PLA D’OBERTURA DE CENTRE
JUNY 2020

Vic, 8 de juny de 2020
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1. ALUMNAT

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari i puntual.
L’obertura del centre es farà en fase 2 i per dur-hi a terme les activitats següents:
a) Acció tutorial en grups reduïts (màxim 10 persones) en qualsevol curs i nivell, sempre
que es cregui necessari. Aquesta mesura serà de caràcter no continu, puntual
compatible amb l’atenció personalitzada. Continuarem prioritzant les tutories
individualitzades o en grups reduïts virtuals cada dilluns a les 10:00 del matí, tal i com
hem estat treballant durant tot el període de confinament.
b) Tutories individualitzades i de suport emocional del tutor individual amb l’alumnat en
qualsevol curs i nivell. Aquesta mesura serà excepcional i no continuada. La família
haurà de demanar dia i hora al tutor individual i aquest programarà la visita. També es
podran programar atencions de suport emocional a tots aquells alumnes que el
departament d’orientació del centre cregui convenient. En aquest cas serà el mateix
centre que es posi en contacte amb la família per programar la sessió.
c) Orientació alumnat final d’etapa a l’alumnat de 4t ESO i batxillerat. Les sessions
d’orientació per als estudis posteriors (4t ESO) per la matrícula de les PAAU o la
preinscripció universitària (2n batx) es podran fer de manera individualitzada o bé en
grups reduïts d’un màxim de 10 alumnes. En aquest cas, els tutors individuals es
posaran en contacte amb els seus alumnes tutoritzats per fer aquestes sessions. Tenint
en compte que continuarem prioritzant les sessions telemàtiques tal i com s’han anat fent
durant el confinament. Tant els alumnes de batxillerat com els alumnes de 4t d’ESO
tenen tota la informació referent a l’orientació a l’aula col·laborativa del Moodle.

1.1. Requisits
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.



Que portin el carnet de vacunes al dia és altament recomanable.



Que no presentin una malaltia crònica d’elevada complexitat que
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció
per SARS-CoV2 : malalties respiratòries greus, malalties cardíaques,
malalties que afectin el sistema immunitari, diabetis mal controlada,
malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies o persones tutores han de presentar el dia de retorn al centre
educatiu una declaració responsable per la qual els seus fills o filles compleixen els
requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre educatiu de
l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne 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 sortir de casa per anar al centre educatiu. En cas que el fill o filla
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà
assistir al centre.
Tal i com indiquen les autoritats sanitàries, és obligatori l’ús de mascareta en espais
públics sempre i quan no es pugui mantenir la distància interpersonal de seguretat de 2
metres.
Únicament podran accedir al centre aquells alumnes que hagin demanat cita prèvia al
seu tutor individual per correu electrònic o a través de la plataforma i-educa o que el
departament d’orientació hagi programat una tutoria. Les cites hauran de ser
registrades a un Drive i hauran de ser autoritzades per l’equip directiu del centre.

1.2.

Previsió d’alumnat

La previsió d’alumnat de 1r d’ESO a 1r de batxillerat dependrà de les cites prèvies que
sol·licitin les famílies i de les propostes de l’equip d’orientació. El centre ha previst els
espais i els torns per tal que hi hagi disponibilitat perquè hi puguin assistir tots els tutors
individuals amb els seus tutorands si hi hagués la demanda.
En el cas de 2n de batxillerat, està previst que es convoquin en 3 torns de grups reduïts
d’un màxim de 10 alumnes amb el seu tutor individual.
Un cop recollides les demandes de les famílies i les propostes dels coordinadors i
referents del departament d’orientació, preveiem la següent assistència:
Curs
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batx
2n batx

Núm Alumnes
17 alumnes
4 alumnes
19 alumnes
9 alumnes
3 alumnes
25 alumnes

Activitat
Tutories individualitzades i de recollida material
Tutories individualitzades
Tutories individualitzades i suport emocional
Tutories individualitzades i recollida de material
Tutories TR i suport emocional
Tutories grups reduïts i recollida material

2. PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ
EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.
La direcció ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar
les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Per fer-ho el professorat, personal PAS i PAE ha hagut d’emplenar la declaració
responsable mitjançant l’enllaç següent:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
Les persones que pertanyin al grup d’especial vulnerabilitat segons el que ha
establert l’autoritat sanitària no podran tenir activitat presencial a les activitats del
centre al mes de juny. Aquestes persones són les següents: persones amb diabetis,
malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar
crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i
persones més grans de 60 anys.

2.1. Previsió de personal

Pel que fa al professorat podem comptar amb un total de 43 persones, ja que tenim 7
professors que pertanyen al grup de risc. En cas que el tutor individual no pugui assistir
al centre perquè pertanyi a un grup de risc, el tutor de grup, el coordinador o l’orientador
de nivell se’n farà càrrec de la tutoria.
A més a més comptem amb 2 membres del PAE i 3 membres del PAS.

3. ESPAIS I GRUPS

El centre habilitarà espais de reunió al pati del centre. Els alumnes no accediran a les
aules a excepció dels alumnes de 2n de batxillerat. En aquest cas, els alumnes
accediran en grups de 8 o 10 alumnes màxim, acompanyats pel seu tutor individual
respectant sempre els 4m2 per alumne/a. Està previst que com a màxim accedeixin 3
grups d’alumnes en 3 dies diferents de la primera setmana de juny. D’aquesta manera
l’espai serà netejat i desinfectat seguint les indicacions que el departament ens
especifica a l’Annex de les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres
educatius aprovat pel PROCICAT en data de 20 de maig de 2020. El centre garanteix,
d’aquesta manera, totes les mesures de protecció, prevenció i ventilació i neteja i
desinfecció d’espais (punts 1 i 2 de l’annex de les instruccions per a l’organització de
l’obertura dels centres educatius ).
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Pel que fa a la resta d’atencions individualitzades i sessions d’orientació es faran al pati
de l’institut. El centre habilitarà espais diferenciats i numerats al centre per a cada curs,
1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO i 1r batxillerat. Aquests espais comptaran amb
diverses taules i cadires, respectant sempre els 4m2 recomanats pel Departament.
S’efectuarà la desinfecció dels espais un cop utilitzats seguint les recomanacions del
Departament.
El centre tindrà un registre de les persones que han ocupat cada espai per tal de poder
tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi.
Els alumnes no faran servir cap altre espai del centre.

4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ
Les entrades i sortides es faran esglaonades i s’evitarà que els alumnes coincideixin en
l’entrada i sortida del centre. En cas de coincidència es demanarà respectar sempre la
distància de seguretat interpersonal.
S’establirà un circuit d’entrada i sortida del centre ben senyalitzat. Els alumnes
accediran per la porta principal i s’hauran de dirigir a consergeria. Allà el personal de
consergeria revisarà que l’alumne complexi tots els requisits per entrar al centre,
comprovarà que tingui la cita prèvia, farà un registre de la seva entrada i comprovarà
que l’alumnat es netegi les mans amb gel hidroalcohòlic.
El circuit de sortida serà diferenciat del de l’entrada.

5. HORARIS
El centre estarà obert de 9:00 a 13:00 de dilluns a divendres. L’horari d’atenció a
l’alumnat serà de 9:00 a 12:00 del 2 al 19 de juny. Les cites es donaran esglaonades
cada mitja hora per evitar les coincidències en les entrades i sortides.

6. MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR

El centre no té ni servei de menjador ni de transport escolar.
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