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RESOLUCIÓ  de  28  de  maig  de  2020  per  la  qual  s’aprova  el  Pla d’Obertura 

del centre Institut de Miami de Mont-roig del Camp 

 

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 estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. 

 

Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen 

que cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les 

activitats presencials amb els alumnes. 

 

En data 30 de maig de 2020, el director/a ha informat el Consell Escolar del contingut 

Pla d’Obertura. 

 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

 

RESOLC: 

 

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Institut Miami de Miami Platja, que s’adjunta a l’annex 
d’aquesta resolució. 
 
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   
 
30 de maig de 2020 
 
 
 
 
 
El director de l’Institut de Miami 
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PLA OBERTURA DE L’INSTITUT MIAMI DE MIAMI PLATJA 
 

 

1.- MARC NORMATIU 
 

 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. 

 

1.1. PRINCIPIS RECTORS 
 

El Departament d’Educació de la Generalitat, autoritat competent en matèria educativa a 
Catalunya, expressa la seva absoluta prioritat en garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat a 
partir de l’atenció presencial i grupal en el seu centre per a la realització i el seguiment de 
l’activitat formativa i lectiva ordinària, que, en les circumstàncies actuals, només podrà ser 
possible de manera completa en el curs 2020-2021, a partir del mes de setembre, quan hagi 
desaparegut l’estat d’alarma, no hi hagi cap fase de desescalada encara en vigor ni estigui vigent 
cap restricció de mobilitat, atenent sempre les indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a 
mesures de prevenció, higiene i distanciament físic, en especial les emeses específicament per a la 
comunitat educativa.  
 
Mentrestant, les mesures acordades pel Departament han d’adequar-se a les indicacions de les 
autoritats competents en matèria de salut pública i protecció civil segons els reials decrets d’estat 
d’alarma i els acords del Govern de la Generalitat i a partir de l’evolució territorial i restrictiva de 
les diferents fases de desescalada. I, per damunt de tot, al deure inexcusable de garantir la 
màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i serveis dels centres 
educatius i de les famílies que conformen la comunitat educativa.  
 
Malgrat tot això, també és prioritat del Departament atendre de forma personalitzada els alumnes 
que ho requereixin o ho sol·licitin abans de la finalització del curs 2019-2020, amb totes les 
limitacions que imposen les consideracions prèvies. Així com l’obertura de tots els centres per a 
possibilitar aquesta prioritat i, un cop finalitzat el període lectiu i d’avaluació del curs, per a 
facilitar les activitats comunitàries d’estiu adreçades a infants i joves. Es tracta d’entendre, doncs, 
que els centres, mentre calgui per a qualsevol finalitat educativa o comunitària, ja no tancaran fins 
a l’inici del curs 2020-2021. 
 

1.2. MARC DE PARTIDA 
 

Són d’especial rellevància els reials decrets i les ordres del Govern de l’Estat referents a l’estat 
d’alarma (incloent-hi el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad) i els diversos acords 
del PROCICAT presos a petició del Govern de la Generalitat, fonamentalment en tot el que té a 
veure a les fases de desescalada i les possibilitats limitades de reversió del confinament i els seus 
efectes que inclouen i normativitzen. 
 
Així, cal tenir present que a la Fase 2 encara s’impedeix l’accés d’alumnat als centres,  que la fase 2 
ho fa de manera limitada i deixa la potestat de regular aquestes limitacions a les autoritats 
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educatives competents. La Fase 3 no és explicitada, pel que fa a les activitats educatives, en cap 
document fins ara aprovat per les autoritats competents, perquè no és previst que hi pugui arribar 
cap territori abans de la finalització de l’activitat lectiva del curs 2019-2020 

 
1.3. INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA  

 
CRITERIS GENERALS 

 

 El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

 Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està 

portant a terme fins al final del curs. 

 Les propostes per a l’acció educativa tenen un triple objectiu: 

o El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en l’alumnat de 4t d’ESO.  
o L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat del centre  
o Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, 

tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.  
 

 L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 

 Es fa constar explícitament que Es garanteixen totes les mesures de seguretat 

establertes. 

 

a) ALUMNAT 
 
Requisits  
 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  
 

o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

o Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  

o Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.  

o Calendari vacunal al dia.  

o En cas que l’infant 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:  

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

o Malalties cardíaques greus.  

o Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 
tractaments immunosupressors).  

o Diabetis mal controlada.  

o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  
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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 podrà assistir 

al centre. 

b) PERSONAL DOCENT 
 

Requisits: 
 

SI es trobi en alguna de les situacions següents no podrà accedir de forma presencial al centre si: 
 

o Té més de 60 anys. 
o Presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

o Sigui o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

o Ha estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors. 

o No presenta calendari vacunal al dia. 

o Pateix: 

 Hipertensió arterial 

 Diabetis 

 Problemes cardíacs. 

 Problemes respiratoris. 

 Malalties hepàtiques. 

 Malalties renals. 

 Immunodeficiències. 

  Estar embarassada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

 

2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 
 

2.1 ALUMNAT 
 

Partint de la diagnosi de la situació actual dels grups i de l’alumnat en base als informes dels tutors 
i tutores, professorat (seguiment de les activitats no presencials, contactes amb les famílies i 
l’alumnat, etc.) i prenent com a referència les tres modalitats d’activitats que estableixen les 
Instruccions: 
 

 Acció educativa presencial (4t ESO). Després d’una adaptació progressiva al treball 
telemàtic i gràcies al bon acompanyament tutorial i de l’equip docent, la  majoria del 
nostre alumnat està seguint la modalitat no presencial sense massa dificultats. L’alumnat 
que tenia dificultats per accedir al treball telemàtic, se li ha pogut facilitar un dipositiu del 
centre, partint de les indicacions del Departament d’Educació. 
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 En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació. Tot l’alumnat 4t 
d’ESO ha estat orientat acadèmica i professionalment en sessions telemàtiques o virtuals 
tant a nivell individual  (comptant amb la presència de la família) com grupal, atenent a la 
seva orientació post-obligatòria. Tot i així, si algun l’alumnat presenta dubtes o necessita 
aclariments, podrà demanar orientació amb cita prèvia. 

 

 Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. Des de 
l’inici del confinament, els tutors i tutores han fet un seguiment i acompanyament acurat, 
rigurós i proper dels propis tutorands i famílies.  

 
Les tutores de 3r han treballat amb el departament d’orientació per garantir una bona 
orientació acadèmica de l’alumnat de cara a la tria d’optatives de 4t d’ESO, partint dels 
seus interessos i motivacions a l’hora de prendre la decisió sobre els seus estudis a nivell 
post-obligatori. Aquest treball s’ha realitzat en sessions telemàtiques o virtuals tant a 
nivell individual  (comptant amb la presència de la família) com grupal. Malgrat això si 
algun alumne/a necessita atenció personalitzada podrà demanar-ho amb cita prèvia 

 
 

2.2 DISPONIBILITAT DE PROFESSIONALS 
 
En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament 
d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats 
presencials. 
 
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és de:   
 

Docents No docents 

11 2 

 
 

2.3 PREVISIÓ D’ALUMNAT QUE ASSISTIRAN PRESENCIALMENT AL CENTRE:  
 

S’ha contactat amb les famílies/alumnes majors d’edat mitjançat els tutors (contacte 
telefònic), mitjançant un formulari electrònic, etc. 
 
Considerant els contactes amb les famílies/alumnes majors d’edat i la diagnosi realitzada el 
centre es preveu el nombre d’alumnat per cada activitat:  
 

 1r 
ESO 

2n 
ESO 

3t  
ESO 

4t 
ESO 

     

Acció educativa 
presencial 

   7      

Atenció 
personalitzada 

         

Atenció grupal, si 
escau 

S’OFEREIX LA POSSIBILITAT A TOT L’ALUMNAT 

Atenció alumnat en 
petits municipis i que 
ha estat 
“desconnectat” 

         

TOTAL    7      
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2.4 DISPONIBILITAT D’ESPAIS 
 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans esmentades: 
 
DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

Aula grup   2 aules amb capacitat de 8/9 alumnes cadascuna 

Aula de psicomotricitat    

Aula d’informàtica    

Aules específiques i/o 
complementàries  

  

Biblioteca    

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

Menjador   

Aula de música    

Aula de dibuix   

Tallers    

Laboratoris    

.....   

  
 

2.5 ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL.  
 

● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà 
presencialment al centre.  

 

4T ESO 
Calendari 

juny 
De l’1 al 19 de juny 

Total 
d’alumnes 

9 

 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

El grup d’alumnat sempre serà el mateix. 

Professorat. S’intentarà que la presència del professorat sigui la mínima possible. 

 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)  

Donada la previsió de la baix nombre d’alumnat que assistirà al centre, hem establert els següents 
horaris i mesures: 

o L’alumnat entrarà al centre de manera esglaonada i seguint amb les indicacions de 
seguretat establertes pel Departament d’Educació. 

o L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres 10:00 a 12:00 

o Dins l’horari, es prioritzarà diàriament una hora d’orientació i una hora d’acció educativa 
per àmbit, que anirà canviant diàriament 

o No hi haurà esbarjo. 
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● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  
 
GRUP-
CLASSE 

DEPENDÈNCIA Nombre 
d’alumnes 

Superfície 
(m2) 

Ràtio 
superfície/alumnes 

Verificació 
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre 
màxim 
d’infants 

4t ESO Aula GRUP 3r ESO C 8/9 55  OK OK 

 
 

2.6 PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O ACCIÓ TUTORIAL 
EN GRUP REDUÏT, QUE PREVEU EL CENTRE EDUCATIU.  
 

o El centre, amb un calendari preestablert i en funció de les normes de la fase de 
desescalada en la qual ens trobem en cada moment, convocarà tot l’alumnat per curs i 
de manera individual per recollir els informes d’avaluació, dipositar els llibres de 
reciclatge emprats el curs 19-20 i recollir els nous llistats. Estem valorant la possibilitat 
de com fer el comiat de curs amb el tutor i tutora de cada nivell corresponent. 

o S’atendrà l’alumnat i/o famílies amb cita prèvia amb el tutor/a de grup si escau. 

 

2.7 INDICAR SI S’OFERIRÀ SERVEI DE TRANSPORT.  
 

No s’oferirà servei de Transport 

 

2.8 INFORMACIÓ ALS PROFESSIONALS. 
 

Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en les activitats 
presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures específiques i 
protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament d’Educació. 
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