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Pla d’obertura Institut Rambla Prim referent a les activitats presencials amb alumnes, previ 
a la incorporació d’aquests. 
 
Les mesures de protecció, higiene, desinfecció i seguretat que es contemplen en aquest pla, ja van 
estar comunicades i aprovades pel consell escolar en data maig 2020, preveient el fet que ens 
ocupa. 
  
Mesures aprovades per consell escolar  
 

1-  Potenciar les tasques formatives online 
2- Promoure l’ús utilització del moodle com a emmagatzemant de documents formatiu 
3- Promoure l’ús d’aplicació (encara per determinar) per la comunicació fluida amb 

l’alumnat en cas de confinament o de classes semipressencials com seran les del curs 
vinent.  

4- d’utilitzar la fase 3 del desconfinament, a partir del 8 de Juny y fins 30 de Juny per 
confecció de material online 

5- Fer un estudi referent a la utilització d’espais que ara no son habituals per desenvolupar 
activitats lectives  , com per exemple sala d’actes, passadissos etc.  per tal d’habilitar aules de 
capacitat reduïda i espaiament d’alumnat 

6- deixar totes les aules amb un màxim 18 taules/cadira i que la resta de taules es traslladin 
a la sala d’actes per tal d’obtenir una mega espai amb 100 llocs taula/cadira per properes 
activitats  

7- l’adquisició d’aparell de control de temperatura en porta d’accés, fonts o similars de 
desinfecció per mans, mampares o similars per separació de persones en reunions en 
cas necessari, sulfatadora de líquids desinfectants  

8- Adquisició de kit basic de protecció i higiene per donar als alumnes  
9- laborals Incorporació d’estora  o similar en accés al centre amb solució al 4% de llegiu 

per ser trepitjada  abans d’accedir al centre. 
10- Adquisició de o confecció d’avisos que indiquin que el terra pot estar lliscant degut al 

material desinfectant 
11- Desinfecció  per aspersió dos cops al dia (matí i tarda) poms de portes, ascensor, 

serveis, baranes escales i tots els llocs susceptibles de ser tocats amb les mans 
12- posar a disposició del personal de neteja i PAS l’adreça electrònica del ministeri de 

sanitat on podem trobar quins productes son virucides i forma d’aplicació. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

13- difusió en la pàgina web del centre d’un resum del punts anteriors perquè el públic en 
general sigui conscient. 
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Objectiu 
 

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que 
suposa una titulació 

2. . L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat 
 
Aquest pla d’obertura de l’Institut Rambla Prim, s’aplicarà  amb l’arribada de la fase 2 
a partir del 8 de juny. 
 
Aquest pla d’obertura es basa en els següents principis : 

 
 
1. El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
2. Els alumnes o els responsables dels menors d’edat ompliran i portaran el primer dia, una 

declaració de responsabilitat de no trobar-se en cap situació de les especificades en l’apartat 
requisits de reincorporació. 

3. En aquesta declaració també constarà el compromís de mantenir un contacte estret amb el 
centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

4. El centre farà una previsió  mitjançant consulta dels alumnes que optaran a aquesta 
essencialitat durant el mes de juny. 

5. El nombre màxim d’alumnes serà de 15 per espai d’atenció grupal 
 
L’ Atenció personalitzada per part del tutor/a, es farà per cita prèvia en un espai adequat 
a tal efecte, . L’atenció es realitzarà en les hores que el tutor/a te dedicació per tutoria ,  
 
L’ Atenció per part del tutor/a, també es pot fer en grup per cita prèvia en un espai adequat 
a tal efecte, aquest espai s’indica en annex adjunt . L’atenció es realitzarà en les hores que 
el tutor/a te dedicació per tutoria , aquesta hora de dedicació es pot fer conjunta amb un 
màxim de 15 alumnes mantenint les mesures de seguretat. 
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Requisits de reincorporació de l’alumnat 
 

1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

2.  Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 
3. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  
4. Que no pateixin  malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 

suport ventilatori.  
5. Malalties cardíaques greus. 

 
6. Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors). 
7. Diabetis 
8. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 

 
 
Requisits de reincorporació de personal del centre. professorat, personal d’atenció 
educativa 
 
La direcció del centre informarà a tot el personal de la necessitat de declarar les condicions de 
vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Això permetrà identificar 
al personal que podrà participar en les activitats presencials. 
Les persones declarades com grups d’especial vulnerabilitat segons l’autoritat sanitària son:  

1.  persones amb diabetis 
2.  malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió 
3.  malaltia hepàtica crònica 
4.  malaltia pulmonar crònica 
5. malaltia renal crònica 
6.  immunodeficiència 
7.  càncer 
8.  dones embarassades 
9.  més grans de 60 anys. 
 
 
Si les funcions, especialment tutoria es veuen afectades per aquesta vulnerabilitat, les tasques 
seran assumides pels/las caps de departament  
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Fluxos de circulació  
 
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’estableixen circuits de circulació 
degudament senyalitzats  
Entrades i sortides : En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides 
del centre es faran de manera esglaonada per mantenir la distància de seguretat i aprofitar els 
possibles diferents accessos a la instalꞏlació. 
 
 
Horari :  

1. Alumnes de PFI, IFE, FPB de 9h-13.20h (els alumnes IFE accediran i sortiran per les 
escales d’emergència,( els alumnes PFI i FPB accediran i sortiran per les escales principals) 

2. Alumnes GM 9.10h-13.30h  
3. Alumnes GS  9.20h-13.40h 

 
Les sortides a l’esbarjo es farà a partir 11h segons ordre d’entrada  cada 10minuts, tindrà una 
durada de 20m 

 
Es faran servir els lavabos de planta hall sempre que l’accés pugui ser controlat  
 
Material escolar  

1. Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual.  
2. No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles. En cas d’ús, com 

a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller  s’evitarà la manipulació d’eines i 
material comú que pot generar risc de contagi. 

 
Aquest pla d’obertura: 
 

1.  S’haurà de portar a terme amb els recursos disponibles identificats en el pla i que han estat 
adquirits pel centre 

2.  Ha de fer possible la continuïtat de l’acció telemàtica tal i com s’està portant a terme fins 
al final del curs. 

3.  Ha de fer constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat 
establertes. 

4. El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació. 
5. El director n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre. 

 
 
 
 


