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PLA D’OBERTURA JUNY 2020 

MARC NORMATIU 

 
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) 

INTRODUCCIÓ 

El desenvolupament del calendari escolar tal i com estava previst a l’inici de curs, el 

desenvolupament presencial de la docència i de totes les activitats previstes van quedar 

totalment paralitzades degut al tancament de tots els centres educatius el passat 12 de març i 

al confinament absolut de tota la població com a conseqüència de la pandèmia sanitària 

produïda per la COVID-19. 

Davant l’anunci de la tan esperada reobertura dels centres educatius, ens ve al cap la retrobada 

amb tots els companys i amb els nostres alumnes després de la sobtada interrupció el passat 12 

de març. Malauradament aquest retrobament no serà possible tal i com l’entenem almenys fins 

a l’inici del proper curs. 

A partir del dia en que iniciem la fase 2 en la nostra zona, aquest pla de reobertura contempla 

l’obertura del centre per atendre l’alumnat més vulnerable sempre garantint el mínim de 

professionals al centre. 

Així, aquest tercer trimestre finalitzarà el dia 19 de juny de 2020 amb docència telemàtica. El 

curs 2019/2020 finalitzarà sense activitat lectiva presencial. En conseqüència, totes les sessions 

d’avaluació (finals ordinàries i finals extraordinàries) i totes les tasques i proves extraordinàries 

de recuperació tindran lloc de forma telemàtica. 

CONSIDERACIONS GENERALS 

L’entrada en una Fase 2 de desescalada en el confinament contempla una obertura dels centres 

educatius per donar resposta únicament a 3 objectius bàsics: 

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

2. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat 

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot 

incidint en el treball organitzatiu del retorn 

Per tant, el centre no obrirà les seves portes per oferir activitat lectiva normal. L’activitat que 

oferirà queda restringida als alumnes que finalitzen etapa educativa (4t ESO, 2n BATX, CAFEMN 



2 

i 2n EASE) i per aquells alumnes que sota consideració dels equips docents i/o la Comissió 

d’Atenció a la Diversitat puguin necessitar d’aquest acompanyament. 

• L’accés dels alumnes al centre s’ajustarà als requisits d’accés que apareixen en aquest 

mateix Pla d’Obertura. 

• El centre formularà una oferta d’atenció presencial en els termes que concreta aquest 

Pla d’Obertura i que permeti assegurar la neteja, ventilació i desinfecció dels espais 

utilitzats. 

• Els alumnes, o les seves famílies si s’escau, hauran de sol·licitar amb antelació la seva 

assistència per organitzar l’horari i assegurar la presència del professorat. 

• El professorat no romandrà permanentment al centre. Només s’incorporaran en cas que 

tinguin petició d’assistència, bé sigui a títol individual o en grup màxim de 15 alumnes. 

• Per assegurar la traçabilitat, l’accés dels alumnes al centre educatiu serà controlat, 

restringit i limitat. 

Així, el present pla de reobertura està elaborat a partir de les següents consideracions: 

Treballarem en un horari marc de 9 a 13.30h. Amb dos blocs de 9 a 11h i de 11.30 a 13.30. 

S’evitarà en la mesura que sigui possible interacció entre els dos blocs. 

Objectiu: garantir el mínim de personal al centre. 

S’ha de preveure el personal necessari per atendre als alumnes que així ho necessitin. S’ha de 

tenir el compte que tota persona que pertanyi al grup de personal vulnerable NO podrà assistir 

al centre. 

Així mateix, s’ha de preveure la conciliació familiar i laboral del personal del centre. 

Traçabilitat tan del professorat com de l’alumnat. 

La reobertura s’ha de realitzar amb un seguit de mesures de prevenció, higiene i seguretat. En 

aquest sentit, una de les mesures a aplicar és tenir en tot moment la traçabilitat de qualsevol 

persona que accedeixi al centre. 

Elaboració anticipada de llistat diari de personal laboral (professorat, PAS) que ve al centre. 

Elaboració anticipada de llistat diari d’alumnat que ve al centre. 

Pel professorat es prioritza el calendari d’avaluacions finals ja elaborat (treball telemàtic), 

incloent les Juntes d’avaluació no presencials per Meet. 
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1. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

ALUMNAT 

REQUISITS DE PRESÈNCIA AL CENTRE 

 
La presència d’alumnat sempre serà voluntària i en el moment d’entrar al centre s’han de 
complir els següents requisits: 

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

▪ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 
en els 14 dies anteriors. 

▪ Calendari vacunal al dia.  

▪ Presentació de la declaració responsable (Model per a menors i per a majors d’edat). 
▪ Mascareta (higiènica amb compliment norma UNE). 
▪ Tenir confirmat dia i hora per venir al centre.  

 
Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la 
temperatura abans d’anar al centre. 
  
Es consideren malalties de risc per a la CovID-19 i es desaconsella l’assistència al centre 
d’alumnes amb:  

▪ 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  

 

S’haurà d’enviar circular a totes les famílies informant. (Annex 1) 

Previsió: 

L’activitat que oferirà queda restringida als alumnes que finalitzen etapa educativa i per aquells 

alumnes que sota consideració dels equips docents i/o la Comissió d’Atenció a la Diversitat 

puguin necessitar d’aquest acompanyament. Aquesta presencialitat queda limitada pels casos 

i/o situacions que els mitjans telemàtics no han pogut resoldre. 

Alumnat de 4t d’ESO, orientació, s’ha de tenir en compte que els períodes de preinscripcions 

ja han finalitzat o finalitzen el mateix dia 8 de juny, per tant la tasca d’orientació és mínima i es 

centralitzarà en tutories individualitzades. 

Accions: 

1. Tutors detectar alumnes susceptibles de fer entrevista 
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2. Enviar carta explicativa a famílies explicativa a famílies afectades, amb data límit per 

demanar assistència al centre i motiu 

3. El tutor en cas que sigui imprescindible comunicarà a direcció l’assistència de l’alumne 

al centre 

 

Alumnat 2n de batxillerat, Preparació PAU 

Accions: 

1. Enviar formulari alumnes per indicar la seva intenció de venir i a quines matèries. S’ha 

de rebre la resposta abans del dia 4 de juny de 2020. S’esmentarà que l’acció docent 

de preparació/reforç per a les PAU se seguirà realitzant des de l’entorn telemàtic.  

2. Matèries implicades 

3. Elaborar grups de màxim 15 alumnes 

4. S’iniciaria a partir de l’11 de juny de 2020 (del 8 al 10 la majoria del professorat està 

implicat en les juntes d’avaluació de l’ESO) 

Alumnat CICLES, només queden fer els exàmens finals. Possibilitat de reforç PAU. 

S’ha de detectar els alumnes implicats. 

Atenció personalitzada: 

Alumnat SIEI 

Alumnat candidat UAC I 

Alumnat crític 

Peticions famílies 

PERSONAL DE CENTRE 

Garantir el mínim personal possible en el centre. 

Es continuarà fent les tasques telemàtiques. 

Les reunions s’han de fer telemàtiques. 

Conciliar tasques telemàtiques amb assistència al centre si fos necessària. 

Per fer-ho:  

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 

Accés mitjançant 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 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
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pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i 

més grans de 60 anys.  

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del 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. 

Detecció del personal que pertany al grup vulnerable (Annex 2) 

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. 

Caldrà que el professorat que es trobi en aquesta situació ho comuniqui a la major brevetat a la 

direcció del centre. 

ESPAIS 

S’ha de garantir la neteja d’espais si hi ha canvi de persones. 

L’alumne ha d’estar sempre en el mateix espai. 

No hi haurà patis. 

Es senyalitzarà els passadissos per tal que la circulació sigui sempre en un sentit. 

S’intentarà focalitzar l’activitat en la planta baixa de l’edifici principal. 

 

2. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS  

CURS ACTUACIONS DESESCALADA FASE 2 

1r ESO 

2n ESO 

3r ESO 

1r BATX 

1r EASE 

ATENCIÓ TELEMÀTICA GARANTIDA:  
▪ Activitats curriculars i avaluatives de les diferents matèries fins el 19 de 

juny, s’inclouen també les activitats de recuperació per a l’avaluació 
extraordinària per a l’ESO. En el cas de 1BATX, l’avaluació extraordinària 
és al setembre.  
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▪ Continuïtat d’atenció personalitzada (individual o en petits grups) 
telemàtica i/o telefònica segons necessitat detectada. També possible 
contacte telefònic.  

 
PRESENCIAL SEGONS NECESSITATS I POSSIBILITATS:  

▪ Només en cas de necessitat observada que no ha estat possible de 
resoldre telemàticament i amb el vistiplau de l’equip directiu.  
Si és el cas, rebreu la cita des del centre. 

 

4t ESO ATENCIÓ TELEMÀTICA GARANTIDA:  
▪ Activitats curriculars i avaluatives de les diferents matèries fins el 19 de 

juny, s’inclouen també les activitats de recuperació per a l’avaluació 
extraordinària. 

▪ Activitats d’orientació per a l’alumnat segons programació ja iniciades.  
▪ Continuïtat d’atenció personalitzada (individual o en petits grups) 

telemàtica i/o telefònica segons necessitat detectada. També possible 
contacte telefònic.  

 
PRESENCIAL SEGONS NECESSITATS I POSSIBILITATS:  
Només en cas de necessitat observada que no ha estat possible de resoldre 
telemàticament i amb el vistiplau de l’equip directiu.  
Si és el cas, rebreu la cita des del centre. 
 

2n BATX L’alumnat ha rebut un qüestionari per organitzar l’orientació presencial 
voluntària.  
ATENCIÓ TELEMÀTICA GARANTIDA:  
▪ Activitats curriculars i avaluatives de les diferents matèries fins el 30 de juny, 

incloses classes de preparació per les PAU i recuperacions per a l'avaluació 
extraordinària.  

▪ Activitats d’orientació per a l’alumnat ja iniciades.  
▪ Continuïtat d’atenció personalitzada (individual o en petits grups) segons 

necessitat detectada. També possible contacte telefònic.  
 
PRESENCIAL SEGONS NECESSITAT I POSSIBILITATS:  
▪ Activitats d’atenció educativa i suport a preparació PAU que no es pugui 

resoldre telemàticament. A partir d’inscripció i organització del centre.  
▪ Atenció personalitzada per motiu d’orientació a estudis posteriors, que no ha 

estat possible telemàticament, amb el vistiplau de l’equip directiu. Si és el 
cas, rebreu la cita des del centre. 

CAFEMN ATENCIÓ TELEMÀTICA GARANTIDA:  
▪ Activitats curriculars i avaluatives de les diferents matèries fins el 19 de 

juny, s’inclouen també les activitats de recuperació per a l’avaluació 
extraordinària. En el cas de 1BATX, l’avaluació extraordinària és al 
setembre. 

▪ Activitats d’orientació per a l’alumnat segons programació ja iniciades.  
▪ Continuïtat d’atenció personalitzada (individual o en petits grups) 

telemàtica i/o telefònica segons necessitat detectada. També possible 
contacte telefònic.  

 
PRESENCIAL SEGONS NECESSITATS I POSSIBILITATS:  
Només en cas de necessitat observada que no ha estat possible de resoldre 
telemàticament i amb el vistiplau de l’equip directiu.  
Si és el cas, rebreu la cita des del centre. 
 

2n EASE ATENCIÓ TELEMÀTICA GARANTIDA:  
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▪ Activitats curriculars i avaluatives de les diferents matèries fins el 12 de juny, 
incloses recuperacions per a l'avaluació extraordinària.  

▪ Continuïtat d’atenció personalitzada (individual o en petits grups) segons 
necessitat detectada. També possible contacte telefònic.  

 
PRESENCIAL SEGONS NECESSITAT I POSSIBILITATS:  
▪ Activitats d’atenció educativa i suport a preparació PAU que no es pugui 

resoldre telemàticament. A partir d’inscripció i organització del centre.  
Atenció personalitzada per motiu d’orientació a estudis posteriors, que no ha 
estat possible telemàticament, amb el vistiplau de l’equip directiu. Si és el cas, 
rebreu la cita des del centre. 

 

Planificació diària 

Com a molt tard el dia 5 de juny es disposarà d’una planificació diària de les activitats, amb el 

detall del personal docent i no docent implicat, així com els alumnes que assistiran en cada 

moment al centre, que permetin la traçabilitat. 

Cada activitat estarà ubicada en un espai del centre garantint les mesures de protecció i de 

prevenció necessàries. 

Un cop elaborada es compartirà amb el claustre i es publicarà al web. 

3. Mesures de protecció i prevenció 

És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i 

mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 

És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures 

de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la 

mascareta. 

Al portal de centre es disposa de cartells i infografies. 

Distanciament físic 

Mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius. 

El professorat en contacte amb un mateix alumne sigui sempre el mateix. 

Evitar espais compartits, canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. 

Entrades sortides esglaonades, intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància. 

Rentats de mans 

Alumnes, es requerirà rentat de mans: 

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

• Abans i després d’anar al wc 
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• Abans i després de les diferents activitats 

Personal del centre: 

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes 

• Abans i després d’anar al wc 

• Com a mínim una vegada cada dos hores 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de 

sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 

Es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal del 

centre. 

Mascaretes 

Alumnat: No indicada en general i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de  

distanciament caldria indicar-la.  

Personal del centre: indicada. Tipus: Higiènica amb compliment norma UNE.  

Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que 

els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica. 

4. Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 

S’han de ventilar les instal·lacions interiors abans de l’entrada i com a mínim 3 cops al dia. 

Almenys 10 minuts cada vegada. 

Es deixaran les finestres obertes de les aules. 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit 

domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de 

cada producte. Almenys un cop al dia. 

Desinfecció: almenys un cop al dia. Seguir indicacions. 

Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció: 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  

• Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

• Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.  

• Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

• Taules 

• Cadires 

• Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

• Aixetes 

• Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada 
higiene de mans en tot moment. 

• Altres superfícies o punts de contacte freqüent  
Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 
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5. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID  

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 
aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament 
preventiu). 
  
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:  

➢ Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic  

➢ Avisar pares, mares o tutors.  

➢ Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària 
o pediatra.  

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

➢ Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre  
 
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

➢ No assistir al centre  
➢ Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  
➢ Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció 

del centre  
➢ 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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Annex 1: Circular informativa a les famílies: 

Benvolgudes famílies, 
 
Seguint les instruccions del Departament d'Educació i segons les previsions actuals, a 
partir del 8 de juny els centres educatius que es trobin en un municipi o zona en la fase 
2 de desescalada, podran reobrir d'una manera planificada per atendre a l'alumnat que 
necessiti acompanyament i/o orientació, sempre de manera voluntària, i en cap cas per 
fer activitats lectives ni d'avaluació ja que el curs acabarà aquest any de manera 
telemàtica (en el cas dels alumnes de 2n de Batxillerat, que han de superar les proves 
PAU, seguiran rebent suport telemàtic per a l'assoliment d'aquestes proves). 
 
Aquest retorn ha de ser individual o si s'escau en grups petits, amb concreció del dia i 
l'hora, amb horaris esglaonats d'entrada i sortida per evitar aglomeracions i sempre 
mantenint la distància de seguretat i amb mascareta. Durant aquesta setmana els tutors 
i tutores dels diferents grups es posaran en contacte amb vosaltres ja que hem de tenir 
la previsió dels alumnes que hi vindran el dia i hora concertats. 
 
Les famílies, en cas que l’alumne hagi d’assistir al centre, haureu de presentar amb 
caràcter previ al dia de venir al centre una declaració responsable, d’acord el model que 
us serà facilitat, per la qual els vostres fills o filles compleixen els requisits per assistir al 
centre educatiu, i informar-nos de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 
familiar i mantenir un contacte estret amb el centre davant de qualsevol incidència. 
 
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 

- 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 positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 
anteriors. 

- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 

- Calendari vacunal al dia. 
 

En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, caldrà 
valorar conjuntament aquesta assistència. 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 les que precisen 

tractaments immunosupressors). 
- Diabetis mal controlada. 
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
Us recordem que les activitats curriculars i avaluatives i l’atenció amb l’alumne/a es 
continuaran fent de forma telemàtica. 
En cas que considereu que l'alumne/a necessita una atenció més personalitzada del 
tutor o tutora, amb l'acompanyament de com a molt un dels dos progenitors, també 
podreu concertar aquesta cita posant-vos en contacte amb el tutor abans preferiblement 
abans del dia 3 de juny. 
 
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta. 
 
Atentament, 
Equip directiu 


