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1 Introducció 
 

 

Seguint les indicacions del Sr. Conseller, a partir de l'1 de juny s'obriran els centres educatius de forma 

planificada, esglaonada, respectant les mesures de seguretat i  per fer acompanyament i orientació. 

Se’ns demana a l’equip directiu del centre l’elaboració d’un  Pla de reobertura de centres, que haurà 

de ser aprovat pel Consell escolar i penjat al web de centre. Cal tenir en compte que és possible que 

en els propers dies es rebin algunes indicacions complementàries o que, fruit del debat o l'intercanvi, 

puguem creure convenient actualitzar alguns aspectes del pla (per exemple,  el nombre actualitzat 

de professionals que ha tramès la declaració responsable, o altres aspectes). Per la qual cosa 

sol·licitem als consell escolar que autoritzi l'equip directiu a incorporar noves versions, fruit de la 

necessària actualització, amb el compromís de comunicar els canvis o sotmetre les noves versions a 

una eventual aprovació posterior. 

En el nostre cas, hi ha convocatòria formal de Consell escolar per al dijous 28 de maig a les 8h del 

matí. 

L’objectiu que ens hem plantejat a l’hora de l’elaboració d’aquest document és que sigui  inclusiu, 

d'acompanyament i segur. I sobre tot, realista, tocant de peus a terra, segur i assumible en la realitat 

del centre. 

Les prioritats d’aquest pla son: 

 La seguretat dels nostres estudiants, famílies i personal treballador del centre. 

 

 El suport d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa. És a dir, acció 

educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en grups entre 5 i 10 alumnes 

com a màxim, en els següents casos: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO,  

2n de Batxillerat, CAFEMN, 2n EAS) o han de superar proves d’accés 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. 

 

 El retorn de l’alumnat ha de ser voluntari,  gradual, en horaris esglaonats i garantint en tot 

moment les mesures d’higiene,  prevenció i el distanciament físic de 2 metres. No podem 

fer venir al centre tot l’alumnat, en tota la franja de classes, a la vegada. 

 

 L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat, tant en nivells de final etapa com 

intermitjos. Els suport per tal de superar el curs, l’orientació en la tria de matèries del proper 

curs i el recolzament per tal d’assolir els objectius personals, emocionals i acadèmics. 

 

  



 

 

2 Personal de centre (professorat, PAS, personal de neteja i manteniment) 

 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, tot el personal de centre (professorat, PAS, 

personal de neteja i manteniment, equip directiu) abans de poder accedir al centre ha d’haver fet la 

“declaració responsable” obligatòria, a través de la qual el Departament pot informar a la direcció 

sobre la disponibilitat de personal no vulnerable i que pugui incorporar-se en la reobertura del centre.  

L’administració considera personal vulnerable:  

 majors de 60 anys 

 dones embarassades 

 malalties cardiovasculars i hipertensió arterial 

 diabetis 

 malalties pulmonars cròniques 

 càncer 

 immunodepressió 

El professorat mantindrà la seva tasca docent virtual, programada i compatibilitzarà (especialment 

els tutors/es que no siguin vulnerables) amb l’acompanyament i l’orientació presencial als seus 

tutorands, prèviament convocats i sempre que aquests i les seves famílies facin valer la seva 

voluntarietat. L’alumnat que no pugui ser atès al centre pel seu tutor/a  (en situació vulnerable), serà 

rebut i acompanyat per l’equip directiu que pugui exercir la presencialitat (secretària, cap d’estudis i 

directora). 

El personal vulnerable no podrà tenir activitat presencial a les activitats del centre durant el 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. 

El personal assistent al centre farà servir els EPIs que facilitarà el Departament d’Educació. Cadascú 

ha de tenir cura de protegir-se i protegir la resta de personal i alumnat amb qui estarà en contacte. 

De les 51 persones (professorat + PAS)  del centre, totes han fet la declaració responsable de les quals 

7 persones són personal vulnerable.  

Cal tenir en compte que és possible que en els propers dies es rebin algunes indicacions 

complementàries o que, fruit del debat o l'intercanvi, puguem creure convenient actualitzar alguns 

aspectes del pla (per exemple el nombre de professionals que ha tramès la declaració responsable). 

 
  



 

 

3 Alumnat 

 

El Departament d’Educació ordena l’obertura de tots els centres públics i concertats en municipis en 

fase 2 per a dur-hi a terme les activitats següents:  

 Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en grups entre 5 i 10 

alumnes com a màxim, en els següents casos: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació 

(4t d’ESO,  2n de Batxillerat, CAFEMN, 2n EAS) o han de superar proves d’accés 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. 

 
 Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. Aquesta 

és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura de certs espais del 

centre, de fàcil trànsit. 

 

 El centre ha  dissenyat un calendari de reincorporació dels alumnes als centres en franges 

horàries i grups que no excedeixen de 10 alumnes. 

 

 

 L'assistència al centre serà sempre voluntària per decisió de la família,  en el dia i hora que 

indicarà el tutor/a prèviament amb un correu personalitzat.  Aquesta assistència serà per tal 

de fer l'acompanyament en la transició al proper curs, per orientar en els resultats dels 

informes d'avaluació final ordinària, per aconsellar en tria de matèries optatives per al curs 

vinent, per fer recolzament emocional,  entre d'altres aspectes. 

 

 Els alumnes portaran els seus propis EPIs.  

 

 L'alumnat que accedirà al centre, no ha de portar material escolar propi des de casa, ha de 

respectar les recomanacions i requisits sanitaris del Departament d'Educació, i 

prèvia declaració responsable del tutor/a legal en cas que sigue menor o del propi alumne si 

és major d'edat. 

 

 En cas que l'alumne assisteixi al centre el dia indicat pel tutor/a, les famílies o persones 

tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració 

responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els seus fills amb 

símptomes a la llar, d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 

en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu 

davant de qualsevol incidència. El tutor/a de grup farà arribar prèviament per correu 

electrònic a la família el model declaració responsable. L'alumne lliurarà aquesta declaració 

responsable al tutor/a que les dipositarà a Secretaria. La declaració responsable de la mare, 

pare o tutor/a legal ha de deixar  constància que el seu fill/a (el propi alumne/a si és major 

d’edat): 

  



 

 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. 

 

 El model de Declaració responsable figura en l’annex 1 i 2 (famílies i alumnat major d’edat 

respectivament). 

 

 El dies de reunió amb els tutorands,  a més del suport emocional i tota l'orientació que 

requereixi cada alumne, s’informarà els estudiants sobre els terminis i processos de 

preinscripció i matrícula de nivells acadèmics superiors als que finalitzen, informació de 

continuïtat als alumnes que es mantenen al centre, com ara la recollida de material de l’aula 

o taquilles amb la màxima seguretat, documentació com el consell orientador o els resultats 

de les proves de 4t, així com els informes per a les famílies, que ajudaran tant l’alumne com 

la família a prendre decisions per al proper curs 20-21, amb el màxim acompanyament 

emocional possible. 

4 Espais 

 

El centre ha analitzat els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats presencials, 

tenint en compte que han de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas 

de contagi. L’alumnat serà el mateix en el mateix espai (la seva pròpia aula –classe), amb el mateix 

docent, en aquest cas el tutor (en cas de vulnerabilitat d’aquest, serà el cap d’estudis, la secretària i 

la directora). 

La presència prevista d’1 o 2 nivells diferents en diverses franges horàries permet la no coincidència 

de gran nombre d’alumnat. Es preveu que no hi hagi en tot el centre, en els diversos torns i 

agrupaments, més de 40 persones en total, distribuïdes per tot l’espai. 

5 Fluxos de circulació 

 
  
 
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’han establert circuits  d’entrada i sortida 

amb els cartells explicatius i amb indicacions de no tocar barana de l’escala, pany de porta, etc. 

Les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre son en diferents 

horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat 

i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.  

Els docents vetllarem perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi 

d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.  

  



 

6 Horaris 

 

La definició dels horaris previstos pretén adaptar-se a les recomanacions del Departament d’Educació 

en seguretat, no aglomeració de persones, prevalent l’acompanyament emocional i l’orientació.  

Considerem que serà bo el retrobament dels estudiants entre sí en petits grups i amb els seu tutor/a, 

així com l’atenció individual si algun estudiant ho necessita. 

El tutor/a comunicarà per email entra altra informació a família i estudiants els dies i hores en els que 

els podrà acollir, si voluntàriament així ho desitgen, acompanyat de la corresponent declaració 

responsable del tutor/a legal o del propi alumne si és major d’edat. 

El següent calendari té previstes la distribució dels grups d’ estudiants en diverses franges horàries. 

Els noms dels diversos estudiants no poden figurar en aquest document, evidentment  de privacitat 

de dades. El tutor/a del grup classe els informarà detalladament, tant a l’estudiant com a la família. 

 

CALENDARI RETROBAMENT AMB ALUMNAT AL CENTRE 
1a setmana juny 

 dilluns  dimarts  dimecres dijous dijous divendres 

 1 2 3 4 4 5 

      
 2n BATX 2n EAS 2n EAS CAFEMN A CAFEMN B 1 EAS 

 

CALENDARI RETROBAMENT AMB ALUMNAT AL CENTRE 
2a setmana juny 

 dilluns  dimarts  dimarts  dimarts  dimecres dimecres dijous dijous dijous divendres divendres divendres  

 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12  

         
 2n EAS 

1r ESO 
A 

1r ESO 
B 

1r ESO 
C 

2n ESO 
A 

2n ESO 
B 

4t ESO 
A 

4t ESO 
B 

4t ESO 
E 3r ESO A 

3r ESO 
B+AO 3r ESO E  

 

 

 
CALENDARI RETROBAMENT AMB ALUMNAT AL CENTRE 

3a setmana juny 

dilluns  dilluns  dilluns  dilluns  dilluns  dimarts  dimarts  dimecres dimecres dimecres dijous dijous dijous dijous divendres divendres divendres 

15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 

 

1 
ESO 

A 

1 
ESO 

B 

1 
ESO 

C 

2n 
ESO 

A 

2n 
ESO 

B 
3r ESO 

A 
3r ESO 

B 
3r ESO 

E 
1r 

EAS 

4t 
ESO 

A 

4t 
ESO 

B 

4t 
ESO 

E 1r BAT   2n BAT 



 

7 Annexos 1 i 2. Models Declaració responsable  
 

 

 

 

 



 

 

 


