
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’OBERTURA DE CENTRE 
 

INSTITUT L’ALZINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) INSTRUCCIONS DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
 

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ EDUCATIVA: 
 

1. EL SUPORT LECTIU I D’ORIENTACIÓ, FENT ESPECIAL ÈMFASI EN ELS FINALS D’ETAPA EDUCATIVA. 
 
2. L’ACOMPANYAMENT TUTORIAL I EMOCIONAL DE TOT L’ALUMNAT. 
 
3. FACILITAR LA PLANIFICACIÓ DELS DIFERENTS ESCENARIS DEL CURS 2020-2021 EN CADA CENTRE, TOT INCIDINT 
EN EL TREBALL ORGANITZATIU DEL RETORN. 

 

INSTITUTS I CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI, BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS DE          
RÈGIM ESPECIAL, DE FORMACIÓ D’ADULTS I ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 

 
S’ordena l’obertura de tots els centres públics i concertats en municipis en fase 2 per a dur-hi a terme les activitats                     
següents: 
 

1. 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, 2n de Batxillerat...) o han de superar                   
proves d’accés (PAU, CF...). I tot aquell alumnat que ho sol·liciti específicament, per poder rebre acció tutorial,                 
d’orientació o seguiment. 
 

- Això comporta l’obertura dels instituts en Fase 2 
 
- 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. 
 
- Cada centre serà netejat i desinfectat prèviament 
 



- Cada centre haurà d’elaborar un Pla específic d’obertura, adequat al Pla del Departament aprovat pel                
PROCICAT i a les orientacions específiques que es dictin, tant pel que fa a espais com al personal dels                   
centres. 
 
- 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. 
 
- 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).  
 
- En el cas dels alumnes de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la preparació per a les PAAU. 
 
- En el cas dels alumnes que hagin de presentar-se a una segona prova d’avaluació final, les que els ajudin a                     
superar-la. 
 

2. Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne en qualsevol curs i nivell. 
Cada centre haurà de preveure els alumnes, el professionals que els atendran i decidir com es farà en cada cas. 
 

- Tutoria individual: 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. 
 
- Tutoria grupal: es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes. Les finalitats                  
d’aquesta atenció són: 
 

- 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. 

 
2) FASE 2 (PREVISIÓ 8 DE JUNY) 
 
 
3) FINS TANCAMENT LECTIU DEL CURS (19 DE JUNY) 
 
 
4) REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA 
 

Per assistir al centre educatiu, TOTHOM ha de complir els següents requisits: 
 

- 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. 
 

ALUMNAT 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. 
 
- Diabetis mal controlada. 
 



- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 

PERSONAL DOCENT I PAS No podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc                     
són: 

- Tenir més de 60 anys. 
 
- Patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals. 
 
- Les immunodeficiències. 
 
- Les dones embarassades. 
 

EL/LA TREBALLADOR/A, PRÈVIAMENT, HAURÀ DE SIGNAR UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE. 
 
 

5) MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS: 
 
5.1 DISTANCIAMENT FÍSIC: 
 

- Que l’alumnat disposi d’un espai d’uns 4 m2 . 
 
- Mantenir una distància aproximada d’1,5-2 metres entre les persones als centres educatius 
 
- Disminuir el nombre d’alumnes per aula i mantenir grups reduïts i estables. (ESO i BATX màx. 15 per espai) 
 
- Evitar els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. 
 
- Les entrades i sortides del centre seran esglaonades, en intervals de 15-20 minuts i evitant les aglomeracions.  
 
- El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. 



 
- Cal que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar. 

5.2 RENTAT DE MANS: 
 
Garantir diversos punts de rentat de mans (dispensadors de solució hidroalcohòlica, dosificador de sabó, tovalloles d’un sol ús.) 
 
Punts estratègics (accessos al centre i als passadissos...) 
 
L’ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans. 
 
ALUMNAT: 

 
- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 
 
- Abans i després dels àpats 
 
- Abans i després d’anar al WC (infants continents). 
 
- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 
PROFESSORAT I PAS: 
 

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat. 
 
- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments. 
 
- Abans i després d’anar al WC.  
 
- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf


 
 

5.3 MASCARETES: 
 

Cal seguir les normes establertes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 
 
L´ús de mascaretes (higièniques, personal i d’un sol ús, normalitzades per UNE): 
 

ALUMNAT: 
 
Pel cas que hi hagi moments en que es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que els alumnes                    
assisteixin al centre amb mascareta higiènica. 
 

PROFESSORAT I PAS: 
 

Indicada en tot moment  
 
 

5.4 VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 
 

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. 
 
La neteja dels espais és fonamental. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys                   
diària. 
 
Neteja de tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. 
 

https://youtu.be/EKGO6SRjJWU


El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre l’alumnat si no se’n fa una desinfecció després del seu                      
ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material. 

 
5.6 HORARI I GESTIÓ DEL CENTRE 
 

ALUMNAT: 
 
Enviament a les famílies de l’alumnat de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat d’un formulari per saber si estan interessades a                     
assistir al centre.  

 
LÍNIA DE TREBALL: 
 

L’alumnat de 2n de Batxillerat i 4t d’ESO serà atès individualment en horari de matí un cop a la setmana mitjançant                     
cita prèvia i tenint en compte la disponibilitat del professorat. Es prioritzarà l’assessorament d’orientació acadèmica               
(batxillerat, formació professional i règim especial) i l’acompanyament emocional.  
 
El tutor/La tutora de seguiment s’encarregarà de fer aquesta orientació/ acompanyament i d’enviar un correu a la persona                  
interessada amb la proposta d’hora de trobada.  

 
 

PROFESSORAT: 
 

El professorat ha de presentar una declaració responsable per conèixer la seva vulnerabilitat (no cal especificar en cap                  
cas a la Direcció el motiu d’aquesta vulnerabilitat). És necessari enviar-la per poder organitzar especialment el curs                 
20-21.  
Només caldrà que assisteixi al centre el tutor/a de seguiment, sempre que no sigui persona vulnerable. Si és persona                   
vulnerable, podrà fer la trobada virtual si l’alumnat s’hi avé. En el cas que l’alumne/a necessiti anar el centre, l’atendrà                    
una persona del centre. 
FASE 2: Aquell professorat que vulgui anar al centre per poder treballar-hi (NOMÉS fer les classes virtuals i/o recollir                   
estris personals del departament) ho podrà fer sempre que respecti les mesures sanitàries. Prèviament haurà de posar-se                 



en contacte amb l’institut (93 340 98 50) per informar de l’espai de treball, el dia i l’hora. Recordeu que les classes                      
segueixen sent virtuals fins a final de curs.  
 

        5.7 CONTROL DE SÍMPTOMES 
 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable. 
 
Es recomana que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la temperatura diàriament abans d’entrar al centre. 
 
La direcció del centre haurà d’actuar davant la detecció de possibles símptomes de COVID dels alumnes i del personal d’acord                    
amb el protocol que es farà arribar als centres educatius. 
 
Si apareix un cas sospitós, és imprescindible una bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primària més proper o                    
de referència pel centre educatiu. 

 
 
 
 
 


