PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT CAN JOFRESA EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA
FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020.

Aquest Pla d’Obertura es sustenta en el Marc General del Pla d’Obertura de Centres
educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i en les
instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius.
Atenent a les instruccions del departament d’Educació el curs 2019-2020, a nivell lectiu,
acabarà en format telemàticel 19 de juny.

1. ALUMNAT
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari i aquest retorn atendrà al següents
objectius, sempre i quan no s’hagin pogut desenvolupar de forma telemàtica:
1r. Suport d’orientació per part de tutors, coordinadors i orientadores a alumnes de
4t d’ESO i 2n de BAT amb cita prèvia.
2n. Suport lectiu a alumnes de 2n de BAT amb la finalitat de preparar les PAU i
amb un horari específic. El número d’alumnes atesos serà d’un màxim de 17 en dos
grups en les matèries de català i física i romandran al centre el temps mínim
necessari.
Curs i grup

Horari

Matèria

Número
d’alumnes

2A BAT

Dijous a les 9h

FÍSICA

7

Divendres a les 8h

CATALÀ

2

Dimarts a les 9h

CATALÀ

12

2B BAT

3r. Participació en el torneig classificatori de la competició de la FLL de dos o tres
membres per equip, l’entrenador i tres professors segons l’horari específic de la
competició i la seva preparació. L’horari d’assistència al centre seria:
DIA

HORA

N. d’alumnes

N. de professorat

Dilluns
8/06/20

de 11 a 14
de 15:30 a 18:30

7

3

Dimarts
9/06/20

de 11 a 14
de 15:30 a 18:30

7

3

4t. Acompanyament tutorial i emocional dels alumnes de l’ESO i de BAT que ho
precisin amb cita prèvia.
5è. Realització de tasques de tancament de curs durant el període del 22 al 30 de
juny i amb horari establert per:
❏
❏
❏
❏

Recollir el material de les aules
Retorn de llibres de socialització
Retorn de llibres d'ajuda de coordinació
Retorn de dispositius electrònics cedits pel centre

REQUISITS DELS ALUMNES
Per poder reincorporar-se, els alumnes han 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 positius per al SARS_CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
❏ Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia en
els 14 dies anteriors.
❏ Calendari vacunal al dia.
Si l’alumne presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el
risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV 2, es valorarà de manera
conjunta, amb la família i el seu equip mèdic de referència, la idoneïtat de reprendre
l’activitat escolar.
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu
una declaració responsable, segons la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per
assistir al centre educatiu d’acord amb el model següent:

Nom del document

Descarregar

Més informació

Declaració responsable per a les famílies
d’alumnes d’educació secundària obligatòria,
batxillerat i cicles formatius (per a alumnes
menors de 18 anys)

.A817

Portal

 eclaració responsable d’alumnes majors de 18
D
anys (batxillerat i altres ensenyaments)

.A820

Portal

2. PERSONAL DEL CENTRE, PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat,
casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19, amb la finalitat d’identificar el
personal que podrà participar en les activitats presencials.
Tot el personal haurà d’emplenar la declaració responsable mitjançant l’enllaç següent:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
L’accés a aquesta web es farà mitjançant usuari GICAR.
Les persones que pertanyin als grups d’especial vulnerabilitat, segons el que ha establert
l’autoritat sanitària, no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre.
El professorat podrà accedir al centre en horari de 9h a 13h amb demanda prèvia a la
direcció per realitzar les tasques estrictes i necessàries per al desenvolupament de la seva
activitat professional i amb l’horari establert per atendre a l’alumnat.
El professorat podrà assistir a reunions de treball per facilitar la planificació i organització
del curs 2020/21.

3. TASQUES ADMINISTRATIVES
Les tasques administratives es sol·licitaran telemàticament al correu de centre:
a8031770@xtec.cat

4. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
Les mesures a aplicar per a preservar la salut dels alumnes, del personal docent i no
docent:
❏ Distanciament físic. Els alumnes han de disposar d’un espai de 4 m2. No hi haurà
cap desplaçament per l’interior del centre. El alumnes no romandran al centre un
període de temps més gran que l’estrictament necessari.
❏ Rentat de mans. Tant els alumnes com el personal docent i no docent es rentarà
les mans a l’arribada al centre i a la sortida del centre. Abans i després d’anar al
WC i com a mínim una vegada cada dues hores.
Es col·locaran diversos punts de rentat de mans amb disponibilitat de sabó amb
dosificador i tovalloles d’un sol ús i solució hidroalcohòlica per a ús del personal de
l’institut.

❏ Mascaretes. L’alumnat ha d’utilitzar la mascareta per accedir al centre i pels
desplaçaments en el seu interior, una vegada sigui a l’aula i sempre que es pugui
mantenir el distanciament necessari en podrà prescindir. El tipus de mascareta
hauria de ser la higiènica.
El personal docent i no docent ha d’utilitzar la mascareta higiènica per realitzar la
seva activitat dins del centre. El centre proveïrà de les mascaretes necessàries per
a aquestes activitats.

5. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS.
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida
dels alumnes i 3 vegades al dia amb una durada d’almenys 10 minuts cada vegada. Totes
les aules han de ser adequadament ventilades.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s'està realitzant actualment, a totes les
dependències del centre. Una vegada obert el centre, aquesta neteja es realitzarà amb
una periodicitat diaria, incidint en els elements, superfícies o zones d’ús comú
que
poden tenir més contacte amb les mans.

6. PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA
COMPATIBLE AMB COVID.
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en
aquell moment.

