
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d’obertura de  centre 
 

         INSTITUT ESCOLA d’HOTELERIA i 
TURISME de BARCELONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aquest pla s’ha elaborat a partir de les instruccions per a l’organització de l’obertura dels 
centres educatius, publicades el divendres 22 de maig de 2020, i que desplegaven el Pla 
d’obertura de centres educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-
2020 i per l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat 
pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020. 
 

1. MESURES DE SEGURETAT QUE CAL GARANTIR 

Seguint les instruccions abans descrites, el primer i més important objectiu d’aquest pla és 
que es garanteixin les mesures de seguretat corresponents, atenent sempre les indicacions de 
les autoritats sanitàries pel que fa a mesures de prevenció, higiene i distanciament físic, en 
especial les emeses específicament per a la comunitat educativa. 
 
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya té, per damunt de tot, el deure 
inexcusable de garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic i 
d’administració i serveis dels centres educatius i de les famílies que conformen la comunitat 
educativa. 
 
La fase 2, concretament, no impedeix l’accés d’alumnat als centres de manera total, sinó que 
ho fa de manera limitada i regulada per les autoritats educatives competents. 
 
Així doncs, l’atenció a l’alumnat durant el mes de juny de 2020 haurà de fer-se tenint en 
compte totes les limitacions que imposen les consideracions prèvies. 
 
També és important remarcar que ja hem efectuat una primera reobertura del centre per al 
moment presencial del període de preinscripció, que, amb l’autorització del PROCICAT i donat 
el seu caràcter excepcional, no ha calgut adequar al previst en cap de les fases de l’estat 
d’alarma. 
 
En l'elaboració del pla se segueixen les directrius marcades per diferents estaments. 
 
Pel que fa al Departament de Salut: 

 Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles, de la Secretaria de Salut 
Pública del Departament, la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de Salut de 
Global de Barcelona. 

 

Pel que fa al Ministerio de Sanidad: 

 Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial de 
centros educativos en el curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad i el Ministerio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PRINCIPIS RECTORS 

L’activitat lectiva del curs escolar 2019/20 finalitzarà de manera telemàtica, i per tant tot el que 
descriu aquest pla ha de fer possible la continuïtat, fins a final de curs, de l’acció telemàtica. 

Les autoritats sanitàries han dictat mesures estrictes de seguretat, prevenció i higiene pel que 
fa als espais, el distanciament físic i la vulnerabilitat de tipologies específiques d’alumnat, 
professorat i personal dels centres. Per tant s’hauran de garantir, d’una manera extremadament 
estricta, les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord aquestes 
exigències. 

A partir del dia 2 de juny el centre està obert per tasques administratives.  L’ús de mascaretes 
és obligatori pel professorat i per l’alumnat. No s’atendrà cap gestió sense cita prèvia.  
Aquestes cites prèvies es poden demanar mitjançant l’aplicatiu que es troba a la nostra web 
www.insehtb.cat o per telèfon al 934080018. 

 Tota l’acció educativa presencial que es desenvolupi serà voluntària. 

 L’acció educativa presencial s’oferirà amb atenció personalitzada. 
 

El Pla d’Obertura de l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona en Fase 2 de 
desescalada, que és la primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els 
documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa a 
l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 

 
L’Institut, tal com indica el Departament d’Educació, es planteja, durant aquest període, un triple 
objectiu: 

 
1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els grups que finalitzen estudis (cicles 

formatius i  PFI) 
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 a l’institut, tot incidint en 

el treball organitzatiu del retorn. 
 

 

3. HORARI 

 

L’horari d’obertura del centre és de 8:00 a 15:00.   L’atenció al públic és de 9:00 a 13:30 i es 

realitzarà per telèfon (934080018) o amb cita prèvia a la nostra web www.insehtb.cat 
 
 
4. ALUMNAT 

 
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. Els exàmens de 
convocatòria extraordinària seran telemàtics. 
 
Les accions adreçades a l’alumnat que es portaran a terme a l’institut, i que sempre seran amb 
caràcter voluntari, seran: 
 



 

 

Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat del centre. 

a. Atenció personalitzada amb cita prèvia gestionada a través del tutor/a. 

b. Atenció grupal amb grups no superiors a 15 alumnes. 

4.1. Requisits de l’alumnat  
Per assistir al centre educatiu, l’alumnat ha de complir els següents requisits: 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 
els 14 dies  anteriors.  

• Calendari vacunal al dia. 

 
En cas que l’alumne/a 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 el sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 
tractaments  immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus 

 L’alumnat, per accedir al centre, caldrà que ompli la declaració responsable (en el cas 
dels alumnes menors d’edat ho hauran de fer els seus pares o tutors legals) segons el 
model que ha facilitat el Departament d’Educació. 

 
 

5. IDENTIFICACIÓ DELS RECURSOS DEL CENTRE 

 
5.1. PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS 

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

En aquests moments l’institut compte amb personal suficient per a realitzar l’atenció 
personalitzada i individual a l’alumnat.  

Qualsevol treballador de l’institut que durant el mes de juny presenti símptomes, o convisqui 
amb algú que els desenvolupi, haurà de deixar de venir, almenys durant un període de 14 dies 
naturals. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2. ESPAIS I GRUPS 
 
El centre haurà d’analitzar els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats 
presencials, tenint en compta 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. L’alumnat sempre han de 
ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, si 
algú s’ha de moure, és el docent. 
 
Així, fins a la finalització del curs 2019-20, s’habiliten els següents espais: 
 
Per a l’atenció d’alumnat de forma individual o grupal, s’habiliten les aules 111, 115, 117, 119 
del primer pis, ja que són les més ventilades.  En aquests espais es pot garantir el 
distanciament físic de 2m entre alumnes i alumne i professorat. A més, els espais per a grups 
poden ser per un màxim de 15, i han de tenir en compte que la mesura bàsica de referència és 
4 m2 per alumne.  La utilització d’aquests espais es farà de forma esglaonada amb planificació 
prèvia per tal d’evitar la coincidència de diferents grups en el mateix moment a l’entrada o 
sortida de les aules. 
 
Per altra banda per a tota la gestió de preinscripció hem habilitat els espais de la planta baixa, 
en concret, l'àrea de Consergeria, habilitant una nova àrea de Secretaria en aquesta zona 
mantenint el distanciament físic de 2m entre les persones. 
 
Per a la resta de tasques de gestió s’habiliten també els espais de secretaria i despatxos de 
direcció de la primera planta de l’edifici. 
 
4.2.1. Lliurament de notes de final de curs.   
 
L’alumnat vindrà al centre presencialment a recollir les seves notes.  Aquesta activitat es 
realitzarà als espais exteriors de l’institut (pati) els dies 22 de juny per tots els grups de segon i 
de PFI i el 23 de juny per als grups de primer. Els espais designats són: els accessos a la 
cafeteria, al restaurant pedagògic, al restaurant menú i al self.  Per tal d’evitar aglomeracions 
s’han previst dues franges horàries de 20 minuts per a cada grup, excepte PFI que només en té 
una.  

Seguint la normativa, les reunions autoritzades són d’un màxim de 15 persones, per aquest 
motiu  se citaran a una meitat de l’alumnat del grup a la primera franja i a l’altra meitat del grup 
a la franja següent. 

L’alumnat haurà de portar signada una declaració responsable on declari que no és població 
vulnerable enfront de la COVID-19. En cas de ser menor d’edat aquesta declaració haurà 
d’estar signada per un tutor o tutora legal. Sense aquesta declaració l’alumnat no podrà entrar 
al centre. 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 

 
1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 
L’Institut farà difusió mitjançant els diferents canals de comunicació a tots els usuaris de les 
mesures adequades de seguretat i protecció. Així mateix es disposaran cartells i infografies 
recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el 
distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta. 
 
1.1. 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 i si és possible de 2 metres. 

Per aquest motiu, en la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i 
desplaçaments per l’interior del centre. 

 
1.2. Rentat de mans 
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de les persones, alumnat i 
personal docent i 

no docent. Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una falsa sensació 
de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot 
incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene 
de mans. 
En el cas d’alumnat i personal, es requerirà rentat de mans: 
 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

 Abans i després d’anar al WC 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
 

Els punts de rentats de mans són els lavabos on es disposa de sabó amb dosificador i 
tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics com la consergeria i secretaria es disposarà de 
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’institut. 

 
1.3. Mascaretes 
Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per 
cada país. Considerant els grups d’edat del nostre alumnat les recomanacions serien les 
següents: 
 
-En el cas d’alumnat de cicles formatius i la resta dels nostres ensenyaments (edat superior als 
16 anys) l’ús de la mascareta no està indicada en general excepte en el cas de dificultat per fer 
complir les mesures de distanciament caldria indicar-la. 

 
Respecte al personal docent i no docent es recomana l’ús de la mascareta higiènica amb 
compliment norma UNE.  Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 
 
1.4.  Ventilació, neteja i desinfecció d’espais  
1.4.1. Pautes de ventilació 
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida de 
les persones i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 



 

 

Tots els espais que s’utilitzaran seran adequadament ventilats. Si es pot, es deixaran les 
finestres obertes. Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que 
disposin d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del 
Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en 
establiments i locals de concurrència humana. 

 
1.4.2. Pautes generals de neteja i desinfecció 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. 
Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 
humana i en el cas que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de 
concurrència humana. 
Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja 
i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima 
concurrència. 
S’intensificarà la neteja i desinfecció d’aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú 
que poden tenir més contacte amb les mans, com interruptors, manetes i poms de portes, 
finestres, armaris i arxivadors, baranes i passamans, d’escales i ascensors, taules, cadires, 
ordinadors, sobretot teclats i ratolins, aixetes, lavabos i altres superfícies o punts de contacte 
freqüent.  Sempre que sigui possible es recomana mantenir les portes obertes. 
 
 
2. 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 (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament 
preventiu). 
En cas d'aparició de símptomes en personal docent i no docent del centre cal: 

 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. 

 
 

 
 

 
Aquest document s’ha realitzat amb el vistiplau de la inspecció educativa. 
 
En data 5 de juny de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del contingut del Pla 
d’Obertura. 


