Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INSTITUT PLA DE LES MORERES

INTRODUCCIÓ
El tancament sobtat el passat 12 de març de 2020 de tots els centres educatius i el
confinament absolut de tota la població, com a conseqüència de la pandèmia sanitària
produïda per la COVID-19, alterava el desenvolupament del calendari escolar tal i com
estava previst i també el desenvolupament presencial de la docència i totes les activitats
previstes.
El passat 14 d’abril de 2020 es donava el tret de sortida a un 3r trimestre escolar que es va
iniciar en confinament i docència telemàtica i que finalitzarà el proper 19 de juny de 2020,
tal i com estava previst, amb docència telemàtica. Per tant el curs 2019/2020 finalitzarà
sense activitat lectiva presencial. En conseqüència, totes les sessions d’avaluació (3a
avaluació, finals ordinàries i finals extraordinàries) i totes les proves extraordinàries de
recuperació (previstes tant al calendari general de curs com en l’actual calendari del 3r
trimestre pels dies 18 i 19 de juny de 2020) tindran lloc de forma telemàtica.
OBJECTIUS
L’entrada en una Fase 2 de desescalada en el confinament contempla una obertura dels
centres educatius per donar resposta únicament a 3 objectius bàsics:
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
Per tant, el centre no obrirà les seves portes per oferir activitat lectiva normal. L’activitat
que oferirà queda restringida als alumnes que finalitzen etapa educativa (4tESO i
2nBTX) i per aquells alumnes que sota consideració dels equips docents i/o la Comissió
d’Atenció a la Diversitat puguin necessitar d’aquest acompanyament.
●
●

●

●

●

L’accés dels alumnes al centre s’ajustarà als requisits d’accés que apareixen en
aquest mateix Pla d’Obertura.
El centre formularà una oferta d’atenció presencial en els termes que concreta
aquest Pla d’Obertura i que permeti assegurar la neteja, ventilació i desinfecció dels
espais utilitzats.
Els alumnes, o les seves famílies si s’escau, confirmaran l’assistència al centre pels
canals que el centre té actius amb la suficient antel·lació (24h) com per poder
assegurar l’assistència del professorat.
El professorat no romandrà permanentment al centre. Només s’incorporaran en
cas que tinguin petició d’assistència, bé sigui a títol individual o en grup màxim de 15
alumnes.
Per assegurar la traçabilitat, l’accés dels alumnes al centre educatiu serà controlat,
restringit i limitat.
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ALUMNAT
L’activitat que oferirà queda restringida als alumnes que finalitzen etapa educativa
(4tESO i 2nBTX) i per aquells alumnes que sota consideració dels equips docents i/o la
Comissió d’Atenció a la Diversitat puguin necessitar d’aquest acompanyament. Aquesta
presencialitat queda limitada pels casos i/o situacions que els mitjans telemàtics no han
pogut resoldre.
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari i es centrarà en els següents
aspectes:
1. Acció educativa presencial no lectiva
a. respectant sempre el caràcter voluntari- en grups de 15 alumnes com a
màxim
b. alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, 2n de Batxillerat) o
han de superar proves d’accés (PAAU) per tal de donar suport a l’assoliment
d’aquest objectiu.
2. Activitats d’orientació (sempre que amb els mitjans telemàtics no s’hagi pogut
donar resposta)
a. es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper
curs (batxillerat, formació professional i règim especial) per alumnes de
4tESO
b. En el cas de l'alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la
preparació per a les PAAU.
c. En el cas de l'alumnat que s'hagi de presentar a una segona prova
d’avaluació final, les activitats que els ajudin a superar-la.
3. Atenció personalitzada del tutor o tutora
a. amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell.
b. es poden fer tutories en grup (màxim 15 alumnes)
c. l’atenció individualitzada l’alumne només pot anar acompanyat d’un únic adult
responsable (mare, pare o tutor legal)
Els alumnes de 4tESO i 2nBTX per finalitzar etapa educativa tenen reservades unes franges
horàries d’atenció preferent. No obstant, en cas que cap alumne/família hagi concertat cita o
visita prèvia el professorat no romandrà al centre. El professorat només accedirà al
centre en cas que algun alumne/a i/o família li hagi demanat entrevista/cita pels canals que
el centre ha posat a la seva disposició.
Hi ha professorat vulnerable que sota cap concepte podrà assistir presencialment al
centre i haurà de fer totes les atencions exclusívament de forma no presencial.
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REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE
ALUMNES
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:
●
●
●
●

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies
anteriors.
Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
Calendari vacunal al dia.

En cas que el/la noi/a 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 CovID19:
● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport
ventilatori.
● Malalties cardíaques greus.
● Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells nois/es que
precisen tractaments immunosupressors).
● Diabetis mal controlada.
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu
una declaració responsable per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per
assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de
qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar del noi/a i mantenir un contacte estret amb el
centre educatiu davant de qualsevol incidència.
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.
Previsió de participació d’alumnat
Les previsions d’assistència dependrà de la franja horària:
•
•

Entre les 9h i les 10:30h la previsió màxima d’alumnat és de 30 alumnes
Entre les 11h i les 12:30h la previsió màxima d’alumnat és de 50 alumnes.
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PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són:
persones amb diabetis
●
●
●
●
●
●
●
●

malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió,
malaltia hepàtica crònica,
malaltia pulmonar crònica,
malaltia renal crònica,
immunodeficiència,
càncer
dones embarassades
més grans de 60 anys.

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del
mes de juny.
La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari
de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19. Tot el personal està
obligat a fer la seva declaració responsable a través de:
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Accesdeclaracio.aspx
Previsió de participació docent
Atenent al fet que els alumnes de 4tESO i 2nBTX, pel fet de finalitzar etapa educativa, tenen
preferència per realitzar accions educatives presencials si l’excepcionalitat del cas així ho
requereix s’ha formulat una graella d’ocupació d’espais i aules detallat tot seguit que ens
permetrà que la simultaneïtat al centre de personal docent no superi la xifra de 6 professors.
Per l’atenció dels alumnes de 1rESO, 2nESO, 3rESO i/o 1rBTX, en cas que així ho
requereixin hi haurà una disponibilitat addicional de 4 docents a més de sumar-s’hi el
personal PAE (TIS i EEE).
L’equip directiu estarà permanentment representat per la figura de com a mínim un membre.
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AULES I ESPAIS
El centre habilitarà únicament i exclusívament 6 espais, degudament identificats, per
atendre respectivament:
●
●
●
●

Atenció alumnes i/o famílies 4tESO
Atenció alumnes i/o famílies 2nBTX
Atenció alumnes i/o famílies de qualsevol altre nivell educatiu
Espai d’aïllament en cas de detecció de possible afecció per COVID-19

Els espais escollits són espais amb molta ventilació natural i amb l’espai suficient per
complir amb els requisits de seguretat. El seu ús es podrà modificar en funció de les
necessitats.
PAUTES BÀSIQUES DE VENTILACIÓ, NETEJA i DESINFECCIÓ
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys
diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de
concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en
espais exteriors de concurrència humana.
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida
dels infants 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.
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS
•

•

•

DISTANCIAMENT FÍSIC
o Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del
virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa
que els infants disposin d’un espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una
distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius,
superior al recomanat.
o Tossir i esternudar al colze, aconsellable portar paquets de mocadors de
paper d’un sol ús
RENTAT DE MANS
o El rentat de mans anirà acompanyat de la disponibilitat de solucions
hidroalcohòliques.
MASCARETES
o Indicada pel personal docent i no docent i recomanada pels estudiants si el
distanciament físic no és pot garantir.

El centre garantirà totes les mesures de seguretat establertes.
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