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PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT INFANTA ISABEL D’ARAGÓ 
durant el juny de 2020 
 

1_INTRODUCCIÓ 

 

El passat dimecres 20 de maig el Departament d’Educació va publicar les instruccions 

per a la reobertura de les escoles, un cop validades pel PROCICAT. 

 
INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS (Per al 

desplegament del 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, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) Enllaç a 

internet: INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DE L'OBERTURA 

documents.espai.educacio.gencat.cat › IPCNormativa 

 

Aquest pla se sustenta en el supòsit (que cada cop sembla més imminent) que el 8 de 

juny s’iniciarà a Barcelona la fase 2 de desconfinament, dins la gestió de prevenció que 

les diferents administracions fan davant la pandèmia del coronavirus. Així doncs, aquell 

dia les autoritats sanitàries permetran el retorn de l’activitat lectiva presencial als centres 

educatius i el govern n’estableix l’obligatorietat per part de les seves treballadores. 

 

Les persones que formen la comunitat educativa de l’institut Infanta Isabel d’Aragó estan 

segurament contentes de tenir la possibilitat de retrobar-se a l’institut, després de quasi 

tres mesos de confinament a casa. Tanmateix, aquesta alegria no ens ha de fer oblidar 

de fer aquest pas amb uns mínims de seguretat sanitària. Tota la població ha fet un gran 

esforç per tal de contenir la pandèmia del coronavirus, i ara no es pot malbaratar aquesta 

“inversió col·lectiva” en salut a canvi d’una estona o uns dies de represa de la relació 

social i escolar. 

 

El curs acabarà telemàticament, tal i com portem treballant des del 13 de març. El retorn 

a l’escola s’organitza per tal de donar suport i orientació -especialment als cursos 

“terminals” que acaben algun dels 3 plans d’estudis que impartim-, fer un intent 

d’acompanyament tutorial de l’alumnat -per tal d’intentar ajudar-lo a fer un tancament del 

curs més satisfactori a nivell emocional- i oferir-li la possibilitat de recollir abans de l’estiu 

les seves pertinences que van quedar tancades dins l’edifici. 

 

El curs 2020-21 s’iniciarà de manera presencial, en funció de les circumstàncies 

sociosanitàries del moment, de la disponibilitat de professorat i d’espais educatius. Per 

tant, a hores d’ara no es pot descartar pas haver d’orquestrar, en la mesura que llavors 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjtcCz4NHpAhXi8eAKHU1uD9QQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdocuments.espai.educacio.gencat.cat%2FIPCNormativa%2FDisposicionsInternes%2FInst-obertura-centres.pdf&usg=AOvVaw0lAkTkRQHFZi3Et34MV3Lp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjtcCz4NHpAhXi8eAKHU1uD9QQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdocuments.espai.educacio.gencat.cat%2FIPCNormativa%2FDisposicionsInternes%2FInst-obertura-centres.pdf&usg=AOvVaw0lAkTkRQHFZi3Et34MV3Lp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjtcCz4NHpAhXi8eAKHU1uD9QQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdocuments.espai.educacio.gencat.cat%2FIPCNormativa%2FDisposicionsInternes%2FInst-obertura-centres.pdf&usg=AOvVaw0lAkTkRQHFZi3Et34MV3Lp
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sigui convenient, un model d’ensenyament híbrid que combini la presència a l’escola de 

l’alumnat, professorat i personal administratiu i de serveis, amb el seguiment telemàtic de 

les classes des de casa.  

 

2_ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT I PERSONAL ADMINISTRATIU I DE 

SERVEIS 

 

Cal tenir present que, tanmateix, durant el mes de juny no comptem amb la col·laboració 

presencial de les persones que hagin estat considerades vulnerables, segons si declaren 

estar afectades per algun d’aquests supòsits: 

● Diabetis 
● Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió) 
● Malaltia hepàtica crònica 
● Malaltia pulmonar crònica 
● Malaltia renal crònica 
● Immunodeficiència 
● Càncer en fase de tractament actiu 
● Embaràs 
● Persones més grans de 60 anys 
● Persones considerades casos (confirmat/possible/probable) de covid-19, o amb 

contactes estrets amb persones que en presenten símptomes  

Aquests circumstàncies s’estableixen mitjançant la realització d’una enquesta prèvia 

(formulari on line), validada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Consorci 

d’Educació i una posterior Declaració responsable. 

https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Mesures-preins/Pagines/default.aspx 

(accés mitjançant credencials corporatives)   

Cal remarcar aquí que el Departament d’Educació no ha plantejat pas que el professorat 

i la resta de personal passi un test mèdic sobre la seva afectació per coronavirus. 

 

La disponibilitat del personal és la següent: 39 professores, una administrativa, 1 

membre de consergeria i 4 persones de  neteja. 

Tot el professorat ha d’usar mascareta a l’escola, especialment quan es trobi a menys de 

2 metres d’una altra persona. 

Per tal de garantir la seguretat dels treballadors i la necessària continuïtat de les tasques 

associades a l’activitat acadèmica, les reunions de professorat (reunions d’equips docent, 

departaments didàctics, coordinacions diverses i juntes d’avaluació) es continuaran 

desenvolupant de manera telemàtica fins a finals de juny. 

https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Mesures-preins/Pagines/default.aspx
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3_ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL DE L’ALUMNAT A 

L’ESCOLA 

 

3.1_CONDICIONS D’ACCÉS DE L’ALUMNAT: 

 

Els pares de cada alumne, el seu tutor legal o ell mateix si és major d’edat, haurà d’haver 

respost la Declaració Responsable 2 (en forma de formulari electrònic) abans d’entrar a 

l’institut. En aquesta declaració es deixarà constància que l’alumne: 

 

● es troba lliure d’afectacions sanitàries relacionades amb el coronavirus 

● té el carnet de vacunes al dia 

 

i que l’alumne es compromet a: 

 

● fer ús continuat d’una mascareta (que portarà de casa) 

● mantenir la distància de 2 metres amb les altres persones 

● seguir les indicacions del professorat 

 

Si l’alumne no ha respost 24 hores abans d’entrar a l’escola la Declaració Responsable 2 

o no compleix aquestes normes abans o durant l’estada, serà retornat directament a 

casa sense avís exprés als pares o tutora legal. 

 

3.2_ NOMBRE D’ALUMNES DELS NIVELLS PREVISTOS QUE ASSISTIRÀ 

PRESENCIALMENT A L’INSTITUT I ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES I DEL 

PROFESSORAT.  

 

Es prioritza l’atenció de l’alumnat de  segon de batxillerat i sempre de manera voluntària. 

 

Pautes de l’alumnat per a l’assistència a l’escola: 

 

● En entrar a l’institut, des de consergeria es farà la comprovació que cada alumne (i la 

seva família) ha contestat la Declaració Responsable. 

● Els dies de les proves extraordinàries l’alumnat podrà lliurar tots els materials 

acadèmics fets durant el confinament (quan no siguin digitals). Es lliuraran 

directament al professor de la matèria.  

● S’oferirà la possibilitat a les famílies de tot el centre que es puguin posar en contacte 

amb els professors que així ho desitgin. Aquest professor confirmarà si la trobada es 

fa telemàtica o presencial. En el supòsit que sigui presencial es demanarà a la família 

que vingui l’alumne i un únic adult acompanyant. Sempre cal cita prèvia.  
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● Més enllà del diàleg tutorial, l’escola està oberta i en alguns casos pren la iniciativa 

per tal de realitzar entrevistes de caire més personalitzat. 

● Recollida de les pertinences que siguin a les taquilles de cada alumne i retorn de les 

claus de les taquilles. Cal demanar cita prèvia.  

● A partir del dia 8 de juny es farà compatible de manera presencial i telemàtica 

l’acompanyament i suport als alumnes de segon de batxillerat per a la preparació de 

les PAU. 

● Les festes de graduació de quart de l’ESO i segon de Batxillerat queden suspeses. 

 

3.4_IDENTIFICACIÓ DE LA DINÀMICA I ELS ESPAIS QUE OCUPARAN CADA GRUP-

CLASSE.  

 

● En entrar a l’institut, des de consergeria es farà la comprovació que cada alumne 

(i la seva família) ha contestat la Declaració Responsable 2. 

● Des de consergeria es farà la gestió del retorn de les claus de la taquilla . 

 

 

4_ALTRES QÜESTIONS  

 

Aquest pla d’obertura es durà a terme amb els recursos disponibles. 

Aquest pla dona continuïtat a l’acció educativa telemàtica, tal i com s’està portant a terme 

des del 13 de març fins al final del curs.  

 

Aquest pla fa constar explícitament que es procuraran garantir totes les mesures de 

seguretat establertes, tot i que això també depèn dels recursos humans i materials 

disponibles i de la bona col·laboració de tothom que hi intervé. 

 

El pla d’obertura del centre és a disposició de la Inspecció d’Educació.  

 

La direcció n’informarà al Claustre de professorat, al Consell Escolar i el publicarà a 

l’espai web del centre. 

6_REFERÈNCIES LEGALS 

 

Els documents de referència per a l’elaboració d’aquest pla són: 

 

● Instrucció 2/2020 sobre reincorporació progressiva als centres educatius d'aplicació al 

personal docent al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 

coronavirus SARS-CoV-2 (publicada el 28 de maig de 2020). 
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● Instrucció 5/2020 sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i 

altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 (publicada el 24 de 

maig de 2020). 

 

● 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 (publicat el 20 de maig de 2020). 

 

 

 

 

Barcelona, 5 de juny 2020 

Equip directiu 


