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1.INTRODUCCIÓ 

Durant el passat mes de maig el Departament d’Educació, va presentar al PROCICAT el Pla de 
Reobertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, aquest permet l’obertura de 
centres que es trobin en fase 2 i especifica les mesures a seguir segons els informes emesos 
per les autoritats sanitàries. 
 
El pla efectua propostes per a l’acció educativa amb un triple objectiu:  
 

 El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.  

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

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

L’Institut Esteve Albert de Sant Vicenç de Montalt, per respondre a aquesta situació estableix 
aquest Pla específic de reobertura atenent al “ 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”.  
 
El pla contempla diferents àmbits d’actuació: organització de centre, alumnat, personal del 
centre, espais i grups, serveis complementaris, material escolar, organització pedagògica, 
mesures de protecció i prevenció i el pla d’obertura de centre educatiu.  
 
Aquesta planificació s’estableix com una base per afrontar la situació i unificar criteris 
organitzatius, de funcionament i sobretot sanitaris.  
 

1.1 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

La  decisió de reobertura  dels centres educatius, presa pel Departament d’Educació  ha d’estar 
en consonància amb les orientacions i recomanacions que els ha fet arribar les autoritats 
sanitàries. 
Aquestes recomanacions s’han concretat en dos documents d’instruccions facilitats als 
centres pel Departament d’Educació on es dicten estrictes mesures de seguretat, prevenció i 
higiene pel que fa als espais, distanciament físic i la vulnerabilitat de tipologies especifiques 
d’alumnat, professorat i personal dels centres. 
 

 Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desecalada en la finalització del curs 
2019-2020. 

 Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (juny 2020). 
 

https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
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2.PLA D’OBERTURA 

Un cop feta la diagnosi inicial, es presenta el pla de reobertura. L’institut obrirà en el moment 
que entrem  en la fase 2 de desescalada. L’objectiu  principal és atendre als alumnes de 4t 
d’ESO i 2n de batxillerat, ja que finalitzen la seva etapa educativa.  
 
Cal que tenir  en compte els següents aspectes: 
 

 Des del centre seguim garantint la continuïtat de la docència i l’acompanyament 
tutorial telemàticament, tal com s’ha fet fins ara. 

 El retorn al centre per art dels alumnes és voluntari. 

 Posem a disposició dels alumnes de 4t d’ESO amb cita prèvia, l'atenció personalitzada 
del tutor amb l'alumne per  aspectes d’orientació acadèmica principalment, en els 
casos que sigui possible. 

 S’ofereix  alumnes de 2n de batxillerat  la possibilitat d’assistir  al centre per preparar, 
de forma presencial, les PAU o bé els exàmens de recuperació. 

 Els alumnes que tinguin material al centre podran venir a recollir-lo  demanant cita 
prèvia. 

 

2.1 REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 
 

 Portar mascareta higiènica de casa. 

 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. 

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 

 Calendari vacunal al dia. 
 

En cas que un alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció́ per SARS-CoV2, es valorarà de 
manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referencia–, la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 
 

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació́ o dispositius de suport ventilatori. 

 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. 
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Els alumnes  han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració 
responsable dels tutors legals (en cas de menors d’edat) o del propi alumne (si és major 
d’edat) 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’alumne 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.  
 
En referència al personal docent i no docent de l’Institut, el Departament D’Educació  
dictaminarà qui pot assistir al centre  a partir de la declaració responsable que s’haurà de 
complimentar amb caràcter previ. Es facilitarà material de protecció al personal que presti 
serveis presencials. 

2.2 HORARIS I ESPAIS 

L’horari d’atenció presencial de l’alumnat serà de 9h a 13h. La resta de jornada i dies es farà 
de forma telemàtica fins a la finalització del curs escolar. 
Preveiem l’assistència màxima de 30 alumnes de 2n de batxillerat. Seran necessaris 7 
professors. Les classes presencials de es faran en l’horari i espais que es detallen a continuació.  
 

 
 
A les aules es garanteix 4 m2 per alumne, amb un màxim de 15 alumnes. 
 
Les entrades i sortides dels alumnes de 2n de batxillerat es faran per 2 portes per evitar 
aglomeracions. Un grup entrarà per la porta principal i l’altre per la porta del pati, respectant 
la distància de seguretat.  
 
Les tutories de 4t individuals i presencials es faran amb cita prèvia a la sala de reunions adjunta 
a la biblioteca. L’entrada serà per la porta principal. 
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El rentat de mans per part de l’alumnat es durà a terme als lavabos del pati. Es disposarà una 
ampolla de gel hidroalcohòlic a cada aula per la desinfecció de mans. 
 

2.3 ALTRES CONSIDERACIONS 

La neteja i posterior desinfecció d’espais es realitzarà diàriament. Disposarem d’una persona 
durant les hores presencials i una altra a la tarda fent tasques de neteja i desinfecció. 
 
Les aules utilitzades es ventilaran periòdicament. 
 
En cas de detectar un possible cas de malaltia, l’alumne s’aïllarà  al pati de l’institut  i s’avisarà 
immediatament la família que haurà de venir a recollir-lo. 
 
No hi haurà servei de transport escolar. 
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