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PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT JOSEFINA CASTELLVÍ I PIULACHS 

 

1. Introducció 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el marc de la desescalada de la fase 2 ha                   

ordenat l’obertura dels centres educatius mitjançant l’elaboració d’un pla específic de cada centre.             

Aquest pla ha de complir amb les mesures de distanciament i higiene, l’adequació d’espais i l’avaluació                

del grau de vulnerabilitat de l’alumnat així com del personal que hi treballa. 

Els diferents apartats d’aquest pla recullen les condicions de tornada al centre de forma presencial, els                

requisits tant per a l’alumnat com per al personal de l’institut, l’organització de grups i professorat, així                 

com la planificació de les actuacions personalitzades amb l’alumnat més vulnerable.  

El pla presencial està previst dur-lo a terme entre els dies 8 i 19 de juny.  

 

2. Objectius del pla  

D’acord amb les indicacions del Departament d’Educació els objectius d’aquesta pla són:  

1. Donar suport lectiu i d’orientació a l’alumnat de forma presencial 

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat de forma presencial 

Pel que fa al primer objectiu cal dir que el nostre centre, des del 17 de març, ha estat donant suport                     

lectiu a tot l’alumnat, des de primer de l’ESO a segon de Batxillerat, a través de l’eina Classroom i del                    

Meet Hangouts,  fent diàriament videoconferències mitjançant un horari planificat.  

Aquest suport lectiu s’ha intensificat durant aquestes setmanes en el cas dels alumnes de segon de                

batxillerat per tal de preparar la prova PAU.  

Durant el mes de maig s’han convocat diferents videoconferències d’orientació. I setmanalment els             

alumnes tenen una hora de tutoria grupal i una altra de tutoria individualitzada a tots els nivells.  

Pel que fa al segon objectiu, el nostre alumnat ha gaudit de l’acompanyament tutorial i del suport                 

emocional per part del tutor o tutora.  

A més, s’han detectat casos que han necessitat un suport extra i aquest ha estat donat per                 

l’orientadora del centre i la integradora social. Aquest suport es fa setmanalment amb la coordinació               

entre els/les tres professionals i amb la intervenció dels Serveis socials i tècnics de l’Ajuntament.  
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3. Actuacions amb l’alumnat  

Actuació Nivell  Observacions 

Suport lectiu 
 

1r ESO a 2n BTX Fonamentalment de forma virtual VC de totes 
les matèries lectives. 

Suport lectiu PAU 2n BTX  Es prioritzarà suport format virtual. S’intenta 
evitar exposició al risc. S’han incrementat el 
nombre d’hores de suport per matèria.  
 

Proves i altres 
activitats lectives 

1r ESO a 2n BTX Format virtual 

Acompanyament 
emocional 

1r ESO a 2n BTX Format virtual i format presencial 
A demanda de les famílies i alumnat.  
En els casos que el centre consideri es farà 
proposta per part de tutor/a, orientadora i 
TIS per fer l’acompanyament en format 
presencial.  

Recollida de llibres 
i material a les 
aules  

1r ESO a 2n BTX A la fase 3. Es comunicarà a les famílies via 
correu electrònic.  
Es farà esglaonadament amb cita prèvia. 

Retorn de llibres 
en préstec de la 
biblioteca o del 
professorat 

1r ESO a 2n BTX A la fase 3. Es comunicarà a les famílies via 
correu electrònic. 
Es farà esglaonadament amb cita prèvia. 

Comiat dels 
alumnes de 4t ESO 
i 2n BTX 

1r ESO a 2n BTX En el moment en el qual el risc de contagi 
sigui mínim. 

 

Atès que la part de suport lectiu està molt organitzada i té un gran abast a tots els nivells, a l’atenció                     

presencial prioritzarem els suports emocionals a l’alumnat vulnerable que ha estat tractat i seguit pels               

professionals esmentats.  
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4. Organització de l’acció educativa presencial  

Nombre d’alumnes dels nivells previstos que assistiran presencialment al centre 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BTX 2n BTX 
4 2 4 2 1 1 
 

Aquests alumnes són els que han manifestat que vindran de forma voluntària. 

A més, el centre es posarà en contacte amb altres alumnes dels quals ha fet seguiment durant els 

mesos de confinament per tal de fer algunes entrevistes personalitzades, sempre i quan les famílies ho 

autoritzin.  
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Organització de grups d’alumnes i del professorat 

Grups Organització 
del grup 

Professorat 
o personal 
del centre 

Nombre de 
dies  

Nombre 
d’aules 
ocupades 

Observacions 

1rA Petit grup TIS 
Orientadora 
Professorat 
equip 
docent 

1 2 Prèvia cita  

1rD Petit grup Professorat 
equip 
docent 
TIS 

2 2 Prèvia cita 

2nC Petit grup Tutor 
TIS 

1 3 Prèvia cita 

3rA Petit grup Tutor 1 3 Prèvia cita 

3rB Petit grup Professorat 
equip 
docent 
Orientadora 

1 3 Prèvia cita 

3rC Petit grup Tutora 1 3 Prèvia cita 

3rE Petit grup Professorat 1 2 Prèvia cita 

4.3 Petit grup Tutora  1 3 Prèvia cita 
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Horaris del grups indicant l’hora d’entrada, l’hora de sortida i de l’espai que ocupa cada grup-classe 

DILLUNS 8 DE JUNY DIMARTS 9 DE 
JUNY 

DIMECRES 10 DE 
JUNY 

DIJOUS 11 DE JUNY 
DIVENDRES 12  DE 

JUNY 
9.00 – 10.00 Suport 
Emocional Alumnat 
Grup 2nD  Aula 03 

9.30 – 10.30 
Suport 

Emocional 
Alumnat Grup 
1rD  Aula 04 

9.00 – 10.30 
Suport 

Emocional 
Alumnat Grup 

3rE  Aula 03  

9.00 – 10.00 Suport 
Emocional Alumnat 
Grup  2nB   Aula 03  

9.30 – 10.30 
Suport Emocional 

Alumnat Grup 
1rA  Aula 03 

 10.30-11.30 Suport 
Emocional Alumnat 
Grup 2nD    Aula 04 

10.30-11.30 Suport 
Emocional Alumnat 
Grup 2nB   Aula 04  

12.00 – 13.00   Suport 
Emocional Alumnat 
Grup 2nD    Aula 02  

12.00 – 13.00 
Suport 

Emocional 
Alumnat Grup 
1rD    Aula 04  

12.00 – 13.00 
Suport Emocional 

Alumnat Grup 2nB  
Aula 02  

12.00-13.00 
Suport Emocional 

Alumnat Grup 
1rA   Aula 04  

DILLUNS  15  DE JUNY DIMARTS 16  DE 
JUNY 

DIMECRES 17  DE 
JUNY 

DIJOUS 18  DE JUNY 
DIVENDRES 19 DE 

JUNY 
9.00 – 10.00 Suport 
Emocional Alumnat 
Grup  3rC  Aula 03  

9.00 – 10.00 
Suport 

Emocional 
Alumnat Grup 2n 

C  Aula 03  

9.00 – 10.00 
Suport 

Emocional 
Alumnat Grup 
3rB  Aula 03 

9.00-10.00 Suport 
Emocional Alumnat 
Grup 3rA   Aula 03  

9.00-10.00 
Suport Emocional 

Alumnat Grup 
4.3   Aula 03  

10.30-11.30 Suport 
Emocional Alumnat 
Grup 3r C   Aula 04  

10.30-11.30 
Suport 

Emocional 
Alumnat Grup 
2nC   Aula 04  

10.30-11.30 
Suport 

Emocional 
Alumnat Grup 
3rC   Aula 04  

10.30-11.30 Suport 
Emocional Alumnat 
Grup 3rA  Aula 04  

10.30-11.30 
Suport Emocional 

Alumnat Grup 
4.3  Aula 04 

12.00 – 13.00   Suport 
Emocional Alumnat 
Grup  3rC    Aula 02  

12.00 – 13.00 
Suport 

Emocional 
Alumnat Grup 
2nC    Aula 02  

12.00 – 13.00 
Suport 

Emocional 
Alumnat Grup 
3rC   Aula 02  

9.00-10.00 Suport 
Emocional Alumnat 
Grup  3A   Aula 02  

9.00-10.00 
Suport Emocional 

Alumnat Grup 
4.3   Aula 02  
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Recursos 

Recursos materials 

Mascareta higiènica 
amb compliment 
de norma UNE 

L’alumnat l’ha de 
portar de casa 
 
 

No es podrà entrar al centre sense 
mascareta, ja que NO podem garantir 
al 100% ,  amb alumnat adolescent, el 
manteniment de la distància.  

Guants  L’alumnat els ha de 
portar de casa  

Hi haurà solució hidroalcohòlica a 
disposició per fer una desinfecció a 
l’arribada i sortida del centre 

Sabó Hi haurà sabó als 
lavabos pel rentat de 
mans i tovallons de 
paper 

S’intentarà evitar l’ús del lavabo, si no 
és una urgència 

 

Recursos humans previstos 
Personal 
d’administraci
ó i serveis 

Professorat 
tutor/a 

Professorat 
ESO 

Professorat 
BTX 

Membres 
equip 
directiu  

Personal 
neteja  

1 10 15 5 2 1 
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5. Mesures de protecció i prevenció. Mesures de seguretat 

 
Per tal de preservar la salut de l’alumnat, del professorat i del personal que treballa al centre és 
necessari tenir en compte un seguit de mesures, que d’altra banda no deixen de ser aprenentatges 
relatius a l'educació per a la salut.  
Entre aquestes mesures es destaquem les següents: 
 

● Distanciament físic, mínim 1.5 metres.  

● Les entrades al centre seran esglaonades, tot mantenint la distància esmentada. 

● Les mares i pares no podran entrar al centre, tret que siguin convocats pel tutor/a. En aquest 

cas, només hi assistirà un dels progenitors o tutor/a legal. 

● Les persones que accedeixin al centre es rentaran les mans a l’arribada a l’edifici,  mínim un cop 

cada dues hores i després d’anar al lavabo,  i abans de sortir del centre.  

● Els espais, especialment, aules, despatxos i sala de professorat  es ventilaran abans de 

l’arribada de l’alumnat i personal al centre i després de la sortida.  

● Els diferents torns d’alumnes d’un grup-classe no ocuparà el mateix espai.  

● La desinfecció dels espais es realitzarà de forma diària i seguint les recomanacions de neteja i 

desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 

● A la neteja dels espais es tindrà especial cura amb punts claus com manetes  de porta, taules, 

interruptors, finestres, armaris, teclats d’ordinadors i ratolí, aixetes, cadires i qualsevol 

superfície.  

● Els lavabos es dotaran amb sabó de tovalloletes d’un sol ús. 

● L’entrada al centre estarà dotada de solució hidroalcohòlica, aixì com la sala de professorat. 

● L’ús de la mascareta és obligatori per alumnes i personal del centre així com per a qualsevol 

membre de la comunitat educativa que necessiti accedir-hi.  

● El personal del centre (professorat i personal d’administració) ha fet una declaració            

responsable sobre el seu estat de salut. El personal que formi part del grup de risc (edat major                  

de 60 anys, malalties respiratòries, malalties cardíaques, diabetis, hipertensió ...) no assisteixen            

a l’institut. La seva feina es desenvoluparà exclusivament de forma presencial.  

● En el cas de l’aparició de símptomes en un alumne/a durant la seva presència al centre quedarà                 

aïllat de la resta, en un espai específic, i s’avisarà a la família. Es farà un canvi de lloc del grup i                      

l’espai es desinfectarà.  
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● Si l’aparició de símptomes és en un o una treballador/a del centre marxarà del centre i no                 

podrà assistir-hi.  

Amb aquestes mesures es garanteix la seguretat de l’alumnat i de tot el personal del centre.  

6. Requisits per l’assistència voluntària de l’alumnat 

D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el retorn al               

centre per aquest període és voluntari pels alumnes.  

Per poder reincorporar-se a l’institut és necessari que els alumnes compleixin els requisits següents: 

a) Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,            

diarrea, malestar..) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) Que no sigui o hagi estat positiu pel Sars-Cov2 durant els 14 dies anteriors. 

c) Que no hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat per Sars-Cov2 o simptomatologia               

compatible els 14 dies anteriors. 

d) Calendari vacunal al dia. 

e) Cal portar mascareta obligatòria i guants.  

f) Presentació OBLIGATÒRIA de la declaració responsable per part de les famílies o alumnes              

majors d’edat, conforme l’alumne/a compleix els requisits per assistir-hi. L'adreça on es troba la              

declaració responsable és:  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/

A817.pdf (alumnat menor de 18 anys). 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/

A820.pdf (alumnat major de 18 anys). 

En el cas que l’adolescent presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el               

risc de gravetat en cas de contraure la infecció per Sars-CoV2, valoreu la idoneïtat de reprendre                

aquesta activitat. Es consideren malalties de risc per la Covid-19: 
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-    Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de ventilació 

-          Malalties cardíaques greus 

-          Malalties del sistema immunitari 

-          Diabetis mal controlada 

-          Malalties neuromusculars moderades o greus 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles. Si l’adolescent presenta               

símptomes compatibles amb el COVID-19 o apareix cap cas a l’entorn familiar haurà d’informar al               

centre educatiu i l’alumne no podrà assistir a l’institut.  

 

Viladecans, 5 de juny de 2020 

 

NOTA: Aquest document ha estat comunicat al Consell escolar de l’Institut a la sessió realitzada el                

divendres, 5 de juny a les 13:30 hores, de forma virtual, amb l’assistència de representants de tots els                  

estaments.  
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