PLA D’OBERTURA DEL CENTRE

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet
l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats
sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i
vulnerabilitat d’alumnat i personal. Segons aquestes mesures, les instruccions per a l’INS Manuel de
Pedrolo són les que es detallen en el present document.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny de 2020.

1. ALUMNAT.
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. Donarem prioritat de retorn a l’alumnat en
situació socioeconòmica de major vulnerabilitat.
En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO donarem prioritat a activitats d’orientació dels estudis possibles a
seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial). En el cas de l'alumnat de 2n
de Batxillerat, activitats relacionades amb la preparació per a les PAU (presencials fins al 19 de juny,
i telemàtiques fins a finals de mes).
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 d’espais concrets del centre de
manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic
familiar amb el tutor o tutora a l’aula. L’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una
atenció de grup, 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 EAP 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;
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.

1.1 Requisits. Per poder reincorporar-se, l’alumnat ha 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 sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
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●
●

Que no hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.
Calendari de vacunes al dia.

En cas que l’alumne 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 COVID-19:
● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
● Malalties cardíaques greus.
● Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells alumnes que precisen
tractaments immunosupressors).
● Diabetis mal controlada.
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, contactarem amb les seves famílies per saber
quant alumnat es reincorporarà de manera presencial (formulari de Google, enllaç a la carta a la qual
també s’acompanya aquest Pla). Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de
retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que facilitem amb aquest Pla,
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 de
l’infant 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.

2. PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ
EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.
Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, ha fet la seva declaració de responsabilitat
per la qual declara que no pateix cap malaltia que li impedeix d’assistir al centre.
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 severa
● malaltia pulmonar crònica
● insuficiència renal crònica
● immunodepressió
● càncer
● dones embarassades
● persones més grans de 60 anys
● obesitat mòrbida (IMC>40)
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Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny.
La presència del professorat es limitarà a aquells que tinguin alguna activitat lectiva en el centre o
que hagin tingut una cita prèvia amb algun tutorand dels cursos de 1r, 2n o 3r d’ESO o 1r de
batxillerat i a 2 membres de l’equip directiu. Atès que el nombre de docents necessaris és molt
petit, la de professors serà un espai prou gran per mantenir la distància de seguretat.

3. ESPAIS I GRUPS.
El centre estableix els espais disponibles per organitzar el reinici de les activitats presencials, tenint
en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests han de ser estables i fixes, per poder tenir la
traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre ha de ser el mateix (grups de 15, com a
màxim) i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de
moure, és el docent.
Tota l’activitat docent es concentrarà en el pis superior del centre, atès que les aules d’aquest espai
son més grans (uns 60 m2).
La distribució d’espais i grups serà la següent:
a) 2n de batxillerat
S’organitzaran dos grups (1 i 2) de 16 alumnes (la mida de les classes permet manter la distància de
seguretat) dividits en funció de la seva modalitat, que coincideix amb la del grup classe. El dies en
què es fan matèries de modalitat, els alumnes poden variar en funció de la classe, però sempre
estaran amb companys del seu grup.
Les aules destinades a 2n de batxillerat seran quatre. La distribució d’espais i grups serà la següent:

3

b) 4t d’ESO
S’ocuparan també només espais del pis superior.
S’organitzaran fins a 4 grups per a la primera franja horària, dividits en funció del grup classe
original i amb la seva tutora per treballar l’acompanyament personal.
a) 4A: 5 alumnes. Aula 4A (60 m2 amb equipament informàtic)
b) 4B: 4 alumnes. Aula 4B (60 m2)
c) 4C: 4 alumnes. Aula 4C (60 m2)
d) 4D: 1 alumne. Aula 3E (50 m2)
La segona franja es destinarà a fer activitats d’orientació telemàtica.
Per organitzar la feina i garantir la distància de seguretat s’utilitzarà l’aula Informàtica 1
(grups B i C) i l’aula de 4A (grups A i D) que també està equipada amb ordinadors.
c) Tutories individualitzades d’altres cursos
Si hi ha demanda, es faran a la biblioteca (120 m2) i amb una mampara de seguretat entre
l’alumne i els seus familiars (si és el cas) i el tutor o tutora.

4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ.
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre establirem circuits i organitzarem la
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:
- Entrades i sortides. Només s’accedirà al centre per l’entrada principal. La conserge disposarà
de la llista d’alumnes autoritzats a accedir al centre.
- El primer dia, en entrar, es lliurarà el document de salut i es prendrà la temperatura a
alumnat i professorat a mesura que vagin accedint al centre. Si l’alumnat no duu mascareta,
no duu el document de declaració o la temperatura és anormalment alta, no se li permetrà
l’entrada al centre.
- L’alumnat anirà amb la mascareta posada fins a l’aula assignada. Només es podrà sortir de
l’aula en cas d’extrema necessitat. Els únics serveis habilitats seran els del pis superior, que
tindran un servei permanent de neteja, i els del professorat.
- La sortida al pati es farà en grups separats. L’alumnat de 4t d’ESO podrà compartir grup (atès
que són 15). Els dos grups de batxillerat tindran un espai de pati diferenciat. La zona de pati
es limitarà a la part davantera del pati de l’institut. En cap cas no es podrà sortir a l’exterior
durant el pati. Tot l’alumnat i el professorat durà mascareta durant el pati.
- El retorn a l’aula es farà de forma esglaonada, seguint les indicacions del professorat
responsable.
- La sortida també es farà de forma esglaonada. L’únic espai del centre que s’utilitzarà serà
l’entrada, les escales d’accés al pis superior i tot el pis superior (excepte els laboratoris).
- Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els
lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.
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5. MENJADOR.
No hi haurà servei de menjador ni de bar.

6. TRANSPORT ESCOLAR.
El criteri general és que només en casos específics es reactivarà el servei de transport escolar. Per
tant, d’acord amb els plans d’obertura i el que es preveu en aquest apartat, només es reactivaran
aquelles rutes que siguin estrictament necessàries. Les rutes de transport que es podran reactivar
són les existents. En conseqüència, no se’n podran crear de noves. En canvi, es podran proposar
modificacions en els horaris com a conseqüència de la modificació dels horaris d’obertura dels
centres durant el mes de juny. També es podran suprimir parades en funció dels usuaris. Els centres
que tenen alumnat usuari de transport escolar hauran de proposar al consell comarcal corresponent
i als serveis territorials corresponents la reactivació de les rutes necessàries per possibilitar
l’assistència dels alumnes de transport que hagin manifestat la voluntat d’assistir al centre i que es
trobin en alguns dels grups següents:
● Alumnat de 4t d’ESO.
● Alumnat de 2n de batxillerat.
● Alumnat d’ESO que viu en petits municipis i que ha estat “desconnectat” per raons del
desequilibri territorial.
Ja s’ha enviat al Consell Comarcal la relació d’alumnes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat usuaris del
transport escolar que han manifestat que volen venir al centre. L’horari d’aquest transport s’ha
consensuat amb la resta de centres de Tàrrega: de 9,00 a 13,30

7. MATERIAL ESCOLAR.
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en
paper, excepte en casos imprescindibles.
Si es requereix l’ús d’ordinador, es recomana que cada alumne porti el seu. El centre facilitarà la
connexió a internet i un lloc segur per guardar l’ordinador durant l’esbarjo.
En el cas de 4t d’ESO, s’utilitzaran els ordinadors del centre, que seran netejats i desinfectats en
acabar la classe.
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8. HORARIS.
D’acord amb els altres centres educatius de Tàrrega, s’ha establert el següent horari d’activitat a
l’institut:
DILLUNS

9-10:30

- CLASSES PAU 2n BAT
- ORIENTACIÓ 4t ESO

DIMECRES
- CLASSES PAU 2n BAT
- TUTORIES INDIVIDUALS
AMB CITA PRÈVIA

- CLASSES PAU 2n BAT
- TUTORIES INDIVIDUALS
AMB CITA PRÈVIA

PATI

10:30-11

11-12:30

DIVENDRES

- CLASSES PAU 2n BAT
- ORIENTACIÓ 4t ESO

- CLASSES PAU 2n BAT
- TUTORIES INDIVIDUALS
AMB CITA PRÈVIA
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- CLASSES PAU 2n BAT
- TUTORIES INDIVIDUALS
AMB CITA PRÈVIA

ANNEX 1.
1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ.
El centre vetllarà els següents aspectes:
- Que tot el personal (docent, no docent, alumnat…) assisteixi amb mascareta.
- Es prendrà la temperatura a totes les persones que entrin al centre amb un termòmetre
digital
- Disposarem de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de
prevenció, sobretot el rentat de mans, el distanciament físic (aproximadament, 2 metres) i la
utilització correcta de la mascareta.
- Mantenir grups reduïts i estables.
- En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments
per l’interior del centre.
- Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada,mantenint la distància per
evitar aglomeracions.
- Es demana que les famílies no accedeixin a l’interior del recinte escolar.
- Rentat de mans: a l’arribada i a la sortida del centre educatiu, abans i després d’anar al WC,
abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
- Es vetllarà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb
dosificador i tovalloles d’un sol ús i gel hidroalcohòlic.
- No recomanem l’ús de guants.
- Aquell alumnat que no faci cas de les observacions sobre les normes o que no actuï segons
s’estableix en aquest Pla, deixarà de tenir accés a l’institut i se’l farà anar cap a casa.

2. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS.
2.1. Pautes de ventilació. Ventilarem les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la
sortida de l’alumnat i deixarem les finestres i les portes obertes, per tal d’assegurar aquesta
ventilació.
2.2. Pautes generals de neteja i desinfecció. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà
amb una periodicitat almenys diària, i sempre que sigui possible, durant l’esbarjo. Se seguiran les
recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas
que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.
Es prioritzarà que cada alumne utilitzi el seu propi material i sempre que sigui possible, el mateix.
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
● Interruptors i timbres (aparell electrònic)
● Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors
● Baranes i passamans, d’escales i ascensors
● Taules
● Cadires
● Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
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●
●

Aixetes
Lavabos. Assegurarem la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de
mans en tot moment.

3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA
COMPATIBLE AMB COVID.
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell
moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:
● Aïllar l’alumne/a en un espai específic
● Avisar pares, mares o tutors
● Informar la família que ha d’evitar contactes i consultar el centre d’atenció primària o
pediatre/a
● Informar el CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos
● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora aliè al Departament d‘Educació:
● no assistir al centre
● posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera
● posar-ho en coneixement del centre
En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:
● informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del
centre
● emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació o
que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del
personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes.
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