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1.- Introducció. Marc conjunt d’aplicació del pla d’obertura de centres de 
secundària del Bages - Moianès 
 
El Pla d’obertura de centre que es desenvolupa a continuació, està dissenyat en             
base al desplegament del “PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN          
FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A             
L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS          
2020-2021”, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, i també del              
document que se’n deriva “Instruccions per a l’organització de l’obertura de centres            
educatius”. 
 
Aquest document, d’altra banda, es fonamenta en un marc comú d’aplicació per part             
dels centres educatius públics d’educació secundària del Bages - Moianès tal com es             
va acordar en data 22 de maig. Aquest marc d’actuació comú defineix les mesures              
organitzatives següents: 
 

o L’horari d’obertura del centre serà de 9 a 13h. 
o Es farà atenció no continuada a l’alumnat dins l’horari de 9-11h 
o El curs acaba telemàticament el 19 de juny de 2020 

 
 
A nivell de centre concretem en el pla que es desenvolupa a continuació,             
l’organització, adaptació i adequació en base a les mesures generals acordades. 
 

2.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció            
presencial al centre. 
 
El passat dilluns 25 de maig de 2020 es va informar per correu electrònic al               
professorat del centre que havia de respondre la declaració responsable i es va             
passar l’enllaç al qüestionari proporcionat pels Serveis Territorials respecte la          
prevenció de riscos laborals. 
Un cop respost comptem amb els següents professionals que SÍ podran assistir al             
centre, respecte cada etapa educativa: 
 
 

Professorat El disponible 

PAS 1 administrativa 
 
 

Dimarts 26 de maig, en equips docents, es va exposar la proposta de pla d’obertura               
debatut a la darrera reunió d’equip directiu amb coordinadors i caps d’àmbit, del             
propassat 22 de maig. 
 



 

 

3.- Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre. 
 
Des del primer dia del confinament, tant les tutories individuals com les tutories             
grupals s’han anat fent i se segueixen fent sistemàticament a través de            
videoconferències. En els casos que ha convingut s’ha parlat amb les famílies. Per             
tant, com que el seguiment de l’alumnat ha estat exhaustiu, la previsió d’assistència             
al centre, seguint les indicacions del propi Departament d’Educació, és d’una part            
reduïda de l’alumnat del centre de forma esglaonada i no continuada per tal de fer un                
acompanyament tutorial i emocional. Aquesta assistència serà totalment voluntària         
per a l’alumnat. 
 

4.- Organització de l’acció educativa presencial. 
 
4.1.- Nombre d’alumnes dels nivells previstos del Departament d’Educació que          
assistirà presencialment al centre. 

 
Actualment el centre compta amb un total de 512 alumnes. Aquests estan distribuïts             
de la següent manera: 
 
1r ESO: 110 alumnes 
2n ESO: 109 alumnes 
3r ESO: 81 alumnes 
4t ESO: 103 alumnes 
1r Batxillerat: 61 alumnes 
2n Batxillerat: 48 alumnes 
 
 
4.2.- Organització dels grups d’alumnes i del professorat. 

 
L’organització dels grups d’alumnes és diferent per a 4t d’ESO i 2n de Batxillerat que               
per a la resta de grups-classe. 
 
Els grups de 4t ESO i 2n de Batxillerat podran assistir, voluntàriament, al llarg del               
juny en sessions d’1h de durada. Els grups estaran formats per un màxim de 15               
alumnes. L’horari d’entrada s’anotarà la graella adjunta. Així, tenint present          
l’organització del centre, els 6 grups (4 de 4t ESO i 2 de 2n de Batxillerat) podran ser                  
atesos en dies diferents permetent adequar-nos a les mesures d’higiene estipulades. 
 
La resta de grups-classe de l’institut podran assistir, voluntàriament, 1 cop al llarg del              
juny en sessions d’una hora. Els grups seran de 15 alumnes com a màxim. L’horari               
s’anotarà a la graella adjunta. El calendari de cada grup-classe serà distribuït al llarg              
del juny per ajudar a mantenir les mesures de seguretat i higiene. 



 

 
 
Aquells alumnes que hagin de retirar les seves pertinences ho podran fer de forma              
voluntària accedint al centre, prèvia sol·licitud de cita prèvia. Caldrà que portin            
mascareta. Abans de dirigir-se a l’aula o guixeta hauran de rentar-se les mans amb              
sabó. Disposaran de 10 minuts per agafar les seves coses. L’horari assignat            
s’anotarà a la graella adjunta. Cada alumne tindrà accés individualment a la seva             
guixeta/aula per recollir els seus objectes personals.  

 

Qualsevol alumne que hagi d’accedir al centre haurà de tenir el carnet de vacunes al               
dia i presentar-lo al centre. També haurà de presentar una declaració           
autoresponsable. (Veure’n models al final del document). 

 

Les famílies que ho sol·licitin podran disposar d’un espai de tutoria individual            
presencial a on assistirà el tutor/a i només un dels progenitors. En la mesura del               
possible es continuaran fent les entrevistes de forma telemàtica. En el cas            
d’entrevista presencial caldrà portar la declaració autoresponsable (veure’n models al          
final del document) i sol·licitar cita prèvia. 

 

4.3.- Horari d’atencions individuals o grupals. 
 
 

 Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

9:00      

9:15      

9:30      

9:45      

10:00      

10:15      

10:30      

10:45      

11:00      

11:15      

11:30      

11:45      

12:00      

12:15      

12:30      

12:45      

13:00      

      



 

 
      

 Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

9:00      
 

9:15      

9:30      

9:45      

10:00      

10:15      

10:30      

10:45      

11:00      

11:15      

11:30      

11:45      

12:00      

12:15      

12:30      

12:45      

13:00      

      

      

 Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

9:00      

9:15      

9:30      

9:45      

10:00      

10:15      

10:30      

10:45      

11:00      

11:15      

11:30      

11:45      

12:00      

12:15      

12:30      

12:45      

13:00      



 

 
4.4.- Horari de recollida de pertinences 
 
 

 Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

9:00      

9:15      

9:30      

9:45      

10:00      

10:15      

10:30      

10:45      

11:00      

11:15      

11:30      

11:45      

12:00      

12:15      

12:30      

12:45      

13:00      

      

      

 Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

9:00      
 

9:15      

9:30      

9:45      

10:00      

10:15      

10:30      

10:45      

11:00      

11:15      

11:30      

11:45      

12:00      

12:15      

12:30      

12:45      



 

 

13:00      

      

      

 Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

9:00      

9:15      

9:30      

9:45      

10:00      

10:15      

10:30      

10:45      

11:00      

11:15      

11:30      

11:45      

12:00      

12:15      

12:30      

12:45      

13:00      

 
 
4.5.- Identificació dels espais que ocuparà cada grup-classe. 

 
Cada grup-classe serà atès únicament i exclusiva a les aules 004 i 005. 
 
4.6.- Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial 
en grup reduït que preveu el centre educatiu. 

 
Pel que fa als grups de 4t d‘ESO i 2n de Batxillerat es farà un acompanyament de les                  
activitats proposades telemàticament, així com un tancament de l’etapa educativa i           
un acompanyament tutorial pel canvi d’etapa. 
Es procurarà fer un comiat com a centre de l’alumnat d’ambdós cursos. 
Pel que fa a la resta de grups-classe es farà un tancament del curs i un                
acompanyament tutorial per la resta de feina telemàtica i d’estiu, si s’escau. 
 
 
 



 

 

 
5.- Servei de transport. 
 
L’institut d’Auro compta habitualment amb servei de transport subvencionat pel          
Consell Comarcal. Però en aquest període de reobertura el centre, en principi, no             
disposarà de servei de transport. En el cas que alguna família ho necessiti caldrà que               
es posi en contacte amb el tutor o la tutora del centre per fer la gestió amb el Consell                   
Comarcal. 

 
6.- Entrades i sortides. Control d’higiene i seguretat. 
 
En els moments d’entrada i sortida un responsable del centre restarà a la porta              
d’accés del C/ Convent, 24, única porta que permetrà l’entrada i la sortida.  
 
Les famílies podran acompanyar els alumnes fins a l’accés a l’edifici on alguns             
responsables controlaran la documentació pertinent: declaracions de les famílies,         
carnet de vacunes… i els alumnes que compleixin els requisits, accediran a l’edifici             
escolar. Els familiars no podran accedir al centre. 
 
Per tal de poder accedir a l'institut caldrà que l’alumne o, en el cas d’entrevista               
familiar, el pare o mare que hi assisteixi, compleixi els següents requisits: 
 

- Absència de simptomatologia de COVID-19. 
- No conviure o tenir contacte estret amb positius confirmats o simptomatologia   

els darrers 14 dies. 
- Calendari vacunal de l’alumne al dia (caldrà portar el carnet de vacunes). 
- Si l’alumne pateix una malaltia crònica caldrà la valoració d’un metge. 
- Compliment, per part de la família, del control de temperatura i simptomatologia            

de COVID-19. 
- Signatura per part de la família de la declaració responsable adjunta. 

 
Atès que el centre no pot assegurar les distàncies de seguretat, tothom haurà de              
portar mascareta, inclosos els alumnes. 
 
En accedir a l’edifici els alumnes es rentaran les mans i podran anar a l’aula, on                
seguiran estrictament el protocol d’actuació d’aula. En cas d’incompliment es podrà           
trucar a la família per reclamar la seva col·laboració. Si és el pare o la mare els que                  
han d’accedir a l’edifici per assistir a una entrevista, també es rentaran les mans i               
podran anar a l’aula, on seguiran estrictament el protocol d’actuació d’aula. 
 
Diàriament, durant les hores d’assistència d’alumnes al centre, hi haurà una persona            
responsable del servei de neteja que constantment netejarà els espais que hagin            
estat ocupats. 



 

 
7.- Protocol d’actuació a l’aula. 
 
Un cop els alumnes hagin arribat a l’aula ordinària acompanyats pel docent o per la               
docent, es passarà llista d’assistència per tenir control del grup en cas de contagi.              
Aquesta llista haurà d’estar a disposició de la direcció del centre. 
El/la docent distribuïrà l’espai de tal manera que es mantinguin les distàncies de             
seguretat entre les persones participants. 
El/la docent haurà d’explicar que en cada canvi d’activitat caldrà procedir al rentat de              
mans previ i posterior, així com l’obligatorietat d’utilitzar mocadors de paper d’un sol             
ús, tapar-se el nas i la boca en cas d'esternut i altres mesures per evitar possibles                
contagis. 
Un cop finalitzada la sessió i entre grup i grup, el servei de neteja procedirà a la                 
desinfecció de l’aula utilitzada així com dels WC d’aquell replà. 
L’equip docent vetllarà per la ventilació de l’espai. 

 
8.- Informació a la comunitat educativa. 
 
Un cop exposat el pla de reobertura del centre en Equip Directiu, Claustre i Consell               
Escolar, s’ha donat a conèixer al Departament d’Educació a través de la inspecció del              
centre, s’ha penjat a la web de l'institut i s’ha informat oportunament a tota la               
comunitat educativa a través de l’eina de comunicació oficial, el correu electrònic            
personal i/o corporatiu familiar. 
 
S’ha fet arribar a les famílies el comunicat que hi ha a l’annex 1 així com els models                  
de declaració responsable adients per l’edat dels fills/es. 
 

9.- Protocol d'actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia          
compatible amb COVID. 

 
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al               
centre: 

● S’aïllarà l’alumne o alumna a l’aula 001 
● S’avisarà a la família 
● S’informarà a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció             

primària o pediatra. 
● S’informarà al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 
● Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre on hagi estat                

l’alumne/a. 
 
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

● No assistirà al centre. 
● Es posarà en contacte amb el seu metge de capçalera. 
● Informarà de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la             



 

 
direcció del centre. 

● Emplenarà 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. 

 

10.- Continuïtat de l'acció telemàtica: actuacions concretes. 
 
Des del primer dia del confinament, el 13 de març de 2020, tots els membres del                
professorat del centre, a través de la seva estructura organitzativa, han estat exercint             
la docència telemàtica amb el suport, bàsicament, del correu electrònic i les            
videoconferències. El fet que el 100% de l’alumnat del centre disposés dels aparells             
tecnològics adequats per connectar-se a la xarxa i comunicar-se amb el professorat,            
ha fet possible la continuïtat ininterrompuda de la docència, llevat, és clar, de les              
vacances de Setmana Santa. A partir de l’entrada a la fase 2, en la qual es reobriran                 
els centres, el professorat de l’Institut d’Auro continuarà fent docència telemàtica fins a             
final de curs, utilitzant els mitjans adequats i aprofitant tots els aprenentatges            
metodològics i tecnològics que s’han anat adquirint durant el període de confinament            
mitjançant la mateixa pràctica de la docència telemàtica. El professorat del centre ha             
anat compartint aquests aprenentatges aprofitant les diverses reunions d’equips         
docents, d’àrees, d’àmbits, de tutors i tutores, de coordinadors, etc. 



 

 

Annex 1. Escrit a les famílies. 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Des del passat 13 de març l'institut d’Auro, així com la resta de centres educatius de                
Catalunya, ha estat tancat físicament arran de l’estat d’alarma decretat pel Govern            
Espanyol per la crisi sanitària provocada pel coronavirus. 
 
Malgrat aquesta situació, el centre ha volgut mantenir la tasca educativa de la             
manera més professional possible. Per això heu anat rebent propostes pedagògiques           
adaptades als vostres fills i filles al llarg d’aquestes setmanes. A més, l’institut ha              
posat a disposició de la comunitat tots els seus recursos per facilitar que tothom              
tingués accés a aquests aprenentatges.  
Aquest tercer trimestre, tal i com va informar el conseller, finalitzarà telemàticament.            
Continuareu rebent propostes pedagògiques setmanals fins a final de curs, i           
l’avaluació del trimestre es basarà en els criteris que us vam donar a conèixer poc               
després de l’aturada de Setmana Santa. 
 
Amb tot, i atenent les indicacions del Departament d’Educació, l'institut d’Auro ha            
elaborat un pla de reobertura del centre (el trobareu penjat a la web del centre)               
seguint la següent priorització: 
 

● Acompanyar els alumnes que finalitzen l’etapa educativa (4t ESO i 2n           
Batxillerat). 

● Acompanyar emocionalment i des de la tutoria la resta de l’alumnat. 
 
Per això, tot seguit us detallem els requisits que han de complir els i les alumnes per                 
poder assistir al centre, l’organització i els horaris d’atenció. 
 
 Requisits que han de complir els i les alumnes per assistir al centre. 
 

● Absència de simptomatologia de COVID-19. 
● No conviure o tenir contacte estret amb positius confirmats o amb           

simptomatologia els darrers 14 dies. 
● Calendari vacunal al dia (caldrà portar el carnet de vacunes). 
● Si l’alumne pateix una malaltia crònica caldrà la valoració d’un metge. 
● Compliment, per part de la família, del control de temperatura i simptomatologia            

de COVID-19. 
● Signatura per part de la família de la declaració responsable adjunta. 
● La família s’ocuparà de portar el control de temperatura i estat de salut dels              

seus fills. 



 

 

L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits comportarà no poder accedir al          
centre educatiu per part de l’alumne. 
 
A part d’aquests requisits, el centre ha de vetllar per les mesures de protecció              
necessàries per als alumnes i per a tots els treballadors. Per això: 
 

● Es mantindrà sempre una distància de 2m. Atès que el centre no pot             
assegurar aquesta distància l’ús de mascaretes serà obligatori per a tothom,           
adults i infants. 

● El professorat d’un grup serà sempre el mateix. 
● S’evitaran espais compartits, els canvis d’aula i els desplaçaments dins el           

centre. 
● Les entrades i les sortides seran esglaonades i pels espais degudament           

indicats. 
● Les famílies no podran accedir a l’edifici escolar. 
● No s’utilitzaran guants. 
● Es procedirà a rentar-se les mans abans i després de cada activitat. 
● No es podrà utilitzar material comunitari del centre de manera ordinària. 

 
Finalment, indicar-vos que la participació a les activitats proposades és totalment           
voluntària. Des dels equips docents voldríem acomiadar-nos de cadascun dels          
nostres alumnes, però la situació sanitària ens ho impedeix de forma presencial.. 
Us recordem que el treball telemàtic no finalitza fins al 19 de juny i que els diferents                 
equips docents seguiran acompanyant i tutoritzant telemàticament els alumnes fins el           
darrer dia de curs. 
En el cas dels alumnes de 2n de batxillerat que preparen les proves d’accés a la                
universitat, l’acompanyament telemàtic serà fins al 30 de juny, per a donar-los el             
màxim de suport. 
 
Si voleu que el vostre fill/a assisteixi al centre, contacteu via correu electrònic amb el               
tutor o la tutora que establirà la franja horària a la qual li proposarà assistir. 
 
Desitjant que d’aquesta situació siguem capaços de millorar col·lectivament, ens          
posem a la vostra disposició per solucionar qualsevol dubte que tingueu. Ho podeu             
fer a través dels tutors o tutores dels vostres fills o filles o bé contactant directament                
amb la direcció del centre. 
 
Atentament,  
L’equip directiu de l’Institut d’Auro de Santpedor 
 
 
 



 

 

Annex 2. Declaracions responsables. 

 



 

 


