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El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 específic per a l’institut Sant Ramon, 

tenint en compte el tipus de centre i l’etapa educativa que impartim, segueix les 

indicacions establertes pel Departament d’Educació conjuntament amb les autoritats 

sanitàries.  

 
Informacions generals per a l’organització de l’obertura del centre 
 

1. El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. Es 
continuaran fent les actuacions seguides durant el 3r trimestre: setmanalment, 
cada professor, a través de les eines digitals que coneix l’alumnat, entregarà un 
seguit de tasques que els alumnes realitzaran i que el docent retornarà amb un 
comentari o una qualificació.  

2. No es faran presencialment ni classes lectives ordinàries ni exàmens de 
recuperació. 

3.  Les Juntes d’Avaluació ordinàries i extraordinàries seran telemàtiques. 
4. El retorn de l’alumnat al centre serà de caràcter voluntari, i sempre seguint les 

indicacions del Pla. 
5. La presència de qualsevol alumne/a a l’institut, per acompanyament emocional 

o fer orientació, haurà d’haver estat prevista amb antelació. El tutor, a través 
del correu electrònic, gestionarà la sol·licitud d’hores de reunió amb l’alumne/a 
tenint en compte el dia d’atenció i l’horari marc especificat al calendari.  

6. Els alumnes de 2n de Batxillerat, amb grups reduïts, podran anar al centre per 
consultar dubtes de les matèries de modalitat d’opció i de modalitat a les 
quals es presenten a les PAAU.  Se seguirà un horari de dues hores setmanal 
per cadascuna de les matèries, i sempre segons calendari. Per motius de 
seguretat i indicacions del Departament d’Educació no es pot oferir la consulta 
de dubtes per a les matèries troncals en grups-classe; així doncs, en el cas de 
matèries comunes no es permetrà la consulta de dubtes presencialment, per 
tant cal continuar resolent-los de manera telemàtica. 

7.  A la Fase 3, a finals de juny, si les indicacions de salut i el Departament 
d’Educació ho consideren oportú, l’alumnat  de cada curs, des de 1r d’ESO a 2n 
de Batxillerat, seran convocats, de manera gradual i amb grups de dues 
persones, segons un horari enviat amb antelació a les famílies, per tal que 
vinguin a recollir el material que tenen al centre.   

8. L’entrega de butlletins finals de notes es farà a través del correu electrònic i 
des de secretaria. S’evitarà de fer entrega de notes presencialment. 

9. Si una família, excepcionalment, i de manera individual (mare o pare o tutor 
legal), vol ser atesa pel tutor/a del seu fill, seguirà el mateix procediment que 
l’alumnat: escriurà un correu al tutor/a i concertarà hora segons l’horari marc. 

10. L’alumnat, els docents i les famílies que vagin a l’institut hauran de respectar en 
tot moment les mesures de seguretat i les normes de conducta establertes 
dins aquest mateix Pla d’Obertura. 

11. Queda anul·lat el transport escolar. 
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Taula resum d’organització 
  

A. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada tutorial previstes 
 

 Acompanyament emocional per a alumnes de 1r, 2, 3r ESO i 1r 
Batxillerat 

 
Per a l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO, i 1r de Batxillerat, es farà un acompanyament 

emocional, de caràcter individual, segons el calendari i l’horari concret establert. 

Aquells alumnes que vulguin fer aquesta sessió individual amb el tutor/a hauran 

d’escriure-li un correu electrònic i sol·licitar-li hora de visita, tenint en compte que 

serà el dia i en la franja horària marcada a la graella. L’hora s’haurà de demanar al 

tutor/a amb una antelació de 48 hores. 

El tutor informarà l’Equip Directiu dels alumnes que han demanat una reunió personal. 

 
 

ETAPA 
EDUCATIVA 

TUTOR DIA HORA ESPAI 
CENTRE 

TIPUS D’ACTIVITAT 

1r ESO Mercè Sabata dijous entre les 
10:00-11:00 

aula 6  
 

Tutoria individual per 
acompanyament emocional de 
l’alumne/a. 

2n ESO David Vilanova dimecres entre les 
11:00-12:00 

aula 7 Tutoria individual per 
acompanyament emocional de 
l’alumne/a. 

3r ESO David Rovira dimecres entre les 
10:00-11:00 

cuina Tutoria individual per 
acompanyament emocional de 
l’alumne/a. 

1r BAT Alba de Febrer dilluns entre les 
11:00-12:00 

laboratori 
biologia 

Tutoria individual per 
acompanyament emocional de 
l’alumne/a. 

 

 Acompanyament emocional i orientació per a alumnes de 4t ESO i 2n 

Batxillerat 

Per a l’alumnat de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat, es farà un acompanyament emocional, 

de caràcter individual i, també, una tutoria individual d’orientació acadèmica, segons 

el calendari i l’horari concret establert. Aquells alumnes que vulguin fer aquesta sessió 

individual amb el tutor/a hauran d’escriure-li un correu electrònic i sol·licitar-li hora de 

visita, tenint en compte que serà el dia i en la franja horària marcada a la graella. 

L’hora s’haurà de demanar al tutor/a amb una antelació de 48 hores. 

El tutor informarà l’Equip Directiu dels alumnes que han demanat una reunió personal. 
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ETAPA 
EDUCATIVA 

TUTOR DIA HORA ESPAI 
CENTRE 

TIPUS D’ACTIVITAT 

4t ESO Ramiro Gil dimarts entre les 
9:00-10:00 

aula 8 Tutoria individual per 
acompanyament emocional de 
l’alumne/a. 
Tutoria individual per orientació. 

4t ESO Imma Simon dimarts entre les 
10:00-11:00 

dibuix Tutoria individual per 
acompanyament emocional de 
l’alumne/a. 
Tutoria individual per orientació. 

2n BAT Mari 
Fernández 

dilluns entre les 
9:00-10:00 

aula 9 Tutoria individual per 
acompanyament emocional de 
l’alumne/a. 
Tutoria individual per orientació. 

 
 
Procediment per a l’actuació d’atenció personalitzada 
 

1. L’alumne/a s’esperarà al vestíbul principal, al lloc indicat amb una creu, fins que 

el tutor/a responsable el vingui a buscar. 

2. El tutor/a, o un membre de l’equip directiu, li abocarà gel hidroalcohòlic a les 

mans abans de pujar a l’aula indicada. 

3. El tutor/a i l’alumne/a, mantenint la distància de seguretat de 2 metres, i un 

darrere l’altre/a, aniran a l’aula. 

4. L’aula estarà prèviament muntada per tal que un alumne/a utilitzi una taula 

neta i desinfectada per aquella sessió. 

 
 

B. Organització de l’acció educativa presencial per a l’alumnat de 2n de 
Batxillerat 
 

 Acció educativa presencial per alumnes de 2n de Batxillerat per a 
matèries de modalitat d’opció o de modalitat 

 
Es prioritzarà l’acció educativa presencial per fer sessions de consultes de dubtes 

relacionades amb les matèries de modalitat d’opció o de modalitat que s’examinen a 

les PAU, amb grups reduïts, a 2n de Batxillerat. En aquest cas no serà necessària la cita 

prèvia, però caldrà seguir l’horari següent, respectant l’horari d’entrades per tal que 

l’alumnat no coincideixi. Deixar constància que els alumnes que assisteixin al centre 

per resoldre dubtes estaran en contacte només amb un sol docent. 
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DIA HORA MATÈRIA AULA DOCENT NÚMERO 

MÀXIM 
D’ALUMNES 

dilluns 

9:00-11:00 química 4 Ma Alba de Febrer 2 

10:00-12:00 
física 14 Josep Ma Simon 3 

literatura 
castellana 

biblioteca Mari Fernández 1 

dimarts 
9:00-11:00 mates 12 Josep Ma Simon 7 

10:00-12:00 geografia 1 Ramiro Gil 3 

dimecres 

9:00-11:00 mates CCSS 2 David Vilanova 8 

10:00-12:00 llatí 
informàtica 
petita 

Laura Gutiérrez 
2 

dijous 
9:00-11:00 biologia 3 Miquel Hurtado 4 

10:00-12:00 filosofia 13 Ana Maria Vicente 3 

 
No es farà acció educativa presencial per fer sessions de consulta de dubtes 

relacionades amb les matèries obligatòries. Tots els dubtes que els alumnes tinguin 

amb les matèries de la fase general de les PAU s’hauran de resoldre telemàticament.  

 
Procediment per a l’acció educativa presencial 
 

1. Els alumnes que vinguin a resoldre dubtes s’esperaran a la placeta de davant de 

l’institut, tenint molt present l’horari d’entrada. 

2. El docent corresponent anirà a buscar l’alumnat a l’entrada. 

3. Entraran en fila, respectant la distància de 2 metres, i el professor/a els anirà 

abocant gel hidroalcohòlic a les mans. 

4. S’adreçaran a l’aula estipulada i s’asseuran als llocs prèviament marcats. 

5. Un cop finalitzada la resolució de dubtes i, abans d’abandonar l’aula, el docent 

els abocarà de nou gel hidroalcohòlic a les mans. 

6. El docent els acompanyarà fins a l’entrada principal. 

7. Els alumnes no podran obrir ni tancar les portes i els llums. Ho farà el docent. 

 
C. Organització per a la recollida de material: FASE 3 (segons indicacions) 

 
a. Els alumnes del centre, des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat, seran convocats, un 

cop s’entri a la FASE 3, de manera gradual i amb grups de dues persones, 

segons un horari enviat amb antelació a les famílies. 

b. L’alumnat haurà de ser molt escrupolós amb l’hora de convocatòria. 

c. Els alumnes, a l’hora prevista, es presentaran davant de l’institut, a l’entrada 

principal. Hauran de portar la mascareta posada. 
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d. Un membre de l’Equip Directiu (la Laura Gutiérrez, el Jordi Pallarès o la Montse 

Cosp) els faran entrar al centre, mantenint la distància de seguretat, i els 

posaran gel hidroalcohòlic a les mans. 

e. El membre de l’Equip Directiu acompanyarà els dos alumnes a l’aula o a 

l’armariet per tal que agafin el material. 

f. Els tornarà a acompanyar a l’entrada de l’institut. 

g. Caldrà en tot moment que l’alumnat compleixi les mesures de seguretat i 

normes de conducta establertes en aquest Pla. 

 
 
Mesures de seguretat i normes de conducta 
 

Requisits per a l’assistència 

 Els alumnes, els docents, personal del PAS i altres que assisteixen al centre 
no poden tenir símptomes compatibles amb la Covid-19 ni haver-ne 
mostrat en els 14 dies anteriors. 

 L’alumnat i els docents que hagin estat al centre han d’informar l’Equip 
Directiu de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en l’entorn familiar, i 
no presentar-s’hi. 

 Si un alumne/a, familiar o docent presenta símptomes relacionades amb la 
Covid-19 haurà d’abandonar el centre immediatament. 

 Els alumnes, el primer dia que es presentin al centre, i just abans d’entrar, 
ja sigui per una reunió tutorial individual com per una sessió de resolució 
de dubtes amb grup reduït, hauran d’entregar al centre educatiu (hi haurà 
un membre de l’Equip Directiu que ho recollirà a l’entrada) una declaració 
responsable, d’acord amb el model que els serà facilitat prèviament. 

 Tot el personal docent haurà d’haver emplenat la declaració responsable 
abans d’accedir al centre. 

 Els alumnes han de tenir el calendari de vacunes al dia. 

 Cap familiar ni cap altre membre podrà acompanyar l’alumne/a a la reunió 
amb el tutor individual. 

 Caldrà ser puntual a la reunió individual amb el tutor establerta amb cita 
prèvia. 

 S’haurà de ser puntual a les entrades. Si algun/a alumne/a arriba tard no 
podrà accedir a l’interior del centre ni fer la consulta de dubtes d’aquella 
hora. 

Mesures de protecció i prevenció generals 

 Cal que es mantingui la distància de seguretat a dins les instal·lacions. Tots 
els espais que ocupin els alumnes, ja sigui de pas o d’estada, estaran 
senyalitzats amb cinta adhesiva vermella, i caldrà respectar-ne els límits. 

 Per entrar al centre és obligatori portar mascareta, ben posada, i en tot 
moment. Si algú acudeix al centre sense mascareta, l’institut n’hi donarà 
una. 

 Si un alumne/a treu la mascareta a un company/a serà expulsat/da 
immediatament de l’institut. 
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 Cada vegada que l’alumnat, els docents, el PAS i/o altres membres de la 
comunitat educativa entrin al centre des del carrer, caldrà que es posin gel 
hidroalcohòlic a les mans. 

 Un cop l’alumnat o altres membres de la comunitat educativa estiguin a 
punt d’abandonar les instal·lacions del centre, hauran de tornar-se a 
posar gel hidroalcohòlic a les mans. 

 No es podrà menjar a l’interior del centre. Si un alumne necessita hidratar-
se, podrà beure d’una ampolleta d’aigua, d’ús individual, que haurà portat 
de casa. 

 No es podrà fumar davant de l’institut fins a una distància de 50 metres. 

Mesures de la prevenció de l’ús d’espais 

 Es respectaran en tot moment els espais que han estat adjudicats 
prèviament a dins del centre. 

 No es podrà sortir al pati. 

 S’intentarà evitar l’ús del lavabo. Si és un cas de força major, s’usarà el 
lavabo de la planta baixa, tant per a noies com per a nois. Després de fer ús 
del lavabo, caldrà que l’alumne es renti bé les mans amb sabó i que es 
torni a posar gel hidroalcohòlic. El professorat i personal del PAS utilitzarà 
el lavabo del primer pis. 

 No es permet entrar amb parelles o trios al lavabo. 

Mesures d’higiene i prevenció 

 Cada matí, abans de l’obertura del centre, s’haurà fet la desinfecció dels 
espais utilitzats per l’alumnat, tant d’estada com de pas. 

 Cada hora es desinfectaran amb lleixiu 

 L’alumnat no podrà obrir ni tancar portes, ni els llums de les aules. Ho farà 
el docent responsable del seu espai. 

 L’alumnat no podrà utilitzar el material del centre: pantalles digitals 
d’aula. No es pot moure del lloc assignat. 

 No es podrà compartir cap document escrit o fotocopiat ni cap material 
del centre a l’alumnat. 

 La porta principal i la porta d’accés al pati estaran sempre obertes per tal 
que circuli l’aire. 

 Les finestres del vestíbul del 1r pis i del 2n pis restaran sempre obertes 
per tal d’airejar els passadissos. 

 Les reunions individuals tutorials i l’acció educativa en grups reduïts es 
duran a terme, sempre que sigui possible, amb les finestres de les aules 
obertes. Si no és possible s’airejaran els espais deu minuts cada hora. 

 
 

 


