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Institut Pere Martell

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura de
l’Institut Pere Martell

L’obertura dels centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs

2019-2020 per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 

2020-2021, d’acord amb el document aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 

2020 estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. 

D’acord amb les Instruccions del Departament d’Educació per a l’organització de

l’obertura dels centres educatius on s’estableix que cada centre educatiu haurà

d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats presencials amb els

alumnes. 

RESOLC: 

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Institut Pere Martell  

2.- Informar de l’aprovació del Pla, i del seu contingut, al Consell escolar del centre.

3.- Donar difusió, mitjançant la pàgina web del centre, pel coneixement de l’alumnat,

de les seves famílies, del personal del centre i de la resta de membres de la

comunitat educativa.

Director.
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1. INTRODUCCIÓ.

L’objectiu d’aquest document, és la de servir de guia per a la tornada a l’Institut Pere
Martell segons el que indica el pla d’obertura de centres educatius en Fase 2
PROCICAT i seguint les instruccions del Departament d’Educació i d’acord amb les
orientacions i recomanacions del Departament de Salut i el Ministerio de Sanidad. 

És d’aplicació per part del centre, a partir de la data d’1 de juny, per poder atendre
de manera personalitzada i presencial aquells alumnes que ho requereixin, tenint
present  que en tota situació s’haurà de garantir, d’una manera extremadament
estricta, les condicions de seguretat i salut de l’alumnat i del personal docent i no
docent, d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària.

2. CONDICIONANTS

L’assistència al menjador, extern al centre, i gestionat per l’Òrgan de Gestió del
Complex Educatiu de Tarragona, pel que fa a l’alumnat i al personal del centre,
restarà restringida, única i exclusivament, a l’alumnat dels grups del Programes de
Formació i Inserció (PFI) Auxiliar de cuina, Auxiliar de jardineria i Auxiliar de Pintura,
en virtut de la seva condició de residents a les instal·lacions del Complex Educatiu
de Tarragona. 

Pel que fa al transport, no és el que s'entén per transport escolar, fa referència al
transport públic, més concretament a la línia 42 de l’Empresa Municipal de Transport
de Tarragona, des de la Gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu s’ha
demanat, la seva reactivació, a partir de l’1 de juny, per tal de permetre l’accés al
centre de treball del personal funcionari i laboral propi del Complex, i el dels centres
educatius, així com de les possibles persones que, amb cita concertada de manera
prèvia, hagin d’assistir a les instal·lacions dels centres amb motiu dels procediments
de preinscripcions per al curs 2020/2021, així com de l’alumnat que, amb cita
concertada de manera prèvia, hagi d’assistir-hi amb motiu de dur a terme l’acció
educativa o l’atenció personalitzada.
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La freqüència de pas de la línia 42, que es correspondrà a la dels dies no lectius, es 
pot consultar a l’adreça http://emtanemambtu.cat/detalldelineas/?linecode=42
 

3. OBJECTIU

S’efectuaran propostes per a l’acció educativa amb un triple objectiu:

3.1 El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa
educativa.

3.2 L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.
3.3 Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en

cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.

4. ACTIVITATS.

Ha estat ordenada l’obertura, des de l’1 de juny, de tots els centres públics i
concertats en municipis en fase 2 per a dur-hi a terme les activitats següents:

a. Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en
grups de 15 alumnes com a màxim, en els casos següents: Alumnes que
acaben etapa i obtenen titulació (2n CF) o han de superar proves d’accés
(CF) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. Això
comporta l’obertura dels instituts de formació professional en Fase 2, amb
un retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats.

b. Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i
nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta
l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació
del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb
el tutor o tutora a l’aula. Si el Pla del centre ho preveu justificadament,
l’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb
un màxim de 15 alumnes. Les finalitats d’aquesta atenció són:

I. L'acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment
al d’aquells sectors de la població escolar més fràgils;

 

http://emtanemambtu.cat/detalldelineas/?linecode=42
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II. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o
serveis educatius específics, d’aquell alumnat que, per diferents
motius, hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o de
l’alumnat de necessitats educatives especials.

III. La formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne, que li
permeti afegir un contingut formatiu en les seves activitats d’estiu i
l’ajudi en l’inici del proper curs.

5. REQUISITS.

Per poder reincorporar-se l’alumnat ha de reunir els següents requisits:

✔ 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 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 la seva assistència al centre. 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.

6. IDENTIFICACIÓ NOMBRE ALUMNAT.
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Per tal de poder organitzar els espais disponibles i mobilitzar el personal necessari
és de vital importància saber quins alumnes s’acolliran a la tornada al centre. 

Per tal de preveure el nombre d’alumnat i poder realitzar una planificació de
l’atenció, s’ha demanat als tutors/es i tutores, que mitjançant un qüestionari,
identifiquin, amb nom i cognoms l’alumnat del seu grup que ha d’assistir al centre i la
finalitat de l’assistència: Tutoria, orientació, recollida de material.

Es contempla l’assistència per la recollida de material, ja que per la tipologia del
nostre centre, hi ha alumnat que te dipositat als seus armariets pertinences de caire
personal, material escolar i equips de protecció individual, com ara sabates, guants,
ulleres, ...

Una vegada identificat l’alumnat s’elaborarà un calendari d’assistència el qual es 
comunicarà als interessats. Juntament amb la comunicació se’l farà arribar el model 
de declaració responsable, d’acord amb el format i en la forma que s’estableix a 
l’apartat 9 d’aquest pla.

7. PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, I D’ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS.

La direcció del centre ha informat a tot el personal del centre, docent i
d’administració i serveis de la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat,
casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Al moment de la redacció
d’aquest pla d’obertura la direcció és coneixedora de la situació de totes i cadascuna
de les persones d’acord amb la següent classificació.

• GV NO (No grup vulnerable): es tracta de persones que, mitjançant la seva 

declaració responsable, no es troben emmarcades, en la data de la resposta, 
en cap dels grups vulnerables respecte a la COVID-19. Per tant, són persones
que sí poden participar en les activitats presencials que es preveuen en 
l'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada, en la 
finalització del curs 2019-2020.

• GV SÍ (Sí grup vulnerable): es tracta de persones que, mitjançant la seva 

declaració responsable, es troben emmarcades, en la data de la resposta, en 
algun dels grups vulnerables respecte a la covid-19, són casos, han tingut 
contactes o bé tenen simptomatologia pròpia de la infecció. Per tant, són 
persones que no poden participar en les activitats presencials previstes 
en l'obertura dels centres educatius en fase 2 de desescalada, en la 
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finalització del curs 2019-2020, sense detriment que puguin realitzar 
activitats no presencials.  

Aquestes dades són actualitzades per part del Departament d’Educació i
comunicades a la direcció del centre amb motiu de qualsevol nova declaració. 

8. DIRECTRIUS A SEGUIR EN L’OBERTURA DE L’INSTITUT PERE MARTELL

8.1 Lloc de treball.

L’espai reservat per a l’acollida dels alumnes que així ho sol·licitin serà l’edifici
d’administració. Dins d’aquest edifici el professorat prèvia la corresponent sol·licitud
de reserva, podran mantenir reunions individualitzades o grupals amb un màxim de
15 alumnes als següents emplaçaments, principalment a la biblioteca (fins a 4
tutories simultànies), sala de reunions 3 (fins a 4 tutories simultànies), sala de
reunions 1 (per a tutories individuals) i sala d’actes (per a tutories grupals fins un
màxim de 15 alumnes).

Extraordinàriament, de forma planificada prèviament, supervisada i amb
acompanyament, l’alumnat podrà accedir als edificis A, B i C per la recollida d’estris
personals, material escolar i equips de protecció individual dipositat als armariets o
als espais on es desenvolupava la seva activitat acadèmica de manera prèvia al 13
de març.  

Tanmateix es permetrà, per part de la direcció del centre l’accés del professorat per
fer tasques corresponent amb el manteniment dels equipaments i les instal·lacions
educatives, així com les relacionades amb la preparació del curs 2020/2021. El
professor/a ho haurà de comunicar, de manera prèvia, a la direcció del centre
mitjançant la cap d’estudis i/o l’administrador del centre. 

8.2 Accés als edificis

L’accés a l’edifici d’administració d’aquell alumnat que hagi estat citat, per haver
sol·licitat prèviament una reunió amb el seu tutor/a, orientadora educativa o algun
dels docents, serà de la següent manera: El punt de trobada inicial, serà la zona
exterior de l’edifici d’administració davant de l’entrada principal. S’accedirà a la
biblioteca per la porta que dona al pàrquing, s’accedirà a la sala d’actes, a la sala
SR1 i SR3 per les escales de l’edifici d’administració que donen accés a la primera
planta.
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L’accés als edificis A, B i C serà per les seves portes principals, els alumnes aniran
acompanyats d’un membre del personal subaltern per poder retirar els seus estris
personals.

Les portes romandran obertes per tal d’evitar tocar els poms i les manetes.

Als accessos del diferents edificis, es disposarà de dispensador de gel
hidroalcohòlic per fer la desinfecció de mans.

8.3 Mesures adoptades al lloc de treball

• A tots els espais utilitzats hi haurà solució hidroalcohòlica per neteja de
mans, Alcohol isotròpic per neteja d’aparell electrònics (teclat, ratolí,
monitor...), capsa de mocadors d’un sol ús, solució diluïda a base de lleixiu
per netejar superfícies. 

• A l’espai de consergeria i secretaria, que són els encarregats de fer atenció
al públic, a més, es disposarà de guants de nitril o bé làtex sense pols. L’ús
de guants pot comportar una falsa sensació de seguretat i no eximeix del
freqüent rentat de mans.

• A l’espai de secretaria, tot i que en la pràctica és  molt probable que no
coincideixi més d’una persona a la vegada, s’han habilitats mampares  de
separació entre el personal administratiu.

• Pantalles protectores facials, poden complementar la protecció del
treballador que reculli la sol·licitud o bé la persona que orienti la circulació
dels usuaris en l’espai.

• Es realitzarà ventilació cada hora dels espais i, si és possible, es mantindran
algunes finestres obertes de manera permanent per tal que hi hagi circulació
d’aire.

• La biblioteca es compartimentarà en 4 zones separades per poder atendre
fins a 4 alumnes a la vegada de forma individualitzada.

• Les portes dels espais per fer les tutories amb els alumnes romandran
obertes per evitar el contacte amb les manetes de les portes.

8.4 Equips de protecció individual.
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Les persones treballadores dels espais de consergeria i secretaria disposaran de:

✔ Mascaretes tipus FFP2 sense vàlvula

✔ Guants de nitril o bé de làtex sense pols

✔ Pantalles protectores facials.

Deguda l’arquitectura dels espais d’atenció al públic, no seran necessàries
mampares de protecció ja que es disposen separacions físiques de vidre entre les
persones treballadors i les possibles visites.

El personal docent que hagi de fer atenció a l’alumnat disposarà de mascaretes
FFP2.

El personal docent que faci tasques de manteniment als espais de taller disposaran
de mascaretes de tipus quirúrgic.

Els alumnes que hagin sol·licitat una trobada amb algun docent, accediran a l’espai
corresponent, fent ús de mascareta, tanmateix es vetllarà pel manteniment de la
distància social

8.5 Neteja

La neteja serà diària dels espais utilitzats en els centres, segons els protocols
vigents; i neteja periòdica (diverses vegades al dia de les superfícies de major
contacte: taules, cadires, poms portes...).

Es netejarà cada vegada que surti una visita el mostrador de secretaria i
consergeria (aquesta tasca la realitzarà el subaltern). 

Les superfícies de major contacte, com el mobiliari on es duguin a terme els tràmits
o proves, haurien de ser desinfectades diverses vegades al dia, idealment després
de cada ús o tan sovint com sigui possible. Cada treballador/a de l’institut, abans
d’acabar la seva jornada laboral, netejarà la seva estació de treball (monitor, teclat,
ratolí, telèfon) amb alcohol isotròpic, la taula i la cadira amb una solució diluïda a
base de lleixiu. Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, telèfons...) es
poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net
humitejat amb alcohol de 70%. 

Caldrà garantir especialment la desinfecció del material sempre que hi hagi un
canvi de torn o de treballador i com a mínim 1 vegada al dia.
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9. DECLARACIÓ RESPONSABLE

L’assistència dels alumnes al centre ha d’anar necessàriament acompanyada de la
declaració responsable de la família, o de l’alumne en funció de la seva edat,
segons els models facilitats pel Departament d’Educació. 

Aquests models són diferents en funció de l’etapa educativa i de l’edat de l’alumnat.

• Declaració responsable     per a les famílies d’alumnes de programes de 
formació inserció i de cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys).

• Declaració     responsable     d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres
ensenyaments)

L’Institut Pere Martell ha habilitat la possibilitat de lliurar abans de l’assistència de
l’alumne al centre aquesta declaració responsable pròpia, o de les famílies en el
cas dels menors d’edat, enviant-la telemàticament a l’administració del centre.
Aquell alumnat que no aporti abans, o en el moment de la incorporació al centre, la
declaració responsable, pròpia o  de la família, no podrà accedir al centre.

10.PUBLICACIÓ DEL DOCUMENT.

Aquest Pla d’Obertura està a disposició de la Inspecció educativa. Es comunicarà
als membres del Consell escolar de l’institut i es publicarà a la pàgina web del
centre per a coneixement de tot l’alumnat, les seves famílies i la resta de la
comunitat educativa.

 

http://www.gestioperemartell.cat/A820%20Decl%20responsable%20majors%20edat.pdf
http://www.gestioperemartell.cat/A820%20Decl%20responsable%20majors%20edat.pdf
http://www.gestioperemartell.cat/A817%20Declaraci%C3%B3%20responsable%20menor%20edat.pdf
http://www.gestioperemartell.cat/A817%20Declaraci%C3%B3%20responsable%20menor%20edat.pdf
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