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PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT  

LES MARGUES DE CALLDETENES  

(JUNY 2020) 
 

 

1. JUSTIFICACIÓ 

Aquest document s’ha elaborat a partir de les indicacions i directrius del 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 que ha publicat el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Totes les actuacions que s’hi detallen tenen com a element clau, per damunt de tot i 

d’una manera extremadament estricta, la garantia de les condicions de salut de 

l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les exigències de l’autoritat 

sanitària i de l’atenció a la vulnerabilitat d’alumnat, professorat i altre personal. Per 

tant, l’objectiu prioritari és vetllar per la salut de les persones. 

Com estableix el Pla d’obertura de centres educatius elaborat pel Departament 

d’Educació,  l’obertura s’ha de preparar, sempre, a partir d’una gradualitat en l’inici 

d’activitats. Per tant, s’han establert una sèrie d’etapes per garantir i preservar 

aquesta gradualitat. És necessari i essencial establir un calendari marc que permeti una 

obertura gradual, segura i efectiva. 

El mateix document ordena l’obertura, amb un retorn gradual de l’alumnat, amb 

horaris esglaonats i garantint en tot moment les mesures d’higiene i prevenció i el 

distanciament físic de 2 metres. Per assegurar aquestes directrius, s’ha pautat un 

calendari d’obertura per a les properes setmanes. 

El calendari d’obertura del centre es desenvoluparà simultàniament amb les activitats 

lectives de forma telemàtica. Per tant, els alumnes que es quedin a casa seran atesos 

com fins ara. A més, com estableix el document del Departament d’Educació, cal 

garantir la continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble 

jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes. 
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En aquest sentit, el Pla del Departament recomana que el professorat i la resta de 

personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així, si apareix 

un cas de contagi, el nombre de persones amb contacte estret és limitat.   

Cal tenir ben present que estem vivint una situació excepcional i que encara estem en 

un estat d’alarma, amb totes les implicacions que això comporta.  

La presència de l’alumnat al centre és, sempre, de caràcter voluntari.  

En cas d’acudir al centre, caldrà respectar els requisits per a l’assistència al centre en 

tot moment i de forma estricta. 

El document elaborat pel Departament d’Educació especifica que, en la mesura del 

possible, s’han d’evitar els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per 

l’interior del centre. També estableix que les entrades i sortides del centre es faran de 

manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar 

aglomeracions.  

En base a aquestes indicacions, s’ha establert un calendari d’obertura de l’institut Les 

Margues per als darrers dies del curs 2019-2020. 

 

 

2. CALENDARI D’OBERTURA 

Dilluns 01/06/2020 FESTA LOCAL. El centre romandrà tancat 

Dimarts 02/06/2020 Presència al centre de professorat voluntari per organitzar 
els espais i gestionar l’obertura del centre 

Dimecres 03/06/2020 Activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el 
proper curs per als alumnes de 4t d’ESO (batxillerat, 
formació professional i règim especial). Assistència 
programada dels alumnes en dues franges (amb cita 
prèvia): 
4 ESO A: de 9:00 a 10:30  
4 ESO B: de 11:30 a 13:00 
Presència al centre, preferiblement, dels tutors i cotutors de 
grup 

Dijous 04/06/2020 Activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el 
proper curs per als alumnes de 4t d’ESO (batxillerat, 
formació professional i règim especial). Presència dels 
alumnes en dues franges (amb cita prèvia): 
4 ESO C: de 9:00 a 10:30  
4 ESO D: de 11:30 a 13:00 
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Presència al centre, preferiblement, dels tutors i cotutors de 
grup 

Divendres 05/06/2020 Activitats d’orientació i suport per als alumnes de 4t d’ESO 
perquè acaben etapa i obtenen titulació. Presència dels 
alumnes en dues franges (amb cita prèvia): 
4 ESO B: de 9:00 a 10:30  
4 ESO A: de 11:30 a 13:00 
Presència al centre, preferiblement, dels tutors i cotutors de 
grup 

  

Dilluns 08/06/2020 Activitats d’orientació i suport per als alumnes de 4t d’ESO 
perquè acaben etapa i obtenen titulació. Presència dels 
alumnes en dues franges (amb cita prèvia): 
4 ESO D: de 9:00 a 10:30  
4 ESO C: de 11:30 a 13:00 
Presència al centre, preferiblement, dels tutors i cotutors de 
grup 

Dimarts 09/06/2020 Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne 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’alumne i, si escau, d’un únic familiar 
amb el tutor o tutora a l’aula. Marc horari, per demanar cita 
prèvia: 
ALUMNES DE 1 ESO: atenció personalitzada de 9:00 a 10:00 
ALUMNES DE 2 ESO: atenció personalitzada de 10:30 a 
11:30 
ALUMNES DE 3 ESO: atenció personalitzada de 12:00 a 
13:00 
Caldrà demanar cita prèvia i seguir les mesures de 
seguretat i d’higiene pertinents. 
Presència dels tutors i tutors individuals, preferiblement. 

Dimecres 10/06/2020 Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne 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’alumne i, si escau, d’un únic familiar 
amb el tutor o tutora a l’aula. Marc horari, per demanar cita 
prèvia: 
ALUMNES DE 1 ESO: atenció personalitzada de 9:00 a 10:00 
ALUMNES DE 2 ESO: atenció personalitzada de 10:30 a 
11:30 
ALUMNES DE 3 ESO: atenció personalitzada de 12:00 a 
13:00 
Caldrà demanar cita prèvia i seguir les mesures de 
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seguretat i d’higiene pertinents. 
Presència dels tutors i tutors individuals, preferiblement. 

Dijous 11/06/2020 Activitats d’orientació i suport per als alumnes de 4t d’ESO 
perquè acaben etapa i obtenen titulació. Presència dels 
alumnes en dues franges (amb cita prèvia): 
4 ESO A: de 9:00 a 10:30  
4 ESO B: de 11:30 a 13:00 
Presència al centre, preferiblement, dels tutors i cotutors de 
grup 

Divendres 12/06/2020 Activitats d’orientació i suport per als alumnes de 4t d’ESO 
perquè acaben etapa i obtenen titulació. Presència dels 
alumnes en dues franges (amb cita prèvia): 
4 ESO C: de 9:00 a 10:30  
4 ESO D: de 11:30 a 13:00 
Presència al centre, preferiblement, dels tutors i cotutors de 
grup 

  
Dilluns 15/06/2020 Recollida de material dels alumnes, amb cita prèvia  

ALUMNAT DE 1 ESO 
Presència de professorat voluntari 

Dimarts 16/06/2020 Recollida de material dels alumnes, amb cita prèvia  
ALUMNAT DE 2 ESO 
Presència de professorat voluntari 

Dimecres 17/06/2020 Recollida de material dels alumnes, amb cita prèvia  
ALUMNAT DE 3 ESO 
Presència de professorat voluntari 

Dijous 18/06/2020 Recollida de material dels alumnes, amb cita prèvia  
ALUMNAT DE 4 ESO 
Presència de professorat voluntari 

Divendres 19/06/2020 Festa de comiat de 4t d’ESO online (en la mesura que, 
tècnicament, sigui possible) 
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3. ACLARIMENTS I INSTRUCCIONS 

El centre s’obrirà parcialment per a aquells alumnes que ho requereixin i ho sol·licitin, 

amb totes les limitacions que imposen les autoritats sanitàries i l’estat d’alarma.  

S’habilitaran les aules dels diferents grups per fer les activitats d’orientació i suport 

per als alumnes de 4t d’ESO i per a l’atenció personalitzada del tutor amb l’alumne en 

qualsevol curs i nivell. Si cal, s’utilitzaran altres aules per garantir que el nombre 

d’alumnes màxim per espai sigui de 15 (sempre mantenint distància). 

L’assistència és voluntària, ja que la docència continuarà sent telemàtica. Al centre, no 

es realitzaran activitats lectives presencials. 

L’activitat lectiva continuarà sent telemàtica i des de casa fins al 19 de juny (últim dia 

de curs), en base a les indicacions i directrius que hi ha al document COM ENCAREM EL 

TERCER TRIMESTRE A L’INSTITUT LES MARGUES? Aquest document es troba a la pàgina 

web del centre i es va fer arribar a les famílies per correu electrònic. 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre 

educatiu una declaració responsable, d’acord amb el model que se’ls enviarà. Aquest 

document és per garantir que es comprèn la importància de no portar els alumnes que 

presentin símptomes, d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de 

COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne/a i de mantenir un contacte estret amb el 

centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

El centre no pot garantir que els alumnes siguin atesos pel seu tutor/a perquè, per 

poder accedir a l’institut, cal complir els requisits que marquen el departament 

d’Educació i el de Salut. No podran assistir-hi les persones de risc elevat de malaltia 

greu per coronavirus (majors de 60 anys i/o que pateixin malalties cròniques, com 

hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les 

immunodeficiències i les dones embarassades).  

Per evitar contagis, es limitarà la presència de personal docent i no docent al centre. 

Només podran assistir-hi, aquelles persones que compleixin els requisits i en un 

nombre suficient per cobrir les necessitats de l’alumnat. S’ha de garantir també que la 

docència telemàtica tingui continuïtat. 

El centre garanteix que se seguiran estrictament totes les mesures de seguretat i 

higiene que estableix el departament d’Educació i el de Salut. Tanmateix, no es pot 

garantir que no hi hagin contagis perquè l’únic indicador per detectar que algú està 

infectat és la simptomatologia pròpia de la malaltia (febre, dificultats respiratòries...). 

És a dir, com que no es faran proves de diagnòstic del coronavirus (PCR) a les persones 
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que accedeixin a l’edifici, no es podran detectar aquells casos asimptomàtics. Així 

mateix, tampoc es preveu prendre la temperatura a les persones que accedeixin al 

centre. 

Qui accedeixi al centre, ha de complir escrupolosament tots els protocols de salut i 

higiene que estableixen les autoritats sanitàries: 

- Distanciament físic 

- Rentat de mans 

- Ús de mascareta per part del personal docent i no docent del centre 

- Ús de mascareta per part de l’alumnat si hi ha dificultat per fer complir les 

mesures de distanciament  

- Control de símptomes previ a l’entrada a les instal·lacions 

Es garanteix la ventilació, neteja i desinfecció dels espais que s’habilitin al centre. La 

desinfecció, però, només es pot garantir un cop al dia (per una qüestió logística). La 

neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà cada tarda, un cop hagin finalitzat 

les activitats al centre. 

Per indicació de les autoritats sanitàries, s’evitaran els espais compartits, els canvis 

d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Per tant, no s’obriran espais com el 

gimnàs o el pati, perquè el personal del centre no hi pot garantir que els alumnes 

disposin en tot moment d’un espai de 4m2. Això implica mantenir una distància 

aproximada d’1,5 - 2 metres entre les persones i s’ha de vigilar, en tot moment, el 

compliment d’aquestes distàncies. 

A efectes administratius, el centre romandrà tancat. És a dir, només s’obrirà per a les 

funcions que estableix el departament d’Educació: per fer activitats d’orientació i 

suport per als alumnes de 4t d’ESO i per a l’atenció personalitzada del tutor amb 

l’alumne en qualsevol curs i nivell. Sempre, amb cita prèvia i a les hores convingudes. 

Totes aquelles persones que no tinguin cita prèvia no podran accedir al centre. Si algú 

necessita fer alguna gestió o demanar informació, pot enviar un correu electrònic o 

trucar al telèfon del centre.  

 

 

4. REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA 

Per assistir al centre educatiu, alumnes i personal docent i no docent ha de complir 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. 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 Calendari vacunal al dia. 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 

valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 

de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. 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 aquells alumnes que 

precisen tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són 

tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, 

problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones 

embarassades. El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració 

responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables. 

 

 

5. COM FER LA PETICIÓ DE CITA PRÈVIA PER A LES TROBADES 

PROGRAMADES (4t D’ESO) I PER A LES ATENCIONS PERSONALITZADES 

(1r, 2n i 3r D’ESO) 

Per poder accedir a l’institut, caldrà l’autorització expressa del centre educatiu. No 

s’hi podrà accedir sense haver fet la petició ni haver-ne rebut l’autorització. 

Per fer la petició, cal respectar les franges horàries que s’han establert per a cada 

grup classe o nivell. Les trobareu al calendari d’obertura. 
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Per a les trobades programades amb els alumnes de 4t d’ESO, s’haurà de respectar 

tota la franja horària que s’ha establert per a cada grup classe. És a dir, la cita prèvia 

serà per tot l’interval de temps que preveu el calendari. Per a l’atenció 

individualitzada amb el tutor/a, es disposarà del temps necessari per fer-la però 

tenint en compte que hi ha unes franges molt concretes de temps per fer-ho i tenint 

present la disponibilitat de cada tutor/a per atendre les famílies que ho sol·licitin. És 

a dir, es tracta d’una atenció personalitzada que només hauria de demanar-se per a 

aquells casos que realment sigui necessari. 

Les famílies o persones tutores hauran de vetllar perquè l’alumnat compleixi els 

horaris i no hagin d’esperar-se fora del centre sols/es (ni abans, ni després, de 

l’atenció grupal o individual).  

La petició de cita prèvia haurà d’anar acompanyada d’una declaració responsable de 

les famílies o persones tutores, emplenada i signada, que la família enviarà en fitxer 

adjunt. El dia que l’alumne/a vingui al centre haurà de portar aquesta declaració 

responsable en paper, per poder ser arxivada. La declaració ha de garantir que es 

comprèn la importància de: 

 no portar l’alumnat que presenta símptomes  

 informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 

l’entorn familiar  

 mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol 

incidència 

Per gestionar l’enviament i rebuda dels documents, tingueu en compte les següents 

indicacions: 

- Les peticions es gestionaran cas per cas.  
- La petició s’haurà d’enviar 48 hores abans de la data en què es vol accedir al 

centre. D’aquesta manera es podrà garantir una organització i una gestió 

efectives de les activitats d’orientació i suport en grup i de l’acció tutorial 

individual. Aquesta mesura es pren perquè s’ha d’habilitar l’espai i avisar el 

professorat que ha d’assistir al centre.  

- La petició, juntament amb la declaració responsable escanejada, s’han 

d’enviar per correu electrònic a l’adreça electrònica del centre: 

a8063837@xtec.cat 

- Per enviar-ho, haureu de crear un missatge nou. No respongueu a aquest 

correu. 

- A “Assumpte” del correu hi heu d’indicar el següent: “PETICIÓ CITA PRÈVIA”. 

Això ens facilitarà la gestió dels correus.  

mailto:a8063837@xtec.cat


Generalitat de Catalunya   

Departament d’Educació 

Institut Les Margues 

9 
 

- Encara que els alumnes tinguin germans o germanes al centre, s’ha de fer una 

sol·licitud per a cada alumne/a. Per tant, també es recomana enviar correus 

electrònics diferents. 

 

Finalment, per fer efectiva la recollida de material dels alumnes, caldrà reservar cita 

prèvia al calendari que habilitarà el centre a tal efecte. Es penjarà l’enllaç del 

calendari i les instruccions per fer la reserva a la pàgina web del centre. Cal tenir en 

compte, en aquest sentit, el dia que té assignat cada curs per fer aquesta recollida.  

El dia de la recollida es recomana màxima puntualitat perquè les franges de temps 

per fer la recollida seran molt breus i es pretén evitar les aglomeracions. A més, caldrà 

seguir totes les indicacions de salut i higiene que hi ha en aquest document i complir els 

requisits per a l’assistència. 


