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Pla de reobertura de l'INS Torre Roja (PRITR) 
 

 

0- PRINCIPIS RECTORS I FONAMENTACIÓ 

 

El Departament d’Educació de la Generalitat, autoritat competent en matèria educativa a 

Catalunya, expressa la seva absoluta prioritat en garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat a 

partir de l’atenció presencial i grupal en el seu centre per a la rea lització i el seguiment de 

l’activitat formativa i lectiva ordinària, que, en les circumstàncies actuals, només podrà ser 

possible de manera completa en el curs 2020-2021, a partir del mes de setembre, quan hagi 

desaparegut l’estat d’alarma, no hi hagi cap fase de desescalada encara en vigor ni estigui vigent 

cap restricció de mobilitat, atenent sempre les indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a 

mesures de prevenció, higiene i distanciament físic, en especial les emeses específicament per a 

la comunitat educativa.  

 

Mentrestant, les mesures acordades pel Departament han d’adequar-se a les indicacions de les 

autoritats competents en matèria de salut pública i protecció civil segons els reials decrets d’estat 

d’alarma i els acords del Govern de la Generalitat i a partir de l’evolució territorial i restrictiva de 

les diferents fases de desescalada. I, per damunt de tot, al deure inexcusable de garantir la 

màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i serveis dels centres 

educatius i de les famílies que conformen la comunitat educativa. 

 

Malgrat tot això, també és prioritat del Departament atendre de forma personalitzada els alumnes 

que ho requereixin o ho sol·licitin abans de la finalització del curs 2019-2020, amb totes les 

limitacions que imposen les consideracions prèvies. Així com l’obertura de tots els centres per a 

possibilitar aquesta prioritat i, un cop finalitzat el període lectiu i d’avaluació del curs, per a 

facilitar les activitats comunitàries d’estiu adreçades a infants i joves.  

 

Ja hem efectuat una primera reobertura dels centres per al moment presencial del període de 

preinscripció, que, amb l’autorització del PROCICAT (Protecció Civil de Catalunya) i donat el seu 

caràcter excepcional, no ha calgut adequar al previst en cap de les fases de l’estat d’alarma. Es 

tracta d’entendre, doncs, que els centres, mentre calgui per a qualsevol finalitat educativa o 

comunitària, ja no tancaran fins a l’inici del curs 2020-2021. 

 

Així, cal recordar que la Fase 1 encara impedeix l’accés d’alumnat als centres, mentre que la 

fase 2 ho fa de manera limitada i deixa la potestat de regular aquestes limitacions a les autoritats 

educatives competents (Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) 

 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet 

l’obertura de centres, 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.  

 

El nostre centre seguint aquestes directrius de les autoritats sanitàries, el PROCICAT i el 

Departament d’Educació i atès l’autonomia de centre presentem el nostre Pla de Reobertura de 

l’INS Torre Roja (PRITR). 

 

Aquest pla ha estat presentat prèviament al consell escolar del centre en data 4 de juny.  



4 
 

 

 

S’ha posat a disposició de la inspecció educativa per al seu coneixement i vist-i-plau. 

 

El directOR del centre, com a autoritat competent, l’ha validat i signat digitalment amb data 4 de 

juny. 

El PRITR es publicarà el 5 de juny de 2020 al web del centre. 

 

 

1-  SEUS PRESENCIALS I CENTRE ADSCRIT A L’INSTITUT TORRE ROJA 

 

L’INS Torre Roja té la seva seu a l’avinguda del jocs olímpics, 8 -08840 Viladecans. 

S'imparteixen estudis d’ESO, batxillerat, FIAP-PFI i cicles formatius de grau mig i superior.  

 

D’altra banda, Can Calderón és un espai municipal on s’imparteixen estudis de PFI-PTT 

autoritzats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’institut gestiona estudis 

i professorat adscrit a Can Calderón situat a la crta. Andorra, 64 - 08840 Viladecans. Atès a 

aquesta realitat ens obliga a incorporar les mesures d’higiene i seguretat en les dues seus on 

s’imparteixen estudis obligatoris i/o postobligatoris. 

 

L’Ajuntament de Viladecans ha realitzat el seu Pla Municipal i tot seguit l’espai de Can calderón 

realitzarà el seu pla de centre que ens adreçarà al centre pel que fa a l’obertura d’espais per a la 

realització dels PFI-PTT. Veure document adjunt o enllaç. 

Adjuntem les fitxes del FIAP-PFI realitzat a l’INS Torre Roja i també dels PFI-PTT que es 

realitzaran a Can Calderón. 

 

 

2- ACCIONS EDUCATIVES I D’ACOMPANYAMENT 

 

La finalització del curs escolar és telemàtica. Així doncs, aquestes accions educatives i 

d’acompanyament són una mesura excepcional, voluntària i no continuada:  

 

● Acció educativa presencial amb tancament d’etapa –respectant sempre el caràcter 

voluntari- en grups de 15 alumnes, com a màxim, amb un docent. 

En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO, 2n Batxillerat, PFI, 2n curs de cicles es 

prioritzaran activitats d’orientació i seguiment dels estudis possibles a seguir el proper 

curs. També l'acompanyament i orientació de les proves d'accés a cicles formatius 

(PACF) per l'alumnat de 4t (>=17 anys) i PFI, que es realitzaran el 25 de juny.  

 

● Atenció personalitzada del professorat responsable del grup amb l’alumnat en 

qualsevol curs i nivell.  

 

● Atenció personalitzada del professorat responsable del grup amb la família (un 

alumne només amb un tutor legal). 

 

  



5 
 

 

 

Les finalitats d’aquesta atenció són: 

 

● L'acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells 

sectors de la població escolar més fràgils; 

 

● L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius 

específics, d’aquell amb necessitats educatives especials.  

 

● La formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne/a, que li permet afegir un 

contingut formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs. 

 

 

3- REQUISITS OBLIGATORIS A TENIR EN COMPTE 

 

Departament d’Educació estableixen una sèrie de requisits per a l’assistència voluntària de 

l’alumnat: 

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

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

● Que no siguin o hagin estat positius pel Sars-CoV2 durant els 14 dies anteriors. 

● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat per Sars-CoV2 o 

simptomatologia compatible els 14 dies anteriors. 

● Calendari vacunal al dia. 

 

Es consideren malalties de risc per la Covid-19: 

 

● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 

● Malalties cardíaques greus. 

● Malalties del sistema immunitari. 

● Diabetis mal controlada. 

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

 

 

4-  FRANGES HORÀRIES I FLUXOS DE CIRCULACIÓ DEL PLA DE REOBERTURA 

 

● La franja horària d’obertura del centre de 8:30 a 14:30 h. De 8:30 a 9:00 i de 13 :30 a 

14:30 h no hi haurà alumnat al centre. En aquest horari es faran feines administratives, 

de neteja i d’organització del centre. 

 

● Franja horària d’atencions i accions educatives amb alumnat de 9:00 a 13:30 h 

(sense pati- dues franges d’atenció 9:00-11:15 / 11:30-13:30) 
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 Franja horària  
d’atenció a l’alumnat 

Atenció grupal 
ENTRADA 
SORTIDA 

Atenció 
individualitzada 

ENTRADA 
SORTIDA 

ESO 9:00 - 11:15 h Porta vermella 
Porta del béisbol 

Porta principal 

Batxillerat - Cicles 
- PFI 

11:30 - 13:30 h Porta principal Porta principal 

 

● Atencions concertades prèviament (flexibilitat horària i diferent). 

 

● La previsió d'assistència al centre és de 5 alumnes amb data 4 de juny de 2020. 

 

● La previsió del personal de risc que no podrà assistir al centre és a data 4 de juny de 

2020: 

a) Personal PAS de risc: 3  

b) Personal PAE de risc: 0 

c) Personal docent de risc: 15 

 

● Entrades i sortides esglaonades en intervals de 15 minuts i respectant les distàncies de 

seguretat i el marcatge. Acompanyat/s i supervisat/s pel docent responsable d'atendre el 

grup o les atencions individuals.  

 

● És obligatori complir totes les mesures de seguretat i higiene.  

 

● El dia d’assistència al centre s’ha de lliurar (en format paper o telemàtic) el model de 

declaració responsable per les famílies (veure annex 0 o descarregar-lo declaració 

responsable famílies menors 18 anys o declaració responsable famílies majors 18 anys 

degudament complimentat i signat pels pares o tutors legals. Sense aquest document no 

es podrà accedir al centre.  

 

Veure Infografia reobertura de l’INS Torre Roja (Annex 1)  

 

 

 

5- MATERIAL PERSONAL, ESPAIS I HIGIENE 

 

● El material escolar i de prevenció de l'alumne és individual.  

 

● Les mesures d’higiene s’hauran de complir estrictament per tota la comunitat educativa.  

 

● Cada alumne haurà de netejar i desinfectar el lloc de treball a l’inici i final de la seva 

estada. Després el personal de neteja realitzarà la desinfecció exhaustiva. En aquest 

espai no tornarà a situar-se cap altre alumne. Els espais per grups o subgrups sempre 

seran els mateixos. 

 

 

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UM23Y38sEipixH-nF7GOpebd-APtfQri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UM23Y38sEipixH-nF7GOpebd-APtfQri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UM23Y38sEipixH-nF7GOpebd-APtfQri/view?usp=sharing
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ESO 

 

● Els espais utilitzats seguint les mesures prescriptives i ben ventilades són: els mòduls i 

part de la planta superior:(M-60, M-61, M-62, M-63, M-64, M-65, M-66, M-67, S-37, S-36, 

S-35, S-34, Garrofer exterior. Si fes falta faran servir els WC del pati.  

 

Postobligatòria  (Batxillerat, PFI i FP) 

 

● Els espais utilitzats seguint les mesures prescriptives i ben ventilades són: B-01, B-06, B-

07, B-08, B-09, B-10, B-11, S-31, S-30. Faran servir el WC del hall.  

 

● Espais d’atencions individualitzades: (pati exterior), S-20, S-25, S-26, S32, espai annex a 

la biblioteca 'Paulo Freire' (accés per la porta de vidre del passadís).  

 

Veure plànol aulari (Annex 2) 

 

 

6- MESURES DE SEGURETAT 

 

● Abans de sortir de casa cal prendre’s la temperatura (aquesta ha de ser inferior a 37,5 

ºC) en entrar al centre es tornarà a prendre amb un termòmetre d’infrarojos i  en cas de 

presentar algun dels símptomes compatibles amb la covid-19 (tos seca, diarrea no 

habitual o no explicada per causes conegudes, mal de cap, mal de coll, pèrdua olfacte o 

gust), no assistiu al centre.  

 

● Difondre a la porta principal, pel centre i al web les normes d’higiene. Veure infografia 

mesures seguretat (Annex 3) 

 

● Distànciament físic 1,5-2 m [1 alumne = 4 m2]. 

○ Obligatori en l’entrada i sortida del centre. 

○ Obligatori en qualsevol desplaçament pel centre 

(passadissos, lavabo, etc).  

○ Obligatori dins de l’espai assignat (aula o similar).  

 

 

● Rentat de mans amb sabó: A l’entrar al centre, en sortir? i mínim cada 2 hores. 

○ Es recorda de rentar-se les mans abans i després d’anar al WC 

○ Es recorda de rentar-se les mans abans i després d’anar al pati. 

 

● Solució hidroalcohòlica  (com posar-se la solució hidroalcohòlica): 

○ Es recomana portar solució hidroalcohòlica d’ús personal. 

○ En el centre hi ha solució hidroalcohòlica a punts localitzats: sala de professors, 

consergeria, secretaria, direcció i altres. 

○ S’ha de fer servir obligatòriament en entrar al centre. 

 

 

 

 

 

T

A

UL

A 

https://drive.google.com/file/d/1-FQ0xDiDRRJOYHsVbWgiP70g4t2PmFwb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E23scEk8bKEnrd_oxlSCY39JAVojfPNy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E23scEk8bKEnrd_oxlSCY39JAVojfPNy/view?usp=sharing
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
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● Ús de mascaretes (tipus de mascaretes) per totes les persones que entrin a l’institut. Cal 

seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada (veure vídeo: com posar i 

treure la mascareta)  : 

○ Obligatori en l'entrada i sortida del centre 

○ Obligació del seu ús en qualsevol desplaçament per l’interior del centre 

(passadissos, anar al wc...) 

○ Obligatori si la distància és inferior a 2 m [< 2 m]. 

 

● Prohibició o evitar compartir materials escolars: bolígrafs, llapis, grapadora i altres 

elements similars. Tot l'alumnat ha de portar el seu propi material. 

 

● Ventilació, neteja i desinfecció d’espais: 
 
Ventilació natural: abans de l’entrada i la sortida dels alumnes de cada aula i almenys 

durant 10 minuts cada vegada. No es podrà fer servir l'aire condicionat.  

 

Neteja i desinfecció: 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. Els WC es repassaran constantment amb lleixiu. Un cop acabada la 

jornada es farà la neteja, desinfecció i ventilació de tot l’institut. 

 

● Els conserges hauran de recordar i vigilar que tota persona que entri a l’institut porti 

mascareta, faci servir el gel hidroalcohòlic i mantingui la distància de seguretat.  

 

● Els telèfons de consergeria, secretaria, direcció i sala de professorat s'hauran de netejar 

en acabat d'usar-se.  

 

 

Qualsevol ampliació o modificació no contemplada en aquest PRITR s’afegirà com un annex 

específic, signat digitalment pel directOR del centre i publicat al web. Entrarà en vigor a partir del 

moment que sigui publicat al web del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Manel Merino i Valencia 
 
El directOR INS Torre Roja 
 
 

 

 

 

 

Viladecans, 4 de juny de 2020  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/mascaretes/
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
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7- ANNEXOS 

Annex 1:
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Annex 2: 
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Annex 3: 
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Fitxa: Proposta de pla d’obertura programa PFI-PTT 

Dades del programa 

Nom PFI-PTT: VILADECANS 

Institut de referència: TORRE ROJA 

Perfil:  Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals 

Tutora: Esther Castillo 

 

Activitat prevista (*) 
Data o 

dates 

Hora 

d’inici 

Hora de 

finalització 

Previsió 

d’alumnes 
Espais (**) 

Professorat 

responsable 

Vinculació 

professorat 

(***)  

Tutories grupals 
Dijous fins 

19/6/2020 
11:00 12:00 10 On line Esther Castillo Ajuntament 

Tutories individuals 

Divendres 

fins 

19/6/2020 

11:00 13:00 10 On line Esther Castillo Ajuntament 

Coordinació docents PTT 
Dimarts fins 

19/6/2020 
13:00 14:00  On line Esther Castillo Ajuntament 

Orientacions proves 

d’accés 

Fins 

24/06/2020 
8:00 14:30 10 On line Esther Castillo Ajuntament 

Orientació i 

acompanyament inscripció 

CFGM 

De 

02/06/20 al 

08/06/20 

08:00 14:00 10 Telemàticament Esther Castillo Ajuntament 
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(*) Tutoria individual, tutoria grupal i orientacions proves d’accés. 

(**) Indiqueu els espais que s’utilitzaran i la seva ubicació. 

(***) Departament d’Educació (DE) o Ajuntament (A). 

 

En cas del professorat del Departament d’Educació, és imprescindible que hagi omplert l’enquesta de declaració responsable i estigui autoritzat per 

reincorporar-se al centre de treball. L’Institut proporcionarà el mitjans de protecció individual necessaris per al seu professorat. En el cas del professorat de 

l’Ajuntament, l’autorització de reincorporació al centre de treball i la provisió d’equips de protecció individual correspon a l’Ajuntament. 

  

Important: Si s’utilitzen instal·lacions municipals, els seus responsables han de manifestar que compleixen les condicions per a la seva reobertura. 

 

Cal omplir una fitxa per cada grup PFI-PTT.  
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Fitxa: Proposta de pla d’obertura programa PFI-PTT 

Dades del programa 

Nom PFI-PTT: PTT Viladecans 

Institut de referència: INS TORRE ROJA 

Perfil:  Aux. de muntatge i manteniment d’equips informàtics 

Tutora Silvia Onieva Menjibar 

 

Activitat prevista (*) 
Data o 

dates 

Hora 

d’inici 

Hora de 

finalització 
Previsió d’alumnes Espais (**) 

Professorat 

responsable 

Vinculació 

professorat 

(***)  

Tutoria Grupal  18/06/2020 10:00 11:00 
De moment cap 

resposta afirmativa 

Aula Can 

Calderon 
Silvia Onieva DE 

        

        

        

  

(*) Tutoria individual, tutoria grupal i orientacions proves d’accés. 

(**) Indiqueu els espais que s’utilitzaran i la seva ubicació. 

(***) Departament d’Educació (DE) o Ajuntament (A). 

 

En cas del professorat del Departament d’Educació, és imprescindible que hagi omplert l’enquesta de declaració responsable i estigui autoritzat per 

reincorporar-se al centre de treball. L’Institut proporcionarà el mitjans de protecció individual necessaris per al seu professorat. En el cas del professorat de 

l’Ajuntament, l’autorització de reincorporació al centre de treball i la provisió d’equips de protecció individual correspon a l’Ajuntament. 

 

Important: Si s’utilitzen instal·lacions municipals, els seus responsables han de manifestar que compleixen les condicions per a la seva reobertura. 
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Cal omplir una fitxa per cada grup PFI-PTT.  

 

Fitxa: Proposta de pla d’obertura programa PFI-PTT 

Dades del programa 

Nom PFI-PTT: VILADECANS 

Institut de referència: TORRE ROJA 

Perfil:  Auxiliar de Fontaneria, calefacció i climatització 

Tutora: Patricia Torres 

 

 

Activitat prevista (*) Data o dates 
Hora 

d’inici 
Hora de 

finalització 
Previsió 

d’alumnes 
Espais (**) 

Professorat 
responsable 

Vinculació 
professorat (***)  

Tutories grupals 
dimecres fins 

19/6/2020 
11:00 12:00 12 On line Patricia Torres Ajuntament 

Tutories individuals 
Dilluns i divendres 

fins 19/6/2020 
11:00 13:00 12 On line Patricia Torres Ajuntament 

Orientacions proves 
d’accés 

Fins 24/06/2020 8:00 14:30 10 On line Patricia Torres Ajuntament 

Orientació i 
acompanyament inscripció 

CFGM 

De 02/06/20 al 
08/06/20 

08:00 14:00 10 Telemàticament Patricia Torres Ajuntament 

 

  
(*) Tutoria individual, tutoria grupal i orientacions proves d’accés. 
(**) Indiqueu els espais que s’utilitzaran i la seva ubicació. 
(***) Departament d’Educació (DE) o Ajuntament (A). 
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