Pla d’obertura de centre juny 2020 – Institut Mollerussa
Aquest Pla d’obertura regula el funcionament dels darrers quinze dies lectius del mes
de juny. Segueix les directrius del Departament d’Educació, recull les propostes del
professorat, prioritza la salut de les persones i concreta les particularitats que cadascú
es pot trobar. El presentem a través de l’espai web del centre per tal que tothom hi
tingui accés.






El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny
pels estudis de PFI i IFE.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 12 de juny
pels estudis de Formació Professional.
No es farà cap classe lectiva presencial.
No es farà cap examen presencial.

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
En cap cas un alumne es pot presentar al centre per rebre atenció si prèviament no ha
comunicat la intenció d’assistir-hini s’ha acordat hora, durada màxima, lloc i professor.
Per assistir presencialment al centre en una hora concreta i per un temps determinat
cal complir amb tots els requisits de seguretat, els quals es troben especificats

en els següents documents:
CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ, ESPAIS, PROTOCOL DETECCIÓ COVID

Alumnes PFI
Assistir al centre per preparar la prova d’accés a grau mitjà.
Previstes sessions al centre, els dies 10, 12, 17 i 19 de juny de 11:00h a 12:30h
Grup de 10 alumnes màxim.
Professor assignat: Carles Masoliver, el tutor de grup.
Espai assignat: aula F7accessible directament des de l’exterior,amb finestres en dues
parets paral·leles, la qual cosa implica una bona ventilació. En el seu interior, un grup
de com a màxim 10 alumnes es pot distribuir per complir amb la distància de seguretat
(4 metres quadrats per alumne).
Tant els alumnes com el professor han d’utilitzar obligatòriament mascareta.
Hi haurà disponible gel higienitzant a l’entrada de l’institut i a l’aula F7.
Tant els alumnes com el professor s’hauran de desinfectar les mans amb gel
higienitzant tant a l’entrada com a la sortida de l’institut.
El camí de l’entrada de l’institut a l’aula F7 és totalment a l’aire lliure, tant alumnes com

professor hauran de respectar la distància de seguretat (2 metres) en el trajecte.
Els alumnes van directament a l’aula F7, es fan les activitats per preparar la prova
d’accés, i un cop finalitzades aquestes activitats, es fa entrega (si escau) de material
de l’alumne, i llavors surten directament de l’institut.
Els alumnes romanen a l’aula durant tota la sessió, excepte per anar al lavabo o casos
excepcionals.
S’habilita els lavabos de la planta baixa de l’edifici H, espai H4.
Els alumnes hauran d’anar individualment al lavabo, utilitzant gel higienitzant tant a la
sortida com a l’entrada de l’aula F7.
Cal comunicar al centre a quines sessions es preveu assistir. (Explicat més avall, en el
punt Planificació de l’acció educativa.)

Alumnes d’FP, PFI i IFE
Atenció personalitzada
L’atenció personalitzada serà excepcional i no contínua.
Serà excepcional perquè el professor/a, molt probablement tutor/a, (i acompanyant
d’un membre de direcció, si escau) a petició de l’alumne i la seva família acordarà un
dia i una hora per quedar al centre. Es tracta d’un dia puntual, a una hora puntual, en
la qual vindrà l’alumne/a i màxim un progenitor (pare o mare).
Serà no contínua perquè aquestes atencions personalitzades no es poden produir de
manera sistemàtica en un horari establert (no pot ser cada dimecres a les 11h, per
exemple).
Cal cita prèvia. Cap alumne/a pot venir al centre sense haver acordat l’atenció
personalitzada amb un docent.
No es contempla l’atenció a cap grup d’alumnes, només la personalitzada i amb cita
prèvia.
Espais assignats: aula H1 i H12, accessible directament des de l’exterior, amb
finestres en dues parets paral·leles, la qual cosa implica una bona ventilació. En el seu
interior, un grup de com a màxim 4 persones es pot distribuir per complir amb la
distància de seguretat (4 metres quadrats per alumne).
L’horari de les sessions d’atenció personalitzada serà de 9:00h fins a les 13:00h,
quatre sessions d’una hora com a màxim de durada, els dilluns, dimarts i dijous. En
cada sessió es podrà atendre un alumne.Preferentment s’utilitzarà l’aula H1.
Tant l’alumne i l’acompanyant (si escau) com el professor (i membre de direcció, si
escau) han d’utilitzar obligatòriament mascareta.
Hi haurà disponible gel higienitzant a l’entrada de l’institut i a les aules H1 i H12.
Tant l’alumne i l’acompanyant (si escau) com el professor (i membre de direcció, si
escau) s’hauran de desinfectar les mans amb gel higienitzant tant a l’entrada com a la
sortida de l’institut.

El camí de l’entrada de l’institut a les aules H1 i H12 és totalment a l’aire lliure, tant
l’alumne i l’acompanyant (si escau) com el professor (i membre de direcció, si escau)
hauran de respectar la distància de seguretat (2 metres) en el trajecte.
Es va directament a l’aula H1 o H12, es fa l’atenció personalitzada i un cop finalitzada,
es fa entrega (si escau) de material de l’alumne, i es surt directament de l’institut.
Es roman a l’aula durant tota la sessió d’atenció personalitzada, excepte per anar al
lavabo o casos excepcionals.
S’habilita els lavabos de la planta baixa de l’edifici H, espai H4.
S’haurà d’anar individualment al lavabo, utilitzant gel higienitzant tant a la sortida com
a l’entrada de les aules H1 i H12.
Cal comunicar al centre a quines sessions d’atenció personalitzada es preveu assistir.

Candidats servei assessorament i reconeixement
Cap candidat pot venir al centre sense cita prèvia acordada prèviament amb el
professor.
Espais assignats: aula H12, accessible directament des de l’exterior, amb finestres en
dues parets paral·leles, la qual cosa implica una bona ventilació. En el seu interior, un
grup de com a màxim 3 persones es pot distribuir per complir amb la distància de
seguretat (4 metres quadrats per alumne).
L’horari de les sessions del servei d’ assessorament i reconeixement serà de 9:00h
fins a les 13:00h, dues sessions de dues hores com a màxim de durada els dies
laborables.
Tant el candidat i com el professor (i un segon professor, si escau) han d’utilitzar
obligatòriament mascareta.
Hi haurà disponible gel higienitzant a l’entrada de l’ institut i a les aules H1 i H12.
Tant el candidat i com el professor (i un segon professor, si escau) s’hauran de
desinfectar les mans amb gel higienitzant tant a l’entrada com a la sortida de l’ institut.
El camí de l’entrada de l’ institut a les aules H1 i H12 és totalment a l’aire lliure, Tant el
candidat i com el professor (i un segon professor, si escau) hauran de respectar la
distància de seguretat (2 metres) en el trajecte.
Es va directament a l’aula H1 o H12, es fa el servei i un cop finalitzat es surt
directament de l’ institut.
Es roman a l’aula durant tota la sessió, excepte per anar al lavabo o casos
excepcionals.
S’habilita els lavabos de la planta baixa de l’edifici H, espai H4.
S’haurà d’anar individualment al lavabo, utilitzant gel higienitzant tant a la sortida com
a l’entrada de les aules H1 i H12.
Cal comunicar al centre a quines del servei assessorament i reconeixement es preveu
assistir.

Planificació de l’acció educativa
Per poder organitzar l’atenció de l’alumnat que necessiti assistir al centre hem de
saber quants alumnes volen venir, per això cal comunicar-ho a ladirecció del centre
per una de les dues vies següents:
1. Via telefònica: 973600359 (de 9h a 13h)
2. Via telemàtica: enviant un correu a ies-mollerussa@xtec.cat
dades: nom de l’alumne/a, població de residència, assumpte del correu: Assistència
Covid19
Termini: No més tard de dijous, 4 de juny
A partir d’aquesta data, nosaltres ens posarem en contacte per acordar l’assistència.
És requisit indispensable per accedir al centre el lliurament d’una declaració de
responsabilitat degudament emplenada i signada per qui correspongui.
Declaració responsable per a alumnes menors de 18 anys(accés al model de

declaració responsable).
Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys(accés al model de

declaració responsable).
Cal enviar-la a la bústia del centre:ies-mollerussa@xtec.catabans de l’assistència
presencial.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ
DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries
vigents, per tant, el punt 3 del següent document:
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ, ESPAIS, PROTOCOL DETECCIÓ COVID

Per a l’aïllament de la persona amb símptomes s’utilitzarà l’aula H2.

DESINFECCIÓ D’ESPAIS
Tots els espais utilitzats seran netejats i desinfectats diàriament per l’empresa a càrrec
de la neteja de l’institut, la qual serà informada de dits espais.

Referències



Educació presenta el pla d’obertura de centres educatius per a finals d’aquest
curs i per al proper 2020-2021 (accés).
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 (accés).



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) – JUNY 2020 (accés).

El director Institut Mollerussa

