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1. Introducció 

En aquest document es deixa clar que el curs presencial no es podrà reprendre fins al                

setembre i que aquest tercer trimestre s’ha d’acabar telemàticament, tal com s’està            

fent. Es remarca que no es podran dur a terme activitats curriculars i que aquestes han                

de continuar per la via online. La reobertura de les escoles es farà per realitzar un                

acompanyament tutorial i de suport emocional als alumnes, que també ja s’ha estat             

fent i es clourà telemàticament per part dels tutors amb un gran esforç. Durant aquest               

període, els tutors segueixen a la vostra disposició per a resoldre dubtes, inquietuds i              

continuar realitzant tutories de forma telemàtica, o en cas que ho necessiteu, de forma              

presencial, sempre demanant hora de visita prèviament. 

Les mesures de seguretat són força estrictes i com ja vam fer arribar a les famílies, la                 

prioritat de l’institut és la salut dels nostres alumnes, de les seves famílies i del               

personal que hi fa feina. Per tant, és possible que en base a aquestes mesures, no es                 

pugui atendre a tothom presencialment o quedi marcat fer-ho un dia concret sense             

possibilitat de canvi. Es prioritzaran els alumnes segons el que indiquen les            

instruccions. Recordem que la via telemàtica continua oberta com aquests darrers tres            

mesos i demanem la comprensió i la col·laboració de totes les famílies. El retorn és               

totalment voluntari i tota l’activitat de suport, acompanyament i orientació s’ha fet,            

s’està fent i es farà de manera telemàtica. Ningú hi surt perjudicat pel fet de no assistir                 

a l’institut. El curs ja està pràcticament acabat. 

Tot i que el centre adoptarà i aplicarà totes les mesures de seguretat establertes              

segons les instruccions del Departament d’Educació, requereix l’esforç i el compromís           

de tots: administració, famílies i alumnat, és a dir, depèn de tots que s’acabin aplicant               

correctament i per tant, no podem assumir cap responsabilitat que se’n derivi quan les              

mesures no s’hagin pogut garantir per l’actitud individual dels implicats o falta de             

recursos des de l’administració. 

 

2. Accions prèvies  

Ara mateix tenim una previsió segons els contactes que s’han fet des de les diferents               

tutories, per poder adaptar-nos-hi. Si escau es faran reunions telemàtiques d’equip           

directiu, de nivell, d’equip docent o de tutors per: 

● Revisar com es manté l’atenció telemàtica als alumnes. Tasques previstes 

● Recordar la necessitat de tutories individuals (atenció personalitzada només en          

casos singulars) 
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● Analitzar si hi ha algun alumne o col·lectiu que pugui necessitar alguna atenció             

personalitzada i més especialitzada (alumnes NESE) 

 

3. Organització educativa 

En aquest apartat exposem els detalls de com organitzarem la reobertura del centre:             

mesures de seguretat, alumnes implicats, l’organització de grups i professors, els           

horaris i en quins espais es realitzarà l’acció educativa. 

3.1. Mesures de seguretat 

Les instruccions del Departament d’Educació marca les següents pautes per          

garantir-ne la seguretat dels assistents. Es difondrà entre el personal treballador els            

protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de l’alumnat així com                

del personal docent i no docent. Pel que fa als alumnes: 

● Cal reforçar conductes saludable, quan sigui possible. 

● Tossir i esternudar al colze. 

● Rentar-se les mans sempre que calgui. 

● Mantenir el distanciament físic 

● Utilització correcta de les mascaretes. 

(a) Distanciament físic 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus.              

L’OMS recomana una distància física mínima superior a 1 metre. Es proposa que els              

alumnes disposin d’un espai d’uns 4 m2. Això implica mantenir una distància            

aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius, superior al            

recomanat. Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el          

nombre d’alumnes per aula i mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura també             

ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el professorat i el resta de personal en               

contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas el               

nombre de persones amb contacte estret és limitat. 

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i             

desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de              

manera esglaonada i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del            

centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies, però no es fa             

responsable d’una actitud inadequada si es dóna el cas. Els pares i mares no accediran               

3 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Jaume Salvador i Pedrol 

a l’interior del recinte escolar a no ser que sigui imprescindible i així s’hagi acordat               

prèviament amb qui tenien cita. 

 

(b) Rentada de mans 

En adolescents, es requerirà rentada o desinfecció de mans: 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

● Abans i després d’anar al WC 

● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati, si n’hi ha) 

En el cas del personal que treballa a l’institut, la rentada de mans es durà a terme: 

● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes 

● Abans i després d’anar al WC 

● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Hi haurà punts de rentada de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i paper               

eixugamans d’un sol ús. En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució            

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

 

(c) Mascaretes 

Dins el centre, i seguint les indicacions del Departament d’Educació, en ser un espai              

interior, serà recomanat l’ús de mascareta per l’alumnat i obligatori per la resta de              

persones. 

COL·LECTIU Tipus de mascareta 

Educació secundària (12-16 anys) Higiènica amb compliment norma UNE 

Batxillerat (16-18 anys) Higiènica amb compliment norma UNE 

Personal docent i no docent Higiènica amb compliment norma UNE 

 

Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 

 

4 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Jaume Salvador i Pedrol 

3.1.1. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

(a) Pautes de ventilació 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la              

sortida dels alumnes i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes les aules                

han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres             

obertes. 

(b) Pautes generals de neteja i desinfecció 

La neteja i desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.            

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir                

la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en               

aquells de màxima concurrència. 

(c) Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells            

elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les              

mans. Es prioritzarà que cada adolescent utilitzi el seu propi material. 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

● Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

● Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

● Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

● Taules i cadires 

● Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

● Aixetes 

● Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada            

higiene de mans en tot moment. 

● Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 

 

3.1.2. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents           

(en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament          

preventiu). 

5 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Jaume Salvador i Pedrol 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne en la seva presència al centre: 

●  Aïllar l’alumne 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 un treballador: 

● No assistir al centre 

● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 

En cas de treballadors del Departament d'Educació: 

● 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. 

 

3.2. Alumnes assistents 

la Direcció controlarà un document compartit a on els tutors i tutores hi assignaran              

l’alumnat per franges horàries. Després es gestionarà des de Direcció i Tutories. 

 

3.3. Organització de grups i professors 

L’organització de la reobertura es farà tenint en compte els tres blocs que estableixen              

les instruccions: 

4t d'ESO 

Per a aquest nivell, també es poden fer tutories individuals o en petits grups. Les               

instruccions parlen d’activitats tipus: donar suport a l’assoliment de l’objectiu de           

finalitzar l’etapa o activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs.             

És de caràcter totalment voluntari i cap alumne que no ho realitzi en sortirà perjudicat,               

ja que el seguiment, acompanyament i suport en l’assoliment d’objectius com           
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l’orientació i tria d’opcions de l’any que ve, ja s’han fet de manera telemàtica durant               

tot el trimestre. 

L’activitat lectiva, inclosa l’avaluació extraordinària, també finalitzarà de manera         

telemàtica.  

Aquest servei es realitzarà segons el següent: 

1. Possibilitat d’assistir a l’institut uns dies determinats setmanals per fer          

activitats d'acompanyament tutorial, emocional i tancament d’etapa en grups         

petits. Aquests grups no podran superar els 8 alumnes per tal de complir amb              

les mesures de seguretat establertes de 4m2 per persona. 

2. L’horari marc serà de 10:00 a 13:00 hores. Tenint en compte que les entrades i               

sortides es faran esglaonadament entre els grups. S'acordarà dia i hora amb els             

tutors i s’intentarà concentrar en dos dies a la setmana per rendibilitzar tot el              

matí, es podran a ampliar a tres, per demanda i necessitats de l’acció educativa. 

3. L’atenció es faria en un mateix espai amb un únic professor, cada sessió, per tal               

de reduir en la mesura del possible espais compartits i canvis d’aula i de              

docents. Els alumnes no es podran moure de la seva taula i cadira fins que se’ls                

indiqui el contrari. 

4. Cada grup d’alumnes tindrà una aula o espai determinat que permeti mantenir            

2m de distància entre les persones, és a dir 4m2 per alumne com marca              

l'autoritat sanitària. Els espais de classe els assignarà la Junta Directiva, segons            

criteris d’adequació a la prevenció i a la facilitat d’entrada i sortida al centre.  

5. L’equip docent de 4t, a través dels tutors copsarà les necessitats i guardarà dia i               

hora al calendari general del centre. La direcció validarà la concertació de            

sessions tenint en compte l’ocupació global del centre aquell dia i les mesures             

de seguretat. El pati no es pot utilitzar en cap cas.  

 

2n de batxillerat 

Per a aquest nivell s’estableix la possibilitat, a part de les tutories individuals de la resta                

de cursos, fer accions educatives en grups petits. Les instruccions parlen d’activitats            

tipus: donar suport a l’assoliment de l’objectiu de finalitzar l’etapa o dubtes relacionats             

amb les PAU. És de caràcter totalment voluntari i cap alumne que no ho realitzi en                

sortirà perjudicat, ja que les classes de preparació de les PAU es continuaran realitzant              

de manera telemàtica durant tot aquest període. L’activitat lectiva inclosa l’avaluació           
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extraordinària també finalitzarà de manera telemàtica. En resum es farà tenint en            

compte el següent: 

1. L’horari marc serà el mateix que a 4r d’ESO, tenint en compte que les entrades i                

sortides es faran esglaonadament entre els grups. S'acordarà dia i hora. 

2. S’intentarà concentrar en dos dies a la setmana per rendibilitzar tot el matí. Es              

podran a ampliar a tres, per demanda, necessitats de l’acció educativa i            

garantia de les mesures de seguretat. Cal remarcar que aquestes sessions seran            

les imprescindibles per tractar aspectes impossibles de resoldre via telemàtica. 

3. L’atenció es faria en un mateix espai amb un únic professor, cada sessió, per tal               

de reduir en la mesura del possible espais compartits i canvis d’aula. 

4. Cada grup d’alumnes tindrà una aula o espai determinat que permeti mantenir            

2m de distància entre les persones, és a dir 4m2 per alumne com marca              

l'autoritat sanitària. 

5. Els alumnes no es podran moure de la seva taula i cadira fins que se’ls indiqui                

que ho facin. 

6. L’equip docent de 2n de batxillerat, a través dels tutors copsarà les necessitats i              

guardarà dia i hora al calendari general del centre. La direcció validarà la             

concertació de sessions tenint en compte l’ocupació global del centre aquell dia            

i les mesures de seguretat. 

 

Professors i personal no docent 

Totes les accions s’hauran d’adequar al fet que els professors continuen la seva tasca              

telemàtica i no pot suposar-los cap increment d’hores de feina. 

A més, no podem comptar amb bona part del personal docent, cosa que condicionarà              

les activitats realitzades. Només es faran les tutories individuals i les sessions de suport              

a 2n de batxillerat i 4t d’ESO sempre i quan el tutor o professor en qüestió compleixi                 

els requisits per venir el centre. 

 

3.4. Horaris 

A mesura que es reservin hores i espais, la direcció vetllarà perquè no s’acumuli una               

quantitat de persones que no permeti seguir les mesures de seguretat. 
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Les entrades dels diferents grups hauran de ser esglaonades segons les hores            

acordades. Sortiran quan hagi finalitzat l’acció educativa que venien a fer.  

Les tutories individualitzades entraran al centre a les hores acordades i en finalitzar,             

sortiran de manera segura. 

 

3.5. Espais 

S’ocuparan les aules existents, les petites per a fer tutoria individual i les grans per a                

grups reduïts. S’aniran ocupant a mesura que es vagin acordant les cites i les sessions.               

No s’acudirà cap a l’aula mentre hi hagi algú al passadís. En considerar-se que              

l’ocupació dificulta la seguretat, les cites o sessions es mouran d’hora o dia. 

L’alumnat entrarà i sortirà per la porta principal (consergeria). 

No es podrà circular pels passadissos si hi ha algú més circulant-hi. 

 

 

L’Equip Directiu, a Sant Joan Despí, 

05/06/2020. 
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