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Introducció 
Aquest Pla d’Obertura de l’Institut Montsià en Fase 2 de desescalada, que és la primera que 
permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos 
per  les  autoritats  sanitàries  han  establert, pel  que  fa  adequació  d’espais, mesures de 
distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.  
 
El passat 14 d’abril de 2020 en va iniciar un 3r trimestre en confinament. El curs 2019-2020 
acabarà,el 19 de juny,  com estava previst a la PGA, amb docència telemàtica.  Per  tant  el 
curs  2019/2020  finalitzarà sense activitat lectiva presencial. En conseqüència, totes les 
sessions d’avaluació (3a avaluació,  finals  ordinàries  i  segona convocatòria)  i totes  les 
proves  de recuperació de segona convocatòria  (previstes  tant  al  calendari  general  de 
curs  com  en  l’actual  calendari  del  3r trimestre pels dies del 9 al 12 de juny  de 2020) 
tindran lloc de forma telemàtica. Segons el calendari previst per el curs 19-20 en la nostra 
PGA, el divendres 29 de maig, acaben les activitats formatives avaluables, el divendres 5 de 
maig acaben les classes ordinàries de la tercera avaluació, i del 9 al 12 de juny es realitzen 
les activitats d’avaluació de la segona convocatòria. 
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Objectius 
L’Institut Montsià es planteja, durant aquest període,un triple objectiu:  

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que 
suposa una titulació (2n de cicles formatius professionals, PFI). 

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. 
 
Paral·lelament la possibilitat de tornar al centre educatiu facilitarà l'atenció a la població 
escolar més vulnerable i també es tindrà en compte la conciliació en aquells casos on els 
pares hagin de realitzar  treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin 
acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. 

Consideracions generals 
Per  tant,  el  centre  no  obrirà  les  seves  portes  per oferir  activitat  lectiva presencial, ja 
que aquesta, com ja hem dit, continuarà de forma telemàtica. L’activitat que  oferirà  queda 
restringida  als  alumnes  que  finalitzen  etapa  educativa  (PFI, 2n GM i 2n GS)  i  per 
aquells  alumnes  que  sota  consideració dels  equips  docents, tutors/res o professorat 
puguin necessitar d’aquest acompanyament.  
 

● L’accés  dels  alumnes  al  centre  s’ajustarà  als  requisits  d’accés  que  apareixen 
en aquest mateix Pla d’Obertura.  

● El  centre  formularà  una oferta  d’atenció  presencial  en  els  termes  que  concreta 
aquest Pla d’Obertura i que permeti assegurar la neteja, ventilació i desinfecció dels 
espais utilitzats.  

● Tota assistència presencial per suport formatiu, tutoria o orientació serà amb cita 
prèvia. Els alumnes, o les seves famílies si s’escau, confirmaran l’assistència al 
centre pels canals  que  el  centre  té  actius  amb  la  suficient  antelació (24h) com 
per poder assegurar l’assistència del professorat.  

● El professorat no romandrà permanentment al centre. Només s’incorporaran en cas 
que tinguin petició d’assistència, bé sigui a títol individual o en grup màxim de 15 
alumnes.  

● Per  assegurar  la  traçabilitat, l’accés dels alumnes al centre serà controlat, restringit 
i limitat. 

 
 
Pla d’obertura de l’Institut Montsià 2/8 



 
 

Acció presencial 
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari i amb cita prèvia, concertada per 
iniciativa de l’alumnat, família o docent. Aquesta presencialitat queda limitada  pels casos i/o 
situacions que els mitjans telemàtics no hagin pogut resoldre. 
 
L’Institut Montsià és un centre d’estudis postobligatoris de formació professional i el nostre 
alumnat és major de 16 anys en la seva totalitat. Es preveu una atenció individualitzada amb 
cita prèvia per a suport lectiu i d’orientació tutorial, ja sigui acadèmica, personal o 
professional. 
 

a. 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 ( 2n de CF) o han de superar proves d’accés (PFI (accés a 
GM), 2n CFGS (PAAU)) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu 
 

b. Suport  a  la  finalització  dels  projectes. 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. 

 
c. Atenció  personalitzada del  tutor o tutora amb l'alumnat en qualsevol curs i nivell.  

 
Totes aquestes mesures es preveuen amb cita prèvia, i comportaran 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 docent o tutor o tutora a l’aula. L’atenció 
personalitzada es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 
alumnes. 

Alumnat: requisits d’accés al centre 
Les  famílies  o  persones  tutores, o el mateix alumnat, si és major d’edat,  han  de 
presentar  el  primer  dia  de  retorn  al  centre educatiu una declaració responsable, 
d’acord el model que serà facilitat, per la qual declaren que les o els alumnes 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’infant i mantenir un 
contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.  
 
Per tal de reincorporar-se, l’alumnat ha de reunir els següents requisits. 
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● 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. 
 
A més no ha de presentar una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 
el  risc  de  gravetat  en  cas  de  contraure  la  infecció  per  SARS-CoV2. Es consideren 
malalties de risc per a la CovID-19: 

● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 
ventilatori. 

● Malalties cardíaques greus. 
● Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquelles persones 

que precisen tractaments immunosupressors).  
● Diabetis mal controlada. 
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
● Altres que es puguin considerar per part del Departament d’Educació i que 

constaran en el full de declaració responsable 
 
Les  famílies, o el propi alumnat, vigilaran  diàriament l’estat de salut dels alumnes 
prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas 
que l’alumna o alumne tingui  febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 
COVID-19, no podrà assistir al centre. 

Alumnat: previsió de participació  
Es preveu que en tot el centre puguin assistir presencialment un màxim de 50 alumnes 
diaris, encara que no de forma coincident. 

Personal  del  centre: requisits d’assistència al 
centre 
La direcció dels centre ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat  de 
declarar  les  condicions  de  vulnerabilitat,  casos,  contactes  estrets  i simptomatologia  de 
COVID19.  
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TOT EL PERSONAL, inclosos els membres de l’equip directiu, està obligat a emplenar la 
declaració responsable mitjançant l’enllaç següent: 
 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ 
 
L’accés a aquesta web es farà mitjançant usuari GICAR (ATRI). 
 
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. 
 
El divendres 22 de maig, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social va actualitzar els 
col·lectius vulnerables envers el coronavirus SARS-CoV-2. 
 
Aquesta actualització consisteix en: 

la incorporació de l’obesitat mòrbida (IMC>40) com a factor de vulnerabilitat. 
la modificació parcial de 3 categoritzacions de patologies ja existents que passen a 
definir-se com: 

Malaltia hepàtica crònica severa (en lloc de Malaltia hepàtica crònica) 
Insuficiència renal crònica (en lloc de malaltia renal crònica) 
Immunodepressió (en lloc d’immunodeficiència) 

 
Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de 
juny.  
La informació de  la  declaració  responsable serà  tractada  directament  pel personal 
sanitari  de  les  unitats  de  PRL,  encarregat de  la  gestió  sanitària  del COVID-19. 
 
Per a poder accedir al centre s’ha d’haver fet la declaració responsable. 

Personal del centre: previsió de participació 
Hi haurà la presència permanent de quatre membres del PAS, i un membre de l’equip 
directiu. 
 
A més a més es preveu l’assistència diària d’uns 10 docents, encara que no de forma 
coincident. 
 
A dia 29/05/2020 hi ha 68 professionals que poden fer atenció presencial al centre. Aquest 
número pot variar degut a noves incidències, variació en els motius acceptats per ser 
considerat pertanyent al col·lectiu vulnerable, inclusió de noves consideracions de 
conciliació laboral i familiar, … 
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Altres treballadors: requisits d’entrada al centre 
S’ha de tenir en compte que qualsevol altre treballador que hagi d’intervenir en el 
centre (com ara el personal dels ajuntaments, empreses contractades, empreses de 
manteniment, neteja, etc) necessita que el servei de PRL de la seva organització hagi fet 
actuacions i comunicat el resultat (coordinació d’activitats empresarials). 
 
Amb aquesta finalitat s’ha elaborat el document “Formulari justificatiu de la recepció 
de documentació i d’acreditació del compliment de la normativa vigent sobre 
coordinació d’activitats empresarials relacionada amb la pandèmia per Coronavirus: 
SARS-CoV-2” que haurà de ser gestionat de forma prèvia a l’accés als centres. Aquest 
document el que podreu trobar annexat a aquest mateix pla d’obertura. 
 
S’ha de determinar l’espai a utilitzar per tal que sigui el mínim imprescindible.  

Espais del centre 
El  centre  ha  analitzat  els  espais  disponibles  per  a  organitzar  el  reinici  de  les 
activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests han de 
seran estables  i  fixes,  per  poder  tenir  la  traçabilitat  de  contactes  en  cas  de  contagi. 
L’alumnat sempre han de ser  els mateixos en el mateix espai, i sempre que sigui possible 
també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure,és el docent. 
 
Els Espais per a grups (de fins a 15 als ensenyaments postobligatoris) s'ha analitzat a partir 
dels principis següents: 

a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.  
b. No hi ha espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes 

simultàniament. 
c. Si  la  superfície  dels  espais  no  permeten  acollir  la  ràtio  establerta respectant 

els 4 m2 per alumne, caldrà adequar la seva ocupació. 
d. Tots  els  espais  del  centre  són  susceptibles  de  ser  utilitzats  com  a aules/grup 

 
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. 
 
Aquests són: A03, A09, A11, Taller elèctric PFI, A11, AE1, AE2, A22, A23, AP1, AP2 
 
Els espais comuns utilitzats seran: vestíbul, secretaria, despatx de direcció, i els 
passadissos d’accés a aquests i a les aules abans esmentades. 
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Si alguna professora o professor ha de fer ús d’un espai dels anteriorment citats, ho ha de 
sol·licitar a la direcció del centre. 

Fluxos de circulació 
Per  evitar  l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’ha establert circuits i 
organitzada  la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i 
moments determinats:  

- Un circuit per l’accés a la secretaria per cobrir les necessitats derivades de la 
preinscripció. 

- Un circuit per l’accés al vestíbul del centre, per poder accedir a les aules i trobar-se 
amb els docents encarregats de l’atenció presencial. 

 
Els  docents i PAS vetllaran  perquè  no hi hagi aglomeracions en els passadissos i els 
lavabos a fi de mantenir la distància física. 
 
Els lavabos estaran tancats en clau. 

Patis 
No es farà ús dels patis. L’alumnat només romandrà en el centre el temps necessari per fer 
l’activitat concertada i sortirà del centre un cop aquesta hagi acabat. 

Menjador / Cafeteria 
No hi haurà servei de menjador ni de cafeteria durant el mes de juny. 

Transport escolar 
L’Institut Montsià no disposa de servei de transport escolar 

Material escolar  
Sempre  que  sigui  possible  l’alumnat  utilitzarà  material  individual. No  es  distribuirà 
documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 
 
En cas d’ús,com a grup classe o de forma individualitzada, dels espais dels laboratoris, 
aules taller o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que 
pot generar risc de contagi. 
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En tot cas es desinfectarà el material que no s’hagi pogut evitar utilitzar. 

Horaris 
L’horari marc d’obertura del centre serà de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres. 
 
L’atenció a l’alumnat serà amb cita prèvia i en horari concertat entre l’alumne o alumna i el 
professor o professora que l’hagi d’atendre. 

Pautes bàsiques de ventilació, neteja i desinfecció 
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.  
 
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 
de l’alumnat i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de 
poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.  

Mesures de protecció i prevenció generals  
● DISTANCIAMENT FÍSIC  

○ Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del 
virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa 
que els infants disposin 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. 
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