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PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT BEGUES 

PRINCIPI BÀSIC: 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. També es 
faran telemàticament les activitats de recuperació, tant de l’avaluació final ordinària 
com de l’extraordinària. 

FINALITATS DE L’OBERTURA 

1. El suport lectiu a 4t ESO si és necessari per acreditar amb cita prèvia, 
calendari a la web 

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat amb cita prèvia, calendari 
a la web 

3. La recollida o devolució de material amb cita prèvia, calendari a la web 

4. L’atenció a les famílies amb cita prèvia, calendari a la web 

DATES D’APLICACIÓ DEL PLA 

A partir de la data d’entrada en Fase 2 en el municipi.  

ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA I DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

1. ALUMNAT  

1.1. Criteris generals 

- El retorn presencial al centre per part dels alumnes és voluntari per a les 
famílies.  

- El centre contactarà amb les famílies per proposar-los activitats puntuals de 
caràcter presencial.  

- Els alumnes que accedeixin al centre hauran de presentar una declaració 
responsable de la família d’acord amb el model que es facilitarà.  

- Els centre farà una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al 
centre durant el mes de juny. En cas que es produeixi alguna activitat grupal, els 
grups seran d’un màxim de 15 alumnes. 

1.2. Requisits per poder-se incorporar 

 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 presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, 
es valorarà 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 CovID-19:  
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 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.  

Les famílies han de presentar el primer dia de retorn al centre una declaració 
responsable de salut. També han d'informar el centre de l'aparició de qualsevol 
cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne o qualsevol altra circumstància 
que suposi un canvi respecte d’allò que s’hagi signat.  

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles 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 COVID-19, 
no podrà assistir al centre.  

1.3. Activitats que es duran a terme 

Es demanarà als tutors i tutores individuals de quart que facin una previsió 
d’alumnat que seria convenient atendre al centre (per donar-li un cop de mà per 
superar l’etapa, per atendre algun alumne o família per qüestions emocionals...). La 
idea és que sempre sigui una invitació del centre. Després, l’assistència 
d’alumnat/família és voluntària. Establirem un procediment també de cita prèvia 
sempre comptant en primer lloc amb el professor/a corresponent. Si s’hagués 
d’atendre alguna necessitat presencial i el professor/a a qui li correspondria no  pot 
venir, per estar inclòs en algun dels supòsits de salut o per la qüestió de conciliació, 
ho farà algun altre membre del claustre / equip directiu. 

Es pot plantejar una qüestió semblant per a la resta d’alumnat (de primer a tercer) 
per si cal algun suport presencial. 

No es preveu cap acció grupal. Si per algun motiu s’hagués de fer alguna actuació 
en petit grup, ja es planificarà, sempre a partir de la iniciativa del professorat 
corresponent. 

ETAPA /CURS TIPUS D’ACTIVITAT 

Alumnes que 
acaben etapa i 
obtenen 
titulació 

Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari i la 
proposta del tutor o tutora / professor/a- en grups de 15 alumnes com a 
màxim, amb alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO).  

Qualsevol curs 
o nivell 

Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol 
curs i nivell.  

Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura 
d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora 
de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o 
tutora a l’aula.  

I. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment 
en situacions de major fragilitat i vulnerabilitat.  

II. L’acompanyament emocional  

III. La formulació d’un pla personalitzat per als alumnes que ho 
requereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves 
activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.  
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2. PERSONAL DEL CENTRE (PROFESSORS, EDUCADORS I PERSONAL DE 
SERVEIS)  

2.1. Condicions del personal per participar en les activitats presencials 

El centre ha planificat l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme.  

Les direcció ha informat tots els treballadors i treballadores de la necessitat de 
declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia 
de COVID19. Això ha permès identificar al personal que pot participar en les 
activitats presencials. Així mateix s’ha tingut en compte la instrucció sobre 
conciliació en aquells casos que s’ha d’atendre menors o persones dependents, i tot 
el personal afectat seguirà fent exclusivament teletreball. 

2.2. Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 
presencial al centre 

Docents: 18   PAS: 1 

2.3. Presència del professorat 

Mentre no es modifiquin les circumstàncies, i ja que no és possible la presència de 
tot el professorat, les reunions de professorat, equips docents, juntes d’avaluació i 
claustres seran per mitjans telemàtics. 

Qualsevol membre del claustre no inclòs en algun dels supòsits podrà venir al 
centre en l’horari d’obertura que s’estableixi. El professorat inclòs en grups 
vulnerables haurà de comunicar la seva intenció de venir prèviament i per a accions 
puntuals (venir a buscar algun material...). 

 

1. ESPAIS I GRUPS  

1.1. Criteris d’ús d’espais i d’agrupament de l’alumnat 

- El centre ha analitzat els espais disponibles per organitzar el reinici de les 
activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests 
seran estables i fixos, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de 
contagi.  

- L’alumnat sempre haurà de ser el mateix i en el mateix espai, i sempre que sigui 
possible també el docent. S’evitaran els canvis d’aula tant com sigui possible. En 
tot cas, si algú s’ha de moure, serà el docent.  

2. FLUXOS DE CIRCULACIÓ  

- Disposarem de tres espais grans i ben separats,  i amb accessos diferenciats per 
atendre petits grups i sessions individuals: Biblioteca, Menjador i Info2. Per tant, 
ni l’alumnat ni les famílies accediran més enllà d’aquests espais. Per atendre 
tutories individuals es podrà accedir a l’aula d’acollida. Per evitar l’aglomeració 
de persones en un mateix lloc del centre s’han establert circuits senyalitzats.  

2.1. Entrades i sortides  

- Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups o individus en 
intervals de 15 minuts per evitar aglomeracions i sempre mantenint la 
distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la 
instal·lació (entrada principal i entrada de la biblioteca).  
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2.2. Circulació pels passadissos i accés al pati  

- Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els 
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància 
física.  

3. PATIS  

- La sortida al pati, si s’utilitza, es farà de manera seqüenciada.  

- El pati té uns 2000 m2.. Cada grup sortirà sol i ocuparà la zona que se li indiqui, 
diferenciada per a cada grup per poder mantenir la seva traçabilitat. 

- No es permetran jocs col·lectius per tal de garantir les mesures de distanciament 
físic. 

4. MATERIAL ESCOLAR  

- Sempre l’alumnat utilitzarà material propi. No es distribuiran documents en 
paper, excepte en casos imprescindibles.  

- S’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de contagi. 

5. HORARIS DELS GRUPS (entrada, sortida i esbarjo) 

- La definició dels horaris s’adaptarà d’acord amb la necessitat. De manera 
general, l’horari d’obertura serà de 9 a 13 h.  

6. DIFUSIÓ DEL PLA 

- El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.  

- La direcció n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre. 

 

 

 

A la pàgina web hi constarà l’enllaç als dos calendaris citats: 

Cita prèvia per recollir material 

Cita prèvia per a atenció individual o en petit grup 

 

Així mateix també hi constarà: 

 

L’enllaç al document per signar la família 

El pla de reobertura 

El calendari de final de curs 

El procés de reclamació de notes 

 

 


