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PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE: JUNY 2020 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada  de l’Institut Pau 

Casals, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats 

sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i 

higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 

L’horari en que el centre estarà obert serà de 9:00h a 13:30h. 

Aquest Pla de reobertura es desenvolupa en  dos àmbits:  

a) Recursos humans: alumnat, professorat i PAS 

1. Alumnat 

Tenint en compte que les directrius donades des del Departament d’Educació ens 

indica que l’assistència de l’alumnat és voluntària, aquests han de contestar de 

forma afirmativa el qüestionari que s’ha enviat a les famílies i constaran a un llistat 

que servirà com a control d’entrada al centre. La previsió és d’un 15%d’alumnat 

que vol/pot estar presencialment al centre. 

 

Es mantindrà el mateix horari telemàtic que s’ha fet fins ara de manera que 

l’alumnat que no pugui o vulgui assistir de forma presencial tingui garantida 

l’assistència educativa fins a final de curs. 

 

Les activitats que es duran a terme presencialment són les següents: 

- Activitats d’acompanyament i tutoria: l’alumnat de l’ESO i Batxillerat, ja sigui en 

petit grup (màxim 5 persones) o de forma individual poden, a demanda dels 

tutors, realitzar activitats d’acompanyament i tutoria, però no classes 

presencials.  

- Alumnat de 3r ESO: podran assistir al centre per fer l’orientació de les matèries 

optatives de 4ESO 

- Alumnat de 4ESO: podran assistir els alumnes que vulguin fer la continuació 

dels estudis post-obligatoris al centre per tal de fer la selecció de les matèries a 

cursar. 

- Alumnat de 2n BATX: poden assistir al centre a fer acció educativa presencial de 

cara a preparar la PAU. Es farà de forma simultània les activitats telemàtiques i 

les presencials. 

L’ombrejat són les classes presencials al centre. 

https://docs.google.com/forms/d/1-KYisVFqqL4WHHyyC0FloiYUC5sR_Y2vaWk6t8E32nQ/edit?usp=sharing


 

2BATX CLASSES PRESENCIALS 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00-10:00 Química Química Biologia   

 LLuis Soler LLuis Soler Fina Bayo   

10:00-11:00 Física    

 Inés Ramos    

11:15-12:15 Castellà Història  Biologia Geografia Anglès 

 Carmen Belzunce Mateu 
Chalmeta 

 Fina Bayo Daniel 
Sánchez 

Toni Torres 

12:30-13:30 Geografia Geografia Física Geografia Biologia Física Geografia 

 Daniel Sánchez Daniel Sánchez Inés 
Ramos 

Daniel 
Sánchez 

Fina Bayo Inés 
Ramos 

Daniel 
Sánchez 

 

La família de l’alumne que vulgui venir al centre ha de garantir: 

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

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

infecciós. 

2. Que no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

anteriors. 

3. Que no hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

4. Calendari vacunal al dia 

En el cas que el noi/la noia presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, 

es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip 

mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. 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 (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

● Diabetis mal controlada. 

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

En el moment de venir a l’institut caldrà que: 

● Hagueu contestat afirmativament l’enquesta enviada 



 

3 
 

● Porteu mascareta per entrar al centre 

● Porteu u na declaració responsable, d’acord el model adjunt (A817) facilitat, 

per la qual el/la fill o filla compleix els requisits per assistir al centre educatiu. 

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

COVID-19 en l’entorn familiar 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. 

S’ha enviat a les famílies tots aquest requisits per a que sigui conscients de la 

importància de seguir els protocols. 

L’alumnat no es pot moure de forma lliure pel centre, sinó que tindrà unes aules 

molt concretes i fixes a les quals podrà accedir. 

Aquell alumnat que hagi de recollir material de les guixetes del centre i no pugui o 

vulgui assistir de forma presencial haurà de demanar cita prèvia i només podrà 

venir fóra de l’horari d’assistència d’alumnes. 

2. Professorat 

El professorat ha hagut d’omplir una Declaració responsable per tal de saber si 

pertanyen a un grup d’especial vulnerabilitat i per tant no podran accedir al 

centre el mes de juny. Per a la resta de professorat es deixa de caràcter 

voluntari la presència física  sabent que el seguiment de l’alumnat s’està 

realitzant de forma telemàtica amb bons resultats. 

 

Actualment de la plantilla de professors/es del centre 16 corresponen al grup 

de rics i la resta al grup de no risc. 

 

El professorat que vulgui venir al centre ha de presentar un pla de treball i 

formarà part del llistat de persones que poden accedir al centre. Tampoc el 

professorat té circulació lliure al centre, sinó a llocs determinats. 

 

El professorat del centre han de portar mascaretes, que pot proporcionar el 

centre, i han de fer servir gel hidroalcohòlic quan sigui necessari. 

 

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


El professorat ha de comunicar amb antelació la necessitat de trobar-se amb 

alumnat, o d’ampliar l’activitat a 2BATX per poder agendar tota l’activitat que 

s’hagi de fer al centre. 

 

3. PAS 

Els conserges del centre són els encarregats de controlar les entrades i sortides 

del centre; hauran de comprovar que l’alumnat i el professorat portin 

mascareta quan entrin al centre i es desinfectin les mans.  

 

El primer dia recolliran les declaracions responsables dels alumnes i 

comprovaran que estiguin al llistat; faran el mateix amb el professorat que hi 

accedeixi 

 

S’encarregaran de donar cita prèvia als alumnes que hagin de venir a recollir 

material deixat a les guixetes i d’evitar que s’acumuli gent a l’entrada, fora de 

l’horari d’activitat presencial al centre. 

 

2) Espais del centre 

No hi ha, durant aquest període, lliure circulació al centre, ni pel professorat ni 

per l’alumnat, per tal d’evitar l’exposició de tot el centre a una possible 

infecció. 

 

Les aules que es faran servir per les activitats a 2BATX seran INF1 principalment 

i INF2 si hi ha dues classes a la vegada. L’alumnat restarà a l’aula en tot moment 

i en un lloc fixat si està les dues hores. En cas de necessitar aules per 

acompanyaments personalitzats es farien servir la sala d’entrevistes o les aules 

B1, B4, B5. 

 

A l’haver-hi dues escales es marcarà una de pujada i una de baixada i, per tal 

d’evitar desplaçaments innecessaris s’obriran els serveis només dels nivells on 

hi hagi activitat. 

 

No es treballarà en paper ni es facilitarà material a l’alumnat per tal d’evitar 

focus de contagi. 

 

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 

sortida dels ialumnes i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules seran adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les 

finestres obertes. 
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La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 

diària o sempre que hagi un canvi d’alumnat a l’aula. 

 

En cas de detecció d’aparició de simptomatologia compatible amb COVID se 

seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment: 

1, En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència 

al centre: 

 Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 

 Avisar pares, mares o tutors. 

 Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra. 

 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 

 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

En cas d'aparició de símptomes en el professorat: 

 No assistir al centre 

 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera o Informar de la 

presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció 

del centre 

 Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos 

estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té 

símptomes, que està en observació o que ha estat diagnosticat com a 

cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del personal 

sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes. 

 

 

 

 


