PLA D‘OBERTURA CENTRE
PER AL MES DE JUNY DE
2020 A CAUSA DE LES
INCICÈNCIES PROVOCADES
PER LA COVID-19

STUCOM Centre d’Estudis
Juny 2020

CONSIDERACIONS INICIALS
El període del mes de juny, a partir del moment en que la ciutat de Barcelona passi a FASE 2 i
segons les instruccions del Departament d’Educació, el centre ha de romandre obert i no tindrà
activitat lectiva presencial en cap cas.
El curs acabarà telemàticament i tant les proves extraordinàries com el lliurament de butlletins
es realitzaran, també, de forma telemàtica.
És per aquest motiu que cal tenir present les següents consideracions inicials:


L’accés lliure al centre i sense cita prèvia està absolutament prohibit. La cita prèvia es
pot demanar trucant per telèfon (933 015 696) o enviant un correu electrònic
(info@stucom.com) a secretaria.



Per accedir al centre caldrà complir el protocol bàsic que s’estableix seguint les
indicacions del Departament de Salut, per tant, és imprescindible portar signada pels
pares/mares la declaració de responsabilitats que s’acompanya en aquest document,
cal portar mascareta, cal seguir les instruccions de circulació i els itineraris establerts, i
cal mantenir en tot moment la distància de seguretat.

ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL I
PLANIFICACIÓ
DE
LES
ACTUACIONS
D’ATENCIÓ
PERSONALITZADA TUTORIAL, QUE PREVEU EL CENTRE EDUCATIU
DURANT EL MES DE JUNY
TOTS ELS CURSOS:
Les tutories es realitzaran, sempre que sigui possible, per videoconferència o trucada telefònica.
Si calgués programar una atenció individual i presencial, cal demanar-la al tutor a través de la
plataforma ALEXIA o del correu electrònic. Per motius de control de les persones que estan al
centre, aquesta atenció es realitzarà dins del calendari previst per cada curs, entre el 8 de juny i
el 1 de juliol que s’indica a continuació.

MES JUNY
DL 8

DM 9

DX 10

DJ 11

DV12
SIMIX1M (Alberto M.)
ASIX2 (Alberto M.)

9:30
11:00
12:00
13:30
15:30
17:00

2BAT1 (Jaume T.)
2BAT2 (Jordi P.)

2BAT3 (Javier Z.)
ADFI2M (Lucía S.)
ADFI2T (Encar A.)

ACTCOM2 (Pilar G.)
MAPUB2 (Pilar G.)
GVEND2 (Ana S.)

2BAT1 (Jaume T.)
2BAT2 (Jordi P.)

2BAT3 (Javier Z.)
ADFI1T (Javier Z.)

DAM2 (Mar F.)

SMIX2M (Susana C.)
DAW2 (Cristian C.)

17:30
19:00

MES JUNY
9:30

DL 15

DM 16

DX 17

1BAT1 (Manel S.)

1BAT3 (Glòria R.)

1BAT2 (Carol G.)

ACTCOM1 (Jorge E.)

GEAD2 (Cristóbal S.)

SMIX1T (Pedro P.)

DJ 18

DV 19

11:00
12:00

MAPUB1T (Julio G.)

DAM2 (Mar F.)

2BAT2 (Jordi P.)

17:00

ADFI1T (Javier Z.)

DAM2 (Mar F.)

17:30
19:00

MES JUNY
9:30

DL 15

DM 16

DX 17

1BAT1 (Manel S.)

1BAT3 (Glòria R.)

1BAT2 (Carol G.)

DJ 18

DV 19

SMIX1T (Pedro P.)
SMIX2T (Francesc S.)
ASIX1 (Francesc S.)

MAPUB1T (Julio G.)
DAW1 (Francesc P.)
DAM1 (Alex C.)

DAM2 (Mar F.)
ADFI1T (Javier Z.)

1BAT3 (Glòria R.)
ACCES (Glòria R.)
GVEND2 (Ana S.)

1BAT2 (Carol G.)
GEAD2 (Cristóbal S.)
ADFI1M (Cristóbal S.)

ACTCOM2 (Pilar G.)
MAPUB2 (Pilar G.)
DAW2 (Cristian C.)

11:00
ACTCOM1 (Jorge E.)
GEAD2 (Cristóbal S.)
GEAD1 (Gemma M.) ADFI1M (Cristóbal S.)
ADFI1T (Javier Z.)
13:30 GVEND1 (Gemma M.)

12:00

MAPUB1T (Julio G.)
DAW1 (Francesc P.)
DAM1 (Alex C.)
17:00

15:30

1BAT1 (Manel S.)
PFIINFOR (Pedro P.)
PFIVEN (Carlos A.)

SMIX2M (Susana C.)
SIMIX1M (Alberto M.)
ASIX2 (Alberto M.)

17:30
19:00

MES JUNY
DL 22

DM 23

DX 24

DJ 25

DV 26

9:30
11:00
ADFI2M (Lucía S.)
ADFI2T (Encar A.)

12:00

PFIINFOR (Pedro P.)
13:30 PFIVEN (Carlos A.)
1BAT1 (Manel S.)
SMIX2T (Francesc S.)
17:00 ASIX1 (Francesc S.)

15:30

17:30

1BAT3 (Glòria R.)
ADFI1T (Javier Z.)
ACTCOM1 (Jorge E.)

1BAT2 (Carol G.)
GEAD1 (Gemma M.)
GVEND1 (Gemma M.)

SMIX1T (Pedro P.)

19:00

MES JUNY-JULIOL
DL 29

DM 30

DX 1

2BAT1 (Jaume T.)
2BAT2 (Jordi P.)

2BAT3 (Javier Z.)

2BAT1 (Jaume T.)
2BAT2 (Jordi P.)

2BAT3 (Javier Z.)

DJ 2

DV 3

9:30
11:00
12:00
13:30
15:30
17:00
17:30
19:00

2n de Batxillerat:
Les classes de preparació de la selectivitat seran telemàtiques des del 3 de juny al 3 de juliol de
2020, seguint els horaris que a tal efecte s’han comunicat als alumnes mitjançant el Campus
Virtual.

RECOLLIDA DE MATERIAL DE LES GUIXETES AMB CITA PRÈVIA
DURANT EL MES DE JUNY.
Per la recollida de material els alumnes hauran de contactar amb la secretaria del Centre i
demanar que se’ls prepari el seu material per passar a recollir-lo. Secretaria indicarà a l‘alumne
dia i hora en que podrà passar a recollir el seu material.
La recollida de material es realitzarà de 12:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00 segons s’hagi concertat
amb la Secretaria.

NOMBRE DE PROFESSIONALS (DOCENTS I NO DOCENTS) QUE
PODEN FER ATENCIÓ PRESENCIAL AL CENTRE
La direcció del centre garanteix que, a data de 2 de juny, el centre disposa del personal docent i
no docent suficient per poder dur a terme l’obertura del centre en les condicions d’atenció que
es detallen en aquest document.

ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES I DEL PROFESSORAT EN
CASOS D’INCIDÈNCIES NO PREVISTES AL CALENDARI.
En la mesura del que sigui possible, cal adaptar les atencions personalitzades al calendari previst
indicat anteriorment. Però, en cas que un alumne/a o família necessiti una atenció presencial
per part del tutor/a, cal que sol·liciti una altra CITA PRÈVIA al tutor/a qui la gestionarà juntament
amb la direcció del centre, per poder garantir aquesta atenció en les condicions adequades de
seguretat sanitària.

REQUISITS DE L’ALUMNAT PER PODER ASSISTIR AL CENTRE
Per tal que un/a alumne/a pugui assistir al centre durant el mes de juny s’hauran de donar les
següents condicions:
 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 Si s’ha sotmès a una prova de detecció, cal que no sigui o no hagi estat positiva per al
SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 Cal que no hagi estat en contacte estret amb una persona positiva confirmada o amb
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 Haurà de tenir el calendari de vacunes al dia.
 Haurà de presentar una declaració de la família o persones tutores (segons el model que
s’acompanya), segons la qual es garanteix que l’alumne/a compleix els requisits per
assistir al centre educatiu. Per tant, la família o l’alumne, en el cas de majors d’edat,
s’haurà de fer responsable de l’estat de salut de l’alumne/a i haurà de garantir que no
té febre ni cap símptoma compatible amb la COVID-19.
 Haurà de complir les mesures de prevenció generals (ús de la mascareta, rentat de mans
i manteniment de la distancia de seguretat)

 Davant l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 a l’entorn familiar de l’alumne/a caldrà
informar el centre educatiu i mantenir-hi un comunicació davant de qualsevol
incidència.
Es consideren malalties de risc per a la COVIID-19:
 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport respiratori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple casos en què es precisen
tractaments immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

REQUISITS DEL PERSONAL DE CENTRE: PROFESSORAT,
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER PODER-SE
REINCORPORAR AL CENTRE
Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la declaració
responsable.
La informació de la declaració responsable serà tractada directament per Direcció i el
Departament de PRL.
Tot el personal està obligat a fer la seva declaració responsable a través del document Dec Resp
personal Pla d’obertura Centre que té a la seva disposició a l’Intranet del Centre Gestió
documental/Documental centres/Documentació COVID.

CONDICIONAMENT DEL CENTRE DURANT EL MES DE JUNY
Aules i espais: condicionament, ventilació i neteja.
El centre habilitarà els espais necessaris per les tasques de tutoria i acompanyament que es
programin prèvia sol·licitud dels interessats per les vies anteriorment descrites.
Els espais escollits són espais amb molta ventilació natural i amb l’espai suficient per complir
amb els requisits de seguretat. Amb tot, s’establirà el protocol de ventilació d’aquests espais i,
si és possible, es deixaran les finestres obertes i, si no, es ventilaran com a mínim 3 vegades al
dia durant 10 minuts.
El seu ús es podrà modificar en funció de les necessitats.
La neteja i la posterior desinfecció dels espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.
Es seguiran les Recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència
humana.

Fluxos de circulació
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’establiran circuits d’entrada i sortida
i s’organitzarà la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments
determinats.
El personal del centre haurà de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i poder mantenir la distància física.
Per les activitats que s’hagin de dur a terme en el centre, les entrades i sortides del centre s’han
de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint
la distància de seguretat i respectant els itineraris d’accés i de sortida.
- ITINERARI D’ENTRADA: S’accedeix al Centre perla part de la dreta (en el sentit entrada) i fent
ús de l’escala ampla de barana metàl·lica.
- ITINERARI DE SORTIDA: La sortida del Centre es farà per l’escala estreta de la esquerra i es
continuarà fins a la porta del carrer per la part dreta (en sentit sortida).
A l’interior de l’edifici els alumnes es dirigiran a l’espai que es correspongui per l’activitat a
realitzar intentant mantenir la distància de seguretat i evitant les salutacions amb abraçades.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS
Distanciament físic
Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS
recomana una distància física superior a 1 metre. Per tant, cal que els alumnes prenguin
consciència de mantenir aquest distanciament i que és important no fer-se salutacions amb
abraçades en els retrobaments.

Rentat de mans
Els alumnes s’hauran de rentar les mans abans d’accedir a qualsevol dependència del Centre. Hi
haurà dispensadors de solucions hidroalcohòliques per poder fer el rentat de mans tantes
vegades com calgui.

Ús de mascaretes
La mascareta és obligatòria per a tothom qui vulgui accedir al centre (personal docent, no
docent, estudiants...). Es recomana venir amb la mascareta posada des de casa.

