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PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE 

 

Aquest document és la concreció de les instruccions sobre com es durà a terme la reobertura 

presencial del nostre institut. El pla s’aplicarà a partir del 8 de juny, sempre i quan estiguem a la 

fase 2 del confinament. 

Data d’informació al Consell Escolar: dimecres 3 de juny de 2020 

El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació i es publicarà a l’espai 

web del centre. 
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1.- Instruccions establertes pel Departament d'Educació 

 

Tenim com a marc de referència els documents  

«Pla d’obertura de centres educatius en fase 2»  

i el seu desplegament mitjançant les «Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres 

educatius». 

 

Altres consideracions prèvies: 

La Direcció ha mantingut reunions de consens d’actuacions i instruccions amb la Direcció de 

Serveis Territorials, amb Inspecció i direccions de Sant Joan Despí i amb direccions d’instituts de la 

zona. 

 

 

 

http://mailtrain.sindicat.net/links/Gmy21uXs0/BJiotolI4/BkWBpi3xUN/ezAeuHi0kt
http://mailtrain.sindicat.net/links/Gmy21uXs0/BJiotolI4/BkWBpi3xUN/bqxcE7iLiO
http://mailtrain.sindicat.net/links/Gmy21uXs0/BJiotolI4/BkWBpi3xUN/bqxcE7iLiO
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2.- Especificacions del pla d’obertura a l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia 

 

 

 Totes les activitats lectives (incloses juntes d’avaluació, reunions de coordinació, etc), a tots 

els nivells, seguiran essent telemàtiques.  

 L'activitat lectiva amb l'alumnat finalitzarà el dia 19 de juny de manera telemàtica. 

 Les activitat d’orientació personal i acadèmica es continuaran fent de manera telemàtica. 

 Els nostres calendaris d’activitat lectiva es poden trobar a: 

http://iesffg.cat/noticia/calendaris-finals-de-curs-2019-2020 

 El professorat, el personal no docent i l’alumnat que hagi de venir al centre a realitzar alguna 

activitat programada o algun deure imprescindible haurà d'omplir el formulari de declaració 

responsable assegurant que no pertany a cap grup de risc. A partir d'aquí s’haurà de tenir el 

vist i plau de l'equip directiu. 

 Actuacions d’atenció personalitzada que preveu el centre: de manera excepcional, l’institut 

pot oferir, des del dia 8 i fins al 19 de juny, atencions individualitzades a l’alumnat de 4t 

ESO, 2n BTX i CF del centre. Hauran de ser degudament justificades i motivades. Si hi és 

necessària l’assistència de la família, únicament podrà venir-ne un membre. Caldrà demanar 

cita prèvia i podran ser convocades des del centre si hi ha algun aspecte que cal tractar de 

manera presencial o que impliqui la signatura d’algun document que no es pugui fer de 

manera telemàtica. 

 L’alumnat que vagi al centre de manera presencial ocuparà només un espai amb un mateix 

professor/a de referent. Es realitzarà una neteja de cada aula abans i després de la seva 

ocupació. Sempre grups estables amb el mateix professor/a. 

 El pati no serà accessible als alumnes.  Els alumnes només podran anar a les aules que 

els corresponguin.  Sota cap concepte podran passejar pel centre o sortir a les pistes. 

 Els nois i noies aniran sempre al mateix lavabo. 

 El personal de neteja ha d'estar present netejant totes les hores que el centre estigui obert. 

 L’ús de mascaretes, gel desinfectant o les mesures de seguretat que es determinin, seran 

de compliment obligatori per a tota la comunitat educativa. 

 El centre marcarà dia i hora per a la recollida de material, buidatge d'armariets, el retorn dels 

ordinadors i llibres, etc. Es farà per nivells, i en petits grups esglaonats. Aquesta acció es 

farà en la fase 3 de desescalada. Un conserge els acompanyarà a l'aula o taquilles a recollir 

les seves pertinences. 

 Les activitats lectives de preparació de les PAU seran virtuals i es realitzaran durant tot el 

mes de juny. 

 Els actes de lliurament d’orles de 4t ESO, 2n BTX i CF seran substituïts per uns vídeos de 

comiat i les orles digitals que es difondran per email i xarxes socials. 

 Les famílies es responsabilitzaran de les conseqüències de portar els seus fills i filles al 

centre i eximeixen la direcció i l'equip de professorat de qualsevol responsabilitat. 

 El Departament d’Educació ens farà arribar mascaretes quirúrgiques per al professorat, però 

no màscares autofiltrant tipus FFP2. Les mascaretes quirúrgiques només eviten que la 

persona que les porta pugui contagiar-ne d’altres; per tant, l’alumnat estarà obligat a usar-la 

també. 

 No s’oferirà servei de cantina. 

 S’informarà a les famílies per email sobre els tràmits administratius (preinscripció, 

confirmació de matrícula, etc) 

 

 



Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 

 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia   

 Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209 
 http:// www.iesffg.cat/ca -  iesffg@xtec.cat 

 

 

3.- Requisits per al professorat 

 

Serà necessari, per al professorat, que s'ompli la declaració responsable que serà tractada 

directament pel personal sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-

19. Això ha de permetre identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials. 

 

Concretament, 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.  

 

 

També es tindrà en compte la situació personal dels docents: 

Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents a 

càrrec. 
 

1. El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec 
que hagin de prestar serveis presencials gaudiran de preferència en l’aplicació dels 
sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i d’horaris especials que el centre determini 
per tal de dur a terme les activitats educatives presencials fins al 19 de juny. 

 
2. El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec 
que s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones 
discapacitades, sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor 
presti serveis presencials a jornada complerta en el sector públic o privat,  no està obligat a 
prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no 
presencial. Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació 
d’una declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que 
pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant de 
convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones 
adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis. 
Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis 
responsables i per part de la Inspecció de Serveis. 
 

 

4.- Requisits per a l’alumnat 

 

Cal tenir presents, en primer terme, els requisits que s’exigeixen a l’alumnat per a l’assistència 

presencial a l’institut:  

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

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

 Que disposin del calendari vacunal al dia.  

 

Les famílies o persones tutores dels estudiants que vulguin assistir al centre al mes de juny han de 

presentar el primer dia una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual 

els seus fills o filles compleixen aquests requisits. També han d'informar al centre educatiu de 

l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant. 

Les famílies han de vigilar 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. 

A més, 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, cal informar-ne al 

centre abans, per que es pugui valorar 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 infants que precisen 

tractaments immunosupressors).  

 Diabetis mal controlada.  

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

Només podran entrar al centre aquells alumnes dels quals tinguem la declaració responsable 

de la família i que els tinguem comptabilitzats a data 2 de juny.  

 

Sempre que un alumne presenti símptomes relacionats amb la malaltia COVID-19, s’aplicarà el 

protocol pertinent i es contactarà amb la família. 

 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà documents en 

paper, excepte en casos imprescindibles.  

En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de música o aules 

d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de contagi  

 

5.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre 

 

A data 3 de juny el nombre de professorat que està disponible al 100% per no vulnerabilitat ni 

conciliació familiar és de 47. 

El professorat continuarà treballant de manera telemàtica i excepcionalment anirà de manera 

presencial al centre seguint les instruccions de l’equip directiu. L’institut disposarà del mínim 

personal docent necessari presencialment per a atendre l’alumnat que assisteixi, tenint en compte 

el personal docent de grups vulnerables i el personal docent amb fills/es menors o persones 

dependents, i de l’alumnat que compleixi estrictament les condicions d’assistència al centre, a fi i 

efecte de minimitzar els riscos sanitaris de la COVID-19. 



Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 

 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia   

 Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209 
 http:// www.iesffg.cat/ca -  iesffg@xtec.cat 

 

 

 

En molts casos no s’assegura la presència dels/ de les tutors/es de cada un dels grups-classe que 

seran atesos. 

 

Es continuarà donant el servei de Consergeria i Secretaria amb tota normalitat. 

 

6.- Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre 

 

Des del 29 de maig al 2 de juny hem tingut les següents respostes als formularis de les famílies i 

alumnat que es van enviar per email: 

 

HI ha hagut 7 famílies d'ESO que van expressar la seva voluntat de venir al centre un cop fos 
reobert. Amb 6 famílies hem pogut contactar i se'ls ha recordat que no hi hauria activitat lectiva, 
totes elles ho han entès. Una família havia dit que sí volien que el seu fill vingués per recuperar 
objectes que s'han quedat al centre, ja se’ls ha explicat que a la fase 3 podran entrar. D'altres 
expressen que creien que per fer recuperacions sí que haurien de venir.  
 
A BTX 3 famílies i un alumne major d'edat havien expressat la voluntat de venir a classe a fer repàs 
per les PAU. Ens hem posat en contacte amb les seves famílies i ja ha quedat aclarit que no hi 
haurà classes i que si necessiten res estem a la seva disposició online. 
 
A Cicles formatius, 3 alumnes han omplert l'enquesta, dos responent afirmativament a la voluntat de 
tornar al centre i una alumna de manera negativa. El motiu de la tornada dels dos alumnes era 
realitzar proves d'avaluació extraordinàries. Tanmateix, aquestes proves es realitzaran de manera 
telemàtica. 
 
Després de parlar el Cap d'Estudis amb ells i aclarir que aquestes proves no es durien a terme al 
centre, els alumnes han manifestat que, en aquestes circumstàncies, no tenien cap motiu per acudir 
al centre. 
 
Per tant, s’espera l’assistència de 0 alumnes al centre. 
 

 

Annex 1 

Email famílies amb data 29 de maig de 2020 

 

Benvolgudes famílies i alumnat 

 

 

Esperem que estigueu molt bé. 

 

 

El Departament d’Educació permetrà obrir les portes dels instituts a partir del dia 8 de juny seguint unes 

instruccions i mesures de seguretat que estem establint. 

En aquest moment estem elaborant un pla de reobertura del centre tenint en compte les condicions sanitàries 

per tal de garantir el benestar de l'alumnat i del personal que treballa al centre i minimitzar els riscos. En el 

moment que tinguem aquest Pla de reobertura aprovat per Inspecció Educativa i informat al nostre Consell 

Escolar us n'informarem.  

Independentment del pla de reobertura del centre l'activitat acadèmica i avaluativa seguirà essent de 

telemàtica fins al 19 de juny del 2020, data en què finalitzarà el curs escolar 2019-2020. Val a dir també que 

totes les nostres activitats d'orientació les estem portant a terme per via telemàtica i el seguiment dels tutors i 

tutores també s'està fent via telemàtica i telèfonica. La preparació per les proves PAU també es seguirà 
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portant a terme de manera telemàtica. Per tant, del 8 al 19 de juny no farem ni classes ni exàmens 

presencials. 

 

 

L’alumnat de 4t ESO, 2n de batxillerat i 2n de Cicles Formatius podrà assistir de manera voluntària i puntual 

i en petits grups al centre. Es recomana, però, que totes les gestions es puguin fer de manera telemàtica 

com s'ha fet des que va començar el període de confinament. 

 

 

L’alumnat de 4t d’ESO, 2n de batxillerat i Cicles Formatius han de reunir els següents requisits 

marcats pel Departament per tal de poder assistir al centre de manera puntual: 

 

 

-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 l’alumne/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 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. 

  

A més a més, caldrà prendre la temperatura abans de venir a l’institut i en cas que en tinguin no 

podran venir. Si durant l’estada a l’institut presenta algun símptoma, es trucarà ràpidament a la família i al 

CAP corresponent.  

 

També caldrà que l'alumnat porti mascareta. 

 

Les famílies hauran de signar i enviar al correu rebo també un model declaració responsable: 

 

alumnes menors d'edat 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf  

 

alumnes majors d'edat 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf 

 

 

A l’institut haurem de prendre les mesures de seguretat i distanciament adequats i us farem arribar el nostre 

Pla d’obertura tan bon punt sapiguem l’alumnat i professorat que hi podrà assistir tenint en compte totes les 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
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indicacions. Preveiem que hi haurà professorat vulnerable que no podrà treballar presencialment a l'Institut i 

també alumnat vulnerable i no vulnerable que no vindrà al centre. Reiterem que no és obligatori que l'alumnat 

vagi al centre. 

És per tot això que us demanem que ompliu el següent formulari l’alumnat de 4t, 2n de Batxillerat i Cicles 

Formatius per tal de saber l’alumnat que vindrà al centre i poder organitzar les trobades puntuals a partir del 

dia 8 de juny.   

 

Us recordem que és totalment voluntari i que no hi esteu obligats. Teniu temps per omplir el formulari 

fins el dia 2 de juny. Tots aquells i aquelles que vulgueu fer de manera presencial alguna atenció 

personalitzada haureu d’enviar al mail reoberturapresencial@iesffg.cat  la declaració responsable i l’escrit de 

responsabilitat.  

 

NO PODRÀ ENTRAR AL CENTRE CAP ALUMNE QUE NO HAGI ENVIAT LA DECLARACIÓ 

RESPONSABLE AL CORREU reoberturapresencial@iesffg.cat ABANS DEL 2 DE JUNY. 

 

Recordeu que tot l'equip del centre estem a la vostra disposició  via telemàtica. Valorem la feina de l'alumnat 

durant el confinament de manera molt positiva. En general, estan treballant molt, millorant les seves notes i 

fent un bon progrés. 

Cuideu-vos molt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reoberturapresencial@iesffg.cat

