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PLA D’OBERTURA DE L’INS JOAN AMIGÓ CALLAU - JUNY 2020 

 

Davant la previsió del Departament d’Educació de realitzar la re-obertura dels 
centres educatius el proper dilluns 01 de Juny de 2002, l’Institut Joan Amigó i 
Callau proposa el següent Pla d’Obertura del Centre d’acord amb 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 2019-2020”, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020. 

Els objectius són: 

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa (4t 
ESO i 2n de cicles formatius professionals). 

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en 
cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

 
Aquest Pla d’obertura: 
 

Ha estat presentat davant el Consell Escolar en data: 29/05/2020 
Ha estat presentat davant la Inspecció educativa en data: 29/05/2020 
Està disponible a la pàgina web del centre: http://www.insjoanamigo.cat/ 

 

1. CONTEXT 

El dilluns 25 de maig la Regió Sanitària del Camp de Tarragona entra en fase 2 
de desescalada del confinament per COVID-19. 

El proper dilluns 01 de Juny, d’acord amb les ordres del Departament 
d’Educació, el centre obrirà i iniciarà les activitats presencials amb l’alumnat. El 
curs lectiu finalitzarà el 19 de Juny. 

En cap cas hi haurà servei de bar-menjador. 
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2. RECURSOS DISPONIBLES 

Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial 
al centre. 

 DOCENTS:    20 / 25 
 PAS:   0 / 2 
  
Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 
 
 1r, 2n i 3r d’ESO i 1r CFGM-SMX (amb cita prèvia): 5 cites/hora 
 4t d’ESO (acció educativa presencial):  6 
 2n CFGM-SMX (acció educativa presencial): 0 
 

3. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

La presència al centre de l’alumnat i les famílies sempre serà de caràcter 
voluntari, amb un màxim de 15 alumnes per aula.  

Es prioritzarà l’atenció individualitzada i tutorització de l’alumnat en situació 
socioeconòmica de major vulnerabilitat i/o de la qual hi ha constància que ha 
tingut una situació difícil durant el confinament. 

Les famílies o persones tutores de l’alumnat que assisteixi al centre hauran 
d’emplenar una Declaració Responsable segons el model establert pel 

Departament d’Educació que l’alumne/a haurà de presentar a l’entrada al 
centre 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. 

Es vetllarà per fer una rebuda inicial de l’alumnat prioritzant l’acompanyament 

emocional (es crearan espais i actuacions de benvinguda).  

No es podrà passejar pel centre i l’alumnat haurà de restar en tot moment sota 
la vigilància d’un docent que vetllarà perquè es mantingui la distància de 
seguretat i les mesures d’higiene oportunes. 

En cap cas es realitzaran exàmens presencials. 
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● Organització de grups d’alumnes i del professorat. 

Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Cicles: 

-Activitats lectives: totes les activitats lectives de les diferents matèries 
continuaran realitzant-se de forma telemàtica amb la mateixa organització que 
s’ha vingut fent durant el confinament (tasques penjades a la web del centre els 
divendres). El darrer divendres d’enviament de tasques serà el 5 de Juny. 

L’horari d’atenció telemàtica del professorat continuarà essent el mateix que 
s’ha realitzat durant el confinament, a través dels mateixos enllaços Meet: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00-11:00 Mates Tecno Anglès Cicles Expressió 

11:00-12:00 Català Castellà Socials / Reli Ciències Diversitat 

12:00-13:00     Tutors/es 
individuals 

 

-Tutories personalitzades: l’alumnat podrà assistir de forma voluntària al 
centre, d’acord amb l’organització establerta, per tal de realitzar una atenció 
individualitzada de l’alumne i/o de les famílies. 

Aquestes tutories seran puntuals i ocasionals, es realitzaran exclusivament 

en cas de no poder-se dur a terme de forma telemàtica, i seran gestionades a 
través d’un sistema de citació prèvia per evitar aglomeracions al centre. Cada 

tutor/a tindrà assignada una aula, on es reunirà amb l’alumne/a i/o la seva 
família, evitant aglomeracions i desplaçaments pel centre. 

L’objectiu d’aquestes tutories és realitzar un acompanyament educatiu, 
emocional. 

-Recollida de material: l’alumnat podrà assistir de forma voluntària al centre, 
d’acord amb l’organització establerta, per tal de realitzar la recollida de material 
imprescindible que tingui a l’aula o a la guixeta.  

Aquesta recollida de material serà puntual i ocasional, gestionades a través 
d’un sistema de citació prèvia per evitar aglomeracions al centre.  

S’intentarà que la recollida de material i la tutoria personalitzada, si és el cas, 
siguin coincidents en dia i hora. 

 

 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Institut Joan Amigó i Callau 

  

 

 

 

Arxiu: Pla de reobertura Pàgina 4 de 9  

Revisió: 1   
Elaborat: Direcció   
Data: 22/05/2020 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès  
 

Alumnat de 4t d’ESO: 

Les accions proposades per a l’alumnat de 4t d’ESO són accions continuades. 
Aquell alumnat que mostri interès en assistir, ho ha de fer de forma 
continuada, complint l’horari establert.  

-Acció educativa presencial: l’alumnat de 4t d’ESO podrà assistir de forma 
voluntària al centre, d’acord amb l’organització establerta, per tal de rebre 
classes de reforç de les matèries amb l’objectiu de: 

-finalitzar amb èxit l’entrega de les tasques que s’han anat encomanant 
de forma telemàtica durant el confinament. 

-resoldre dubtes i qüestions relatives a les recuperacions de trimestre 
(avaluació ordinària) que es duran a terme de forma telemàtica com a 
màxim fins el 12 de Juny. 

-Resoldre dubtes i qüestions relatives a les recuperacions de final de 
curs (extraordinària), així com recuperacions de matèries pendents de 
cursos anteriors, que es realitzaran de forma telemàtica durant els dies 
18 i 19 de Juny. 

-Orientació: l’alumnat de 4t d’ESO podrà assistir de forma voluntària al centre, 
d’acord amb l’organització establerta, amb l’objectiu de rebre orientació 
complementaria a l’efectuada al llarg del curs, relacionada amb algun aspecte 
concret sobre l’obtenció del títol de secundaria, estudis o sortides laborals 
posteriors.  

 

Alumnat de 2n de Cicle: 

-L’alumnat de 2n del Cicle de SMX podrà assistir de forma voluntària al centre 
per tal de resoldre dubtes i qüestions referents a la finalització del projecte final. 

 

Professorat: 

L’horari d’atenció, telemàtica i presencial, a l’alumnat i famílies serà de 09:00 a 
13:00 de dilluns a divendres, de l’1 de juny fins al 30 de juny.  
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● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo) 

Cal tenir en compte les següents dates organitzatives: 

1 Juny: presència al centre únicament del personal docent. 

2 Juny: inici de l’activitat presencial amb 4t d’ESO i 2n de Cicles i inici de la 
presencialitat d’acord amb les cites prèvies. 

19 de Juny: darrer dia de l’activitat presencial amb 4t d’ESO i 2n de Cicles. 

19 al 30 de Juny: presència al centre del personal docent. Continuïtat de la 
presencialitat d’acord amb les cites prèvies. 

L’horari d’obertura del centre educatiu serà de 09:00 a 13:00h. 

-Les tutories personalitzades de 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r i 2n de Cicles es 
realitzaran amb cita prèvia. Les famílies hauran de trucar al centre i 
s’organitzaran les reunions d’acord amb la disponibilitat horària del tutor/a 
individual i l’EAP si fos necessari, evitant aglomeracions.  

-Les accions educatives presencials per a l’alumnat de 4t es realitzaran d’acord 
amb el següent horari marc: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:00 BG/FR/TE  CS   

10:00-10:30 IN/VP  CIVE   

10:30-11:00 Orientació  Orientació   

11:00-11:30 LS  MA   

11:30-12:00 EF  AN   

12:00-12:30 LC  LLA/MU   

 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 

L’alumnat de 4t d’ESO que assisteix al centre per rebre l’acció educativa 
presencial i l’orientació i l’alumnat de 2n de cicle que assisteix al centre per 
rebre suport pel treball final, serà ubicat a les seves respectives aules (2.4, 2.6 i 
2.10). L’alumnat restarà sempre a la mateixa aula, amb una ocupació màxima 
de 15 alumnes i una distància de 2m entre si (4 metres quadrats per alumne). 
L’alumnat no canviarà d’aula, evitant desplaçaments pel centre. Serà el 
professorat el que es desplaçarà pel centre. 
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Els alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r i 2n de Cicle que assisteixin al centre 
per rebre tutories individuals a través de cita prèvia, seran dirigits a l’aula 
assignada al seu tutor/a individual. 

Cada docent tindrà assignada una aula del centre on podrà realitzar les 
tasques telemàtiques amb l’alumnat i rebre a les famílies i alumnes durant les 
tutories individualitzades. En cas necessari, serà l’EAP qui es desplaçarà a les 
aules corresponents. S’intenta evitar al màxim el contacte entre docents, i entre 
docents i alumnat i familiars. 

 

4. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA I 
ACCIÓ TUTORIAL 

● Previsió d’alumnat: 

La CAD i/o l’EAP determinaran quins alumnes tenen preferència per raons de: 

 

-necessitat d’acompanyament emocional 

-que hagin patit el confinament d’una manera més greu 

-amb necessitats educatives especials 

-alumnat “desconnectats” per raons de desequilibri territorial. 

 

L’orientadora pedagògica i/o l’EAP acollirà aquest alumnat vulnerable i 

organitzarà un pla personalitzat amb la col·laboració de l’equip docent del curs 

corresponent per afegir un contingut formatiu que l’ajudi en l’inici del proper 

curs. 

 

● Sistema de cita prèvia: 

Caldrà demanar cita prèvia per a les següents accions: 

-per demanar una tutoria personalitzada amb el tutor/a individual de 
l’alumne i/o l’EAP, així com per parlar amb qualsevol altre docent del centre 
i/o amb direcció. 

-per realitzar la recollida de material que l’alumne/a pugui tenir al centre i 
necessiti imprescindiblement. 

-per realitzar qualsevol reclamació el dia assignat després de l’entrega dels 
butlletins de notes. 
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Les famílies, alumnat o tutors/es legals hauran de demanar cita prèvia via 
telèfon de contacte del centre. El centre gestionarà les demandes i donarà 
cites d’acord amb la disponibilitat horària i presencialitat dels docents. 

L’alumne/a podrà accedir al centre acompanyat únicament d’un familiar i 

sempre mantenint les condicions de prevenció i higiene i amb la corresponent 
declaració responsable. 

● Activitats d’acolliment: 

Per tal de facilitar la reincorporació al centre de l’alumnat a nivell emocional i 
poder fer un retrobament que permeti l’expressió dels sentiments vers les 
situacions viscudes i l’intercanvi de sensacions, es proposen les següents 
activitats: 

1) Realització d’un mural a l’entrada del centre (Com has viscut en 
confinament? Fes un dibuix!) 

2) Dinàmica d’aula a 4t d’ESO: compartim les sensacions, emocions, … 
que s’han repetit aquests dies de confinament. 

 

5. SERVEI DE TRANSPORT 

D’acord amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, s’activarà la línea de 
transport corresponent per donar servei a l’alumne de 4t que assisteix al centre, 
amb el règim de parades habitual però amb el calendari i horari modificat per 
aquest pla d’obertura. 

 

6. MESURES DE SEGURETAT 

L’obertura del centre educatiu ha de garantir totes les mesures de seguretat 
establertes. 

Es preveuen les següent mesures:  

● Requisits de presència i actuacions en el seu defecte 

D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, 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 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. 
 

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. 
-Diabetis mal controlada. 
-Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 

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. 
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. 

Tot aquell alumnat que no compleixi els requisits de presència al centre serà 
aïllat a una aula del centre i es trucarà a la família per tal que el vinguin a 
recollir.   

● Mesures de protecció i actuacions en el seu defecte 

Qualsevol persona de la comunitat educativa que accedeixi al centre (familiars, 
tutors/es, …) haurà de portar mascareta. El centre demanarà a l’alumnat que 
porti mascareta en els desplaçament pels espais comuns on és més difícil 
conservar les distàncies de seguretat.  El centre disposarà gel hidroalcohòlic 
a l’entrada del centre i a les aules ocupades per l’alumnat. Serà obligatori el 
rentat de mans per qualsevol membre de la comunitat educativa a l’entrar i al 
sortir del centre, així com, en accedir a les aules i en sortir-ne. 

Tot aquell alumnat que no compleixi les mesures de protecció del centre serà 
aïllat a una aula del centre i es trucarà a la família per tal que el vinguin a 
recollir.  En cas de reiteració d’incompliments es procedirà a l’aplicació de les 
Normes de funcionament del centre en cas agreujat tractant-se d’una situació 
excepcional. 
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Per assegurar les mesures d’higiene i prevenció, el centre seguirà les següents 
pautes: 

-Es realitzarà la neteja completa del centre al finalitzar cada jornada. 

-Es mantindran obertes totes les finestres que sigui possible per tal de 
garantir una ventilació continuada. 

-Els tutors/es vetllaran per netejar i desinfectar l’espai després de cada cita 
presencial amb l’alumnat i/o el familiar. 

-Pel que fa a l’alumnat de 4t d’ESO que assisteixi al centre, els grups han 

de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de 

contagi. L’agrupació d’alumnat sempre serà la mateixa i en el mateix espai. 

Distanciament físic: s’habilitaran les aules per assegurar una distància de 

2m entre l’alumnat (4m2 per alumne/a). L’alumnat realitzarà rentat de mans 

cada vegada que hi hagi un canvi d’activitat lectiva i abans i després d’anar 

als lavabos. El professorat que entra a l’aula també es rentarà abans i 

després de la seva hora lectiva. Les finestres de l’aula es mantindran 

obertes en tot moment per permetre la ventilació constant. 

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

distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles. Si 

l’alumne no porta el material necessari per a la realització de les tasques 

encomanades es comunicarà a la família per a què ho subsani o  s’endugui 

l’alumne cap a casa i pugui treballar correctament. 

-Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les 
distàncies fora de les instal·lacions. Es recomana no més d’un acompanyant 
per alumne/a.  

-El personal docent i membres del PAS o agents externs utilitzaran 
mascareta en tot moment dins el centre educatiu. No és necessari l’ús de 
guants, però sí el rentat continuat de mans. 

 

L’Espluga de Francolí, 30 de maig de 2020 

Josep Besora Juanpere, Director de l’INS Joan Amigó i Callau 
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