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Pla d’obertura. Juny 2020 

 

1. Presentació 
 
El Pla d’obertura de l’institut Menéndez y Pelayo  en fase 2 de desescalada conté les 
mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han 
establert.  Fa referència a l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i 
vulnerabilitat d’alumnat, professorat i personal, tot i que l’activitat sigui reduïda. 
Efectua propostes per a l’acció educativa amb els recursos humans de què disposa. 
Mantindrà el treball telemàtic no presencial de l’alumnat fins el final de curs. Prioritza 
l’atenció individualitzada a l’alumnat de Segon de batxillerat i de quart d’ESO. 
 
L’aplicació i obertura d’aquest pla està supeditada al moment en què s’iniciï la fase 2. 
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.  
En el moment de redactar aquest pla els documents de referència és troben a: 
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx 

 Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als 
centres educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoVd-2 

 Instruccions per a l'organització de l'obertura dels centres educatius (Per 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 dels 
centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de 
maig de 2020) 

 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. 

 

2. Context 
Cap actuació educativa pot contradir les instruccions sanitàries rebudes en el moment 
d’elaborar aquest pla.  
 
L’obertura de l’institut es farà gradualment tant  per part del personal docent i no 
docent com de l’alumnat que hi assisteixi, amb horaris esglaonats i garantint en tot 
moment les mesures d’higiene i prevenció i el distanciament físic de 2 metres o 4m2 i 
seguint les Instruccions per a l’organització de l’obertura de centres educatius. Totes 
les persones que assisteixin i romanguin en el centre durant el període d’aquest pla 
d’obertura seguiran els requisits d’aquest pla. 
 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccio-obertura-centres-juny.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccio-obertura-centres-juny.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccio-obertura-centres-juny.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertura-centres-fase2.pdf
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Les activitats presencials que comportin la reunió de més d’una persona cal fer-les en 
un grup, estable i fix, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. 
L’alumnat sempre ha de ser el mateix 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.   

  
Solament es farà ús dels espais i equipaments que quedin concretats en aquest pla.  
 
L’assistència de l’alumnat al centre és voluntària. Solament serà possible amb la 
presentació de la Declaració responsable per a les famílies que suposa el compliment 
de les condicions sanitàries que s’hi descriuen i sempre que s’hagi lliurat al centre amb 
l’antelació prevista per poder organitzar les condicions sanitàries indicades. 
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Obertura-
alumnat/Pagines/default.aspx 
Aquest model està disponible a la pàgina web de centre. 
 
L’institut manté un comunicació telemàtica de la tutoria de grups de quart  i de segon 
de batxillerat. El treball telemàtic no presencial de tots els nivells d’ESO i de Batxillerat 
acabarà el 19 de juny. 
 
En les Instruccions per a l'organització de l'obertura dels centres educatius, s'indica 
que el personal treballador de centres ha d'emplenar la declaració responsable de 
forma prèvia a la seva reincorporació per tal de valorar les circumstàncies individuals 
respecte a la covid-19, per evitar la presència de persones pertanyents a grups 
vulnerables davant el virus. Formen part del col·lectiu vulnerable que no ha d’assistir al 
centre: 
33% personal vulnerable: 
4 membres de l’equip directiu  
23 professors del centre ; 8 tutors de 4t i batxillerat 
1 membre de  l’equip d’orientació (4t  i bat) 
1 membre del PAS 
1  membre de manteniment 

 

3. Neteja i desinfecció inicial 
Prèviament a l’obertura del primer dia  i des del dia 19 de maig l’institut ha procedit: 

Tractament de legionel.la 
Revisió del tractament de plagues 
Neteja i desinfecció dels espais d’ús de la planta baixa. 
Neteja i desinfecció dels espais d’ús de professorat de les quatre plantes 
Neteja i desinfecció de les aules comunes dels grups de quart i de Segon de 
batxillerat 
Neteja i desinfecció de les taquilles 
Neteja i desinfecció dels lavabos de la primera planta 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Obertura-alumnat/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Obertura-alumnat/Pagines/default.aspx
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Encàrrec de neteja a l’Empresa   NETING CONDAL SLU ,  dues persones amb 
jornada de 4 hores. /Amb coordinació d’activitats empresarials relacionada 
amb la pandèmia per Coronavirus 14 de maig 

 

 

4. Previsió d’assistència d’alumnat. Procediment. 
El centre comunicarà a les famílies els termes d’aquest pla el dimarts 2 de juny. 
Amb la resposta de les famílies es procedirà a l’organització de les assistències al 
centre:  Annex 1 

a. Les activitats presencials a l’escola no podran ser en cap cas de contingut 
acadèmic; només es pot fer un seguiment i suport emocional, i seguiment 
lectiu sense avançament  acadèmic. 

b. Les activitats acadèmiques són via telemàtica. 
c.  Quan sigui possible d’acord amb la disponibilitat del centre  es podrà acordar amb 

cita prèvia una entrevista 
d. És imprescindible que, si decidiu que els vostres fills i filles assisteixin al 

centre, ens envieu un correu amb el document de Declaració responsable 
complet i signat a l’adreça declaració@imyp.cat  abans 18 hores del 4  de 
juny. 

e. No podrà assistir a l’institut  l’alumnat que no ho hagi sol·licitat 
degudament i amb antelació.  

f. Amb el calendari l’oferta d’activitats presencials per nivells previst en 
aquest pla de reobertura. Punt 8 

g. Calendari de recollida de material propi i d’accés a les taquilles al més tard 
possible 

 
El retorn i distribució d’alumat i famílies es farà amb un comunicat a les famílies amb la 
plataforma esemtia. A l’annex 2 consten les famílies que hagin fet la petició 
d’assistència. 

 
 
 

5. Disponibilitat del personal del centre i encàrrecs a fer  
Tasques de consergeria es poden fer:  2 persones disponibles amb l’encàrrec 
principal de registrar l’accés de persones al centre. 
Tasques de secretaria es poden fer:  2 persones disponibles amb l’encàrrec 
d’atendre les cites prèvies i continuar amb el treball ordinari presencial. 

Tasques de professorat no vulnerable que hauran de combinar el calendari 
virtual de treball telemàtic, les sessions no presencials d’avaluació finals 
ordinàries d’ESO i Batxillerat i les activitats presencials al centre d’orientació i 
tutoria. El personal vulnerable en el moment de redactar el document és el 33% 
personal de centre. 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx
mailto:declaració@imyp.cat
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Tasques de tutoria presencial que no es poden fer,  8 tutors: 2 de 4t i  6 de 
batxillerat diürn i nocturn. 
 
Al personal vulnerable es pot afegir abans de l’inici del pla d’obertura : el 
personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a 
càrrec gaudirà de preferència en l’aplicació. 
El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a 
càrrec  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. 
 
El calendari de la presència de persones al centre es comunica immediatament 
abans del primer dia d’aplicació d’aquest pla. 
 

6. Fluxos de circulació al centre 
a. Entrada i sortida:  

En cap cas  pot haver aglomeració de persones en cap lloc del centre. 

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides 
del centre s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar 
aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat. 

L’entrada al centre es farà per la porta habitual. Les persones es dirigeixen 
directament a l’edifici i acompanyades del professorat podran anar a l’espai 
habilitat. Es pujarà per l’escala de consergeria i en acabar, es baixarà per 
l’escala del menjador. La sortida de l’edifici es farà directament per la porta 
del menjador d’accés al pati i directament des d’aquí a la porta exterior del 
centre. Les persones evitaran el contacte amb qualsevol superfície durant 
questa circulació.  

b. Lavabos.  

Estaran oberts solament els lavabos de la primera planta davant de 
consergeria. Per accedir-hi, en cas de trobar-se a l’interior de l’edifici, se 
seguirà igualment la circulació anterior pel que fa a l’ús de les escales.  Les 
conserges avisaran la persona de neteja cada cop que s’utilitzi el   lavabo 
que procedirà a la neteja i desinfecció. 

 
Fora de les instal·lacions del centre les persones guardaran la distància 
física de seguretat. 

 
c. Graelles de traçabilitat 

Totes les persones que entrin al centre quedaran registrades a 
consergeria. 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx
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Les graelles de traçabilitat recolliran el grup l’espai i la durada de la 
presència al centre. 
Les cites prèvies per accedir a la secretaria evitaran les hores d’entrada i 
sortida establertes a les graelles 

 

 

Graella de control de traçabilitat de grups  que s’ha de validar a l’entrar a l’edifici a 
consergeria. 

Dilluns 8 de juny 
Professorat 

 4t    30 alumnes màxim / 5 sessions de 45 
minuts 

Coordinadora 
Professor/a 
Orientadora 
Equip docent 

9-9,45 Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

 10-10,45 Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

 11-11,45 Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

 12-12,45 Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

Aula: 
Alumnes 
- 
- 
- 
Professorat 
- 

 13-13,45 Aula: 
Alumnes 
- 
- 

Aula: 
Alumnes 
- 
- 

Aula: 
Alumnes 
- 
- 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx
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- 
Professorat 
- 

- 
Professorat 
- 

- 
Professorat 
- 

 

 

 

Graella de control de traçabilitat de cita prèvia que s’ha de validar a l’entrar a l’edifici 
a consergeria. 

Dia Hora Espai        Professorat Alumnat 

 
 

    

 
Aquesta graella es complementa amb la informació disponible que es gestiona des de 
les tutories i al qual tenen accés les dues conserges. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/114vEV80lLp5Kw5RJaYDr9wj-
Mq5xRGnAZKfH4YaOz0c/edit?usp=sharing 

 
 

7. Mesures de prevenció 
Disponibilitat de gel hidroalcohòlic i rentat de mans al vestíbul d’entrada. També 
estarà disponible en els espais utilitzats per atendre l’alumnat. 

a. Rentat de mans de l’alumnat 
A l’arribada i a la sortida de l’institut 
Abans i després d’anar al WC  
Abans i després de les diferents activitats  

  
b. Rentat de mans del personal que treballi a l’institut 

A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat 
Abans i després d’anar al WC  
Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
 

c. Mascaretes 
Totes les persones que accedeixin a l’institut portaran mascareta. 
Aquest pla contempla que totes les accions entre persones dins del centre 
mantinguin la distància mínima de 4 m2 

S’aconsella al personal de centre que porti una mascareta pròpia per si cal 
utilitzar-la. El centre disposa d’un estoc de mascaretes. 

 
d. Espais d’atenció al públic de consergeria i administració.  

Es mantenen les instruccions desplegades durant el període de preinscripció 
escolar amb cita prèvia. 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx
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Neteja diària de l’espai utilitzat del centre, així com la higienització dels 
instruments d’ús col·lectiu. 
Ventilació periòdica de les instal·lacions (almenys diària )   
Organització dels espais que permeti mantenir la distància de seguretat 
necessària entre les persones en totes les situacions i garantir que tothom es 
renta les mans amb solució hidroalcohòlica en entrar al centre. 
Instal·lació de mampares separadores de protecció necessàries per als 
treballadors que han d’assumir l’atenció presencial. 

e. Dins al centre. 
Tots els espais utilitzats per l’alumnat s’han de ventilar durant 10 minuts abans 
de tornar-se a ocupar i s’han de netejar i desinfectar per la persona de neteja.   

 

Totes les indicacions anteriors estan resumides en el document Normes Pla 
d’obertura que es recull a l’annex 3 que estarà visible als usuaris del centre. 

 
 

8. Calendari i organització: 
a. Tasques educatives presencials   

Oferta d’activitats presencials segons els nivells educatius de l’institut 
Quart d’ESO i Segon de Batxillerat diürn i nocturn 
Per tal d’evitar les interaccions físiques entre els diferents alumnes l’assistència es 
concreta en: 
Una sessió d’un màxim de 45 minuts en algun dels dies indicats 
Les sessions seran individualitzades i sempre en grups simultanis inferiors als 15 
alumnes per sessió. 
Horaris d’entrada i sortida esglaonats al llarg del matí. 
Primera entrada a les 9 i última sortida a les 14 hores. 
La finalitat és oferir un suport emocional i d’orientació per a la següent etapa 
educativa. 
Amb el calendari següent 

Quart d’ESO:                    Dilluns 8, dimarts 9, dijous 11 o divendres 12 

2n de batxillerat nocturn : Dimecres 10 

2n de batxillerat diürn:      Dimarts 16 o dimecres 17 

 
ESO: primer, segon i tercer. Primer de batxillerat diürn i nocturn 
Podeu acordar directament amb el vostre tutor o tutora si és aconsellable una cita per 
fer una entrevista presencial a l’institut. 
Amb el calendari següent 

9, 15, 16 i 17 de juny dins del marc horari de 9 a 14 hores. 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx
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Tasques educatives presencials   
De 9 a 14 hores. Sessions màximes 45 minuts. Veure graelles de traçabilitat 

Dilluns 8 de juny  4t 

Dimarts 9 de juny  4t                               Cita prèvia eso 1r bat 

Dimecres 10 de juny Bat 2n nocturn 

Dijous 11 de juny  4t 

Divendres 12 de juny  4t 

Dilluns 15 de juny                                Cita prèvia eso 1r bat 

Dimarts 16 de juny 2A-2B                     Cita prèvia eso  1r bat 

Dimecres 17 de juny 2B-2C                     Cita prèvia eso   1r bat 

Dijous 18 de juny Inici taquilles         Segons calendari de cita prèvia 

Divendres 19 de juny Taquilles                Segons calendari de cita prèvia 

  

 
b. Entrevistes de tutoria amb família o alumnat. 

Veure les orientacions de l’annex 4 

 

c. Tasques educatives no presencials.  
A l’annex 5 es recull el calendari final de curs. 
 

9. Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia 
compatible amb covid. 
 
a. Davant la presència o detecció dels símptomes febre, tos dificultat respiratòria, 

malestar o diarrea  en un alumne o alumna en la seva presència al centre se 
seguiran les indicacions : 
 Aïllar  l’alumne o alumna en un espai específic  
 Avisar pares, mares o tutors. 
 Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra.  
 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols  previstos  
 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre  

 
b. En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  
 No assistir al centre 
 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Obertura-centres/Pagines/default.aspx
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 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.  

 

 

Annex 1. Comunicació a les famílies 

Benvolgudes famílies, 
L’objectiu d’aquesta circular és explicar-vos les directrius que seguirem en el tram final 
del curs 2019-2020 i en el  possible retorn presencial de l’alumnat, tot seguint les 
instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius del Departament 
d’Educació. 
 
L’obertura de l’institut està prevista a partir de la FASE 2, que en aquests moments 
s’estima per al dia 8 de juny. 
 
Les activitats presencials a l’escola no podran ser en cap cas de contingut acadèmic; 
només es pot fer un seguiment i suport emocional, i seguiment lectiu sense 
avançament acadèmic. 
 
L’assistència presencial de l’alumnat és voluntària. 
 
Les activitats acadèmiques no presencials via telemàtica continuaran tal com hem fet 
durant el període de confinament i acabaran el proper 19 de juny. 
L’institut prioritza l’atenció individualitzada a l’alumnat de segon de batxillerat i de 
quart d’ESO. 
 
L’obertura de l’institut es farà gradualment tant  per part del personal docent i no 
docent com de l’alumnat que hi assisteixi, amb horaris esglaonats i garantint en tot 
moment les mesures d’higiene i prevenció i el distanciament físic de 4m2 i seguint 
les Instruccions per a l’organització de l’obertura de centres educatius. 
 
Les activitats presencials que comportin la reunió de més d’una persona cal fer-les 
en un grup estable i fix, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de 
contagi. L’alumnat sempre ha de ser el mateix i en el mateix espai, i sempre que 
sigui possible també el docent. 
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L’institut segueix el pla d’obertura (properament estarà publicat a la pàgina web) que 
indica els límits de les nostres actuacions durant aquestes dues setmanes de juny. (El 
33% del personal de centre es considera grup vulnerable i no ha d'assistir al centre) 
 
Havent comentat aquests aspectes us especifiquem l’oferta d’activitats presencials 
segons els nivells educatius de l’institut. Un cop rebudes les peticions de les famílies es 
concretaran els horaris d’assistència. 

 
 

 

 

Declaració responsable 

És imprescindible que, si decidiu que els vostres fills i filles assisteixin a l’institut per 
fer ús d’alguna de les opcions que us oferim, ens envieu un correu  amb la  Declaració 
responsable signada i completa a l‘adreça declaracio@imyp.cat 

abans del dijous 4 de juny a les 18 hores. 

(Aquesta declaració l’hem adjuntat en aquest correu i la podreu trobar a la pàgina 
web). 

No podrà assistir a l’institut l’alumnat que no ho hagi sol·licitat degudament i 
amb          antelació. 
Oferta d’activitats presencials segons els nivells educatius de l’institut 
Quart d’ESO i Segon de Batxillerat diürn i nocturn 
Per tal d’evitar les interaccions físiques entre els diferents alumnes l’assistència es 
concreta en: 
Una sessió d’un màxim de 45 minuts en algun dels dies indicats 
Les sessions seran individualitzades i sempre en grups simultanis inferiors als 15 
alumnes per sessió. 
Horaris d’entrada i sortida esglaonats al llarg del matí. 
Primera entrada a les 9 i última sortida a les 14 hores. 
La finalitat és oferir un suport emocional i d’orientació per a la següent etapa 
educativa. 
Amb el calendari següent 

Quart d’ESO:                    Dilluns 8, dimarts 9, dijous 11 o divendres 12 

2n de batxillerat nocturn : Dimecres 10 

2n de batxillerat diürn:      Dimarts 16 o dimecres 17 
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ESO: primer, segon i tercer. Primer de batxillerat diürn i nocturn 
Podeu acordar directament amb el vostre tutor o tutora si és aconsellable una cita per 
fer una entrevista presencial a l’institut. 
Amb el calendari següent 

9, 15, 16 i 17 de juny dins del marc horari de 9 a 14 hores. 

 
Un cop rebuda la declaració responsable us avisarem del moment en què el vostre fill 
o filla pot assistir a l’institut amb un missatge d’ Esemtia. 
 
Administració 
A partir del dia 8 de juny el centre estarà obert per tasques administratives. No 
s’atendrà cap gestió sense cita prèvia. 
Armariets  
D’altra banda us avancem que l’accés als armariets (taquilles) per part de l’alumnat no 
es farà abans del dia 18 de juny. 
 
Iddink 
Iddink ens comunica que es posaran en contacte amb vosaltres per mail o sms per  fer 
la devolució dels llibres per correu de forma gratuïta entre el 15 de juny i 14 de juliol. 
 
Us agraïm la vostra col·laboració per tal de dur a terme aquesta nova planificació 
d’actuacions de final de curs. 
Ben cordialment, 
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Annex 2  Registre de famílies que sol·licitin l’assistència de l’alumnat  
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  Annex 3  NORMES PLA D'OBERTURA 

1. CITA PRÈVIA 
És necessari que totes les persones que vinguin al centre hagin concertat una 
cita prèvia. 
 

2. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
En el cas de l’alumnat, a més, caldrà que hagin fet arribar prèviament la 
declaració responsable signada al correu habilitat per aquest objectiu. 
 

3. ENTRADES 
Totes les persones que accedeixin al centre ho han de fer per la porta principal. 
Tot l’alumnat haurà d’anar acompanyat pel seu professor/a o tutor/a en tot 
moment. 
 

4. SORTIDES 
Tot l’alumnat haurà de sortir per la porta del passadís del menjador. 
Tot l’alumnat haurà d’anar acompanyat pel seu professor/a o tutor/a en tot 
moment. 
 

5. ESPAIS 
Els alumnes de 2n de Batxillerat ocuparan les aules de 2.3, 3.3 i 4.3, prèviament 
assignades a consergeria. 
Els alumnes de 4t d’ESO ocuparan la Biblioteca. 
Els alumnes o famílies que tinguin entrevista amb el tutor/a aniran a una aula 
de la primera planta, prèviament assignada a consergeria. 
Les persones que hagin de fer un tràmit administratiu s’adreçaran a Secretaria. 

 
6. DESINFECCIÓ 

Totes les persones que accedeixin al centre hauran de desinfectar-se les mans 
amb el gel hidroalcohòlic, que estarà disponible al vestíbul, abans d’accedir a 
qualsevol espai. En cap cas, podran treure’s la mascareta. Si algú no la portés, 
se li proporcionarà una des de consergeria.  
 

7. LAVABOS 
Els únics lavabos que es podran utilitzar són els del professorat (vestíbul) i de 
l’alumnat (davant de Secretaria). Els lavabos romandran tancats i s’haurà de 
demanar la clau a consergeria. 
 

8. CARTELL INFORMATIU 
Hi haurà cartells informatius amb les normes de funcionament i neteja penjats 
a la porta d’entrada i vestíbul. 
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Annex 4
1. Abans de l’entrevista 

 Dies inicialment previstos:  Dimarts 9 , dilluns 15 , dimarts 16 i dimecres 17 
 Les famílies acordaran amb el tutor o tutora una sessió d’entrevista en 

algun dels dies indicats. Els tutors podran acordar l’entrevista presencial si 
no formen part del grup vulnerable. 

 Les sessions són de 45 minuts. La cita ha de respectar la franja horària 
següent: 

 

 Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 

Inici 9 
9:45 

10 
10:45 

11 
11:45 

12 
12:45 

13 
13:45 Final 

 
 Els tutors anotaran a la graella compartida, “cita prèvia tutoria” l’hora i dia 

concertats. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/114vEV80lLp5Kw5RJaYDr9wj-
Mq5xRGnAZKfH4YaOz0c/edit?usp=sharing 

 
 En el cas que l’alumne assisteixi haurà d’haver presentat la declaració 

responsable a l’adreça declaració@imyp.cat. 
 Si la declaració l’envien directament al tutor o a la tutora, aquests la 

reenviaran igualment a l’adreça anterior. Recordaran que cal venir amb 
mascareta. 

 Hi ha algunes orientacions a l’espai  
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/orientacions-atendre-emocions-alumnat/ 

 
2. Durant l’entrevista el tutor o la tutora: 

 Espera la família al vestíbul d’entrada. Rentat de mans i mascareta. 
 Les conserges anotaran les persones que participin en l’entrevista i 

indicaran l’espai on l’han de fer. Els espais estaran a la primera planta. 
 El grup pujarà per l’escala gran de consergeria.  

 
3. Acabada l’entrevista el tutor o la tutora: 

 En acabar l’entrevista ventilarà l’aula deixant porta i finestra obertes.  
 Baixarà amb la família per l’escala petita del menjador i sortiran per la porta 

d’accés al pati per la part del menjador.  
 Acompanyarà el grup fins la porta de sortida al carrer passant pel pati. 
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Annex 5 .Calendari final de curs prefectura d’estudis /Previsió 5 de juny/ 
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