
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  
Institut Alexandre Deulofeu 
 
C. Joaquim Cusí Fortunet, 3 
17600 Figueres 
Tel. 972505674  
e-mail: b7004438@xtec.cat 

 
 

PLA DE REOBERTURA DE L’INSTITUT ALEXANDRE DEULOFEU, JUNY DE 
2020 
 
Si, com és previsible, l’àrea sanitària de Girona, en què s’inscriu l’Institut Alexandre             
Deulofeu, passa a la fase 2 el dilluns 1 de juny, es procedirà a la reobertura de l’Institut,                  
segons les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius del            
Departament d’Educació, de 20 de maig de 2020.        
(https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst
-obertura-centres.pdf). 

 

PROPÒSITS 

La reobertura de l’Institut, les tres darreres setmanes de curs, s’ha de fer amb les               
màximes mesures de seguretat per a l’alumnat i el personal docent i no docent. I té en                 
compte, la voluntarietat de l’alumnat d’accedir-hi, la possibilitat del professorat de           
poder atendre’l presencialment (els grups d’especial vulnerabilitat no podran tenir          
activitat presencial) i els espais del centre, els 4m2 de seguretat per alumne, limiten              
els aforaments.  

Per altra banda, els primers dies del mes de juny, també s’hauran de dedicar a               
activitats de preinscripció (amb possibles cites prèvies: de batxillerat, del 27 de maig al              
3 de juny; i del 2 al 8 de juny per a CFGM) i de lliurament de notes/revisions: de segon                    
de batxillerat, els dies 2 i 3, i el 16 per a CFGM. Aquests dies no és convenient que hi                    
hagi més alumnat al centre. 

Aquests condicionants impedeixen programar activitats lectives regulars i continuades         
en el temps dins l’Institut. Davant d’aquesta situació, es proposen actuacions           
concretes, determinades i excepcionals, i encara només per a grups que acaben            
etapa. La gran majoria de l’alumnat seguirà fent les activitats programades de manera             
no presencial. 

 

ACTUAR DES DE LA RESPONSABILITAT 

A fi d’evitar qualsevol contagi, cal que tota la comunitat educativa adopti les             
precaucions necessàries: 

- Cada dia, abans de sortir de casa, les famílies hauran d’omplir i signar un              
document de declaració responsable d’absència de simptomatologia       
compatible amb la COVID-19, l’alumnat l’haurà de lliurar per poder entrar a            
l’Institut. El podreu trobar a: 
http://institutalexandredeulofeu.cat/uploads/files/paginas/reobertura-de-cent
res/a817.pdf 
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- El personal docent i no docent no podrà assistir al centre durant el mes de juny                
en cas de formar part d’algun dels grups d’especial vulnerabilitat 

- Tots els integrants de la comunitat educativa hauran de seguir els protocols de             
neteja de mans, mantenir la distància de dos metres i usar, quan no es pugui               
mantenir aquesta distància, mascareta higiènica 

- En tot moment, caldrà seguir les indicacions del professorat i el personal no             
docent, i també les indicacions/recomanacions dels cartells 

 

DISPOSICIONS 

1. El curs 2019-2020, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 
2. L’accés al centre queda reservat al professorat i al PAS que no formi part de cap                

dels grups d’especial vulnerabilitat davant la COVID-19. 
3. Les activitats del professorat que impliquin treball en grup (juntes d’avaluació i            

claustres) es faran de manera no-presencial. 
4. El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. 
5. Segons les instruccions rebudes, en tant que es considera que el transport            

escolar només es reactivarà en casos específics i estrictament necessaris, no           
preveient-ne la necessitat, no es sol·licitarà al Consell Comarcal el servei de            
transport escolar de l’1 al 19 de juny, ja que només es preveu l’assistència              
puntual de l’alumnat de quart d’ESO. 

6. Només podran accedir al centre els alumnes de 4t d’ESO, segon de batxillerat,             
Cures auxiliars d’infermeria i Farmàcia i parafarmàcia que, prèviament, hagin          
presentat una declaració responsable d’absència de simptomatologia       
compatible amb la COVID-19, per portar a terme les següents actuacions: 

a. Alumnes de quart: activitats d’orientació, de manera individual i amb          
cita prèvia, mesures excepcionals i no continuades 

b. Segon de batxillerat, CFGM de CAI i Farmàcia:  
i. rebre les notes finals i procedir a la revisió de notes, si escau 

ii. formalitzar els tràmits necessaris per a l’obtenció del títol i,          
només pels alumnes de segon de batxillerat, rebre instruccions         
per matricular-se de les PAU 

c. Segon de batxillerat: per preparar les PAU, en grups de menys de 15             
alumnes per aula i amb un/a sol/a professor/a, si no és possible            
mantenir el format telemàtic. Es tindrà sempre en compte la relació           
d’una persona cada 4m2 

d. Altres alumnes que requereixin actuacions personals, excepcionals i no          
continuades, a proposta del seu professor -tutor o del professorat          
d’orientació i prèvia sol·licitud a la direcció del centre 

e. Per poder recollir les seves pertinences, segons el següent ordre i           
horari, i en presència del seu professor tutor, 
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Hora Dimecres, 10 Dijous, 11 Divendres, 12 Dilluns, 15 Dimarts, 16 

9:15 1a part 1A   
ESO 

1a part 1C   
ESO 

1a part 2A 
ESO 

1a part 2C 
ESO 

1a part 3A 
ESO 

10:15 2a part 1A   
ESO 

2a part 1C   
ESO 

2a part 2A 
ESO 

2a part 2C 
ESO 

2a part 3A 
ESO 

11:15 1a part 1B 
ESO 

1a part 1D 
ESO 

1a part 2B 
ESO 

1a part 2D 
ESO 

1a part 3B 
ESO 

12:15 2a part 1B 
ESO 

2a part 1D   
ESO 

2a part 2B 
ESO 

2a part 2D 
ESO 

2a part 3B 
ESO 

 
 
 Dimecres, 17 Dijous, 18 Divendres, 19 

9:15 1a part 3C   
ESO 

1a part 4A   
ESO 

1a part 4C 
ESO 

10:15 2a part 3C   
ESO 

2a part 4A   
ESO 

2a part 4C 
ESO 

11:15 1a part 3D 
ESO 

1a part 4B 
ESO 

1a part 4D 
ESO 

12:15 2a part 3D 
ESO 

2a part 4B   
ESO 

2a part 4D 
ESO 

 
7. Els alumnes de Primer de batxillerat podran entrar al centre el divendres 26 de              

juny de 2020, segons el següent ordre i horari, per recollir les pertinences, les              
notes del curs i la informació de la matrícula per al curs següent, amb              
l’assistència del tutor/a del curs, a la seva aula de classe i segons l’ordre              
determinat per la lletra inicial del cognom 
 

Hora 1A 1B 1C 1D 

9:15 Be a Do  A a E A a C A a Go 

9:45 Du a H G a O D a P Gu a Pal 

10:15 M a S P a Sa R a W Pall a V 

10:45 T a V So a Z   

 
8. El professorat de segon de batxillerat que vulgui impartir alguna sessió           

presencial de preparació de les PAU i que no pugui fer-se en format telemàtic,              
o alguna activitat d’orientació, haurà de sol·licitar-ho amb 48 hores d’antelació           
a direcció, fent una relació de l’alumnat que serà convocat i se li assignarà aula,               
dia i horari, segons les disponibilitats d’espais 

a. L’alumnat es mantindrà a l’aula i en el lloc que li indicarà el professorat  
b. L’alumnat no podrà accedir a altres aules, ni espais del centre i per sortir              

seguirà les senyalitzacions que li seran indicades 
c. L’aula estarà convenientment ventilada durant la sessió de classe 

9. A fi de facilitar les tasques de neteja i desinfecció del centre, l’horari d’accés a               
l’Institut quedarà limitat, tant per al professorat, com per l’alumnat, entre les            
9:00h i les 13:00h. 

3 
 



10. Alumnat, professorat i personal d’activitats i serveis, i també qualsevol visitant,           
hauran de seguir les següents mesures de protecció i prevenció: 

a. Distanciament físic de 2 metres 
b. Rentat sovintejat de mans o amb dissolució hidroalcohòlica 
c. Ús de mascaretes si no es pot mantenir la distància de seguretat,            

indicades tant per a l’alumnat com per al professorat, PAS i personal de             
neteja. La mascareta ha de ser higiènica amb compliment de la norma            
UNE 

d. En cas de símptomes compatibles amb la COVID, se seguiran les           
indicacions sanitàries i s’aplicarà el Protocol d’actuació en cas de          
detecció d’aparició de simptomatologia compatible amb COVID. 

e. En definitiva, la situació requereix la màxima responsabilitat de les          
famílies, l’alumnat i el personal docent i no docent de l’Institut. 

PRESÈNCIA AL CENTRE 

La previsió de professorat, PAS i alumnat que accedirà al centre, a banda de les               
persones externes que ho facin pels processos de preinscripció, que ho faran sempre             
amb cita prèvia, són: 

- Professorat: el que no formi part dels grups d’especial vulnerabilitat 
- PAS: 4 
- Alumnat: tot l’alumnat podrà tornar al centre. 

Figueres, 27 de maig de 2020 
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