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RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del               
centre Institut Fontanelles 

El 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 estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. 

Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen           
que cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les               
activitats presencials amb els alumnes. 

En data 29 de maig de 2020, el director ha informat el Consell Escolar del contingut                
Pla d’Obertura. 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

RESOLC: 

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Institut Fontanelles, que s’adjunta a l’annex d’aquesta             
resolució. 

2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.  

Les Borges del Camp, 29 de maig de 2020 

  

 

 

El director de l’Institut Fontanelles  
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PLA OBERTURA 
 

1.- MARC NORMATIU 

● 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. 
 

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

- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com             
s’està portant a terme fins al final del curs. 

- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 

- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat             
establertes. 

2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

2.1 Alumnat 

Durant aquests dos mesos de tancament del centre no s’ha aturat l’activitat docent.  

Tota l’acció educativa s’ha realitzat telemàticament i se seguirà realitzant 
telemàticament fins el 19 de juny. 

S’ha tingut una comunicació directa i fluida amb aproximadament el 95% de l’alumnat. 

Amb les videoconferències s’ha pogut també realitzar activitats d’orientació a 4t d’ESO 
i 2n de Batxillerat tant amb alumnes com amb famílies. 

L’acció educativa presencial (4t d’ESO i 2n de Batxillerat) i les atencions 
personalitzades amb el tutor o tutora de qualsevol curs i nivell seran de manera 
individualitzada a petició de la família o del centre i amb cita prèvia. 

2.2 Disponibilitat de professionals 

En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del             
Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en            
les activitats presencials és suficient per atendre a tot l’alumnat que requereix ser atès              
presencialment al centre. 
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2.3 Previsió d’alumnat que assistira presencialment al centre:  

Aproximadament un 5% d’ESO i 1r de Batxillerat. 10% de 2n de Batxillerat. 

2.4 Disponibilitat d’espais 

El centre destinarà les següents dependències del centre per a desenvolupar les            
activitats abans esmentades: A005, A012, A006 i A007.  

2.5 Organització de l’acció educativa presencial. 

De 9 h a 13 h amb cita prèvia s’atendran els alumnes: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Atenció 
personalitzada 
amb el tutor/a 

Atenció 
personalitzada 
amb el tutor/a 

Acció educativa 
presencial 4t 
d’ESO en grups 
reduïts. 

Atenció 
personalitzada 
amb el tutor/a 

Acció educativa 
presencial de 2n 
de Batxillerat en 
grups reduïts 

 

Els alumnes que no hagin avisat amb anterioritat de la seva assistència al centre o que                
no compleixin els requisits de l’apartat 2.9, no podran accedir a l’Institut. Aquests             
requisits s’acreditaran mitjançant una declaració responsable de la família que haurà           
de lliurar l’alumne abans d’entrar dins del centre. Sense aquesta documentació tampoc            
es podrà accedir dins del centre. 

Durant el mes de juny no hi haurà servei de transport escolar. 

2.6 Informació als professionals. 

Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en             
les activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les           
mesures específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del           
Departament d’Educació. 

2.9. Requisits d’assistència de l’alumnat.  
 
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            
compatible en els 14 dies anteriors. 

● Calendari vacunal al dia. 
 

mailto:e3010578@xtec.cat


 
 

Generalitat de Catalunya 
Institut Fontanelles 
Carrer de la Cultura, 1 
43350 Les Borges del Camp (Baix Camp) 

 Telèfon: 977 560842 
FAX – 977 560827 

www.insfontanelles.cat 
e3010578@xtec.cat 

 

En cas que l’alumne 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 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 o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre               
educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els              
seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han              
d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn             
familiar de l’infant 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 el cas que el fill o                  
filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no             
podrà assistir al centre. 
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