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PLA D’OBERTURA DELS CENTRES EN FASE 2
1. PROEMI
El Departament d’Educació estableix les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres
educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i
funcionament dels centres i estudis dels curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig
de 2020.
El la d’ bertura de entres Educatius en ase 2 de desescalada ue s la primera ue permet
l’obertura de centres incorpora les mesures ue els documents espec ics emesos per les
autoritats sanit ries an establert pel ue a ade uació d’espais mesures de distanciament i
igiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu,

en format telemàtic el 19 de juny.

Segons a uestes instruccions l’Institut Baix enedès o erir els següents serveis a la comunitat
educativa a partir de l’1 de juny sempre respectant el car cter voluntari:
1. El suport lectiu per a la preparació de les proves d’acc s a la universitat per a l’alumnat de
2n de Batxillerat.
2. El servei d’orientació per als alumnes de 4t d’ES ue o desitgin
3. L’acompanyament tutorial i curricular telem tic per als estudiants de tots els nivells.
4. Tutoria inal amb entrega de notes per als alumnes de inal d’etapa (4tt ES i 2n de BAT).

2. ALUMNAT
El retorn als centres per part del alumnes és voluntari.
Els estudiants de 2n de batxillerat que ho desitgin podran venir al centre per a realitzar classes de
preparació per a les proves d’acc s a la universitat segons l’ orari establert (annex 1) . Aquells que
vulguin assistir- i auran d’in ormar prèviament el professor/a en qüestió.
L’entrada al centre ser esglaonada i els grups seran d’un m xim de 15 alumnes. L’entrada i sortida
del centre es realitzarà per diferents itineraris.
Els estudi nts de 4t d’ESO que necessitin orientació puntual podran venir al centre demanant cita
prèvia directament amb el tutor/a través del correu corporatiu o la plataforma iEduca. Aquesta
orientació es realitzarà de manera planificada, amb dia i hora i només hi pot assistir un únic
familiar.
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L’ lumn t de qu lsevol lt e u s i nivell podrà sol·licitar, a través del tutor/a, excepcionalment,
tutories personalitzades per l’ acompanyament educatiu i /o emocional demanant cita prèvia amb
el/la tutor/a. Aquesta orientació es realitzarà de manera planificada, amb dia i hora i només hi pot
assistir un únic familiar.
En qualsevol cas, hauran d’h ve p esent t un de l
ió espons le que podeu t o
l we
del centre https://agora.xtec.cat/insbaixpenedes/ i que a més a més farem arribar pe correu a
través de la plataforma iEduca.. A uest document s’ aur de trametre a l’adreça electrònica de
l’institut e3004797@xtec.cat, o bé al tutor/a.
onsiderant els contactes amb les am lies/alumnes majors d’edat i la diagnosi realitzada el
centre es preveu el nombre d’alumnat per cada activitat:
Acció educativa presencial
Atenció personalitzada
Atenció grupal, si
(Tutoria fina)
TOTAL

Requisits d’

escau

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r BAT

2n BAT

0

0

0

0

0

45

1-2
0

1-2
0

1-2
0

3-4
130

2-3
0

85

2

2

2

130

3

85

és l’Institut

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 ue l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat ue pugui augmentar el
risc de gravetat en cas de contraure la in ecció per SARS-CoV2, es valorar de manera conjunta –
amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre
l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la ovID-19:
 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
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 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells alumnes
tractaments immunosupressors).

que precisen

 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Ningú no podrà accedir si no ha lliurat la declaració responsable.
Un cop rebuda la sol·licitud i la declaració responsable procedirem a planificar la visita.
Les famílies han d'informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en
l’entorn amiliar de l’in ant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de
qualsevol incidència.
També vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus ills i illes prenent-los la temperatura abans
de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun
dels símptomes compatibles amb la
ID-1 no podr assistir al centre.
Aix doncs l’alumnat continuar rebent l’atenció necess ria a trav s de tres vies di erenciades
 Presencial: Serà con ja hem mencionat abans amb prèvia notificació, grups no superiors a 15
alumnes i sempre dins dels horaris establerts. De caràcter totalment voluntària.
 Híbrid: l’Alumnat segons necessitats i exigències marcades per la vulnerabilitat del pro essor
podr optar per l’atenció telem tica o presencial segons s’escaigui.
 Telemàtic: l’alumne/a pot optar per continuar la seva orientació tutorització totalment
telem tica tal com s’ a realitzat ins el 31 de maig i la m s recomanada segons les directrius
sanitat.

3.

PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.

Per tal de preservar la salut del personal de l’institut Baix Penedès, el seu entorn i per tant la
societat en general continuarà les seves tasques majoritàriament de manera telemàtica. a casos
concrets, en el que es requereixi la presencialitat el professora i personal AS s’establir un nou
horari (annex 2).
La direcció del centre ha informat a tot el personal del centre de la necessitat de declarar les
condicions de vulnerabilitat emplenant la declaració responsable mitjançant el següent enllaç
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
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L’acc s a a uesta web es ar mitjançant usuari GI AR.
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el ue a 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



més grans de 60 anys.



Persones amb obesitat mòrbida

Disponibilitat de professionals
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és en base la
declaració responsable de:
Docents
56

No docents
3 PAS + 1 PAE

El professorat no inclòs en el el grup de professionals a dalt esmentats no podran tenir activitat
presencial a les activitats del centre del mes de juny i seguiran les seves tasques telemàticament
al 100%.
Les eunions i juntes d’ v lu ió ontinu

n en fo m t telem ti fins fin l del u s es ol .

4. ESPAIS I GRUPS
L’alumnat assistent ocupar sempre el mateix espai ser el pro essorat ui canviar d’aula en cas
que sigui necessari. Recollit en l’annex 1
5. FLUXOS DE CIRCULACIÓ, CANTINA ,TRANSPORT ESCOLAR, RECOLLIDA DE MATERIAL



S’ abilitar una entrada i una sortida del centre diferenciades
Patis: no es contempla l’ús d’a uests. Nom s com a via d’evacuació del centre.
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Cantina: No hi haurà servei de cantina



Transport escolar: El criteri general de tots els centres de secundària de la ciutat és que
aquest mes de juny no hi hagi servei de transport escolar.



Recollida de material. Les famílies i o alumnes que ho desitgin podran venir a recollir del 8
de juny al 25 aquell material de propietat que tinguin al centre. Caldrà sempre demanar cita
prèvia per via telefònica (de 9:00 a 13:00) al número 977 66 70 82.

6. MATERIAL ESCOLAR
L’alumnat utilitzar material individual. No es distribuir documents en paper excepte en casos
imprescindibles.
S’evitar la manipulació de material de taller i laboratori ja ue pot generar risc de contagi.
En cas ue el pro essorat utilitzi l’ordinador de l’aula un cop inalitzada la classe l’ aur de netejar
sempre.
7. HORARI
El centre restarà obert de 9.00 a 13.00 ( fins a les 14:00 del 8 al 25 de juny). La presència de
l’alumnat vindr determinada pels oraris establerts en l’annex 1. Les tutories d’orientació i suport
psicològic es duran a terme dins de l’ orari marc.
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ANNEXOS
Annex 1: horaris 2n BAT

HORARI 2BAT (DEL 8 AL 25 DE JUNY)
DIA

HORA

2BAT A

2BAT B
AS
EB
O
N
A1
3

9:30-11:30h

MA
MQUE
A11

MA
LFO
R
A12

12:00-14:00h

QI
RSAN
A11

9:30-11:30h

IA
CCAB
A11

12:00-14:00h

LS
PSAN
A11

IA
MRAM
A12

HS
VGOM
A11
HF
CCRI
A11

LS
PSAN
A12
HF
CCRI
A11

DILLUNS

DIMARTS

9:30-11:30h

DIMECRES
12:00-14:00h

12:00-14:00h

2BAT D

HA
LGR
A
A14

AS
EBON
A13

HA
LGR
A
A14

AS
EBON
A13

DT
MGON
ADI

MS
MQUE
A12

MS
MQU
E
A12

GR
ACR
U
A13

DT
MGON
ADI

TI
SRUI
A12

EO
NMER
A13

EO
NME
R
A13

LA
MR
OM
A14

IA
ACAT
A13

IA
AGAL
A14

LS
PSAN
A13

LS
MBAR
A14
HS
VGOM
A14

GG
MAST
A12

FA
JGRA
A14
DI
JGRA
A14

HS
MAST
A12

9:30-11:30h

DIJOUS

2BAT C

FS
SCAR
A11

FS
SCAR
A11

GG
MAST
A12

Annex 2 Seqüenciació presència professorat al centre + tutories alumnat inal d’etapa





2 de juny: entrega de notes de l’Avaluació inal 2n BAT
Del 8 al 25 de juny: classes de re orç per a l’avaluació de 2n de BAT extraordin ria i les AU
22 de juny: entrega de notes de l’Avaluació extraordinària 2n de BAT
23 de juny entrega de notes de 4t d’ES



Tutories individualitzades amb cita prèvia
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LLIURAMENT BUTLLETINS AVALUACIÓ FINAL 2BAT
DATA: dimarts, 2 de juny de 2020
PROFESSORAT CONVOCAT:
9:30h => tutors de 2BAT i coordinadora de BAT
12h => equip docent 2BAT (RECLAMACIONS)
PROCEDIMENT:
9:30h:
Reunió dels tutors i la coordinadora de 2BAT amb cap d’estudis i administratius a la SA
BUTLLETINS, INFORMACIÓ PAU, ORLES I BIRRETS
11h:
Tutoria amb el TORN 1 a les aules corresponents
12h:
Tutoria amb el TORN 2 a les aules
Reclamacions: via telemàtica

ASSIGNACIÓ DE TORNS:
Els alumnes assistiran al centre en grups (ordre alfabètic excepte en el cas de 2BATB)
2BATA (aula11)

2BATB (aula 12)

2BATC (aula 13)

2BATD (aula 14)

TORN 1
(11h)

S.AKH _M.EST

Modalitat
Tecnològic

M.AND_L.MIR

R.AGU_M.MUR

TORN 2
(12h)

A.FON_Y.VAZ–

Modalitat Social

P.PER_N.TRI

B.NUN_N.VID –

Se seguirà un procés semblant per a la recollida de les notes fin ls de 4t d’ESO.
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Annex 3: Mesures de protecció i prevenció
Es necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i mesures
a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.
Es tracta de les mesures més e ectives per a preservar la salut dels in ants aix com del personal
docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns
aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les
capacitats de cada in ant (
S 2020). En els in ants m s grans:
Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze i les mesures que
exposem a continuació:
 El distanciament:
Es tracta d’una de les mesures m s importants per evitar la transmissió del virus. L’
S
recomana una dist ncia sica superior a 1 metre. Es proposa ue els in ants disposin d’un
espai d’uns 4 m2 . Aix implica mantenir una dist ncia aproximada de 2 metres entre les
persones als centres educatius superior al recomanat. er a acilitar a uest distanciament
resulta imprescindible disminuir el nombre d’in ants per aula i mantenir grups redu ts i
estables. A uesta mesura tamb ajudar a la traçabilitat. Es recomana ue el pro essorat i
el resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Aix si
apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat.
En la mesura del possible s’evitaran els espais compartits els canvis d’aula i desplaçaments
per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es aran de manera esglaonada
en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal
del centre ser responsable de vigilar el compliment d’a uestes distancies. Es recomana que
pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.
 Utilització correcta de les mascaretes.
s convenient disposar de cartells i in ogra ies recordant la importància de seguir les
mesures de prevenció sobre tot el rentat de mans el distanciament sic i la utilització
correcta de la mascareta.
 Rentat de mans
Es tracta de les mesures m s e ectives per a preservar la salut dels in ants aix com del
personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut publica mani esta ue sovint
comporta una falsa sensació de protecció en ront del contacte amb el nou coronavirus. Un
ús inade uat dels guants pot incrementar el risc de contacte i en conseqüència, de contagi,
per tant cal potenciar la higiene de mans.
En joves i adolescents, es re uerir rentat de mans:
- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
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- Abans i després d’anar al WC (infants continents)
- Abans i després de les diferents activitats
- Com a m nim una vegada cada 2 ores
En el cas del personal que treballa a l’institut el rentat de mans es dur a terme:
- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes
- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels pats
Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans amb disponibilitat de
sabó amb dosi icador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al
centre, accessos al pati,...) es recomana la col locació de dispensadors de solució
hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.
 Mascaretes
Segons l’
S la recomanació d ús de mascaretes est subjecte a les normes establertes per
cada pa s. onsiderant els di erents grups d’edat les recomanacions serien les següents:

Educació
secund ria (12-16 No indicada en general i si hi ha dificultat per fer
anys)
complir les mesures de distanciament caldria
Batxillerat i CFP
indicar-la.
(16-18 anys)

igiènica amb
compliment norma
UNE

Personal docent i
no docent

igiènica amb
compliment norma
UNE

Indicada

el cas ue i agi moments en uè es aci di cil complir la mesura de distanciament cal ue els
alumnes assisteixin al centre amb mascareta igiènica.
Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.
 Ventil ió netej i desinfe ió d’esp is
-

autes de ventilació
s necessari ventilar les instal lacions interiors com a m nim abans de l’entrada i la
sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les
finestres obertes.
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Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin
d’algun sistema de climatització caldria tenir en consideració les recomanacions del
Departament de Salut recollides al document entilació i sistemes de climatització en
establiments i locals de concurrència humana.
-

autes generals de neteja i desin ecció
La neteja i la posterior desin ecció d’espais es realitzar amb una periodicitat almenys
di ria. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desin ecció en establiments i locals de
concurrència umana i en el cas de ue sigui necessari les de Neteja i desin ecció en
espais exteriors de concurrència umana.
La neteja dels espais s onamental i sempre s’ a de er de orma prèvia a les
actuacions de desin ecció. ermet eliminar la brut cia i la matèria org nica de les
super cies i si no s eliminada pot inter erir amb els desin ectants i minimitzar-ne la
seva e ic cia. Els desin ectants en canvi destrueixen o inactiven els microorganismes.
er a la neteja es poden usar els detergents tensioactius ue s’utilitzen abitualment
ue s’ auran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús ue indi ui l’eti ueta de
cada producte.
aldr er un m nim d’una neteja i desin ecció completa al inal de la jornada i garantir
la neteja i desin ecció durant el dia en els espais ue o re uereixin especialment en
aquells de m xima concurrència.
Neteja: es pot er amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús abitual en
l’ mbit domèstic ue s’ auran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús ue indi ui
l’eti ueta de cada producte.
Desin ecció: i a evidència ue els coronavirus s’inactiven en contacte amb di erents
tipus de desinfectants, com poden ser:

-

-

Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu abitual ue t una concentració al
voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua o b posant 1 part de lleixiu i
4 parts d’aigua especialment per a la desin ecció dels lavabos. er a la resta de
super cies s su icient amb una barreja de 1 part de lleixiu i
parts d’aigua. A uestes
solucions s’ an de preparar diàriament i s’ an de deixar actuar durant uns minuts per
assegurar una desin ecció e icaç.
Alco ol et lic entre el 62-71 : es pot obtenir directament o a partir de l’alco ol et lic
abitual ue s del 6
barrejant 70 ml de l’alco ol amb 30 ml aigua (s’obt un
alco ol del 6 ) o b barrejant 5 parts de l alco ol et lic de 6o amb 2 part d aigua
(s’obt un alco ol del 70 6 )
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-

er xid d’ idrogen al 0 5 : es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada abitual ue s del
3 de per xid d idrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts
d'aigua.
Es poden utilitzar tamb altres productes desin ectants amb inalitat viricida autoritzats
per a ús pel públic en general i ús ambiental.
er a la desin ecció del material in orm tic (teclat ratolins...) es poden utilitzar
tovalloletes impregnades amb alco ol prop lic de 70 o un drap net umitejat amb
alco ol de 70 . aldr garantir especialment la desin ecció del material com a m nim 1
vegada al dia.

-

Altres zones i punts on intensi icar la neteja i desin ecció

Les actuacions de neteja i desin ecció auran d’incidir especialment en tots a uells elements
super cies o zones d’ús m s comú ue poden tenir m s contacte amb les mans. El material emprat
en les diferents activitats no podr ser compartit entre di erents in ants si no se’n a una
desin ecció despr s del seu ús. Es prioritzar ue cada in ant i adolescent utilitzi el seu propi
material.
Les zones i punts on cal intensi icar la neteja i desin ecció són:
- Interruptors i timbres (aparell electr nic)
- 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. al assegurar la dotació de sabó i eixugamans per garantir l’ade uada igiene de mans
en tot moment.
- Altres super cies o punts de contacte re üent
Es recomana all on sigui possible mantenir les portes obertes.
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Annex 4: rotocol d’actuació en cas de detecció d aparició de simptomatologia compatible amb
Covid
Davant la presència d’a uests s mptomes se seguiran les indicacions sanit ries vigents en a uell
moment (en el moment d’elaboració d’a uest document pot ser necessari l’a llament preventiu).
En cas d’aparició de s mptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:
 A llar l’alumne o alumna en un espai espec ic
 Avisar pares, mares o tutors.
 In ormar a la am lia ue an d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció
prim ria o pediatra.
 In ormar al A de re erència per tal ue activi els protocols previstos
 rocedir a la desin ecció i a la neteja dels espais del centre
En cas d aparició de s mptomes en un treballador o treballadora:
 No assistir al centre
 osar-se en contacte amb el seu metge de capçalera
En cas de treballadors i treballadores del Departament d Educació:

In ormar 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
ID-1 per tal d’in ormar ue t s mptomes ue est en observació o ue a
estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del personal sanitari
de la unitat de RL aix com el dels seus possibles contactes.
En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats
coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció.

an de posar- o en

Annex 5 : enllaços de declaracions responsables:
https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Cataleg-models/Gestio-administrativa/Declaracionscovid/Pagines/default.aspx

insbaixpenedes@xtec.cat
www.insbaixpenedes.cat

Generalitat de Catalunya
Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau i Rabassó, 1
43700 El Vendrell
Tel. (977) 667082
FAX (977) 667898

Annex 6
RESOLUCIÓ del 27 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre Institut Baix
Penedès

El la d’obertura de centres educatius en ase 2 de desescalada en la inalització del curs 201 -2020
i per a l’organització i uncionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021 estableix
l’elaboració del la d’ bertura de centre.
Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen ue cada
centre educatiu aur d’elaborar el seu la d’ bertura previ a l’inici de les activitats presencials
amb els alumnes.
En data 27 de maig de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del contingut Pla
d’ bertura.
D’acord amb el ue s’ a esmentat
RESOLC:
1.- Aprovar el la d’ bertura de l’ Institut Baix Penedès del Vendrell, ue s’adjunta a l’annex
d’a uesta resolució.
2.- A uest la d’ bertura ser publicat a l’espai web del centre.
El Vendrell, 27 de maig de 2020

Agnès Cruanyes Zafra
Directora
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