
PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT POMPEU FABRA

FASE 2 DE DESESCALADA COVID 19

JUNY 2020

1) Presència en el Centre

Professionals: 

S’han  respectat  escrupolosament  les  directrius  transmeses  pel  Departament

d’Educació.

Previsió d’alumnat :

A partir del 26 de maig, els tutors dels grups finalistes han contactat  amb l’alumnat

dels seus cursos per tal de conèixer quants manifesten la seva ferma intenció  de

participar en les activitats presencials a l’Institut. Se’ls informa, al mateix temps, del

caràcter voluntari d’aquestes activitats i de la necessitat de presentar, el primer dia

de  retorn  al  centre,  la declaració  responsable  segons  el  model  proposat  pel

Departament d’Educació que se’ls fa arribar.

Nombre d’alumnes de 4t  previstos: inferior a 15

Nombre d’alumnes de 2n. Btx. Previstos: de 15 a 20 (segons la matèria)

Nombre d’alumnes de 2n. CCFF. Previstos: inferior a 15

2) Organització de l’acció educativa presencial

4t. ESO: 

Del  9  al  12  de  juny,  cada  tutor/professor  rebrà  un  grup  reduït  d’alumnes   per

treballar les concrecions de la seva orientació acadèmica i professional (comentar,

analitzar  i  precisar  el  Projecte  de  Recerca  individual,  en  particular).  També  es

podran comentar i analitzar els resultats acadèmics  finals  (18-19 juny). S’utilitzarà
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l’aula 04 de la planta baixa. 

Horaris del grups: de 10 a 12h en dies diferents.

2n de Btx: 

A  partir  del  9  de  juny  s’iniciaran  les  activitats  presencials  preparatòries  de  les

PPAU.   Una  graella  compartida  (Drive)  permetrà  establir  a  cada  professor  els

horaris d’activitat presencial de la seva matèria per a un grup d’uns 12-15 alumnes.

S’utilitzarà l’aula 04 de la planta baixa. Els horaris s’establiran de manera a evitar la

coincidència amb l’anterior grup de 4t. Els alumes hauran d’entrar   a les 9h i sortir a

les 11h .

Si en alguna matèria comuna s’haguessin de superar els 15 alumnes , les classes

es subdividirien en 2 grups i dies  diferents.

A aquestes classes  podrien  assistir els alumnes de CCFF que es presentin a les

PPAU que ho desitgessin.

2n de CCFF:

Es prioritzarà l’orientació tutorial acadèmica i professional de l’alumnat que desitgi

rebre aquesta atenció, així com l’acompanyament en la realització dels Projectes

pendents  d’implementar.  Degut  a  la  diversitat  dels  Projectes,  no  es  constituiran

grups  més  grans  de  5  alumnes.  Cada  professor  contactarà  els  seus  alumnes

corresponents  i  establirà  amb  ells  la  data  i  l’hora  d’atenció.  Es  prioritzarà  la

utilització del laboratori o taller de la matèria considerats únicament com a llocs de

reunió, no d’utilització de material.

Els alumnes de CCFF que es presentin a les PPAU, si ho desitgen,  poden assistir a

les classes preparatòries de 2n. de Btx.

Altres cursos: atenció personalitzada i tutorial

Del 12 al  19 de juny amb petició prèvia per part  de les famílies,  els tutors dels
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alumnes  d’altres  cursos no  esmentats  anteriorment  podran concertar  entrevistes

personalitzades als alumnes (i un pare, mare o tutor, si s’escau) per tal de comentar

els resultats acadèmics. 

També durant aquest període de temps, les psicopedagogues del Centre, mitjançant

entrevistes  concertades,  realitzaran  un  acompanyament  educatiu  personalitzat  a

aquell alumnat que ho necessiti. 

3) Mesures de protecció e higiene

Amb  caràcter  general,  el  Centre  es  compromet  a  respectar  i  fer  respectar  les

mesures  de  seguretat  consignades  en  les  Instruccions  comunicades  pel

Departament d’Educació.

- Nombre màxim d’alumnes per grup (15) i distància de 2 metres entre les persones

(separació de seients a les aules).

-  Organitzar  els  fluxos de circulació  en  les  entrades,  sortides  i  esbarjos  per  tal

d’evitar  aglomeracions  (senyalitzacions  de  sentit  entrada/sortida,  esglaonament

temporal, utilització prioritària de la planta baixa, etc.).

- Informar de les mesures d’higiene i seguretat: rentat de mans, ús de material propi,

distància de seguretat, ...

-  Neteja,  aeració  i  desinfecció  d’espais  i  d’elements  d’us  comú:  interruptors,

ordinadors, manetes, baranes, taules, cadires, aixetes, ....

- Accessibilitat de productes higiènics:  sabó i paper als WC, gel hidroalcohòlic a

consergeria  i  ales  aules,  productes  de  desinfecció  de  mobiliari  i  elements  de

contacte (lleixiu diluït).

- Utilització de mascaretes de protecció per part del professorat.
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4) GRAELLA  RESUM D’ATENCIÓ PRESENCIAL A L’ALUMNAT

GRUP AULA DIA HORA ACTIVITAT

4t. A Aula  06 9 juny De 10 a
12h

Comentari  del  Projecte  de

Recerca sobre orientació

4t. B Aula  06 10 juny De 10 a
12h

Comentari  del  Projecte  de

Recerca sobre orientació

4t. C Aula  06 11 juny De 10 a
12h

Comentari  del  Projecte  de

Recerca sobre orientació

4t. D Aula 06 12 juny De 10 a
12h

Comentari  del  Projecte  de

Recerca sobre orientació

2n. Btx. Aula  04 A partir del
9 de juny

De 9 a 11h Preparació de les Proves
d’Accés a la Universitat

2n. CCFF Tallers/
laboratoris

Del 9 al 17 Cita prèvia Seguiment  Projectes

Preparació PPAU

1r. ESO Aula 06 12  i  15 Cita prèvia Resultats acadèmics

2n. ESO Aula 06 16 Cita prèvia Resultats acadèmics

3r. ESO Aula 06 17 Cita prèvia Resultats acadèmics

4t. ESO Aula 06 18-19 Cita prèvia Resultats acadèmics

Alumnat
puntual

Dept .
Orientació

Del 9 al 17 Cita prèvia Acompanyament educatiu
personalitzat

El  present  Pla   garanteix  les  mesures  de  seguretat  establertes  pel

Departament  d’Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya.

Presentat al Consell Escolar i a la Inspecció i aprovat pel Director en data de 2

de juny de 2020
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