Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INS F. X. Lluch i Rafecas
Vilanova i la Geltrú

Pla obertura centre. Fase 2

A partir de la documentació1 que ha publicat el Departament d’Educació en relació amb la
reobertura dels centres escolars, presentem el Pla de reobertura de l’Institut Francesc
Xavier Lluch i Rafecas en la fase 2 del desconfinament
Consideracions prèvies
● Les activitats que es desenvoluparan a l’institut en el moment que s’iniciï la Fase 2 es
duran a terme sempre que es compleixin les condicions de seguretat sanitària.
● S’ha adequat el centre segons la instrucció del Departament d’Educació però la
seguretat requereix l’esforç i el compromís de tots: el centre, les famílies i l’alumnat.
● L’obertura del centre és una mesura excepcional.
● Només s’ofereix activitat presencial per a l’alumnat de 2n de Batxillerat.
● L’assistència de l’alumnat és voluntària en tot moment i les famílies (o l’alumnat, en
cas de ser major d’edat) que s’hi acullin, hauran de presentar una declaració
responsable per la qual l’alumne/a compleix els requisits per assistir al centre
(documents adjunts). L’hauran d’enviar omplerta, signada i escanejada abans del 31
de maig al correu electrònic: rosa.serrano@fxlluchirafecas.cat
● L’activitat lectiva es manté de manera telemàtica, com s’ha fet fins ara, fins com a
màxim el 19 de juny.
2n de BAT
Classes de preparació per a les PAU (combinació format presencial-format virtual).
L’alumnat que vingui, de manera voluntària, serà organitzat en grups de 12 que entraran i
sortiran esglaonadament i faran classes de 3 h màxim, al dia, ininterrompudament. Sense
descansos ni entrades ni sortides de l’aula, ni del centre en l’horari de classe.
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Per poder saber quin alumnat assistirà al centre, cal que responeu aquest qüestionari abans
del 31 de maig a les 12h:
https://forms.gle/e7XyjXa3282qiJ6EA

Els grups i horaris d’entrada i sortida us els comunicarem posteriorment. Els horaris seran de
forma esglaonada.
La presència de l’alumnat al centre es farà a partir del 3 de juny de 2020.
Resta de cursos i nivells educatius
Només restringit, de forma molt excepcional, a alguna tutoria individualitzada amb data i
hora assignats via correu de tutoria, en aquells casos estrictes en què el professorat tutor ho
consideri necessari. En aquest cas també caldrà presentar la declaració responsable
(document en la pàgina web del centre MENU/SECRETARIA)
Tota la resta, via telemàtica com s’està fent fins ara.
Condicions de seguretat i d’higiene
● Tot el personal docent i PAS del centre haurà de portar mascareta, obligatòriament.
● Tot l’alumnat que vingui al centre haurà de portar mascareta pròpia,
obligatòriament.
● Només es podrà accedir al centre en les dates i hores assignades, confirmades
prèviament pel centre.
● Caldrà evitar el contacte amb qualsevol superfície del centre (baranes, panys de
portes, finestres, etc.) exceptuant les taules i cadires de l’aula assignada per a fer la
sessió.
● Cada grup d’alumnes tindrà assignada una única aula i aquesta sempre serà la
mateixa. Els grups d’alumnes de 2n de Batxillerat seran sempre els mateixos.
● No hi ha canvis de grups, ni aules.
● L’alumnat no podrà compartir material escolar en cap moment i, si no en porta, el
centre no podrà facilitar-li’n.
● El professorat no repartirà fulls de paper ni material a l’alumnat. Tot allò que se li
hagi de lliurar, serà en format digital.
● L’alumnat i el personal docent/PAS es rentarà les mans amb solució hidroalcohòlica i
aigua i sabó justament abans d’entrar al centre. (Per tant, queda prohibit venir amb
guants)
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● Demanem que tot l’alumnat porti la seva pròpia solució hidroalcohòlica per evitar
compartir cap element.
● El personal de neteja netejarà els espais que s’hagin fet servir 1 cop al dia després
que l’alumnat hagi desocupat l’espai.
● Qualsevol alumne/a o membre del personal docent/PAS que no compleixi les
mesures de seguretat i d’higiene establertes, podrà ser expulsat del centre per part
de Direcció.
● No podran haver aglomeracions en cap espai del centre (ni passadissos, aules,
vestíbul, ...)
● Caldrà respectar la separació de distància de seguretat de 2 metres entre persones
en tots els espais. I no es podrà canviar la distribució de les taules i cadires de les
aules.

El dimarts 2 de juny es faran públics els horaris i espais per a la realització de les classes de
cada un dels grups d’alumnes de 2n de batxillerat que s’hagin apuntat en el qüestionari dins
el termini establert.

La Direcció.
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