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Pla d'obertura de centre de l'Institut de Sils juny 2020 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, els centres educatius de Catalunya           

han d’obrir quan s’hagi passat a la fase 2 del desconfinament (data d’obertura 1 de juny).                

En aquest pla d’obertura seguirem les pautes donades pel Departament d’Educació           

aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020 (Instruccions per a l’organització de               

l’obertura dels centres educatius). Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat            

establertes. 

 

 

 

 

Data d’informació al Claustre i al Consell Escolar: 26 de maig de 2020 
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Horari marc d’obertura de centre i el personal mínim que hi assistirà. 
L’horari d’obertura del centre serà de 9:00 a 13:00 hores. Des de l’obertura del centre fins                

al 19 de juny, sempre hi haurà un membre de l’equip directiu i una persona del PAS. 

En cas que un altre docent tingui alguna atenció individualitzada, llavors podrà assistir al              

centre si no és persona del grup de risc. En la resta de casos, el personal docent del                  

centre continuarà el treball telemàtic. 

 

Horari marc d’atenció del personal administratiu del centre. 
L’administratiu del centre també atendrà a les famílies que ho sol·licitin mitjançant la cita              

prèvia els dimecres de 9:00 a 13:00. Per concretar aquesta cita caldrà trucar directament              

a l’institut o bé a través del correu electrònic institutdesils@gmail.com. 

 

Informació relativa a les atencions individualitzades derivades de les         

preinscripcions als postobligatoris. 
Al llarg d’aquest tercer trimestre s’ha estat treballant l’orientació als estudis postobligatoris            

de l’alumnat des de les tutories corresponents. Tot i això, les tutores estan disponibles per               

poder resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir en aquest període de preinscripció.  

A més a més, durant els dies habilitats per fer les preinscripcions als estudis              

postobligatoris, el centre atendrà a aquelles famílies que necessitin suport per formalitzar            

la sol·licitud de preinscripció. Caldrà també demanar cita prèvia. L’ajudarà la tutora o bé              

l’administratiu del centre.  
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Informació relativa a les proves de compleció de l’ESO. 
Durant els dies 2 i 3 de juny, s’habilitaran els espais necessaris per poder realitzar les                

proves de compleció de l’ESO establertes en el calendari oficial. Seguirem el següent             

horari: 

 

Proves anuals per completar els ensenyaments d'ESO  

Dia Hora Àmbit 
Professor que vigila 

la prova 
Aula 

Dimarts 2 juny 

09:00 -10:00  Llengua Anglesa  Meri Gabañach  Troia  

10:00 - 11:00  Llengua Castellana  Meri Gabañach  Troia  

Dimecres 3 juny 

09:00 -10:00  Matemàtiques  Albert Pons  Troia  

10:00 - 11:00   Ciències Socials  Albert Pons  Troia  

11:00 - 12:00 Educació Física Albert Pons Troia 

 

Organització de l’acció educativa.  

Les activitats lectives continuaran essent telemàtiques, i els criteris de qualificació i            
avaluació els mateixos que ja es van concretar i compartir. Aquestes activitats finalitzaran             
el dia 19 de juny. Es minimitzarà la presencialitat a l’Institut. Per això només s’atendran               
personalment els casos que no es puguin resoldre mitjançant un altre mitjà (telefònic o              
telemàtic). 
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Informació relativa a les atencions individualitzades a alumnes i/o         

famílies. 
 

Totes les atencions individualitzades es faran a través d’una cita prèvia. L’alumne/a o la              
família caldrà que es posi en contacte amb la tutora a través del correu electrònic. En el                 
cas que una família necessiti aquesta entrevista, només podrà assistir-hi un tutor legal de              
l’alumne/a.  
 
Les sessions seran realitzades pels tutors que no es trobin dins del grup de risc. Si cal                 
seran substituïts pel professorat referent, la coordinadora de curs o l’equip directiu. 
 
L’horari de les atencions individualitzades serà:  
 

 
Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00-10:50 

 1r A 
Professora 
referent o 

Coordinadora 

1r C 
Marta  

Bordas 

 Equip 
d’orientadores 

educatives 
 

11:00-11:50 

1r B  
Dolors  

Garolera 

4t A  
Sussi  
Abel 

3r C 
 Mar  

Ferrer 

3r B 
Professora 
referent o 

Coordinadora 

3r A  
Carme  
Sunyer 

12:00-12:50 
2n B  
Sílvia  

Perpinyà 

2n A  
Gemma  
Segura 

2n C  
Eva  

Figueras 

4t B  
Eva  

Redondo 

4t C 
Sílvia  
Pous 

 
 
 
L’Institut de Sils només es responsabilitzarà de l’alumnat durant la seva estada dins el              
recinte escolar (sempre que s’hagi demanat cita prèvia). 
 
Per poder accedir al centre, els alumnes han de presentar la declaració responsable per              
fidelitzar que no són persones de risc. En tots els casos caldrà complir: “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             

mailto:institutdesils@gmail.com
https://agora.xtec.cat/insils/


Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació  

INSTITUT DE SILS 
C/ Josep Carreras, s/n 
17410  Sils 
972 85 39 77 
institutdesils@gmail.com 
https://agora.xtec.cat/insils/ 
 
 

positiu confirmat o simptomatologia compatible en els catorze dies anteriors.” El model            
seria: Declaració responsable pels alumnes menors de 18 anys. 

 
L’ús de la mascareta serà obligatori per accedir al centre. Disposarem de solucions             
hidroalcohòliques per facilitar la correcta higiene de les mans.  

 
De 1r a 3r totes les atencions seran únicament individualitzades. De la mateixa manera,              
tot i que el màxim d’alumnes per aula a 4t d’ESO pot ser de quinze, procurarem que les                  
atencions siguin el màxim d’individualitzades possibles.  

 
Es vetllarà per garantir el distanciament físic de 2 metres durant l'estada al centre. 

 
S’habilitaran els espais necessaris per evitar que els alumnes comparteixin la mateixa            
zona. Els espais de ventilació i de neteja estan contemplats en tota l'organització de              
centre. 
 

 

Informació relativa als docents que poden assistir al centre i les           

mesures compensatòries. 
Només caldrà l’assistència del professorat assignat en l’horari de les atencions           

individualitzades. Les sessions seran realitzades pels tutors que no es trobin dins del grup              

de risc. Si cal seran substituïts pel professorat referent, la coordinadora de curs o l’equip               

directiu. 

En cas que hi hagi molts alumnes que requereixen aquest recurs demanaríem el suport              

d’un professor de guàrdia. En aquest cas modificaríem l’horari d’assistència al centre en             

un annex.  

 

Per poder accedir al centre els docents han d’haver respost la declaració responsable             

facilitada pel Departament d’Educació:  
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https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Acces-decla

racio.aspx 

 

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 pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer,         

dones embarassades i més grans de seixanta anys. En cas que el qüestionari hagi donat               

positiu, el docent haurà d’avisar a la direcció a través d’un correu electrònic. Aquest es               

podrà fer tantes vegades com calgui per poder detectar possibles riscos. Sempre quedarà             

registrada l’última versió.  

 

 

Informació donada a les famílies i al claustre. 
Les famílies seran informades a través d’un correu electrònic dels punts clau relatius a la               

reobertura dels centres (vegeu el document) També podran accedir de forma més            

detallada al Pla d’obertura de centre que hi haurà disponible a la pàgina web del centre.  
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Informació relativa als espais habilitats al centre. 
Per les proves anuals per completar els ensenyaments d'ESO: Troia (aula del mòdul 1) 

Per atencions individualitzades per atendre dubtes de la preinscripció als postobligatoris:           

Ítaca (despatx de direcció).  

Aules habilitades per les atencions individualitzades dels alumnes:  

 
Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00-10:50 

 Èol  
(1r A) 

Professora 
referent o 

Coordinadora de 
1r  

Èol  
(1r A) 
Marta  

Bordas 

 Èol  
(1r A) 
Equip 

d’orientadores 
educatives 

 

11:00-11:50 

Trinàcria  
(1r B) 
Dolors  

Garolera 

Trinàcria 
(1r B)  
Sussi  
Abel 

Trinàcria 
(1r B)  
 Mar  

Ferrer 

Trinàcria 
(1r B) 

Professora 
referent o 

Coordinadora 3r 

Trinàcria 
(1r B)  
Carme  
Sunyer 

12:00-12:50 

Feacis  
(1r C) 
Sílvia  

Perpinyà 

Feacis  
(1r C)  

Gemma  
Segura 

Feacis  
(1r C)  
Eva  

Figueras 

Feacis  
(1r C)  
Eva  

Redondo 

Feacis  
(1r C)  
Sílvia  
Pous 

 
 

Informació relativa a les mesures de seguretat sanitària de les persones           

que estiguin al centre. 
L’ús de la mascareta serà obligatori per accedir al centre. Disposarem de solucions             

hidroalcohòliques a cada aula per facilitar la correcta higiene de les mans. Serà obligatori              

fer ús de la solució hidroalcohòlica abans i després d’entrar a les aules corresponents.              

Serà obligatori ventilar l’aula deu minuts abans i deu minuts després del seu ús.  
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S’habilitaran només dos serveis (un per homes i un per dones) per a l’ús dels alumnes o                 

familiars del centre. En aquests s’hi trobarà dispensador de sabó i paper d’un sol ús per                

poder fer una correcta neteja de mans. Aquests seran els del mòdul dos. 

S’habilitaran només dos serveis (un per homes i un per dones) per a l’ús dels docents i                 

PAS. En aquests s’hi trobarà dispensador de sabó i paper d’un sol ús per poder fer una                 

correcta higiene de mans. Aquests seran els del mòdul zero. 

 

Informació relativa a l’organització d’una tutoria de final d’etapa. 
La informació relativa a aquest dia la definirem en un annex a mitjans de juny.  
 

Servei de transport 

El transport escolar no està garantit. Només s’habilitarà en casos excepcionals. 
 
 
Informació relativa neteja del centre. 

Se seguiran els protocols establerts per Departament d’Educació relatius a la neteja i la              
desinfecció que es detallen en document aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de               
2020 (Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius). 
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