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1.MARC NORMATIU

El pla de reobertura del centre es desenvolupa a partir de les instruccions del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, aprovades pel PROCICAT el 20 de maig de 2020, 

on s'estableixen les bases de la reobertura de centres educatius prevista per a la fase 2 de 

desescalada per evitar la propagació del COVID-19.

Així doncs, el pla de reobertura s'orienta a establir les mesures organitzatives escaients que 

garanteixin la seguretat de tota la comunitat educativa.

Tanmateix, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú estableix els diferents protocols a seguir pel que 

fa als  treballadors i instal·lacions municipals,  en el document "Control de riscos higiènics . 

Criteris d'actuació i retorns esglaonat a l'activitat laboral presencial en context de panèmia 

COVID-19" del 24 d'abril"

2.ACCIONS FORMATIVES DURANT EL PERÍODE DEL 4 AL 12 DE JUNY 

DE 2020

Tal i com s'indica en el  “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 DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en 

data 20 de maig de 2020" les accions formatives i avaluadores  fins a la finalització del curs es 

desenvoluparan de manera telemàtica. 

Durant el període de 4 al 12 de juny, l'alumnat podrà assistir al centre de manera voluntària, en 

els següents casos:

-Realització d'activitats presencials imprescindibles per a la finalització dels estudis (2on

curs)

-Activitats que ajudin a superar una segona prova d'avaluació final si s'escau 

(específicament per a alumnes que tinguin dificultats d'accés a la tecnologia o altres 



circumstàncies que dificultin la preparació d'aquestes activitats).

-Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l'alumnat.

Els tutors comunicaran a l'alumnat que es trobi en aquestes circumstàncies la possibilitat 

d'assistir al centre durant el període del 4 al 12 de juny (de 9 a 14h). L'alumne/a haurà de 

sol·licitar amb antelació l'assistència al centre abans del 3 de juny fins a les 15h ,mitjançant el 

model de sol·licitud que facilitarà cada tutor/a. 

Al llarg d'aquest període, tant les proves com les consultes i seguiment específic  dels diferents 

mòduls/unitats formatives es continuaran realitzant telemàticament.

Els alumnes que assisteixin presencialment al centre podran fer ús únicament de les 

instal·lacions i equipaments que indiqui el personal docent responsable.

El responsable docent que hi hagi en aquell moment farà constar els assistents en un llistat.

Les aules utilitzades seran la B2,B3,B4 amb un màxim de 6 alumnes per aula. A l'entrada de l'aula

s'establirà un punt d'higienització amb gel hidroalcohòlic per a l'entrada i la sortida.

3.REQUISITS PER A L'ASSISTÈNCIA AL CENTRE

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

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

-Que no hagin estat positives per al SARS-Cov durant els 14 dies anteriors.

-No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible

en els 14 dies anteriors.

-Absència de malalties de risc pel CovID19

-L'alumnat (les famílies o persones tutores en el cas dels menors d'edat) ha de realitzar 

una declaració responsable d'informació d’absència de símptomes i d'informació en cas 

d'aparició d’aquests.



 

-Cal sol·licitar al tutor/a l'assistència amb antelació, per tal de planificar la 

distribució d'aules i de docents en els diferents espais. El període d'assistència és del 4

al 12 de juny de 9 a 14h.

Ambdós documents, declaració responsable i  sol·licitud d'assistència es facilitaran al 

l'alumnat que ho sol·liciti en un mateix formulari que cal retornar, abans del dia 3 de 

juny a les 15h, al tutor/o qui ho validarà.

-L'alumnat que hagi d'accedir al centre estarà enregistrat en un llistat que es 

comprovarà en el moment de l'accés.

 

 

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Els serveis mèdics indicats pel 

Servei de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú faran una valoració als 

treballadors que han presentat la declaració de vulnerabilitat (segons el protocol del 

Ministeri de Sanitat) per tal d'establir si el risc es elevat o si es poden incorporar a les 

tasques presencials.

 

 

 4.MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS

 

DISTANCIAMENT FÍSIC 

-Espai d'uns 4m² per alumnes. Distancia 1,5-2 metres entre persones. 

-Grups reduïts i estables (traçabilitat). Tan sols es podran utilitzar les 

instal·lacions i els equipaments que indiqui el personal docent responsable.

-Evitar espais compartits, desplaçaments i canvis d'aula. 



-Entrades i sortides esglaonades. 

-Nombre màxim d'alumnes per aula. Aules d'informàtica 5 alumnes. Aules 

multifuncionals 10 alumnes. 

 

RENTAT DE MANS   

-Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així 

com del personal docent i no docent. 

-Es recomana a l'arribada i sortida del centre.

-Mínim un cop cada 2 hores. 

 

MASCARETES 

-L'alumnat haurà de portar la seva pròpia mascareta, aquesta serà obligatòria en 

l'entrada, la sortida, qualsevol desplaçament que es faci pel centre, i en qualsevol

particular en el que no hi hagi la distància de seguretat mínima.

-Indicada per al Personal docent i no docent del centre.

MATERIAL ESCOLAR

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

distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.

VENTILACIÓ

-El conserge del centre s'encarregarà de la ventilació de les instal·lacions interiors

com a mínim abans de l'entrada i la sortida i 3 cops al dia almenys 10 minuts cada 

vegada. Aules ventilades i finestres obertes en tots els espais on hi hagi activitat.



5.PROVES D'ACCÉS 

Les dates de realització de les proves d'accés són les següents:

-25-26 de Juny: Proves d'accés de Grau Mitjà (horaris a determinar)

-29-30 de Juny: Proves d'accés de Grau Superior (horaris a determinar)

A partir del nombre total de participants a les proves (a partir del dia 5 de juny) es 

determinaran, si s'escau, les mesures de protecció i prevenció específiques per aquestes.

6.RECOLLIDA DE MATERIAL DELS ALUMNES (GUIXETES)

A partir del dia 4 de juny des del centre ens posarem en contacte per e-mail amb 

l'alumnat que ha tingut guixetes durant el curs 2019-2020. En aquest correu se'ls donarà 

cita prèvia per poder recollir el material  durant el període del 8 de juny al 10 de juny.

En tots els casos, els alumnes que hagin de recollir material de l'escola hauran de 

contactar amb el professor/a responsable de l'espai/taller qui li facilitarà cita prèvia per

poder recollir els materials del centre.


