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1. TEMPORITZACIÓ DEL PLA 

Aquest pla entra en vigor a partir de l’inici de la fase 2 de desconfinament (prevista pel 8 o 15 de                     

juny) i finalitza al 30 de juny. 

 

2. OBJECTIUS 

1. Dur a terme acció educativa presencial (màxim 15 alumnes per aula) en els casos següents: 

○ Preparació per les PAU de l’alumnat de 2n Batxillerat que s’hi presenta (previsió 5              

alumnes). 

○ Proves de recuperació de mòduls d’FP o PFI que pel seu caràcter pràctic siguin difícils               

de realitzar de forma telemàtica (previsió 10 alumnes). 

2. Fer acompanyament tutorial i emocional de forma individual o en grup molt reduït: 

○ Lliurament butlletí d’avaluació final i extraordinària i recollida de llibres i tablets en             

préstec només alumnat 4t ESO (previsió 40 alumnes). 

○ Tutoria individual i lliurament de documentació de fi d’etapa per l’alumnat finalista            

de PFI i FP segons disponibilitat del tutor/a (previsió 70 alumnes). 

○ Possibilitat de fer el mateix a la resta de cursos de l’ESO i FP si la situació sanitària ho                   

permet i hi ha disponibilitat per part del tutor/a. 

3. Oferir atenció presencial en tràmits de preinscripció i matrícula dels diferents ensenyaments            

(sempre amb cita prèvia). 

 

3. HORARI D’OBERTURA DEL CENTRE: 

L’horari d’obertura del centre durant el mes de juny serà de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h.  

L’atenció al públic es farà preferiblement amb cita prèvia i seguint un calendari concret per a cada                 

període de preinscripció i matrícula. 

 

4. ASSISTÈNCIA AL CENTRE DEL PERSONAL DOCENT I PAS: 

A partir de l’entrada en fase 2 prevista inicialment per al 8 de juny, el centre romandrà obert de 9 a                     

13:30 h amb la presència mínima de tres treballadors/es. Sempre hi haurà present un membre de                

l’equip directiu. 

Es prioritzarà el teletreball per part del personal docent i PAS. Únicament serà obligatòria              

l’assistència al centre del personal que no formi part d’un grup d’especial vulnerabilitat i per               

aquelles activitats necessàries per garantir els objectius del punt 2.  
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Abans d’incorporar-se al centre, tot el personal haurà d’emplenar una declaració responsable            

mitjançant l’enllaç següent (accés amb usuari GICAR). 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb              

diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia          

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més           

grans de 60 anys. 

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial al centre durant el mes de juny.  

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari de les              

unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19. 

D’altra banda, per tal de facilitar la conciliació familiar : 

● El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que                 

hagin de prestar serveis presencials gaudiran de preferència en l’aplicació dels sistemes de             

flexibilitat horària, règim de torns i d’horaris especials que el centre determini per tal de dur                

a terme les activitats educatives presencials fins al 19 de juny.  

● El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que                 

s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones             

discapacitades, sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor             

presti serveis presencials a jornada complerta en el sector públic o privat,  no està obligat a                

prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no             

presencial. Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una          

declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui               

fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i  adjuntar el volant de                

convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones               

adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis.              

Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis           

responsables i per part de la Inspecció de Serveis. 

 

5. ASSISTÈNCIA AL CENTRE DE L’ALUMNAT: 

Durant el mes de juny només es preveu la presència al centre de l’alumnat que sigui convocat per                  

alguna de les activitats següents: 

● Preparació per les PAU de l’alumnat de 2n Batxillerat que s’hi presenta. 

● Proves de recuperació de PFI i FP que pel seu caràcter pràctic siguin difícils de realitzar de                 

forma telemàtica. 
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● Lliurament butlletí d’avaluació final i extraordinària i recollida de llibres i tablets en préstec              

(alumnat ESO). 

● Tutoria individual i lliurament de documentació de fi d’etapa per l’alumnat finalista (alumnat             

PFI, CFGM i CFGS). 

El retorn presencial al centre de l’alumnat és voluntari. 

L’alumnat que s’incorpori al centre ha de complir els requisits següents: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat          

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

● No ser o haver estat positiu/positiva per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

● No haver estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en             

els 14 dies anteriors.  

● Calendari vacunal al dia. 

Abans de l’assistència de l’alumne/a a l’institut, les famílies (o l’alumne/a en cas de ser major                

d’edat) hauran de signar una declaració responsable conforme compleixen els requisits anteriors.            

Aquesta declaració responsable serà lliurada pel propi alumne/a en el moment d’accedir al centre              

per primer cop.  

Els models a omplir són els següents: 

● Model secundària i postobligatoris menors d'edat 
● Model postobligatoris majors d'edat  

A banda d’aquesta declaració responsable inicial, les famílies (o l’alumne/a en cas de ser major               

d’edat) tenen l’obligació 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. 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual i s’evitarà la manipulació d’eines i              

material comú que pot generar risc de contagi. 

 

6. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ A APLICAR PER PART DE TOTS ELS MEMBRES DE LA               

COMUNITAT EDUCATIVA: 

És de gran importància que pel bé comú tota la comunitat educativa compleixi les mesures de                

protecció i prevenció següents: 

1. Distanciament físic. 

Caldrà mantenir en tot moment 2 metres de distància aproximada entre persones. 
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2. Rentat freqüent de mans i ús de solució hidroalcohòlica. 

No serà necessari l’ús de guants, ja que sovint comporta una falsa sensació de protecció. 

Procediment per a una bona higiene de mans. 

3. Ús de mascaretes entre l’alumnat únicament quan l’activitat a realitzar no permeti complir             

les mesures de distanciament. El personal del centre ha d’utilitzar en tot moment             

mascareta, preferiblement de tipus higiència amb compliment de la norma UNE. 

Procediment per a una col·locació correcta de la mascareta.  

Per tal de garantir aquestes i altres mesures de protecció i prevenció, el centre prendrà les mesures                 

següents: 

● Es farà difusió a l’entrada al centre i en altres punts estratègics de les normes d’higiene                

necessàries mitjançant cartells. 

● Es posarà a disposició del professorat que ho necessiti mascaretes higièniques (caldrà            

demanar-la a consergeria). 

● Hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica en els següents punts estratègics: porta            

entrada, porta sortida, consergeria, secretaria, sala de professorat, passadís despatxos          

direcció i els espais d’ús amb l’alumnat (aquests darrers variaran segons el dia). 

Serà obligatori per tothom que accedeixi al centre fer ús de solució hidroalcohòlica. 

● L’alumnat disposarà dels lavabos de la planta baixa de l’edifici taronja (nois) i la planta baixa                

de l’edifici groc (noies) oberts durant tot l’horari de matí.  

● El professorat únicament farà ús del lavabo adaptat de la planta baixa de l’edifici taronja i                

dels lavabos reservats de la primera planta de l’edifici taronja. La resta de lavabos              

romandran tancats i senyalitzats amb un cartell com a “fora de servei” . 

● Es garantirà la disponibilitat suficient de sabó de mans i paper per eixugar-se als lavabos               

d’ús d’alumnat i professorat. 

● Hi haurà desinfectant de superfície per a ús del personal en els punts següents: consergeria,               

secretaria, sala de professorat, direcció i la resta d’espais d’ús. 

● Hi haurà una paperera amb tapa d’accionament amb pedal a cadascun dels lavabos d’ús. 

 

7. ESPAIS D’ÚS DEL CENTRE I FLUXOS DE CIRCULACIÓ: 

Per a poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi, es vetllarà perquè els espais siguin el                   

màxim d’estables i fixes. 

Per aquest motiu s’ha assignat un espai fixe per a cada activitat. Aquests espais es detallen a                 

continuació: 
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ESPAI TIPUS D’ÚS 

● Vestíbul Zona pas i d’atenció públic (amb cita prèvia). 

● Sala professorat  Treball individual del professorat 

● Despatxos direcció Ús exclusiu equip directiu + TIS. 

● Consergeria Ús exclusiu conserges (el professorat no hi 
accedirà). 

● Secretaria Ús exclusiu secretàries i direcció (el professorat 
no accedirà). 

● Departament d’imatge personal 
● Departament de serveis  

Espai preparació butlletins i documentació per 
lliurar l’alumnat (professorat tutor/a) 

● Lavabo adaptat planta baixa edifici taronja 
● Lavabos primera planta edifici taronja 

Ús exclusiu professorat. 

● Lavabos planta baixa edifici taronja 
● Lavabos planta baixa edifici groc 

Ús exclusiu alumnat. 

● Pati carrer Conxa Espina Lloc de pas i espai reservat per al lliurament de 
butlletins de notes de l’alumnat de l’ESO. 

● Gimnàs Espai lliurament butlletins de notes CF i PFI 

● Aula VIP Classes preparació PAU 

● Taller B05 
● Taller B14 
● Aula T02 

Aules recuperació mòduls pràctics 

 

Altres mesures relatives als espais són: 

● Les activitats en petit grup es farà es espais estables recuperacions i classes preparació              

PAU). 

● Qualsevol activitat en grup haurà de garantir que es disposa de 4 m2 per persona. 

● Les finestres de les aules i altres espais d’ús romandran obertes durant el desenvolupament              

d’activitat en el seu interior. 

● Es farà neteja i desinfecció diària del centre (fora d’horari d’obertura del centre) i              

desinfecció periòdica dels espais en ús (durant l’horari d’obertura del centre). En serà             

responsable l’empresa de neteja. 
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● Quedarà restringit l’accés al centre de persones externes. Es prioritzarà l’atenció al públic             

per via mail i telefònica. Quan sigui necessari l’atenció presencial es farà de forma individual               

i amb cita prèvia. 

8. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

L’entrada al centre es realitzarà pel carrer Concha Espina i la sortida es farà pel passeig que                 

connecta amb el pavelló sud. 

Les entrades i sortides del centre per part de l’alumnat convocat es faran en diferents horaris i de                  

forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat. Hi haurà              

una persona encarregada del flux de circulació a l’entrada del centre. 

El professorat vetllarà perquè l’alumnat no coincideixi en les passadissos i lavabos a fi d’evitar               

aglomeracions i mantenir la distància física. 

No es permetrà l’aglomeració d’alumnes al pati ni a la vorera d’entrada al centre. 

 

9. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA         

COMPATIBLE AMB COVID: 

En cas d’aparició de símptomes compatibles amb COVID en un alumne/a en la seva presència al                

centre, es procedirà a:  

1. Aïllar l’alumne/a en un espai específic. 

2. Avisar la família i informar-la sobre la necessitat d’evitar contactes i consultar al centre              

d’atenció primària o pediatra.  

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

4. Desinfectar i netejar els espais del centre. 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador/a del centre, es procedirà a:  

1. No assistir al centre i informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui               

possible a la direcció.  

2. Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

3. 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. 
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