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 1.- OBJECTE 
 

 
L’objecte d’aquest procediment és establir el sistema per poder obrir el centre 

amb totes les garanties a l’inici de la fase 2 de desconfinament. 

 

2.- ABAST 
 

A  tota  la  comunitat  educativa  de  l’Institut La Mallola,  Alumnat,  professorat,  
PAS  i empreses   externes  

 
 

3.- REFERÈNCIES 
 

Instruccions per l’organització de l’obertura dels centres educatius del Departament  

d’Educació  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 

 
PLA D’OBERTURA D’INSTITUTS. Document de suport. 

 

4.- RESPONSABILITATS 

 

És responsabilitat de l’equip directiu  l’elaboració d’aquest protocol, la revisió i 

aprovació és responsabilitat del director. 

 

5.- DESENVOLUPAMENT 

5.1  Nombre de professionals  

Docents i no docents que pot fer atenció presencial al centre. Veure graelles 
annexes professorat 

 

5.2 Previsió del grups  

Grups que assistiran presencialment al centre: 

 

●   Alumnat de 4t ESO 

●   Alumnat de 2n Batxillerat 
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● Previsió dels alumnes que assistiran presencial i puntualment al 

centre amb cita prèvia trucant al telèfons de l’Institut. 

● Cites individuals d’alumnes i/o un membre de la seva família   (cita prèvia 

amb el tutor o professor). 

●  Cites puntuals de grups (cita prèvia amb el tutor a la franja horària  

     especificada). Es farà una consulta prèvia per preveure espais i   
     professorat. 

 
El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. 

 

5.3   Organització de l'alumnat presencial.  

 

 
Requisits per poder reincorporar-se: 
 

●   Declaració responsable per les famílies .  Document  

●   Declaració responsable alumnes majors d’edat. Document. 

● Absència  de  simptomatologia  compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. Es prendrà la temperatura a l’entrada del centre. 

●   Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-COV 2 durant els 14 dies  

       anteriors. 

●   Calendari vacunal al dia 

● Malalties de  risc  per  a  la  CovID-19: Malalties respiratòries greus que 

precisen medicació o dispositius de suport amb ventilació. Malalties 

cardíaques greus. Malalties que  afecten  al  sistema immunitari  (per  

exemple  aquells  alumnes que  precisen tractaments  immunosupressors). 

Diabetis  mal  controlada. Malalties neuromusculars o encefalopaties 

moderades o greus. 

● Els alumnes majors d’edat i en el cas dels alumnes menors d’edat,   les 

famílies, presentaran  el primer dia de retorn al centre educatiu una 

declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual ells o 

els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.  

● Els alumnes majors d’edat i, en el cas dels alumnes menors, les famílies, 

vigilaran diàriament el seu estat de salut o els 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 presentin algun dels símptomes  

compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
https://drive.google.com/open?id=1ywG8xR0Z4BbGygH0HNfIGFdMrD6X4au0


 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Institut La Mallola 

 

Pla d’obertura INS La Mallola                                                                                                 4 
 

● També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de 

COVID-19 en  l’entorn  familiar  de  l’alumne    i  mantenir  un  contacte  estret  

amb  el  centre educatiu davant de qualsevol incidència. 
 

5.4   Organització de grups d’alumnes 

Es respectarà sempre el caràcter voluntari   de l'assistència al centre i el màxim de 

15 alumnes per grup i hora. 

 

●   Grups 
 
Dilluns 8 de juny 
 
2 BATX  
      De 9 a 9:45 

  Primera meitat 2 BATX A, de la A fins la L (Aula 1.12) 
           De 10 a 10:45 
  Segona meitat  2 BATX A, de la M fins la Z (Aula 1.13) 

      De 11 a 11:45 
  Primera meitat 2 BATX B, de la A fins la L (Aula 1.14) 
       De 12 a 12:45 
  Segona meitat  2 BATX B, de la M fins la Z  (Aula 1.12) 
 

Dimarts 9 de juny 
 
4t ESO 
      De 9 a 9:45 
  Primera meitat 4t ESO A, de la A fins la L (Aula 1.12) 
           De 10 a 10:45 
  Segona meitat  4t ESO A, de la M fins la Z (Aula 1.13) 

      De 11 a 11:45 

  Primera meitat 4t ESO B, de la A fins la L (Aula 1.14) 
       De 12 a 12:45 
  Segona meitat  4t ESO B, de la M fins la Z (Aula 1.12) 

 
Dimecres 10 de juny 
 
4t ESO 
      De 9 a 9:45 
  Primera meitat 4t ESO C, de la A fins la L (Aula 1.12) 
           De 10 a 10:45 
  Segona meitat  4t ESO C, de la M fins la Z (Aula 1.13) 

      De 11 a 12:45 
  Atencions individualitzades 4t ESO (Aula 1.14) 
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Dijous 11 de juny 
 

1r BATX 
      De 9 a 9:45 

  Primera meitat 1r BATX A, de la A fins la L (Aula 1.12) 
           De 10 a 10:45 

  Segona meitat 1r BATX A, de la M fins la Z (Aula 1.13) 
      De 11 a 11:45 

  Primera meitat 1r BATX B, de la A fins la L (Aula 1.14)    
         De 12 a 12:45 
  Segona meitat  1r BATX B, de la M fins la Z (Aula 1.12) 
 
 

Divendres 12 juny 
 

          De 9 a 12:45 
  Atencions individualitzades 2n BATX (Aula 1.12) 

 
Dilluns 15 de juny 

 
1r ESO  

      De 9 a 9:45 
  Primera meitat 1r ESO A, de la A fins la L (Aula 1.12) 

           De 10 a 10:45 
  Segona meitat  1r ESO A, de la M fins la Z (Aula 1.13) 

      De 11 a 11:45 
  Primera meitat 1r ESO B, de la A fins la L (Aula 1.14) 
       De 12 a 12:45 
  Segona meitat  1r ESO B, de la M fins la Z (Aula 1.12) 

 

 
Dimarts 16 de juny 

 
1r ESO  

      De 9 a 9:45 
  Primera meitat 1r ESO C, de la A fins la L (Aula 1.12) 

           De 10 a 10:45 
  Segona meitat  1r ESO C, de la M fins la Z (Aula 1.13) 

      De 11 a 11:45 
  Primera meitat 1r ESO D, de la A fins la L (Aula 1.14) 
       De 12 a 12:45 
  Segona meitat  1r ESO D, de la M fins la Z (Aula 1.12) 
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       Dimecres 17 de juny 

2n  ESO  
      De 9 a 9:45 

Primera meitat 2n ESO A, de la A fins la L (Aula 1.12) 
            De 10 a 10:45 

  Segona meitat 2nr ESO A, de la M fins la Z (Aula 1.13) 
      De 11 a 11:45 

  Primera meitat 2n ESO B, de la A fins la L (Aula 1.14) 
       De 12 a 12:45 
  Segona meitat  2n ESO B, de la M fins la Z (Aula 1.12) 
 
Dijous 18 de juny 
 
2n ESO i 3r ESO  

      De 9 a 9:45 
  Primera meitat 2n ESO C, de la A fins la L (Aula 1.12) 

           De 10 a 10:45 
  Segona meitat  2n ESO C, de la M fins la Z (Aula 1.13) 

      De 11 a 11:45 
Primera meitat 3r ESO A, de la A fins la L (Aula 1.14) 

       De 12 a 12:45 
  Segona meitat  3r ESO A, de la M fins la Z (Aula 1.12) 

 
Divendres 19 de juny 

 
3r ESO  
      De 9 a 9:45 
  Primera meitat 3r ESO B, de la A fins la L (Aula 1.12) 
           De 10 a 10:45 
  Segona meitat  3r ESO B, de la M fins la Z (Aula 1.13) 

      De 11 a 11:45 

  Primera meitat 3r ESO C, de la A fins la L (Aula 1.14) 
       De 12 a 12:45 

  Segona meitat  3r ESO C, de la M fins la Z (Aula 1.12) 
 

● Avaluacions: 

ESO i 1r  BAT. setmana  del 15 al 30  de  juny  (online,  no  presencial). 
L’atenció  es  realitzarà  prioritàriament  per  part  del  tutor/a.  En  cas  de  

no  ser possible ho farà un membre de l’equip docent, en cas que no sigui 

possible ho assumirà el cap de departament o membre de l’Equip directiu.  
 

● Sol·licitud cita prèvia. Del 8 al 19 juny. L’alumnat que vulgui una atenció 

individualitzada  demanarà cita prèvia amb el/la  tutor/a  o professor/a  a 

través del telèfon de l’Institut. En el cas de tutories de grup serà el tutor qui 
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contactarà amb el grup facilitant l’horari i l’espai d’atenció. 

 

●  Espais. Coneguda la demanda, es distribuiran els espais d’aules i tallers, 

tenint  en compte  no  sobrepassar els  15  alumnes per  grup  i  tot  respectant  

els  4 metres quadrats de distància de seguretat recomanats.  A cada espai 

s’instal·laran cartells perquè l’alumnat pugui veure les recomanacions 

específiques  i  normes  de  seguretat  d’utilització  de  l’espai. Cada alumne 

serà el responsable  de  netejar  el  mobiliari  i  estris  utilitzats. Després 

d’aquesta neteja l’alumnat haurà de desinfectar-se les mans amb gel 

hidroalcohòlic que estarà a la seva disposició. El  professor  responsable 

verificarà aquestes accions. 

 

● Els docents hauran de vetllar perquè no coincideixin en els passadissos i els 

lavabos mes de un alumne/a. 

 

● L’alumnat no podrà accedir a cap espai diferent del que esta identificat.  

Aules 1.12, 1.13 i 1.14 i serveis annexos. 

 

● Fluxos de circulació. 
o L’entrada   al   centre   s’efectuarà   per   la   porta   principal.  L’alumne/a  

es  dirigirà  a la porta d’accés  a l'edifici  on es  verificarà  la  seva  identitat. 

o Es recordaran les instruccions d’accés al centre. 

o Es  prendrà  temperatura i es  facilitarà  solució  hidroalcohòlica  per  les  

mans  i el  material  sanitari  en  cas  necessari  (obligatori  l'ús  de  

mascareta  que l’alumnat   portarà   des   de   casa). 

o Els  alumnes  seguiran  les  indicacions  marcades  al  terra  per  dirigir-se  

a  l'espai establert. 

o  La sortida de l’edifici es farà per la porta de dalt, acompanyats del 

professorat que els hagi acollit. 

 

● Patis.  L’accés als patis queda restringit a casos excepcionals i per evitar 

congestions d’altres espais. L’alumnat no pot accedir als patis.  

 

● Material  escolar.     L’alumnat  utilitzarà  el  seu  propi  material  individual.  

No  es distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 

En cas d’ús, com a  grup  classe,  dels  espais dels laboratoris, aules taller, 

aules de música o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i 

material comú que pot generar risc de contagi. En tot cas sempre es seguiran 
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les instruccions d’utilització i normes de seguretat d’espais citades 

anteriorment. 

 

● Entrades i sortides del centre.  les hores d’inici i final de les activitats 

educatives i d’atenció de l’alumnat s’establiran   en diferents horaris i de 

forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància 

de seguretat, respectant  els quadres de permanència del professorat. 

5.5   Organització del professorat 

El  personal  docent  i    PAS  podrà  participar  en  les  activitats  presencials  

tot seguint els requisits per accedir-hi: 

 Tot  el  personal,  inclosos  els  membres  de  l’equip  directiu,  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 l’usuari GICAR. 
 

En  funció  del resultat de l’enquesta cada professor/a notificarà a la direcció 

del centre si està en situació de incorporar-se a la  modalitat presencial el dia 

8 de juny o no. També informarà sobre temes de conciliació familiar i/o   

atenció a la dependència. 

S’intentarà limitar la presència del professorat a 2 dies per setmana i 3 dies 

atenció online 

 

● Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat 

sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la 

hipertensió, malaltia hepàtica  crònica,  malaltia pulmonar  crònica,  malaltia 

renal  crònica, immunodeficiència, càncer, obesitat mòrbida, dones 

embarassades i més grans de 60 anys. Aquestes persones no podran realitzar 

activitat presencial al centre el mes de juny. 

 

● Horaris.   La definició dels horaris serà flexible i diferent de l’horari 

establert. La franja compren de 9:00 h a 13:00 h, en períodes de 45 minuts i  

15 minuts d’interval entre les sessions per garantir l’accés esglaonat al 

centre. 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ


 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Institut La Mallola 

 

Pla d’obertura INS La Mallola                                                                                                 9 
 

Es facilitarà l’horari setmanalment a tot el professorat, que d’acord amb la 

actual situació es preveu que sigui possiblement  el dia 8 de juny ( Fase II de 

desconfinament ). 

 

●  Espais. 

●   Entrada. Dos professors es situaran a l’entrada per fer el control de 
l’alumnat. 

● El professorat haurà de romandre a l’espai especificat prèviament, 

evitant l‘ús d’espais comuns com secretaria, sala de professors, etc…  

5.6   Organització de l’atenció de secretaria i consergeria 

 
● Consergeria. Horari habitual presencial  

Atenció de les cites prèvies i de les incidències de les preinscripcions.  

Resta de gestions del seu càrrec.  

 

● Secretaria.  

Donat que les dues secretaries estan dins de grups vulnerables, la 
secretaria serà assumida per membres de consergeria, professorat i 
direcció.  

6. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
 

Quadres distribució professorat i espais per nivells i especialitats  
 

 

SETMANA DEL 8 AL 12 DE JUNY 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

  9h –  9:45h  
½  2n BATX A 

 
½ 4t ESO A 

 
½ 4t ESO C 

 
½  1r BATX A 

 
Atencions 

Indiv. 2n Batx 

10h – 10:45h 
½  2n BATX A 

 
½ 4t ESO A 

 
½ 4t ESO C 

 
½  1r BATX A 

 
Atencions 

Indiv. 2n Batx 

11h – 11:45h 
½  2n BATX B 

 
½ 4t ESO B 

 
Atencions 

Indiv. 4t ESO 
½  1r BATX B 

 
Atencions 

Indiv. 2n Batx 

12h – 12:45h 
½  2n BATX B 

 
½ 4t ESO B 

 
Atencions 

Indiv. 4t ESO 
½  1r BATX B 

 
Atencions 

Indiv. 2n Batx 



 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Institut La Mallola 

 

Pla d’obertura INS La Mallola                                                                                                 10 
 

 
 

 

SETMANA DEL 15 AL 19 DE JUNY 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

  9h –  9:45h  
½  1r ESO A 

 
½  1r ESO C 

 
½  2n ESO A 

 
½  2n ESO C 

 
½  3r ESO B 

 

10h – 10:45h 
½  1r ESO A 

 
½  1r ESO C 

 
½  2n ESO A 

 
½  2n ESO C 

 
½  3r ESO B 

 

11h – 11:45h 
½  1r ESO B 

 
½  1r ESO D 

 
½  2n ESO B 

 
½  3r ESO A 

 
½  3r ESO C 

 

12h – 12:45h 
½  1r ESO B 

 
½  1r ESO D 

 
½  2n ESO B 

 
½  3r ESO A 

 
½  3r ESO C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


