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Introducció 
 
El Pla d’Obertura de l’institut Dertosa en Fase 2 de desescalada  és un document que, d’acord 

amb les particularitats del centre, estableix les mesures organitzatives que han de permetre 

obrir l’institut a la comunitat educativa. Aquest document també incorpora les mesures que els 

documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa a 

l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 

 

Donat que la regió sanitària de les Terres de l’Ebre ha entrat en la fase 2 de desescalada, 

aquest document es podrà aplicar a partir del dia 3 de juny de 2020, un cop hagi estat revisat 

per la inspecció del centre, i hagi estat informat el Consell Escolar de l’institut que es celebrarà 

el dimarts 2 de juny. El document es podrà consultar a l’espai web del centre 

Objectius del pla 
 
D’acord amb les instruccions del departament d’educació, el curs 2019-2020, a nivell lectiu, 

acabarà en format telemàtic el 19 de juny. Per tant, es seguiran planificant i realitzant  activitats 

telemàtiques fins l’acabament del curs per a tots els nivells educatius. Aquest pla concreta en 

quins casos s’autoritza l’assistència voluntària d’alumnat, atenció a les famílies i com serà la 

incorporació del personal del centre.   

Els objectius concrets d’aquest pla són:  

1. El suport lectiu i d’orientació de l’alumnat que es troba en el final de la seva etapa 

educativa, 4t ESO, 2n de Batxillerat, i 2n de cicles formatius. 

2. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat del centre, posant l’accent en 

l’alumnat més vulnerable. 

3. Començar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 
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Pla d’obertura 

Alumnat 
 
L’acció educativa presencial prevista a l’institut Dertosa és la següent: 

a) Acció educativa presencial voluntària de l’alumnat de 2n de batxillerat per tal de 

preparar les PAU i/o les proves extraordinàries de 2n de batxillerat. Un cop feta la consulta a 

les famílies, es preveu una assistència de 129  alumnes a les classes de preparació de les 

PAU, i una assistència aproximada de 8 alumnes a l’acció educativa presencial de preparació 

de les proves extraordinàries de 2n de batxillerat. Tot alumnat serà atès en grups de màxim 15 

alumnes. 

b) Activitats d’orientació individuals dels estudis possibles a seguir el proper curs per a 

l’alumnat de 4t d’ESO que ho sol·liciti. Es prioritzaran les activitats d’orientació telemàtiques 

llevat en aquells casos en que es faci necessària la presencialitat o que la família demani una 

intervenció concreta. Es preveu una assistència màxima de 30 alumnes. 

c) Activitats d’orientació i recollida de material de l’alumnat de cicles. Es preveu una 

assistència de 50 alumnes.   

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

 

En tots els casos l’atenció presencial es contempla com una mesura excepcional i no 

continuada, ja que l’acompanyament tutorial i la docència se seguiran fent prioritàriament de 

manera telemàtica tal i com s’ha fet durant el confinament implicant al professorat en general, 

tutores i tutors, orientadores del centre i personal EAP. Es prioritzarà per part de les tutores i 

tutors l’atenció personalitzada a l’alumnat vulnerable, al  que hagi patit situacions familiars 

complicades durant el confinament i aquell alumnat que pugui necessitar un reforç durant l’estiu 

per tal que l’ajudi en l’inici del proper curs.   
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En tots els casos  que l’alumnat accedeixi al centre, s’hauran 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.  

∙  Que no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.   

∙  Que no hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors.  

∙  Calendari de vacunes 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, la família ho haurà de 

comunicar a la tutora o tutor per tal de valorar de manera conjunta la idoneïtat de reprendre 

l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  

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

o Malalties cardíaques greus.  

o Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors).  

o Diabetis mal controlada.  

o Obesitat mòrbida 

o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

Molt important: Per accedir al centre educatiu, les famílies o persones tutores i/o l’alumnat han 

de presentar al centre una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la 

qual els/les alumnes compleixen els requisits per assistir al centre. També han d'informar al 

centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne/a i 

mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. Les famílies 

vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de 
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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. 

Personal  
 
Un cop emplenades les declaracions responsables per part del professorat, personal d’atenció 

educativa i personal d’administració i serveis, l’institut Dertosa presenta la següent situació: 

 

Personal dins del grup no vulnerable:   88 professores/professors/PAS 

Personal dins del grup vulnerable:        20 professores/professors/PAS 

 

El personal que està dins del grup vulnerable no podrà tenir activitat presencial a les activitats 

del centre durant el mes de juny. Aquest professorat seguirà fent seguiment i acompanyament 

telemàtic del seu alumnat. 

Espais i grups  
 
a) Acció educativa presencial amb alumnat de 2n de batxillerat: 

L’institut Dertosa té  167 alumnes distribuïts en 6 grups, d’aquests han mostrat interès per ser 

atesos dins de l’acció educativa presencial que es durà a terme al centre 129 alumnes. 

S’atendrà un màxim de 45 alumnes en una mateixa franja horària, distribuïts en 3 espais 

diferents, que seran prioritàriament aules de la planta baixa (44, 46 i 1) o les aules 40 o 36, 

només en el cas excepcional dels alumnes de l’itinerari artístic  

b) Activitats d’orientació individuals de l’alumnat de 4t d’ESO, es preveu una atenció a un 

màxim de 30 alumnes. S’han reservat les aules 11 i 13 per a fer aquestes tasques d’orientació. 

c) Activitats d’orientació i recollida de material de l’alumnat de cicles, es preveu una 

atenció a un màxim de 50 alumnes. Els espais utilitzats seran les aules de serveis (A2), cuina 

(A1), cafeteria/office i informàtica. 

d) Atenció tutorial personalitzada a tots els nivells educatius, només en casos molt 

concrets en què no es pugui atendre l’alumne/a mitjançant l’atenció telemàtica (trucada 

telefònica i/o videoconferència). 
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Per tal de minimitzar el nombre de persones que en un mateix moment puguin estar presents al 

centre, aquest tipus d’atenció estarà coordinat en tot moment per la cap d’estudis adjunta, amb 

la sol·licitud de cita prèvia a través dels tutors/es, segons s’ha explicat en l’apartat que parla de 

l’atenció a l’alumnat. Els espais que es destinaran per fer aquesta atenció seran les aules 41 i 

42. 

Fluxos de circulació 
 
Donades les dimensions de l’institut i el fet que s’estima una presència diària d’alumnat que 

suposa aproximadament menys d’un 10% del total de l’alumnat del centre, no es preveuen 

aglomeracions de persones. Només es contempla l’acció educativa simultània d’un màxim de 3 

grups de 15 alumnes per franja horària. Per tal de reduir al màxim el contacte entre les 

persones s’han establert els següents fluxos d’entrada i sortida: 

a) Els grups de 2n de batxillerat accediran i sortiran del centre seguint les instruccions 

següents: 

Els grups 1 i 3 entraran al centre per la porta del hall amb una diferència de 10 minuts entre 

cadascun. El grup 2 accedirà a les aules per la porta  de l’escala d’emergència. 

b) L’alumnat d’ESO i batxillerat que assisteixi a les tutories individuals ho farà per la porta 

de l’avinguda de l’Estadi i per la porta del hall a l’hora exacta en què se’l convoqui des de 

tutoria. 

c) L’alumnat de cicles formatius accedirà al centre per la porta del Camí dels Codonyers el 

dia i hora exacta en què el convoqui la seva tutora o tutor  

 

En tot moment, l’alumnat i el personal haurà de mantenir la distància de seguretat. L’alumnat no 

podrà circular sense motiu justificat pels passadissos del centre.  
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Patis 
 

D’acord amb les dues franges que s’estableixen diàriament per l’atenció educativa presencial 

exclusivament als grups de 2n de Batxillerat, es contempla un temps de descans de mitja hora 

entre la 1a i la 2a franja. Aquest alumnat a l’hora de l’esbarjo surt fora del centre, per tant, les 

úniques mesures organitzatives del temps d’esbarjo seran les que fan referència a la sortida i al 

retorn a l’aula: 

Grup 1: sortida a les 10:55, retorn, si s’escau, a les 11:25 

Grup 2: sortida a les 11:00, retorn, si s’escau, a les 11:30 

Grup 3: sortida a les 11:.05, retorn, si s’escau, a les 11:35 

Els grups seguiran el mateix protocol d’accessos que han seguit a l’entrada pel matí, hall-

entrada principal i porta escala d’emergència. En sortir a l’esbarjo es procedirà a ventilar i 

netejar les aules. 

Transport escolar 
 

El centre  necessitarà   la reactivació del servei de transport, els dies següents: 

● 18 de juny alumnat de 1r i 2n d’ESO per a la recollida de material deixat al centre abans 

del confinament i acció tutorial voluntària grupal amb un màxim de 15 alumnes. 

● 19 de juny alumnat de 3r i 4t d’ESO per a la recollida de material deixat al centre abans 

del confinament  i acció tutorial voluntària grupal amb un màxim de 15 alumnes. 

Material escolar 
 

L’alumnat haurà de portar el seu propi material i no el podrà compartir. El centre, per raons de 

seguretat, no distribuirà documents en paper, ni estarà permès l’accés a laboratoris o tallers per 

tal de fer tasques que impliquin la manipulació d’eines i/o materials. 
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Horari 
 
Per tal de garantir el mínim contacte entre les persones, el centre romandrà obert per atendre 

l’alumnat des de les 9:00 hores fins les 13:05 hores. D’aquesta manera s’evita que en un 

mateix moment coincideixi un nombre elevat d’alumnes. El nombre de matèries que s’examina 

l'alumnat a les PAU és inferior al que ha cursat durant el curs.  

S’estableixen dues franges horàries diàries per l’atenció educativa presencial només a 2n de 

Batxillerat, de 9,25 a 11,05 i de 11,25 a 13,05h. Com ja s’ha esmentat anteriorment, 

simultàniament només s’atendrà un màxim de 3 grups de 15 alumnes per franja horària. 

Concreció de les actuacions d’acció educativa presencial en grup reduït a 2n de 
Batxillerat per preparació de les PAU o les proves extraordinàries 

El centre prioritza l’acabament del curs de forma telemàtica. Només es contempla l’acció 

educativa presencial en casos molt concrets en què l’alumnat manifesti tenir dubtes de matèria 

que no pot resoldre mitjançant l’atenció telemàtica del seu professor/a. 

El professorat de cada matèria, davant la demanda voluntària de l’alumnat que requereixi 

d’aquesta atenció presencial, programarà una única sessió setmanal conjuntament amb la cap 

d’estudis qui vetllarà perquè mai se superi un màxim de 45 alumnes atesos simultàniament  

distribuïts en 3 grups i espais diferents, corresponents a 3 matèries diferents. 

Concreció de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït  
 
a) Atenció d’alumnat amb risc 

Es prioritzarà per part de les tutores i tutors l’atenció personalitzada al següent l’alumnat: 

● Alumnat vulnerable 

● Alumnat que ha patit situacions familiars complicades durant el confinament  

● Alumnat que necessiti un reforç durant l’estiu per tal que l’ajudi en l’inici del proper curs.   

Aquests grups d’alumnes han estat detectats durant el confinament i se n’ha fet seguiment des 

de la tutoria i la CAD. El tutor / tutora planificarà les tutories necessàries i ho comunicarà a la 

cap d’estudis adjunta per tal que pugui programar horaris i espais en una graella per tal de 

minimitzar el nombre de persones que accedeixen en un mateix moment al centre. 
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b) Atenció a tot l’alumnat 

En tots els nivells educatius les famílies podran sol·licitar atenció presencial personalitzada per 

tal de tractar amb la tutora o tutor temes relacionats amb els seus fills. En aquest cas, es 

seguirà el següent procediment: 

1) La família demana  cita  al tutor o tutora 

2) El tutor o tutora comunica la petició a la cap d’estudis adjunta per tal que aquesta pugui 

reservar l’espai, el dia i l’hora de l’entrevista, sempre amb 24h d’antelació 

3) El tutor o la tutora comunica la data de l’entrevista a la família, explicant que només 

podran assistir un familiar i l’alumna o l’alumne si s’escau i que hauran d’ensenyar la declaració 

responsable per accedir al centre.  

Mesures de protecció i prevenció 
 
 
Per tal d’evitar el risc de contagi totes les persones que accediran al centre hauran de seguir 

les següents mesures: 

 

a) Distanciament físic, en tot moment la distància física entre dos persones haurà de ser 

de 2m. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. 

Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.  

b) Rentat de mans, es requerirà el rentat de mans en els següents casos:  

Alumnat: 

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

o Abans i després d’anar al WC (estaran oberts els serveis de l’entrada principal i els del 

bar per a l’alumnat de cicles formatius) 

o Abans i després de la sortida al pati 
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Personal: 

o  A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat 

o Abans i després d’anar al WC  

o Com a mínim una vegada cada dues hores 

c) Ús de mascareta, és del tot recomanable, tant en el cas de l’alumnat com del 

professorat. Demanem que l’alumnat porti la mascareta de casa.  

d) S’ha de reduir al màxim la presència de persones al centre 

 

 

Pel que respecta a les mesures de ventilació, neteja i desinfecció dels espais, els centre 

seguirà les instruccions del departament d’educació incloses en les INSTRUCCIONS PER A 

L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS del 22 de maig de 2020 

 

Institut Dertosa 29 de maig de 2020 

 
 


