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I.- MARC NORMATIU 

 
L’Institut Montpedrós elabora aquest Pla d’obertura del centre tot seguint: 

- el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del               

curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament, dels centres i els estudis del              

curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT, en 20 de maig de 2020.  

- les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (22 de maig             

de 2020).  

 

 
 

II.- LÍNIES D’ACTUACIÓ  

 
L’activitat lectiva fins al 19 de juny és telemàtica, però a partir del dia 1 de juny de 2020 tots                    

els centres educatius catalans dels territoris en fase 2 de desescalada tornen a obrir les               

seves portes per tal de dur a terme activitats amb l’alumnat.  

 

Quant als instituts, això comporta l’obertura del centre per:  

 

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que              

suposa una titulació (4t ESO, 2n de BATX, 2n de CF, adults i idiomes).  

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre,            

tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.  

 

El retorn presencial al centre per part dels alumnes és voluntari per a les famílies, que                

hauran estat informades pel centre i que hauran rebut la possibilitat d’acordar les activitats              

presencials corresponents: 
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ETAPA 
/CURS 

TIPUS D’ACTIVITAT 

Alumnes que 
acaben etapa 
i obtenen 
titulació 

Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter       
voluntari- en grups de 15 alumnes com a màxim, en els casos            
següents: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, 2n           
de Batxillerat) o han de superar proves d’accés (PAAU, CF, ERE) per            
tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu.  

4t d’ESO  
 

2n BATX 

● En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats           
d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs         
(batxillerat, formació professional i règim especial).  

 
● En el cas de l'alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades           

amb la preparació per a les PAAU. En el cas de l'alumnat que             
s'hagi de presentar a una segona prova d’avaluació final, les          
activitats que els ajudin a superar-la.  

 

Qualsevol 
curs o nivell  

Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en         
qualsevol curs i nivell.  
Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta          
l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la          
programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau,            
d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula.  

En determinats casos, l’atenció personalitzada es podrà compaginar        
amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes. Les finalitats            
d’aquesta atenció són: 
I. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat,     

especialment amb situacions de major fragilitat i vulnerabilitat.  

II. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP       
i/o serveis educatius específics (CREDA, CREDTDIC...), d’aquell       
alumnat que ho necessiti, especialment l’alumnat amb       
necessitats educatives especials.  

III. La formulació d’un pla personalitzat per als alumnes que ho          
requereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les          
seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.  

 
 
 

3 



 

III.- DIAGNOSI 

 

III.1) Disponibilitat de professorat i PAS 

 
Amb l’objectiu de determinar el nombre professionals amb disponibilitat per ser a l’institut, el              

professorat i el PAS respon al qüestionari de salut que s’especifica a les Instruccions              

enviades pel Departament d’Educació, a mode de declaració responsable.  

 

A més, els docents i el PAS comuniquen a la direcció si la seva incorporació al centre durant                  

els dies de juny genera dificultats de conciliació familiar, a partir dels paràmetres que es               

desenvolupen a l’últim apartat d’aquest pla.  

 
 

III.2) Previsió Famílies 

 
Per tal de determinar el nombre d’aprenents que vindran a l’institut en l’acció educativa              

presencial i/o en atenció personalitzada del tutor/a es facilita un qüestionari a les famílies on               

es concreten les accions que es portaran a terme al centre, tot explicant els requisits de                

salut, que hauran de ser validats mitjançant una declaració responsable.  

 

A partir dels resultats obtinguts, els tutors/es, que també han comunicat a la direcció els               

casos que necessiten una atenció presencial personalitzada, es posen en contacte amb les             

famílies telemàticament per fer una valoració de la possible intervenció presencial i acabar             

d’acordar el dia i la franja en que es portarà a terme.  

 

 

III.3) Alumnat de 2n de batxillerat 

 
Els aprenents de 2n de batxillerat responen un qüestionari específic per indicar a quines              

matèries es comprometen a assistir-hi, per poder portar a terme activitats de seguiment de              

les PAAU.  
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IV.- DISSENY DEL PLA 

 
Es determinen els espais disponibles i es revisa la distribució del mobiliari i els equipaments.  

 

S’estableix el següent marc horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h.  

 

Es preparen horaris específics, tenint en compte sempre que s’ha de continuar mantenint             

l’atenció no presencial, per a les tutories personalitzades (1r, 2n, 3r d’ESO i 1r de               

batxillerat), per a les activitats d’orientació (4t d’ESO) i per a les de preparació de les PAU                 

(2n batxillerat).  

 

Els tutors/es posen en coneixement de les famílies les franges concretes, i des de              

coordinació de batxillerat, als aprenents, l’horari de les activitats de preparació de les PAU.  

 

Des de coordinació de riscos es el que es necessita per a l’aplicació de les mesures de                 

protecció i prevenció (materials que cal disposar i/o adquirir), i es redacta l’apartat             

corresponent d’aquest pla, concretant-se les mesures de protecció i prevenció:          

distanciament físic, rentat de mans, mascaretes. S’especifiquen també les mesures de           

neteja i desinfecció, i de ventilació.  

 
Es presenta al claustre i al consell escolar el dia 3 de juny. Es penja al web del centre,                   

juntament amb els models de declaració responsable que han d’emplenar les famílies o bé              

els alumnes majors d’edat.  

 
 

V.- NOMBRE DE PERSONAL I ALUMNAT PREVIST 

 

V.1) Nombre de professionals (docents i no docents) 

 
Les activitats presencials estan condicionades a la declaració responsable del personal           

docent i no docent, i a la seva disponibilitat segons les mesures de conciliació familiar.  
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El nombre de professorat i el personal del PAS que pot assistir a l’institut és el següent:  

 

 Professorat 
disponible 

Professorat 
no disponible 

PAS 
disponible 

PAS no 
disponible 

A dia 3 de juny de 2020 
 

47 6 2 1 

Afectació conciliació cas 1 
 

4 -- 0 -- 

Afectació conciliació cas 2 4 
 

-- 0 -- 

 
 

V.2) Nombre d’alumnat  

 
Durant tot el confinament s’han portat a terme les activitats que el Pla d’obertura del               

Departament d’Educació disposa com a possibles activitats presencials durant el mes de            

juny: 

- 2n de batxillerat: classes telemàtiques específiques de preparació de les PAU, des            

de l’última setmana del mes de maig.  

- 4t d’ESO: des de febrer, tal com consta al PAT i al Pla d’Orientació del centre,                

s’intensifica l’orientació a 4t d’ESO, mitjançant l’atenció personalitzada dels         

aprenents per part dels tutors/es i de l’orientadora de l’institut (des de les tutories i               

des de la matèria de Projecte de Recerca), per acompanyar a l’alumnat en la decisió               

dels estudis postobligatoris que volen cursar. A més, s’intensifica l’atenció          

personalitzada telemàtica de l’alumnat en orientació les tres primeres setmanes del           

mes de maig, perquè abans que comencin els períodes de preinscripcions de            

batxillerat, com de cicles formatius i altres estudis no reglats, els aprenents i les              

famílies puguin prendre una decisió a la llum del seguiment dels professionals del             

centre.  

- Resta de cursos d’ESO i 1r de batxillerat: es porten a terme tutories telemàtiques              

individualitzades i en petits grups, i activitats d’orientació per part de les            

professionals del centre, per acompanyar els aprenents durant el confinament i fer el             

seguiment acadèmic i emocional que es precisi.  
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Havent portat a terme les accions que s’han especificat i havent-nos posat en contacte amb               

les famílies per valorar-ne les seves necessitats, el nombre d’aprenents que previsiblement            

atendrem al centre és el següent.  

 

 Nombre d’alumnat 

1r ESO 34 

2n ESO 15 

3r ESO 10 

4t ESO 24 

1r BAT 9 

2n BAT 24 

 
 

IMPORTANT: En cas que una família no s’hagi posat en contacte amb el centre mitjançant               

formulari o amb el tutor/a i vulgui que el seu fill/a assisteixi a l’institut per portar a terme una                   

de les accions prefixades pel pla d’obertura, haurà de comunicar-se amb el tutor/a i acordar               

dia i hora.  

 

 

VI.- ESPAIS PREVISTOS 

 

 Nivell Capacitat màxima 

A008 2n de batxillerat 11 

A007 2n de batxillerat 9 

A009 4t ESO 11 

A006 Resta cursos ESO i 
Batxillerat 

3  

A010 Resta cursos ESO i 
Batxillerat 

3  
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VII.- HORARI 

 

9 - 11 h  9 h → 2n de batxillerat: preparació de les PAAU 
 
9.15 h → 4t ESO: activitats d’orientació  
 
9.30 h → Atencions personalitzades resta de cursos d’ESO i 1r de 
batxillerat 
 

11 - 11.30 h  Desinfecció dels espais i neteja 
 

11.30 - 13.30 h  2n de batxillerat: preparació de les PAAU 
4t ESO: activitats d’orientació  
Atencions personalitzades resta de cursos d’ESO i 1r de batxillerat 
 
Sortides:  
 
13 h → 1r, 2n, 3r d’ESO i 1r de batxillerat 
 
13.15 h → 4t ESO 
 
13.30 h → 2n de batxillerat 

 
 
 

VIII.- REQUISITS PER PODER ACUDIR AL CENTRE 

 

TOTHOM HA 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 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. 

 
 

a. ALUMNAT I FAMÍLIES. L’obertura es realitza per als alumnes que acaben etapa i             

obtenen titulació, o han de superar proves d’accés, i per a les famílies de qualsevol               

nivell educatiu que solicitin una atenció personalitzada del tutor/a. 
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- La família ha de presentar el primer dia de retorn al centre una declaració              
responsable per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per             

poder assistir al centre. Si apareix un cas de COVID-19 al seu entorn familiar              

informaran al centre. 

- La família ha de prendre la temperatura a l’alumne abans d’anar al centre. En              

cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la            

COVID-19, l’alumne no podrà assistir al centre.  

- L’alumne ha de tenir el calendari vacunal al dia. 

- L’alumne ha d’assistir al centre amb una mascareta higiènica que compleixi           

la norma UNE1 per aquells moments en què es faci difícil complir amb la              

mesura de distanciament (2m). 

- En cas de que l’alumne pateixi una malaltia crònica d’elevada complexitat           

que incrementi el risc de gravetat en cas de contraure el SARS-COV 2, s’ha              

de valorar la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. 

 1

 
b. PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ      

EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. 
 

Abans de la reincorporació a les activitats presencials al centre, tot el personal ha              

d’emplenar una declaració responsable conforme compleix els requisits i no pertany a un             

grup d’especial vulnerabilitat. 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 60 anys. 

 
 

1 Normativa UNE: 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20
Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf 
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IX.- MESURES DE PREVENCIÓ 

 

IX.1) Alumnat i famílies 

 
- Horari d’entrada i sortida esglaonat. Els diferents grups entran i surten a            

intervals de 15 minuts. Per evitar aglomeracions a l’entrada es demana           

puntualitat.  

- Els grups tenen com a màxim 15 alumnes i són grups fixes que sempre              

ocupen un mateix espai.  

- L’espai ocupat ha de tenir les finestres obertes i, si pot ser, també la porta.  

- En aquest espai cada alumne disposa de 4m2. Així es compleix la mesura de              

distanciament físic i és possible no dur posada la mascareta higiènica. 

- Els alumnes no poden compartir material (bolígrafs, fulls, llibres, etc.) 

- Els alumnes d’un grup han de respectar la distància de seguretat de 2m entre              

ells. En cas que previnguin que la distància serà menor s’han de posar la              

mascareta higiènica. 
- Els alumnes han d’anar al lavabo individualment. 

- Els alumnes han de rentar-se les mans: 
★ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

★ Abans i després de sortir al pati, tant si esmorzen com si no. 

★ Abans i després d’anar al WC 

 

En cas d’aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19 en un alumne o alumna              
durant la seva presència al centre es procedirà a: 
➔ Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 
➔ Avisar pares, mares o tutors. 
➔ Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària o pediatra. 
➔ Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 
➔ Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 
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IX.2) Personal del centre. professorat, personal d’atenció educativa i personal          
d’administració i serveis 

 
Les mesures de prevenció per evitar el contagi són: 

 

- Distanciament físic: Mínim 2 m. 

 

- Dur una mascareta higiènica que compleixi la norma UNE. Quan les condicions            

de distanciament i ventilació d’espais siguin òptimes se’n podrà prescindir. 

 

- Rentar-se les mans (No s’aconsellen guants): 

★ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes 

★ Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar 

★ Abans i després d’anar al WC  

★ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

 

En cas d'aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19: 
 
➔ No assistir al centre 
➔ Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 
➔ Informar tan aviat com sigui possible a la direcció del centre 
➔ Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat. 

 

 
 
Altres mesures que el personal del centre ha de complir són: 

 

- No fer ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o esportives. 

- Els docents han de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els             

passadissos ni els alumnes coincideixin en els lavabos. 

- No distribuir documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 

- Evitar la manipulació d’eines i material comú als laboratoris, aules taller, aules de             

música o aules d’informàtica. 
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- Desinfectar el material informàtic (teclats i ratolins) com a mínim 1 vegada al dia amb               

tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb             

alcohol de 70%.  

 

 

X) MESURES DE CONCILIACIÓ  

 
 
La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics diposa, quant al personal              

docent amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec: 

 

1. El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec                 

que hagin de prestar serveis presencials gaudiran de preferència en l’aplicació dels            

sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i d’horaris especials que el centre determini              

per tal de dur a  terme les activitats educatives presencials fins al 19 de juny. 

 

2. El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec                 

que s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones              

discapacitades, sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor             

presti serveis presencials a jornada complerta en el sector públic o privat, no està obligat a                

prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no             

presencial. 

 

Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una declaració          

responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui fer-se càrrec                

dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant de convivència i el                 

certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que              

conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes             

circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per             

part de la Inspecció de Serveis. 
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