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PLA DE REOBERTURA JUNY 2020 
 
 

1. Introducció 

 

El passat 14 d’abril de 2020 va començar el tercer trimestre que es va iniciar en confinament i docència 

telemàtica i que finalitzarà el proper 19 de juny de 2020, tal i com estava previst, amb docència 

telemàtica. El curs 2019/2020 finalitzarà sense activitat lectiva presencial.  

 

En conseqüència, totes les proves extraordinàries de recuperació tes duran a terme de manera 

telemàtica. 

 

El centre no obrirà les seves portes per oferir activitat lectiva normal. L’activitat que oferirà queda 

restringida excepcionalment als alumnes que finalitzen etapa educativa (4tESO i 2nBTX)  de forma 

voluntària i d’altres alumnes que requereixin actuacions personals, excepcionals i no continuades, a 

proposta del seu professor -tutor o del professorat d’orientació i prèvia sol·licitud a la direcció del 

centre. 

 

2. Requisits per accedir al centre educatiu 

 
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. 

● 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.  

 

Les famílies o persones tutores han d’omplir una declaració responsable per la qual els seus fills/es 

compleixen els requisits sobre la COVID-19 per assistir a l’institut. La podreu trobar a la pàgina web del 

centre. 
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Només es podrà accedir a l’interior del edifici amb cita prèvia. Cal sol·licitar-la  a través del tutor/a . 

- Caldrà fer la declaració responsable.  

- 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.  

 

També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 

familiar del noi/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 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 podrá assistir al centre. 

 

3. Horari al mes de juny 

A partir del 8 de juny, si el municipi de Sant Cugat  està a la fase 2 de desescalada, a fi de facilitar les 

tasques de neteja i desinfecció del centre, l’horari d’accés a l’Institut quedarà limitat, tant per al 

professorat, com per l’alumnat, entre les 9:00h i les 13:00h. de dilluns a divendres. 

 

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

 

4. Espais 

El centre habilitarà espais per tal de no coincidir dos grups en  una mateixa aula, per atendre 

respectivament: 

● Atenció alumnes i/o famílies 4tESO 

● Atenció alumnes i/o famílies 2nBTX 

● Atenció alumnes i/o famílies de qualsevol altre nivell educatiu 

● Espai d’aïllament en cas de detecció de possible afecció per  la COVID-19 

Els espais escollits són espais amb molta ventilació natural i amb l’espai suficient per complir amb els 

requisits de seguretat. El seu ús es podrà modificar en funció de les necessitats. 

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se 

seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i 

en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència 

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

 

5. Mesures de protecció i prevenció 

Les mesures de protecció i prevenció serán: 

●DISTANCIAMENT FÍSIC 

✔ L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que l’alumnat disposi d’un 

espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les 

persones als centres educatius, superior al recomanat. 

✔ Tossir i esternudar al colze, aconsellable portar paquets de mocadors de paper d’un sol ús 

∙ RENTAT DE MANS 

✔ El rentat de mans anirà acompanyat de la disponibilitat de solucions hidroalcohòliques. 

∙ MASCARETES 

✔ Indicada pel personal docent i no docent i recomanada pels estudiants si el distanciament físic 

no es pot garantir. 

El centre garantirà totes les mesures de seguretat establertes. 

 
El personal docent i no docent no podrà assistir al centre durant el mes de juny en cas de formar part 

d’algun dels grups d’especial vulnerabilitat. 

Tots els integrants de la comunitat educativa hauran de seguir els protocols de neteja de mans, 

mantenir la distància de dos metres i usar, quan no es pugui mantenir aquesta distància, mascareta 

higiénica. 

En tot moment, caldrà seguir les indicacions del professorat i el personal no docent, i també les 

indicacions/recomanacions dels cartells. 

 
6. Explicació de l’atenció individual i excepcional de l’alumnat 

 

Les accions educatives presencials seran pels casos o motius en què no sigui possible una resolució o  

un tractament telemàtic. 

Les  possibles activitats estaran convocades i anunciades amb antelació 

 

✔ Acció tutorial individual  amb cita prèvia 

Els alumnes de l’ESO i 1BATX podran realitzar tutories de manera individual i excepcionalment,  

sempre i quan no es pugui fer de manera telemàtica i omplint la declaració responsable la qual es 

troba a la pàgina web del centre, i enviant-la al respectiu tutor /a. Un cop el tutor/a tingui el recull dels 
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alumnes sol·licitants s’assignarà un dia concret  per a dur-la a terme. Les tutories es faran de manera 

individual i respectant les mesures de protecció necessàries.  

 

✔ Orientació finals d’etapa 4t ESO i Batxillerat: 

4ESO 

La orientació pedagògica de 4ESO ja s’ha dut a terme des de les tutories regulars i des de  

les tutories presencials. Si calgués programar una atenció individual i presencial cal 

notificar-ho al tutor/a i emplenar el document  de la declaració responsable 

 

2BATXILLERAT  

 

      Les classes de preparació de les PAU seran telemàtiques exceptuant aquells casos en què 

l’alumne demani una cita prèvia amb el professor/a de la matèria corresponent i emplenant 

sempre el document de la declaració responsable. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


