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1. Introducció 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada 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. 

Segueix les directrius del Departament d’Educació, prioritza la salut de les 

persones i concreta les particularitats que cadascú es pot trobar. El presentem 

a través de l’espai web del centre per tal que tothom hi tingui accés. 

2. Organització de l’obertura i l’acció educativa 

2.1. Horari  

L’horari d’atenció presencial i telefònica (936546520) serà de dilluns a 

divendres de 9 a 13h 

2.2. Alumnat 

2.2.1. Criteris generals 

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

● El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de 

juny. 

● No es farà cap activitat lectiva presencial. 

● L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat es continuarà fent 

telemàticament i/o telefònicament 

● L’atenció a l’alumnat de 2n de batxillerat es continuarà fent en format 

telemàtic fins el 3 de juliol. 

● L’atenció a l’alumnat de 4t d’ESO es continuarà fent en format telemàtic 

tot prioritzant activitats d’acompanyament i orientació fins el 19 juny. 

● L’atenció a l’alumnat de 1r de batxillerat i ESO es continuarà fent en format 

telemàtic fins el 19 juny. 

● Cap alumne/a ni cap familiar pot anar al centre sense cita prèvia. 
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● Si un/a alumne/a o família requereix una atenció presencial per 

impossibilitat de fer-la telemàtica i/o telefònicament, li ha de demanar al 

tutor/a. En qualsevol cas, cal que l’alumne/a i el/la tutor/a acordin dia i 

hora per quedar presencialment a l’institut prèvia comunicació a l’Equip 

Directiu. 

2.2.2. Requisits per l’assistència excepcional al centre 

En cas que l’alumne 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. 

Les famílies, o el mateix alumne si és major d’edat, han de presentar el primer 

dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model 

que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per 

assistir al centre educatiu: 

● Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació 

secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius, per a alumnes 

menors de 18 anys (accés al model de declaració responsable). 

● Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys, batxillerat i 

altres ensenyaments (accés al model de declaració responsable). 

També heu 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. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
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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.  

Per garantir la seguretat de tothom si un/a alumne/a o familiar ha de venir 

al centre ho haurà de fer amb mascareta. 

2.3. Personal del centre (professors, educadors i personal de serveis)  

2.3.1. Criteris generals 

● El professorat continuarà desenvolupant l’activitat d'acompanyament de 

l’alumnat i les activitats per a portar a terme el tancament del curs 

(reunions, avaluacions, clastres, etc) per via telemàtica i/o telefònica. 

● L’assistència al centre només es farà en casos excepcionals i sempre 

prèvia comunicació a l’Equip Directiu. 

● El professorat només vindrà al centre en els següents casos: 

○ En cas que un/a alumne/a o família requereixi una atenció 

presencial per impossibilitat de fer-la telemàtica i/o telefònicament, 

li ha de demanar al tutor/a. En qualsevol cas, cal que alumne/a i 

tutor/a acordin dia i hora per quedar presencialment a l’institut 

prèvia comunicació a l’Equip Directiu. 

○ Si l’Equip Directiu requereix la seva presència. 

○ Si ho sol·licita el/la docent per anar al centre a fer alguna gestió, 

prèvia autorització de l’Equip Directiu. 

2.3.2. Requisits per l’assistència excepcional al centre 

● Per garantir la seguretat de tothom si un/a alumne/a o familiar ha de 

venir  al centre ho haurà de fer amb mascareta. 

● 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
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● L’accés a aquesta web es farà mitjançant usuari GICAR. 

● La direcció respondrà la Declaració Responsable accedint directament a 

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

Els grups d’especial vulnerabilitat segons la darrera actualització de 22 de 

maig, del que ha establert l’autoritat sanitària són:  

○ persones amb diabetis  

○ malaltia cardiovascular 

○ inclosa la hipertensió 

○ malaltia hepàtica crònica severa  

○ malaltia pulmonar crònica 

○ insuficiència renal crònica 

○ immunodepressió, càncer 

○ dones embarassades 

○ obesitat mòrbida (IMC>40)  

○ més grans de 60 anys.   

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del 

centre del mes de juny.  

3. Espais 

● El centre ha habilitat els espais amb les instruccions de seguretat donades 

per garantir la seguretat de totes les persones que assistiran al centre. 

● Sempre fent servir la menor quantitat possible d’espais. 

● I garantint la desinfecció de tots aquests espais de forma continua. 

● S’han establert circuits per a la circulació segura dels diferents membres 

de la comunitat educativa al centre. 

4. Manteniment i Neteja 

● Les tasques de manteniment es duran a terme fora de l’horari d’obertura 

de centre. 

● Les tasques de neteja i desinfecció es faran durant i fora d’horari 

d'obertura de centre. Se seguiran les recomanacions de Neteja i 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas 

de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de 

concurrència humana.  

5. Referències 

● 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 (accés). 

● Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (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) – JUNY 2020 (accés) 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LvF5mM28GrsjaAgVQjwOLdXgLkAFIEfp/view
https://drive.google.com/file/d/194OdPe5OKCJoyBiVaASu4Gy9-fM0jhbL/view

