PLA D’OBERTURA
El curs acadèmic finalitzarà el 19 de Juny de forma telemàtica. A partir de la Fase 2 i
fins al 19 de juny podran retornar al centre de forma voluntària únicament els alumnes
i les famílies que ho hagin sol.licitat prèviament i en un temps limitat pels següents motius:
- Alumnes de 2n de Batxillerat per realitzar activitats relacionades amb la preparació
per a les PAU. Se’ls facilitarà un calendari espcífic per matèries acordat amb els
professors.
- Alumnes de 4rt d’ESO que, tot i que ja han realitzat tutories telemàtiques i
telefòniques, necessitin orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs.
- Alumnes interessats pel PFI.
- Alumnes proposats per la UEC
- Alumnes d’altres cursos de l’ESO, Batxillerat i CF que necessitin realitzar algun
tipus de tràmit.
- Per altres possible supòsits (recollida de material, retorn de llibres, retorn carnets
de vacunació), cal demanar cita prèvia a l’Institut trucant de 9.00 a 13.00.
Organització de l’acció educativa presencial i planificació de les actuacions
d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que preveu el centre
educatiu.
Aules:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

2n Batxillerat

DIJOUS
2n Batxillerat

Aules 0.1, 0.2, 0.3 i 0.4

Aules 0.1, 0.2, 0.3 i 0.4

1r, 2n i 3r ESO
Aula polivalent
planta baixa
PFI
Aula 0.5
Atenció
personalitzada
Biblioteca

-

2n Batxillerat

Aules 0.1, 0.2, 0.3 i 0.4

4rt ESO
Aula polivalent
planta baixa
PFI
Aula 0.5

Atenció
personalitzada
Biblioteca

DIVENDRES

Atenció
personalitzada
Biblioteca

PFI
Aula 0.5
Atenció
personalitzada
Biblioteca

Atenció
personalitzada
Biblioteca

No hi haurà més de 15 alumnes per aula i l'espai garantirà 4 m2 per alumne.
Aquestes classes no es recuperaran de forma telemàtica.
Els alumnes hauran de dur el seu material de casa (material escolar, aigua)
El dia 19 de juny acabaran les classes presencials i continuaran les orientacions
fins abans dels exàmens de les PAU.

iesalmata@xtec.cat

Requisits d’assistència
Per poder reincorporar-se els alumnes han 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.
No presentar una malaltia crònica d’elevada complexitat
No tenir cap malaltia respiratòria greu o que afecti al sistema immunitari.

Per accedir al centre l’alumnat haurà de presentar degudament signada per la família una
declaració responsable:
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’ESO, batxillerat i cicles
formatius (per a menors de 18 anys)
Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys
També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en
l’entorn familiar i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol
incidència.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà
assistir al centre.
És obligatori l’ús de màscara en tot moment dins l'edifici.
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà
documents en paper, excepte en casos imprescindibles.
El centre garantirà totes les mesures de seguretat establertes.
Fluxos de circulació
L’Institut ha establert un accés senyalitzat d’entrada i un altre de sortida. L’entrada es farà
de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de
seguretat.
Els docents ventllarant perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els
lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.
La sortida al pati serà seqüenciada i els alumnes s’ubicaran en un espai marcat i
diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat.
No hi haurà servei de transport.

iesalmata@xtec.cat

