 

cinc minuts més tard.  

D’aquesta manera garantim que no hi hagi aglomeracions d’alumnat en el centre.  

Circulació pels passadissos: els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no 

coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la 

distància física.  

El temps de desplaçament serà de 5 minuts entre grup i grup per a cada itinerari 

coincident, per evitar cap contacte entre grups.  

 

 

7-Serveis complementaris  

 No hi haurà activitats extraescolars al recinte de l’institut abans de finalitzar el curs.  

No hi haurà servei de transport escolar.  

 

 

8-Material escolar  

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran 

documents en paper, excepte en casos imprescindibles.  

Si s’utilitza alguna aula d’informàtica, implicarà un rentat de mans abans i després 

d’utilitzar el dispositiu.  

Es dotarà d’una solució desinfectant a cada espai-aula que gestionarà el/la docent 

responsable de cada grup.  
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9-Organització pedagògica  

El tercer trimestre se seguirà desenvolupant de manera telemàtica tal com s’especifica en 

el Pla de Contingència COVID-19 que es va aprovar el passat 14 d’abril.  

Les sessions d’avaluació de l’alumnat ESO estan previstes per a la segona setmana de juny. 

L’enviament de l’informe d’avaluació està prevista pel 16 de juny.  

Alumnat ESO:  

 

 

 

 

 

1r Batxillerat: 

 

 

 

2n Batxillerat: 

 

 

 

 

 

Per tant, a partir del 8 de juny, el professorat publicarà recomanacions setmanals, que, 

excepte en casos concrets en què ho indiqui el/la docent, no seran de caràcter qualificador. 

Les tasques que es programaran aquella setmana seran orientades a la preparació de 

l’avaluació extraordinària.  
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Ateses les necessitats de professorat de forma presencial, les activitats telemàtiques 

lectives es realitzaran si són compatibles amb l’atenció a l’alumnat de 2n de Batxillerat. Es 

prioritzarà l’atenció a l’alumnat de 2n de Batxillerat. 

Si s’escau, es pot acordar, a través de la Comissió Social, el retorn presencial al centre 

d’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat.  

Els mecanismes de publicació de les tasques seran els habituals, enviament per correu 

electrònic i publicació en el web el dilluns. 

 

10-Mesures de protecció i prevenció  

El personal treballador ha de conèixer els protocols i els nous procediments i mesures a 

aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.  

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de l’alumnat així com del 

personal docent i no docent.  

Es distribuiran cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de 

prevenció, sobretot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la 

mascareta.  

Distanciament físic: es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la 

transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa 

que els infants disposin d’un espai d’uns 4m2 . Això implica mantenir una distància 

aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius, superior al recomanat.  

Rentat de mans: es tracta d’una les mesures més efectives per a preservar la salut de 

l’alumnat així com del personal docent i no docent (no estarà permès l’ús de guants per 

evitar mals usos i sensació falsa de seguretat). Es requerirà rentat de mans:  

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  

• Abans i després de l’esmorzar. 

• Abans i després d’anar al WC.  

 

 

 



  

13 
 

 

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

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat.  

• Abans i després d’anar al WC.  

• Abans i després de tocar aliments propis (esmorzar). 

• Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

L’institut garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de 

sabó amb dosificador i paper assecant d’un sol ús.  

En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del 

personal de l’escola.  

Mascaretes: considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:  

· Alumnat: indicada. Quan es compleixin mesures òptimes de distanciament i ventilació 

d’espais, se’n podrà prescindir. És obligatòria a les entrades i sortides del centre. L’han de 

dur de casa.  

• Personal docent i no docent: indicada. Cal seguir les normes per a la seva correcta 

col·locació i retirada. El Departament d’Educació dotarà de les màscares necessàries.  

 

9.1-Ventilació, neteja i desinfecció d’espais  

Pautes de ventilació: és necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

l’entrada i la sortida de l’alumnat i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les 

finestres obertes.  

Pautes generals de neteja i desinfecció: la neteja i la posterior desinfecció d’espais es 

realitzarà amb una periodicitat diària.  

L’institut propiciarà la presencialitat, durant la jornada lectiva, de personal de neteja per 

assegurar que els lavabos i zones de pas es desinfectin diverses vegades al dia.  

L’empresa de neteja aplicarà les pautes indicades a les Instruccions per a l’organització de 

l’obertura dels centres educatius. La direcció del centre vetllarà pel seu compliment.  



  

14 
 

9.2-Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia 

compatible amb COVID 19  

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 

aquell moment.  

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

• Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic, la Sala de guàrdies. 

• Avisar pares, mares o tutors.  

• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària. 

• 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 o treballadora:  

• No assistir al centre.  

• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.  

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  

• 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.  

 

 

 

 

 

 


