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Recull d’instruccions per a la reobertura del centre  
 
El principi que regeix aquest Pla és PRESERVAR LA SALUT DELS I DE LES ALUMNES, 

DE L’ALUMNAT I DEL PERSONAL DEL CENTRE I DE LES FAMÍLIES. 

Volem obrir l’Institut XXV Olimpíada. Necessitem la relació amb l’alumnat per a 

l’acompanyament acadèmic, emocional, cultural. També volem ajudar-los en la preparació per 

a assolir els títols que corresponen, però, NO VOLEM POSAR EN PERILL LA SALUT DE 

NINGÚ I, NI TAN SOLS QUE HI HAGI SITUACIONS DE POSSIBLE PERILL DE 

CONTAGI. 

Aquest document, doncs, recull les instruccions del Departament d’Educació, com a Pla 

d’obertura del centre post confinament, en arribar la ciutat de Barcelona a la Fase 2 de 

desconfinament. 

La previsió d’aplicació del Pla d’obertura de l’Institut XXV Olimpíada es data per al mes de 

juny de 2020 i, en la previsió que es pugui aplicar a partir del 8 de juny de 2020 fins a 

l’acabament del curs. 

S’inclouen en el Pla d’obertura les instruccions vigents per a l’acabament del curs en format 

telemàtic i que ja estan informades a tots els sectors de l’Institut XXV Olimpíada: professors i 

professores, personal no docent, alumnes i famílies.  

Aquestes instruccions es recullen en el primer bloc, BLOC A, del Pla d’obertura. 

Les concrecions d’accions en format presencial de professorat, alumnat, personal no docent i 

famílies d’alumnes, es recullen en el segon bloc, BLOC B, del Pla d’obertura. 
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BLOC A 
 

 

 

 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 
 

 

 

 

 

 

Aquest principi de les instruccions del Departament d’Educació s’aplica en el calendari 

que hem elaborat MANTENINT TOTALMENT EL CALENDARI I REALITZANT LES 

TASQUES, ELS EXÀMENS, EL PROTOCOL D’AVALUACIÓ I LLIURAMENT 

D’INFORMES, DE MANERA TELEMÀTICA I NO PRESENCIAL. 
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Calendari final de curs 2019-2020 
1. Calendari de final de curs 2019-2020 de segon de batxillerat 
1. 8, 11 i 12 de maig de 2020: exàmens de la tercera avaluació. 

Això vol dir: recopilar tota la feina feta i, fins i tot proposar-ne alguna: 

1.1. treballs online, exàmens online i/o converses online o per telèfon amb l'alumnat per 

acabar de tenir dades per elaborar l'informe qualitatiu de la tercera avaluació i, també, 

1.2. per poder arrodonir la nota final del curs, així com per concretar alumnes que hauran 

de presentar-se a exàmens de suficiència per recuperar parts de la matèria i/o pujar nota 

final. 

2. 26, 27 i 28 de maig de 2020: exàmens de suficiència de segon de batxillerat.  

Mateix format que l'indicat anteriorment: 

2.1. treballs online, exàmens online i/o converses online amb alumnes concrets i 

concretes per acabar de verificar la nota final. 

2.2. Aquests dies es poden proposar tasques i exàmens online per: 

2.2.1.  recuperar part de la matèria  

2.2.2. o per recuperar tot el curs de la matèria i,  

2.2.3. també, per pujar notes. 

3. 2 de juny de 2020 a les 15:00 h: data i hora límit per introduir les notes finals de segon 

de batxillerat a l'Esfer@. NO POT HAVER PRÒRROGA EN AQUESTA DATA. 

4. 2 de juny de 2020: revisió de les notes de les actes.  

4.1. Reunions amb la persona tutora, la coordinadora de batxillerat i el director per verificar 

la coherència de notes de cada alumne i  

4.2. rectificacions de qualificacions, si és el cas, comunicant-lo al professor o professora 

afectats i, 

4.3. posteriorment, amb les actes definitives, comunicació a l'Equip Docent del resultat 

final. 

4.4. Extracció de butlletins de notes i enviament a la carpeta compartida del DRIVE amb 

cada tutor i tutora de segon de batxillerat abans de les 20:00 h del dia 2 de juny de 2020. 

5. 3 de juny de 2020: comunicació de les notes a cada alumne i alumna personalment 

5.1. via videoconferència i, 

5.2. si es creu convenient, via correu electrònic personal. 
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5.3. NOMÉS ES POT COMUNICAR LES NOTES A LA PERSONA PARTICULAR. 

NO ES POT FER ENVIAMENT DE TOTES LES NOTES D'UNA MATÈRIA O 

D'UN GRUP A TOT EL GRUP. 

5.4. NOVETAT: Aquest dia la persona tutora ha de lliurar a segon de batxillerat: 

5.4.1.  els butlletins de la segona avaluació 

5.4.2. L’informe qualitatiu de la tercera avaluació. 

5.4.3. El butlletí de notes final ordinària. 

6. 3 i 4 de juny de 2020: reclamacions de notes. Procediment: 

6.1. conversa de l'alumne amb un professor o una professora via correu electrònic i 

videoconferència. 

6.2. Cas de no resolució: instància al director, el dia 3 i, el dia 4 de juny de 2020, fins a les 

15:00 h, enviada per correu electrònic: josepanton@institutxxvolimpiada.cat firmada 

per l'alumne o l'alumna i, si és menor d'edat, firmada també per la persona tutora major 

d'edat de l'alumne o de l'alumna. 

6.3. Estudi de la reclamació: enviada al professor o la professora corresponent. 

6.4. Resposta al director del professor o de la professora amb la concreció de criteris aplicats 

per a l'avaluació i la verificació o modificació de la nota. 

6.5. Resolució del director de la reclamació i 

6.5.1. modificació, si és el cas, en l'acta d'avaluació, 

6.5.2. o comunicat de denegació a l'alumne o alumna de la resolució. 

7. 4 de juny de 2020 a la nit. Tancament de les actes de l'avaluació final ordinària de 

segon de Batxillerat. 

8. 5 de juny de 2020. Enviament de les actes a les PAU. 
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2. Calendari final de curs 2019-2020 d’ESO i de primer de batxillerat 
amb incorporació del calendari final de curs de segon de 
batxillerat 

 
a) Calendari de juny 
 

JUNY 
1 2 3 4 5 6 7  1 Festa Pasqua Granada. 
8 9 10 11 12 13 14  2 i 3 Preinscripció BATX (online) 

15 16 17 18 19 20 21  2 Avaluació final 2n BATX. 
22 23 24 25 26 27 28  3 Lliurament notes 2n BATX. 
29 30       3 i 4 Reclamació de notes finals de 2n de BATX. 

        4 Resolució de reclamacions de 2n BATX. 
        8, 9 i 10 Avaluacions finals ordinàries ESO i 1r BATX. 
Enviament de reclamacions fins al 
darrer dia indicat en cada procés. 
L’hora límit d’enviament del darrer 
dia serà fins a les 15:00 h. 

 11 Lliurament notes de l’avaluació final ordinària 
d’ESO i 1r de BATX. TELEMÀTICAMENT. 

 11 i 12 Reclamació de notes. 
 15 Resolució reclamacions. 

        18, 19 i 
22 

Activitats de recuperació extraordinària d’ESO i 
1r de BATX. Av. extraordinària 2n BATX 

        24 Festa de Sant Joan. 
Publicació de les feines d’estiu al web de 
l’Institut. 

25 Avaluació final extraordinària ESO i 2n Batx. 

        29 Lliurament notes av. Extraordinària. 
TELEMÀTICAMENT 

        29 i 30 Reclamacions de notes finals d’ESO i 2n BATX 
         Resolució reclamacions notes Av. Extra. ESO i 

ordinària 2n BATX. 
         Lliurament de títols ESO i BATX. 

TELEMÀTICAMENT 
         Proves alumnat 1r BATX MUAEDA. 

 
 
b) Calendari de juliol. 
 

JULIOL 
  1 2 3 4 5  7, 8, 9 i 10 Proves de les PAU 

6 7 8 9 10 11 12  8 a 14 Matriculació de Batxillerat (Telemàticament). 
13 14 15 16 17 18 19  13 a 17 Matriculació ESO (Telemàticament). 
20 21 22 23 24 25 26    
27 28 29 30 31      
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c) Calendari de setembre. 
 

SETEMBRE 
 1 2 3 4 5 6  1, 2 i 3 Avaluació final extraordinària de 1r de Batx. 

7 8 9 10 11 12 13  4 Sessió d’avaluació final extraord. 1r Batx. 
14 15 16 17 18 19 20  4 Lliurament de butlletins. 
21 22 23 24 25 26 27  4 i 7 Reclamació de notes finals de 1r Batx. 
28 29 30      7 Resolució de reclamacions de notes de 1r 

Batx. 
Enviament de reclamacions fins al 
darrer dia indicat en cada procés. 
L’hora límit d’enviament del darrer 
dia serà fins a les 15:00 h. 

 7 a 10 Matrícula extraordinària de 1r de Batx. 
   
   

 
 
d) Notes sobre els calendaris de juny, juliol i setembre 
 

NOTES SOBRE EL CALENDARI DE JUNY I JULIOL I SETEMBRE 

AVALUACIÓ ORDINÀRIA 

Les dates d’avaluació final ordinàries d’ESO i 1r de Batxillerat són les programades en calendari 

des de l’inici de curs. Aquestes dates són orientatives i cada professor i professora organitza les 

tasques a realitzar i assegura que el dia 10 de juny fins a les 15:00 h. ha d’introduir les notes a 

l’Esfer@ per disposar d’evidències amb la concreció de la qualificació final de curs de cada alumne 

de la matèria, així com, l’informe qualitatiu de la 3a avaluació. 

Extracció de butlletins de notes i enviament a la carpeta compartida al DRIVE amb tutors i tutores 

abans de les 20:00 h del dia 10 de juny de 2020. 

 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA 

Des del 18 de juny fins al 25 de juny de 2020 a les 15:00 h el professor i la professora que realitza 

tasques extraordinària d’avaluació assegura que el dia 25 de juny de 2020 fins a les 15:00 h, ha 

d’introduït les notes a l’Esfer@ per disposar d’evidències amb la concreció de la qualificació final 

extraordinàries de curs de cada alumne de la matèria. 

 

18, 19 i 22 de juny: Tasques extraordinàries de recuperació d’ESO. Avaluació final extraordinària de 

2n de Batxillerat. Les tasques extraordinàries de recuperació i de pujada de notes de 1r de Batxillerat 

seran al setembre. 
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LLIURAMENT DE NOTES 

Lliurament de notes: 11 de juny de 2020, 29 de juny de 2020 i 3 de setembre de 2020 : 

El procediment de comunicació de notes es realitza (com s’ha realitzat a 2n de batxillerat): comunicació 

de les notes a cada alumne i alumna personalment: via videoconferència i/o, si es creu convenient, 

via correu electrònic personal. 

NOMÉS ES POT COMUNICAR LES NOTES A LA PERSONA PARTICULARMENT. 

 

30 de juny de 2020 i 3 de setembre de 2020: Lliurament de notes finals a l’alumnat que ha realitzat 

les tasques extraordinàries de recuperació i millora d’ESO i, les tasques de millora de notes de 1r de 

Batxillerat que han presentat reclamació. Si és resolució negativa o si és favorable i es modifica la 

nota, s’incorpora a l’acta i es comunica a l’alumne o a l’alumna per part de la persona tutora: via 

videoconferència i/o, si es creu convenient, via correu electrònic personal. 

NOMÉS ES POT COMUNICAR LES NOTES A LA PERSONA PARTICULARMENT. 

 

RECLAMACIÓ DE NOTES 

3 i 4 de juny de 2020; 11 i 12 de juny de 2020; 29 i 30 de juny de 2020; i 3 i 4 de setembre de 2020. 

Procediment: 

Conversa de l’alumne amb un professor o una professora via correu electrònic o videoconferència. Cas 

de no resolució: enviament de la reclamació fins al darrer dia marcat: 12 de juny i 30 de juny, 

respectivament i, posteriorment, 4 de setembre de 2020, fins a les 15:00 h al correu de direcció: 

josepanton@institutxxvolimpiada.cat  (en substitució de la instància a secretaria del centre adreçada a 

direcció) firmada per l’alumne o l’alumna i, si és menor d’edat, firmada també per la persona tutora 

major d’edat de l’alumne o de l’alumna. 

 

Estudi de la reclamació: enviada al professor o la professora corresponent. 

 

Resposta al director del professor o de la professora amb la concreció de criteris aplicats per a 

l’avaluació i la verificació o modificació de la nota. Resolució del director de la reclamació i 

modificació, si és el cas, en l’acta d’avaluació, o comunicat de denegació a l’alumne o alumna de la 

resolució. 
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MATRICULACIÓ 

MATRICULACIÓ DE BATXILLERAT: 8, 9, 10, 13 i 14 de juliol de 2020 

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid19, les matriculacions de Batxillerat 

s’hauran de fer telemàticament, L’enviament de la documentació de la matrícula de l’alumnat del 

centre al correu electrònic de l’institut serà durant la primera setmana de juliol, l’alumnat preinscrit i 

assignat haurà d’enviar la documentació dintre del període de matriculació, també per correu 

electrònic.  

ES COMUNICARÀ COM ES PROCEDIRÀ PER FER LA MATRICULACIÓ 

TELEMÀTICAMENT. 

 

MATRICULACIÓ D’ESO (NOVES FAMÍLIES DE LA PREINSCRIPCIÓ 2020-2021) 

13, 14, 15, 16 i 17 de juliol de 2020. 

a partir del 8 de juliol les famílies assignades al centre podran enviar la documentació per fer la 

matrícula al correu del centre, Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid19, les 

matriculacions d’ESO s’hauran de fer telemàticament. 
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PRÈVIA A L’ACCÉS A L’INSTITUT 
 
 
 
a. Personal docent i no docent 
Protocol per assistir al centre el personal docent en dia i hora autoritzats: 

1. El Departament d’Educació demana a la direcció donar d’alta la persona que 

explícitament comunica a direcció que vol accedir al centre.  

2. Direcció autoritza en el GUAC aquesta persona. 

3. La persona rep un correu electrònic del Departament d’Educació amb un formulari per 

omplir, fent-ne declaració responsable. 

NOTA: Tot i la normativa del Departament d’Educació, els punts 1 i 2, ha estat incomplert pel 

Departament d’Educació i, obviant l’autonomia de centre i l’autoritat de direcció, ha donat 

d’alta tot el personal del centre, traspassant la responsabilitat d’aquesta autorització a la direcció 

dels centre. 

 

Les mesures higièniques i sanitàries a observar en l’accés al centre es recullen en els capítols 3, 

4 i 5 del Bloc B del present protocol (rentat de mans amb solució hidroalcohòlica i accés al 

centre amb mascareta i guants). 
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b. Alumnes 
L’assistència al centre de l’alumnat és voluntari i amb autorització de la família en cas de 

menors d’edat. En aquesta fase de desescalada aquestes mesures són per garantir la 

seguretat i la salut de l’alumnat que el Departament d’Educació ha previst i que el centre 

ha d’aplicar.  

 

Pautes per realitzar un assistència al centre i documentació a lliurar pel qüestionari, que rebrà 

per correu corporatiu del centre, l’alumne o l’alumna si s’autoritza a una cita presencial: 

1. Cal manifestar explícitament l’alumne o l’alumna o la seva família, si és menor d’edat, 

la voluntat d’assistir al centre. 

2. Per tal d’accedir al centre l’alumne o l’alumna ha d’haver omplert el qüestionari i ha de 

rebre un correu del centre amb la data i l’hora d’assistència. En el qüestionari s’ha de 

fer constar: 

i. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID19. 

ii. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 

dies anteriors. 

iii. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

3. Calendari vacunal al dia. 

 

Les mesures higièniques i sanitàries a observar en l’accés al centre es recullen en els capítols 3, 

4 i 5 del Bloc B del present protocol (rentat de mans amb solució hidroalcohòlica i accés al 

centre amb mascareta i guants). 
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c. Famílies 
En aquesta fase de desescalada aquestes mesures són per garantir la seguretat i la salut 

de les famílies que, si és el cas, hagin d’assistir a l’Institut XXV Olimpíada, que el 

Departament d’Educació ha previst i que el centre ha d’aplicar.  

Pautes a realitzar prèvies a la presència al centre i documentació a presentar a l’arribada a 

l’institut: 

1) NOMÉS POT ASSISTIR UNA PERSONA DE LA FAMÍLIA PER ALUMNE O 

ALUMNA. 

2) Cal manifestar explícitament la família de l’alumne o de l’alumnat la voluntat d’assistir 

al centre en una convocatòria del centre per a orientació acadèmica o reunió tutorial (SI 

NO ÉS POSSIBLE PER VIA TELEMÀTICA). 

3) Declaració responsable omplerta que contingui: 

a. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID19. 

b. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 dies 

anteriors. 

c. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

Les mesures higièniques i sanitàries a observar en l’accés al centre es recullen en els capítols 3, 

4 i 5 del Bloc B del present protocol (rentat de mans amb solució hidroalcohòlica i accés al 

centre amb mascareta i guants). 
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d. Calendari i horari de presència al centre de persones 
autoritzades 

Per tal de garantir la seguretat i la salut de l’alumnat, del personal del centre i de les 

famílies, en la Fase 2 de desescalada s’estableix un calendari general en el capítol 2 del Bloc B 

d’aquest pla. I cal observar les següents pautes: 

1) Cal, però, realitzar la concertació de cita amb anterioritat al dia i hora indicats 

genèricament. 

2) Cal disposar de l’autorització prèvia indicada per al personal docent i no docent. 

3) En el moment d’accedir al centre s’ha de presentar la documentació corresponent: 

a. Formar part de la llista que elaborarà direcció i que es controlarà a l’entrada de 

l’institut. 

b. Famílies: a més de constar en el llistat, hauran de presentar la declaració 

responsable. 

c. Alumnes: a més de constar en el llistat de cites del dia, hauran de presentar la 

declaració responsable firmada per la família en cas de menors d’edat o firmades 

per l’alumne o l’alumna, si consta a secretaria la majoria d’edat concedida i 

hauran de presentar també el calendari vacunal al dia. 
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1.- ORGANITZACIÓ D’ESPAIS 
 
 
 

 
 

 

Els rectangles en blau, situats al passadís i al gimnàs de la planta baixa i indicant el grup/classe, 

simulen les dues taules de reunions (grans) on seuria l’alumnat de cada tutoria (i el seu 

pare/mare/tutor/tutora legal, en cas de l’ESO) amb el tutor/tutora de cada grup. 

D’aquesta manera es garanteix la perfecta ventilació dels espais i la distància recomanada. 
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2.- CALENDARI I HORARI 
 

Per a les situacions excepcions d’alguna família que opti per la presència al centre, com a 

necessària per realitzar les tasques que recull el calendari, i, en el cas que aquestes famílies 

tinguin la convicció que és imprescindible assistir-hi i que es faran responsables del 

compliment de totes les mesures de seguretat i salut que ha establert el Departament 

d’Educació es presenta de manera esquemàtica la distribució per a tots els cursos d'ESO, 

individualment, i de batxillerat en grups de 7 alumnes amb el tutor o la tutora. 

 

A més es preveuen “Activitats de suport” per part de l’orientadora i psicòloga del centre 

(Cristina Mora), per continuar el seguiment presencial personalitzat, que ha anat realitzant-se 

telemàticament durant tot aquest període de confinament. 

 

Els professors i les professores que no tinguin autorització per assistir al centre perquè 

estan en algun dels supòsits que marca el Departament d’Educació, realitzaran la seva 

tasca docent o tutorial via telemàtica. 

 

La prioritat de tasques presencials que no es puguin realitzar via telemàtica és per a 

alumnat de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. 

 

Tota presència al centre ha de ser autoritzada, per tant, s’ha de preveure qui hi assistirà: 

professor o professora, alumnes i famílies. 

L’alumnat comunicarà al tutor o tutora, al professor o professora la seva voluntarietat, sigui per 

a seguiment tutorial o sigui per a classes de preparació a les PAU. 

Caldrà omplir els documents telemàtics que s’han generat per a aquestes tasques i es 

comunicarà dia i hora a cada alumne i alumna, així com a cada professor o professora o la 

persona d’una família d’un alumne o una alumna que ho pugui realitzar. 

El centre té prevista la recollida de material de l’alumnat que, haurà manifestat la seva voluntat 

de recollir -lo, en el formulari que se li haurà facilitat. 
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CALENDARI NOMÉS D’APLICACIÓ PER ALS CASOS EXCEPCIONALS QUE NO 

ES PUGUI DE CAP MANERA REALITZAR LES TASQUES PER VIA TELEMÀTICA 

 

Data 
Nivell 

i etapa 
Assistents Freqüència Horari 

08/06/2020 2n Batx. 7 alum + 1 tutor/a Cada 30 min 9:00h a 12:00 h. 

09-10/06/2020 2n Batx. 7 alum + 1 professor/a (PAU) Cada 50 min 9:00h a 13:00 h. 

11/06/2020 4t ESO 1 alum + 1 família + tutor/a Cada 15 min 9:00 a 13:30 h. 

12/06/2020 4t ESO 1 alum + 1 família + tutor/a Cada 15 min 9:00 a 13:30 h. 

15/06/2020 1r Batx. 7 alum + tutor/a Cada 30 min 9:00 a 12:00 h. 

16/06/2020 1r ESO 1 alum + 1 família + tutor/a Cada 15 min 8:00 a 14:30 h. 

17/06/2020 2n ESO 1 alum + 1 família + tutor/a Cada 15 min 8:00 a 14:30 h. 

18/06/2020 3r ESO 1 alum + 1 família + tutor/a Cada 15 min 8:00 a 14:30 h. 

19/06/2020 2n Batx. 7 alum + 1 professor/a (PAU) Cada 50 min 9:00h a 13:00 h. 

 

Es preveu un descans de 30 minuts (11:00 – 11:30h). 

 

La freqüència (veure taula) es contempla el temps per fer la desinfecció del mobiliari per part 

del tutor/tutora. Hi haurà producte desinfectant per netejar les superfícies de contacte a cada 

espai de reunió. 

D’altra banda, el calendari i horari d’activitats de preparació de les PAU, en horari concret d'un 

professor o una professora amb un màxim de 7 alumnes es facilitarà un cop recollida la demanda 

de l’alumnat de 2n de Batxillerat, mitjançant un formulari. Aquesta acció es podrà realitzar 

per videoconferència pactant data i hora amb el professor o la professora corresponent. 

 

Els professors i les professores que no tinguin autorització per assistir al centre perquè 

estan en algun dels supòsits que marca el Departament d’Educació, realitzaran la seva 

tasca docent o tutorial via telemàtica. 
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3.- MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 
Es tracta de les mesures més efectives d’aplicació en la Fase 2 de desescalada que ordena el 

Departament d’Educació, per preservar la salut de l’alumnat així com del personal docent i no 

docent.  

El centre disposarà de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de 

prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització́ correcta de la 

mascareta.  

En l’estada presencial a l’institut cal respectar i complir les següents mesures: 

• Distanciament físic: Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió́ 

del virus. Es garantirà una distància aproximada de 2 metres entre totes les persones que 

assisteixin a cada reunió tutorial. Les entrades i sortides del centre es faran de manera 

esglaonada i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del centre es 

responsabilitza de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. 

• Rentat de mans: Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de l’alumnat 

així́ com del personal docent i no docent. Es requerirà el rentat de mans amb solució 

hidroalcohòlica que es recomana que cada persona dugui la d’ús individual: 

o A l’arribada i a la sortida del centre. 

o Abans i després d’anar al lavabo. 

o Abans i després de les diferents activitats. 

En el cas del personal que treballa a l’institut, el rentat de mans es durà a terme:  

o A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat. 

o Abans i després d’anar al lavabo, si fos el cas. 

o Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Es garantirà la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal 

del centre. 

• Guants i Mascaretes: L’ús de guants i mascaretes és obligatori per a tot l’alumnat (ESO 

i Batxillerat), el personal docent i no docent, i les famílies que tingui presència al centre. 
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4.- VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 
 

• Pautes de ventilació: Es garantirà la ventilació de les instal·lacions abans de l’entrada i la 

sortida de l’alumnat i, com a mínim, 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Tots 

els espais de reunió amb l’alumnat (i la seva família, en cas de l’ESO) romandran oberts 

per protegir a tota persona que accedeixi al centre. 

• Pautes de neteja i desinfecció: La neteja i la posterior desinfecció completa d’espais es 

realitzarà amb una periodicitat almenys diària seguint les recomanacions de neteja i 

desinfecció en establiments i locals de concurrència humana, intensificant les zones i punts 

sensibles (interruptors, manetes i poms de portes, finestres, baranes, passamans, taules, 

cadires, ordinadors, aixetes, lavabos i altres superfícies de contacte freqüent). 

A més, com es cita al punt 2, el tutor/tutora de cada grup s’encarregarà de la desinfecció de les 

superfícies de contacte (taules i cadires) després de cada reunió per garantir la protecció de 

l’alumnat i, en el cas d’ESO, de llurs família (pare/mare/tutor/tutora). 

EN ELS EXCEPCIONALS CASOS QUE LA FAMÍLIA HAGI D’ASSISTIR AL 

CENTRE NOMÉS HI ASSISTIRÀ UNA PERSONA DE LA FAMÍLIA PER ALUMNE 

(O PER GERMANS, SI ÉS EL CAS) 
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5.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ 
D’APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB 
COVID 
 

Davant la presència de simptomatologia compatible amb covid, caldrà seguir les indicacions 

sanitàries vigents en aquell moment (aïllament preventiu, en el moment d’elaboració d’aquest 

document) 

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

• 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. 

c) 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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EPÍLEG 
 
Donada la situació i sempre actuant preservant la salut de l’alumnat, el personal del centre i les 

famílies, però amb un sentiment trencat de no poder cloure el curs de manera normal no volem 

que l’alumnat que acaba aquest curs amb nosaltres en el 4t d’ESO o en el 2n de batxillerat resti 

mancat d’una experiència profunda i molt gratificant com són algunes de les activitats que no 

s’han pogut dur a terme i és per això que hi ha 

 

ACTIVITATS SIGNIFICATIVES QUE HAN QUEDAT PROGRAMADES EN EL 

CALENDARI DEL CURS I NO S’HAN POGUT REALITZAR 

 
- Sant Jordi. 

- Tarda d’Arts. 

- Musical de final de 2n de batxillerat Escènic. 

- Premi de lectura de la biblioteca Descartes de l’Institut XXV Olimpíada. 

- Viatge a Astúries de 4t d’ESO. 

- Port Aventura de final de curs. 

- Festa de graduació de 4t d’ESO. 

- Festa de graduació de batxillerat. 

 
Totes aquestes activitats queden pendents de programar, sigui el proper curs, com Sant Jordi, 

Tarda d’Arts o Port Aventura. 

I, algunes les convocarem quan sigui possible reunir un nombre de persones que permeti 

l’assistència de tot un curs per realitzar la graduació. 

També ens plantegem convocar l’alumnat de 4t d’aquest curs el proper curs 2020-21 per poder 

anar al viatge d’Astúries i, l’alumnat de segon de batxillerat d’aquests curs per col·laborar en 

el musical del proper 2020-2021. 
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