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PLA DE REOBERTURA INSTITUT EL BRUC ( de l’1 al 19 de juny de 2020) 

 
(Fase 2 de desconfinament) 
 
El present pla de reobertura de l’Institut El Bruc està plantejat per quan el 

municipi de Riells i Viabrea, que es troba a la Comarca de la Selva (Girona), 

entri en la Fase 2 de desconfinament conseqüència de la pandèmia COVID-19. 

 

El pla presenta dues parts: una primera on s’estableixen els criteris que s’han 

seguit per tal que el centre pugui obrir assegurant, fins allà on li ha estat 

possible, les màximes garanties d’higiene i seguretat vers els professionals que 

hi hauran d’assistir de forma física, com per l’alumnat o tutors/es  d’aquest que 

hi accedeixin. La segona  part especifica quines seran les activitats que es 

portaran a terme des de l’obertura del centre fins el dia 19 de juny. 

 

EL CENTRE 

-El personal docent i el personal PAS haurà d’omplir la declaració responsable 

de salut conforme no pertany al grup de risc. Només hi podran accedir aquells 

qui el resultat d’aquesta sigui negatiu. 

-El personal PAS serà l’encarregat d’obrir i tancar el centre els dies que aquest 

estigui obert. 

-Els docents només podran accedir-hi segons calendari previst per la direcció, 

en cap cas sense la seva autorització. 

-Serà obligatori l´ús de mascaretes. El centre les proporcionarà als docents i al 

personal PAS. 

-El centre garantirà que hi hagi gel desinfectant i recordarà al personal que n’ha 

de fer ús. De la mateixa manera també hi haurà sabó de mans als lavabos i 

paper d’un sol ús per eixugar-se les mans. 

-El personal de neteja del centre  farà una desinfecció dels espais que s’hagin 

utilitzat cada dia. 
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-En cap cas l’alumnat ni, ni cap persona aliena al centre (pares, tutors/es 

legals), podrà accedir als lavabos. 

-L’alumnat, pares o tutors/es legals i repartidors que hagin d’accedir al centre 

ho faran (sempre amb cita prèvia i tenint en compte els requisits que es 

marquen més avall) per la porta principal d’entrada (C. dels Prats, no2 ) i 

sortiran per la porta del darrera, donant la volta a l’edifici (així s’evitarà que 

coincideixin persones que entren i que surten al mateix temps). 

-La porta d’entrada al recinte romandrà tancada i s’haurà de fer ús del timbre i 

l’intèrfon identificant-se. A partir de la trucada es comprovarà que la persona 

tingui cita prèvia. Si la té se li permetrà l’accés a la porta principal. Allà se li 

demanarà la declaració responsable de salut i, en cas que aquesta sigui 

negativa i tingui el carnet de vacunes actualitzat, se li permetrà l’entrada. 

-El dia 1 s’habilitaran els següents espais i es comprovarà que hi hagi suficients 

mascaretes per tot el personal que hagi d’assistir al centre, gel desinfectant, 

sabó als lavabos habilitats i eixugamans d’un sol ús). 

-El dia 1 el personal del PAS habilitarà els següents espais i comprovarà que hi 

hagi suficients mascaretes per tot el personal que hagi d’assistir al centre (se li 

facilitarà el llistat), gel desinfectant, sabó als lavabos habilitats i eixugamans 

d’un sol ús. 

-El dia 2 de juny, un cop s’hagi comprovat que el centre està totalment preparat 

per la reobertura, es passarà el pla de reobertura al Consell Escolar per tal que 

n’estigui informat i es penjarà a la web del centre. 

 

- S’habilitaran els següents espais : 

 

*Consergeria (que ja disposa de vidre i taulell exterior per fer l’intercanvi de 

documentació necessari). La porta romandrà tancada i només hi podrà accedir 

el personal PAS. 

*Despatx de l’auxiliar administrativa: amb mampara protectora i ús exclusiu per  

l’auxiliar i, en cas de força major, per la conserge (donat que hi ha els 
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expedients de l’alumnat, si algun professor precisa d’algun document l’haurà de 

demanar a l’auxiliar o la conserge. En cap cap entrarà a la sala). 

*Aula de 1rA: per atendre tutories individualitzades per part del professorat dels 

grups A (1rA, 2nA, 3rA i 4tA). 

*Aula de 1r B: per atendre tutories individualitzades per part del professorat 

dels grups B (1rB, 2nB i 4tB). 

*Sala de tutoria: per atendre una sola tutoria individualitzada :es traurà la taula 

gran i es posarà una taula petita per tal de fer facilitar la separació entre 

professor/a –alumne/a-tutor/a legal. També es traurà el telèfon fix habilitat en 

aquesta sala i la finestra i la porta estaran obertes en tot moment. 

*Despatx de direcció: ús exclusiu pels membres de direcció. No hi tindrà accés 

cap altra persona (ni docents ni personal PAS –l’intercanvi d’informació es farà 

a través del telèfon fix). 

*Lavabos: només estaran habilitats els del professorat i pel seu ús exclusiu (i 

personal del PAS). 

*Magatzem de neteja: només hi podrà accedir la conserge i el personal de 

neteja. 

*Magatzem: només hi podran accedir la conserge (per anar a buscar o entrar 

material pel centre) i el personal de neteja (per agafar l’aigua necessària per la 

neteja). 

*Sala del professorat: ús exclusiu del professorat. S’habilitarà per tal que hi hagi 

una separació de mínim un mentre entre els docents. No es podrà fer ús dels 

equips informàtics fixes –cada docent ja té el seu portàtil-  ni del microones ni 

de la cafetera d’ús comú). 

*S’habilitarà la biblioteca per la ubicació dels llibres de text que l’alumnat 

retorni. 

*Sala d’orientació: ús exclusiu de l’orientadora del centre (es traurà el telèfon 

fix) i  de l’alumnat que aquesta hagi citat (com a màxim un/a alumne/a i un/a 

tutor/a legal). La porta i la finestra romandran obertes. 

*Si es dona el cas que urgeix que un equip docent o un determinat departament 

es reuneixi s’habilitarà l’aula oberta 
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*Per la recollida de llibres i el retorn de possible material de l’alumnat que 

hagués quedat al centre abans del confinament s’establiran uns dies 

determinats i es farà de forma esglaonada. En cap cap l’alumnat podrà accedir 

a les seves classes per agafar el seu material (haurà de fer una instància on 

reculli quin és el material que demana i la conserge s’encarregarà d’anar-lo a 

buscar i facilitar-li -amb cita prèvia-). 

 

ACTIVITATS 

*En cap cas el centre farà activitats lectives, es continuarà amb la formació 

telemàtica que acabarà el dia 18 de juny. 

*No es realitzaran exàmens ni proves d’avaluació presencials atès que la 

presència d’alumnes al centre és voluntària. 

*Les avaluacions i claustres continuaran realitzant-se de forma telemàtica (per 

garantir la presència de tot el professorat). 

*Les notes es faran arribar per correu. En el cas que hi hagi alguna reclamació, 

caldrà demanar cita prèvia amb el/la tutor/a. 

*Tot alumne/a que demani una atenció individualitzada haurà de tenir al dia el 

carnet de vacunes i portar el document acreditatiu conforme no ha estat en 

contacte amb cap persona que hagi contret el COVID-19 ni presenta 

símptomes i la seva pròpia mascareta. Aquesta atenció es farà a través d’un 

calendari intern, amb cita prèvia. 

*L’alumnat que demani ser atès al centre per assessorament (si el centre valora 

que aquesta atenció no es pot fer de forma telemàtica) serà atès pel seu/va 

tutor/a o cotutor/a, sempre amb cita prèvia. En cap cas es faran activitats de 

reforç ni de resolució de dubtes ja que aquestes s’han anat fent des del primer 

dia del confinament via telemàtica i han tingut un bon resultat. 

*Per ser atesos per l’administrativa (per temes administratius) del centre també 

s’haurà de demanar cita prèvia i presentar la mateixa documentació. 

*El centre només es farà responsable de l’alumnat que vingui sol en l’horari que 

aquest ha de romandre al centre (segons dia i hora que tingui de cita prèvia). 
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*L’alumnat haurà de completar la declaració responsable (firmada pel seus 

responsables legals) i lliurar-la quan entri al centre. 
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ANNEXOS 
 
1.CALENDARI CITA PRÈVIA 
 
Dimarts 2 de juny de 2020 
4t ESO A: Professor/a ............................. ................................................. 
 
 

Horari  Alumne/a  Confirmació  Assisteix?  
Sí No 

09:00-09:30 h 
 

    

09:30-10:00 h 
 

    

10:00-10:30 h 
 

    

     
 

 
 

2. CALENDARI DOCENTS 
 

L’Institut El Bruc seguirà torns rotatius de tot el professorat que hagi passat la 

declaració de salut, segons la seva dedicació, per tal d’atendre a l’alumnat de 

4t d’ESO i tot aquell alumnat que, junt amb un dels seus tutors familiars, ho 

sol·liciti, via cita prèvia, per una tutoria individualitzada. 

 

Qui anirà al Centre? 

Cada dia hi assistirà el personal PAS, un membre de l’Equip Directiu i un mínim 

de dos professors/es i un màxim de 5. 

 

Quin horari seguirem? 

De 09.00 a 12.00h (el personal PAS obrirà el centre a les 8:45 i el tancarà a les 

13 hores). 
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Horari tutories individualitzades: 

 

1r ESO A Tots els divendres de 09.00 a 12.00h amb cita 
prèvia 

1r ESO B Tots els divendres de 09.00 a 12.00h amb cita 
prèvia 

2n ESO A Tots els dijous de 09.00 a 12.00h amb cita prèvia 

2n ESO B Tots els dijous de 09.00 a 12.00h amb cita prèvia 

3r ESO A Tots els dimecres de 09.00h a 12.00h amb cita 
prèvia 

4t ESO A Tots els dimarts de 09.00h a 12.00h amb cita prèvia 

4t ESO B Tots els dimarts de 09.00h a 12.00h amb cita prèvia 

 
Com demanar cita prèvia? 
 
Cal que enviar un correu electrònic a la següent adreça: b7010037@xtec.cat, 
posant el nom del vostre fill/a i del tutor/a o bé trucant al Centre Educatiu i 
demanant cita a la conserge de 09:00 a 12:00 hores. 
 
El Centre us contestarà el correu proposant una hora per la tutoria 
individualitzada. 
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MARC HORARI GENERAL 
 

Dilluns 
1/06/2020 

Dimarts 
2/06/2020 

Dimecres 
3/06/2020 

Dijous 
04/06/2020 

Divendres 
05/06/2020 

Personal PAS Personal PAS Personal PAS Personal PAS Personal PAS 

Tots els 
membres de 

l’equip directiu 

1 membre 
equip directiu 

1 membre equip 
directiu 

1 membre 
equip directiu 

1 membre equip 
directiu 

 
 

4 docents:  
2 tutores d’ESO 
1 especialista 
d’anglès 
1 especialista 
de ciències 
socials. 
 

3 docents: 
1 tutora d’ESO 
1 especialista 
de Física i 
Química 
1 especialista 
d’orientació 
educativa. 

4 docents: 
1 tutora d’ESO 
1 especialista 
de tecnologia 
1 especialista 
de llengües 
1 especialista 
de Física i 
Química. 

4 docents: 
2 tutores d’ESO 
1 especialista de 
tecnologia 
1 especialista de 
llengües.  

 
 
 

Dilluns 
08/06/2020 

Dimarts 
09/06/2020 

Dimecres 
10/06/2020 

Dijous 
11/06/2020 

Divendres 
12/06/2020 

Personal PAS Personal PAS Personal PAS Personal PAS Personal PAS 

Tots els 
membres de 

l’equip directiu 

1 membre equip 
directiu 

1 membre equip 
directiu 

1 membre equip 
directiu 

1 membre equip 
directiu 

 
 

4 docents:  
2 tutores d’ESO 
1 especialista 
d’anglès 
1 especialista 
de ciències 
socials. 
 

3 docents: 
1 tutora d’ESO 
1 especialista 
de Física i 
Química 
1 especialista 
d’orientació 
educativa. 

4 docents: 
1 tutora d’ESO 
1 especialista 
de tecnologia 
1 especialista 
de llengües 
1 especialista 
de Física i 
Química. 

4 docents: 
2 tutores d’ESO 
1 especialista 
de tecnologia 
1 especialista 
de llengües.  
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Dilluns 
15/06/2020 

Dimarts 
16/06/2020 

Dimecres 
17/06/2020 

Dijous 
18/06/2020 

Divendres 
19/06/2020 

Personal PAS Personal PAS Personal PAS Personal PAS Personal PAS 

Tots els 
membres de 

l’equip directiu 

1 membre equip 
directiu 

1 membre equip 
directiu 

1 membre equip 
directiu 

1 membre equip 
directiu 

 
 

4 docents:  
2 tutores d’ESO 
1 especialista 
d’anglès 
1 especialista 
de ciències 
socials. 
 

3 docents: 
1 tutora d’ESO 
1 especialista 
de Física i 
Química 
1 especialista 
d’orientació 
educativa. 

4 docents: 
1 tutora d’ESO 
1 especialista 
de tecnologia 
1 especialista 
de llengües 
1 especialista 
de Física i 
Química. 

4 docents: 
2 tutores d’ESO 
1 especialista 
de tecnologia 
1 especialista 
de llengües.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riells i Viabrea, 27 de maig de 2020 


