
                                                               
 

Canovelles, 29 de maig de 2020 
 
Benvolgudes famílies,  

Com molt bé deveu saber, des del Departament d’Educació hem rebut instruccions en relació a la                
reobertura dels centres educatius. Aquestes instruccions de reobertura seran implementades          
sempre que es puguin complir les mesures de seguretat necessàries seguint les instruccions del              
PROCICAT i el Departament de Salut. 

En aquest sentit, us informem que reobrirem l’Institut Domus d’Olivet el dilluns 8 de juny, però tenint 
en compte les següents condicions i requisits: 

CONDICIONS GENERALS 

● El curs, per tot l’alumnat, continua i finalitzarà telemàticament el dia 19 de juny. 

● Anar a l’Institut serà voluntari i cada família haurà de valorar el risc que assumeix. 

● L’atenció al centre serà puntual, i només es farà en aquests supòsits: 

➢ Acció educativa presencial - respectant sempre el caràcter voluntari - en grups de 15              
alumnes com a màxim, en els següents casos: alumnes que acaben etapa i obtenen              
titulació (4t d’ESO) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. En el cas dels                
alumnes de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir             
el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial). 

➢ 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               
amb el tutor o tutora a l’aula. L’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una              
atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes. Les finalitats d’aquesta atenció són,             
especialment en l’ensenyament secundari obligatori, l’acompanyament educatiu       
personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells sectors de la població escolar més            
fràgils; l’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAPs i/o serveis educatius           
específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir el confinament            
d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives especials; i la             
formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne, que li permeti afegir un contingut              
formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs. 

● No es disposarà de tota la plantilla docent, per la qual cosa no es garanteix que l’acollida /                  
acompanyament la faci el tutor/a de l’alumne/a. 

● En cap cas es faran activitats acadèmiques ni s’avançarà matèria. 

● L’alumnat haurà de venir el dia i hora assignats (quan tinguem la previsió d’alumnat que voldrà                
assistir al centre es comunicarà a les famílies el dia i horari assignat). 

● Les entrades i sortides seran esglaonades, amb 15/20 minuts de marge entre grup i grup, de                
manera que preguem puntualitat per evitar coincidir a les entrades i sortides del centre. 

● No es permetrà l’ús de material comú, i l’alumnat haurà de portar el seu propi material. 

 



                                                               
 
 
 
REQUISITS I MESURES DE SEGURETAT ( imprescindibles per poder assistir al centre) 

● És imprescindible presentar la declaració responsable (degudament complimentada i         
signada pels tutors legals) i el carnet de vacunes actualitzat. 

● L’alumnat haurà de venir de casa amb mascareta. 

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

● No ser o haver estat positiu per COVID-19 durant els 14 dies anteriors. 

● No haver estat en contacte estret amb una persona positiu confirmat o simptomatologia             
compatible els 14 dies anteriors. 

● Prendre diàriament la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre. 

● Avisar al centre en cas que l’alumne o un familiar tingui simptomatologia de COVID-19 i no                
assistir al centre. 

● Les aules estaran preparades perquè l’alumnat estigui a una distància de seguretat (2 metres) i               
evitant en tot moment el contacte físic. 

● Les aules i les entrades disposaran de gel hidroalcohòlic per a un rentat de mans sistemàtic. 

● Les entrades i sortides seran esglaonades, amb 15/20 minuts de marge entre grup i grup, per                
tal d’evitar coincidir massa persones a les entrades i sortides del centre. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

Atentament, 

 

L’Equip directiu 

 

 

 


