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1. Horari del centre durant el mes de juny 

- Dilluns 1 de juny és festiu. 

- A partir del 2 de juny, si el municipi de Gurb està a la fase 2 de desescalada, el centre 

estarà obert de 8:00 a 15:00 h de dilluns a divendres.  

- El telèfon i la porta d’accés al centre seran gestionats pel personal PAS. 

 

 

2. Protocol per accedir al centre 

- Només es podrà accedir a l’interior del edifici amb cita prèvia. Cal sol·licitar-la per via 

telefònica (93 889 75 72) o a través del tutor/a individual. 

- Caldrà portar la declaració responsable degudament omplerta i signada. 

- Caldrà rentar-se les mans a l’entrada de l’edifici. 

- Caldrà portar mascareta a l’interior de l’edifici. 

- Caldrà mantenir una distància de 2 metres entre persones. 

 

Per poder accedir al centre s’hauran de garantir els requisits següents:  

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

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

- No ser o no haver estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  

- No haver estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors.  

- Tenir el calendari vacunal al dia.  

- No presentar una malaltia crònica d’elevada complexitat considerada de risc per a la 

COVID-19: malalties respiratòries greus, malalties cardíaques greus, malalties que afectin 

el sistema immunitari, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties 

moderades o greus. 

 

 

  

https://agora.xtec.cat/insgurb/wp-content/uploads/usu1744/2020/05/Declaraci%C3%B3-responsable-per-accedir-al-centre.pdf
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3. Traçabilitat 

Es realitzarà un registre de les persones, els horaris  i els espais que s’han ocupat. 

 

 

4. Calendari d’activitats 

- El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny, i no es 

realitzaran activitats lectives presencials de cap tipus. 

- Es portaran a terme tutories personalitzades presencials per l’acompanyament educatiu i 

emocional de l’alumnat, així com d’orientació pels alumnes de 4t. Els equips de tutors hem 

organitzat aquestes actuacions, que es concreten en els apartats següents. 

- Cada tutor gestionarà la cita prèvia, en franges de mitja hora, des de les 8:00 h a les 14:30 

h entre el 8 i el 19 de juny. 

- Aquestes activitats presencials són de caràcter voluntari.  

 

 

5. Horari de les tutories individuals  

DATA CURSOS I TUTORS 

Dll. 8 2A - Pep Batalla i Anna Collelldemont 2B - Carles Anguera i Guillem Usach 

Dt. 9 2C - Carles Planas i Carola Montagut 2D - Núria Vidal i Isabel Palacio 

Dc. 10 1A - Anna Solernou i Paula Maestre 1B - Núria Capdevila i Meri Sañé 

Dj. 11 1C - Rosa M. Ricart i Montserrat Pañella 1D - Pere Vila i Sílvia Cabarrocas 

Dv. 12  

Dll. 15 3A - Josep Rubio, Guillem Riera i Eva Miquel 

Dm. 16 3B - Roser Roca, Cristina Suñen i Cristina Roca 
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Dc. 17 3C - Cristina Roca, Montse Ferrer i Marta Capdevila 

Dj. 18 4A - Aleix Crosa, Albert Barniol i 

Francesc Giménez 

4B - Núria Samsó, Núria Bover i Francesc 

Giménez 

Dv. 19 4C - Juanma Pozuelo i Ester Torres 4D- Sandra Lacruz, Gisela Pascual i 

Francesc Giménez 

 

 

6. Objectius i actuacions de les tutories individuals  

- Fer la valoració del curs a partir del formulari Autovaluació de final de curs que cada 

alumne haurà d’haver omplert prèviament. Els tutors individuals els faran arribar a les 

famílies. 

- Triar les optatives del curs 2020-21. Es donarà informació prèvia de les optatives perquè els 

alumnes i les famílies puguin estar informats. 

- Retornar al centre els llibres i materials socialitzats que estan en possessió de l’alumnat. 

- Recollir les pertinences dels alumnes que es troben als armariets personals. 

- Signar les continuïtats dels alumnes de 1r, 2n i 3r.  

- Pels alumnes de 4t d’ESO: 

- Fer el retorn dels resultats de les proves de competències bàsiques. 

- Fer el retorn de l’import de les sortides no realitzades i la part proporcional de 

la matrícula del curs 2019-20. 

- Retornar al centre els llibres i materials socialitzats que estan en possessió de 

l’alumnat. Important: no es retornarà l’import de les sortides i matrícula si no 

es retorna el material socialitzat.  

 

Nota: Als alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO no se’ls retornarà l’import de sortides no realitzades i de 

la part proporcional de la matrícula del curs 2019-20, sinó que aquest es descomptarà de la 

matrícula del proper curs 2020-21. 
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7. Organització de les tutories i mesures de seguretat sanitàries 

- El tutor/a individual donarà dia i hora d’entrevista per assegurar la distància social.  

- Hauran de venir l’alumne/a i únicament un tutor legal amb la declaració responsable 

degudament signada i seguint les mesures de sanitat establertes. 

- El tutor es col·locarà en una aula per rebre’ls i, en acabar, canviarà d’aula per rebre la família 

següent,  per tal que el personal de la neteja la pugui desinfectar. 

- El professorat vulnerable, que no pot accedir al centre, farà la tutoria telemàticament. 

Prèviament, s’informarà a les famílies afectades per aquesta situació. En aquest cas, les 

famílies només accediran al centre per fer el retorn de material, que serà realitzat per un 

altre professor/a. 

 

 

8. Transport escolar  

No hi haurà servei de transport escolar. 


