
 

PLA DE OBERTURA DE L’INSTITUT MOISÈS BROGGI 
durant el juny de 2020 

1_INTRODUCCIÓ 

El passat dimecres 20 de maig el Departament d’Educació va publicar les instruccions 
per a la reobertura de les escoles, un cop validades pel PROCICAT. 

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) 
Enllaç a internet: INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DE L'OBERTURA 
documents.espai.educacio.gencat.cat › IPCNormativa 

Aquest pla se sustenta en el supòsit (que cada cop sembla més imminent) que el 8 de 
juny s’iniciarà a Barcelona la fase 2 de desconfinament, dins la gestió de prevenció 
que les diferents administracions fan davant la pandèmia del Coronavirus. Així doncs, 
aquell dia les autoritats sanitàries permetran el retorn de l’activitat lectiva presencial als 
centres educatius i el govern n’estableix l’obligatorietat per part de les seves 
treballadores. 

Les persones que formen la comunitat educativa de l’institut Moisès Broggi estan 
segurament contentes de tenir la possibilitat de retrobar-se a l’institut, després de 
quasi tres mesos de confinament a casa. Tanmateix, aquesta alegria no ens ha de fer 
oblidar de fer aquest pas amb uns mínims de seguretat sanitària. Tota la població ha 
fet un gran esforç per tal de contenir la pandèmia del Coronavirus i ara no es pot 
malbaratar aquesta “inversió col·lectiva” en salut a canvi d’una estona o uns dies de 
represa de la relació social i escolar. 

El curs acabarà telemàticament, tal i com portem treballant des del 13 de març. El 
retorn a l’escola s’organitza per tal de donar suport i orientació, especialment als 
cursos “terminals” (que acaben algun dels 3 plans d’estudis que impartim), fer un intent 
d’acompanyament tutorial de l’alumnat, per tal d’intentar ajudar-lo a fer un tancament 
del curs més satisfactori a nivell emocional i, last but not least, oferir-li la possibilitat de 
recollir abans de l’estiu les seves pertinences que van quedar tancades dins l’edifici. 

El curs 2020-21 s’iniciarà de manera presencial, en funció de les circumstàncies 
sociosanitàries del moment, de la disponibilitat de professorat i d’espais educatius. Per 
tant, hores d’ara no es pot descartar pas haver d’orquestrar, en la mesura que llavors 
sigui convenient, un model d’ensenyament híbrid que combini la presència a l’escola 
de l’alumnat, professorat i personal administratiu i de serveis, amb el seguiment 
telemàtic de les classes des de casa.  

2_ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT I PERSONAL ADMINISTRATIU I DE 
SERVEIS 
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Aquest curs treballem a l’institut 65 professores, 5 membres del personal administratiu 
i de consergeria i 6 persones més realitzant tasques d’atenció a la biblioteca, 
manteniment (general i informàtic) i neteja. 

Cal tenir present que, tanmateix, durant el mes de juny no comptem amb la 
col·laboració presencial de les persones que hagin estat considerades vulnerables, 
segons si declaren estar afectades per algun d’aquests supòsits: 

! Diabetis 
! Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió) 
! Malaltia hepàtica crònica 
! Malaltia pulmonar crònica 
! Malaltia renal crònica 
! Immunodeficiència 
! Càncer en fase tractament actiu 
! Embaràs 
! Persones més grans de 60 anys 
! Persones considerades casos (confirmat/possible/probable), amb contactes 

estrets o les persones que presenten símptomes. 

Aquests circumstàncies s’estableixen mitjançant la realització d’una enquesta prèvia 
(formulari on line), validada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Consorci 
d’Educació i una posterior declaració responsable de cada treballadora. 

h"ps://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Mesures-preins/Pagines/ 

(accés mitjançant credencials corporatives: ESFERA, SAGA o ATRI) 

Cal remarcar aquí que el Departament d’Educació no ha plantejat pas que el 
professorat i la resta de personal passi un test mèdic sobre la seva afectació per 
Coronavirus. 

D’altra banda, tampoc es compta amb la col·laboració presencial del personal que es 
trobi en les circumstàncies descrites en el punt 5.2 de les Instruccions 2/2020 
(consulta apartat  6 (REFERÈNCIES LEGALS) d’aquest pla. 

El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s’hagi vist 
afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades, 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 i podrà continuar prestant-los 
en la modalitat no presencial. Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació 
d’una declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui fer-se 
càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant de convivència i el certificat de 
l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb 
indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació 
pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.  

Finalment, tampoc comptem amb la col·laboració presencial de les persones que 
hagin expressat per escrit i de manera raonada la seva negativa a estar 
presencialment a l’escola (sigui per un sentiment d’inseguretat, por, rebuig o qualsevol 
altre motiu fonamentat). 

2

https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Mesures-preins/Pagines/


Tot això fa que, a data del 8 de juny, la disponibilitat presencial de professionals 
sigui de 43 professores, cap administrativa, 2 membres de Consergeria i 5 
persones manteniment i neteja. 

Tot el professorat ha d’usar mascareta a l’escola, especialment quan es trobi a menys 
de 2 metres d’una altra persona. 

Per tal de garantir la seguretat de les treballadores i la necessària continuïtat de les 
tasques associades a l’activitat acadèmica, les reunions de professorat (equips docent, 
departaments didàctics, coordinacions diverses i juntes d’avaluació) es continuaran 
desenvolupant de manera telemàtica fins al 30 de juny. 

3_ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL DE L’ALUMNAT A 
L’ESCOLA 

3.1_CONDICIONS D’ACCÉS DE L’ALUMNAT: 

Els pares de cada alumna, la tutora legal o ella mateixa si és major d’edat, haurà 
d’haver respost i signat la Declaració Responsable abans d’entrar a l’institut. Aquesta 
declaració responsable es troba en els següents enllaços: 

• Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, 
batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)(pdf) 

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

Cal portar la Declaració Responsable en entrar a l’institut (en format paper o digital) i 
també enviar-la adjunta aL correu electrònic a la tutora. 

En aquesta declaració es deixarà constància que l’alumna: 

! es troba lliure d’afectacions sanitàries relacionades amb el Coronavirus 
! té el carnet de vacunes al dia 

i que l’alumna es compromet a: 

! fer ús continuat d’una mascareta (que portarà de casa) 
! mantenir la distància de 2 metres amb les altres persones 
! seguir les indicacions del professorat 

Si l’alumna no porta signada la Declaració Responsable o no compleix aquestes 
normes abans o durant l’estada, serà retornada directament a casa sense avís exprés 
als pares o tutora legal. 

3.2_ NOMBRE D’ALUMNES DELS NIVELLS PREVISTOS QUE ASSISTIRÀ 
PRESENCIALMENT A L’INSTITUT, ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES I 
DEL PROFESSORAT, DINÀMICA I ESPAIS QUE OCUPARÀ CADA GRUP-CLASSE  

! Es farà una citació de l’alumnat especificant dia i hora d’inici i final de l’estada 
mitjançant comunicació electrònica adreçat a les famílies (o directament a l'alumna 
quan sigui major d’edat). 
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! S’assignarà un dia per nivell educatiu i una hora per a cada grup de màxim 15 
alumnes. Es prioritzaran els cursos “terminals”: 4t d’ESO, 2n BTX, CAI, 2n de TES 
i 2n IDMN). A continuació es donarà cabuda a la resta de cursos. 

! A l’entrar a l’institut, des de Consergeria es farà la comprovació que cada alumna (i 
la seva família) porta la Declaració Responsable. 

! A continuació, l’alumnat es rentarà les mans amb hidrogel. 
! Cada grup reduït d’alumnat es trobarà amb dues professores, preferentment del 

seu equip docent, al vestíbul formant una mena de “xarxa espacial” (cada nòdul de 
la xarxa tindrà 2 metres de distància amb els altres). 

! En el cas de 1r i 2n ESO, després de fer la rebuda s’entrarà ordenadament a la 
Sala Multiusos per tal de dipositar els dossier del confinament damunt les taules. 

! Una de les professores acompanyarà a les taquilles a l’alumnat que vulgui 
recuperar les seves pertinences. 

! El grup es retrobarà després al pati. Es formarà un cercle amb les cadires ja 
col·locades (en distància de seguretat). Es desenvoluparà un diàleg tutorial amb 
l’objectiu de fer col·lectivament un tancament del curs. 

! Les professores acompanyaran el grup fins a la porta de sortida i l’acomiadaran. 
! Si és el cas, des de Consergeria (amb el suport de la bibliotecària) es farà la gestió 

del retorn de les claus de la taquilla i la devolució de la fiança dipositada a principi 
de curs. 

! Durada de l’activitat: 1 hora. 

3.3_HORARIS DEL GRUPS (INDICANT L’HORARI D’ENTRADA I SORTIDA)  

Cada alumna serà citada per correu electrònic adreçat a ella i a la família, especificant 
dia i hora d’inici i final de la trobada, així com les condicions de la mateixa. 

Es convocarà l’alumnat per grups de 15 persones, als quals acompanyaran 2 
professores, preferentment del seu equip docent, durant l’estona que estiguin dins 
l’institut. 

3.4_PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O 
ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT.  

Més enllà del diàleg tutorial explicat en el punt anterior, l’escola està oberta i en alguns 
casos pren la iniciativa per tal de realitzar entrevistes de caire més personalitzat, 
preferentment per via telemàtica, tal i com ja s’ha fet aquest últims mesos. 

4_SERVEI DE TRANSPORT I MENJADOR 

No hi haurà servei de transport. No n’hi ha normalment. 
Tampoc hi haurà servei de menjador durant el mes de juny. 

5_ALTRES QÜESTIONS  

Aquest pla d’obertura es durà a terme amb els recursos disponibles. 
Aquest pla és complementari de l’acció educativa telemàtica que s’està duent a terme 
des del 13 de març i que es mantindrà fins al final del curs.  

4



Aquest pla procurarà garantir totes les mesures de seguretat establertes, tot i que això 
també depèn dels recursos humans i materials disponibles i de la bona col·laboració 
de tothom que hi intervé. 

El pla d’obertura del centre és a disposició de la inspecció d’Educació.  

La direcció n’ha informat el Claustre de professorat, el Consell Escolar (en les 
respectives reunions del 3 de juny) i el publica a la pàgina web de l’institut. 

6_REFERÈNCIES LEGALS 

Els documents de referència per a l’elaboració d’aquest pla són: 

● Instrucció 2/2020 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-CoV-2 (publicada el 28 de maig de 2020). 

● Instrucció 5/2020 sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i 
altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 (publicada el 24 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 (publicat el 20 de maig de 2020). 
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