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1. DIRECTRIUS I MARC LEGAL
Aquest és un pla de reobertura per a l’INS Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, posterior al seu
tancament el divendres dia 13 de març de 2020 motivat per la crisi sanitària del virus Covid-19, a partir del
moment en què el municipi de Girona entri en la fase número dos de les anomenades “fases de
desescalada” dictaminades per les autoritats competents en matèria de salut pública i protecció civil.
És important tenir present que, si l’inici de la fase dos és el dilluns dia 1 de juny, al tractar-se d’una festa
local del municipi, la vigència d’aquest pla serà a partir de l’endemà, dimarts dia 2 de juny de 2020.
També és important remarcar que ja hem efectuat una primera reobertura del centre per tal de fer la neteja
i desinfecció que ha portat a terme l’empresa de neteja i per deixar el centre a punt per a la fase d’atenció
presencial del període de preinscripció.

1.1 MESURES DE SEGURETAT QUE CAL GARANTIR
Aquest pla s’ha elaborat a partir de les
INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS,
publicades el divendres 22 de maig de 2020, i que desplegaven el
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.
Seguint aquestes instruccions, el primer i més important objectiu d’aquest pla és que es garanteixin les
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mesures de seguretat corresponents , atenent sempre les indicacions de les autoritats sanitàries pel que
fa a mesures de prevenció, higiene i distanciament físic, en especial les emeses específicament per a la
comunitat educativa.
És clar que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya té, per damunt de tot, el deure
inexcusable de garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i
serveis dels centres educatius i de les famílies que conformen la comunitat educativa.
La fase 2, concretament, no impedeix l’accés d’alumnat als centres de manera total, sinó que ho fa de
manera limitada i regulada per les autoritats educatives competents.
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És el Departament qui ha hagut d’adequar les mesures proposades a les instruccions que fa arribar als centres
educatius als reials decrets d’estat d’alarma i als acords del Govern de la Generalitat. Són d’especial rellevància el
Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad i els diversos acords del PROCICAT presos a petició del Govern
de la Generalitat, fonamentalment en tot el que té a veure a les fases de desescalada i les possibilitats limitades de
reversió del confinament i els seus efectes que inclouen i normativitzen.
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Així doncs, l’atenció a l’alumnat durant el mes de juny de 2020 haurà de fer-se tenint en compte totes les
limitacions que imposen les consideracions prèvies.
El Departament d’Educació ens ha deixat clar que manté intactes les seves competències en la gestió i
ordenació del sistema educatiu de Catalunya i en les decisions d’aplicació ordinària de la normativa bàsica
estatal, i, en conseqüència, li pertoca de decidir totes les accions a seguir fins a la finalització del període
lectiu i el calendari oficial.
Procedirem doncs, a detallar la concreció d’aquest pla per al cas particular de l’INS Escola d’Hostaleria i
Turisme de Girona, entenent que el Departament d’Educació, amb les instruccions que ens ha donat per
fer-lo, és l’únic responsable d’haver pres totes les decisions en consonància amb les següents
orientacions i recomanacions de les autoritats sanitàries:
Pel que fa al Departament de Salut:
● Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles, de la Secretaria de Salut Pública del
Departament, la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de Salut de Global de Barcelona.
● Marc estratègic llars d’infants, de la Secretaria de Salut Pública del Departament.
● Marc estratègic escoles d’educació especial, de la Secretaria de Salut Pública del Departament.
Pel que fa al Ministerio de Sanidad:
● Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial de centros
educativos en el curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad i el Ministerio de Educación y
Formación Profesional
1.2 PRINCIPIS RECTORS
● El 19 de juny de 2020: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de
règim especial i les de la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació
acadèmica i que en el nostre cas és el 29 de maig.
● Com que La fase 2 de desescalada arriba un cop ja s’han finalitzat les classes i els primers dies
de juny només queda per fer la segona convocatòria d’avaluació per a aquells alumnes amb UF o
mòduls pendents, s’ha previst que aquestes activitats de recuperació es faran de manera
telemàtica.
● Les autoritats sanitàries han dictat mesures estrictes de seguretat, prevenció i higiene pel que fa
als espais, el distanciament físic i la vulnerabilitat de tipologies específiques d’alumnat, professorat
i personal dels centres. Per tant s’hauran de garantir, d’una manera extremadament estricta, les
condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb aquestes
exigències.
● A partir del dia 2 de juny el centre estarà obert per a tasques administratives. No s’atendrà cap
gestió administrativa sense cita prèvia.
● Tota l’acció educativa presencial que es desenvolupi serà voluntària.
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● Es contempla l’acció educativa presencial a tots els cursos de 1r i 2n de cicles formatius.
● L’ús de mascaretes és obligatori per al professorat i per a l’alumnat..

2. IDENTIFICACIÓ DELS RECURSOS DEL CENTRE
2.1 Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre.
La direcció del centre va informar, el mateix dia de publicació de les instruccions del Departament
(divendres 22 de maig), a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les condicions de
vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. També se’ls va informar que tot el
personal ha d’emplenar una declaració responsable mitjançant un enllaç que ens va fer arribar el
Departament, al que s’accedeix amb l’usuari i contrasenya corporatius (GICAR).
La informació d’aquesta declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari de les
unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.
Això ha de permetre identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials.
Concretament, els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són:
● persones amb diabetis,
● malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió,
● malaltia hepàtica crònica severa,
● malaltia pulmonar crònica,
● Insuficiència renal crònica,
● Immunodepressió ,
● càncer,
● dones embarassades,
● més grans de 60 anys.
● Obesitat mòrbida (IMC>40)
Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny.
Així doncs, tota l’acció educativa presencial i tota l’atenció personalitzada que s’ofereixin s’hauran de
desenvolupar sense comptar amb aquestes persones.
A més, qualsevol treballador de l’institut que durant el mes de juny presenti símptomes, o convisqui amb
algú que els desenvolupi, haurà de deixar de venir, almenys durant un període de 14 dies naturals.
En el cas de l’INS Escola d’Hostaleria i Turisme:
● Poden assistir, a priori, dos auxiliar administratius membres del PAS, hores d’ara no podem
comptar amb cap subaltern (dos estan de baixa i només hi ha un substitut que és major de 60
anys)
● Poden assistir, a priori 46 membres del claustre, d’un total de 48 persones.

5

2.2 ESPAIS
El centre ha d’organitzar la presència d’alumnat tenint en compte que quan calgui rebre’ls en grup, aquests
grups han de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. El grup
d’alumnat sempre ha de ser el mateix i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el mateix
docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, serà el docent.
A més, els espais per a grups han de ser per a un màxim de 15 persones, i han de tenir en compte que la
mesura bàsica de referència és 4 m2per alumne.
S’ha d’evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre. És per això que cal establir circuits i
organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.
Concretament:
●

Entrades i sortides: 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.

● L’entrada d’alumnes es farà per la porta de Carrer Bernat Boades, accedint des del pati i entrant a
l’edifici per la porta del passadís (al costat espai 2 del plànol que s’adjunta)
● Circulació pels passadissos i accés al pati: els docents hauran de vetllar perquè els diferents
grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la
distància física.
L’INS Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona disposa de diverses instal·lacions amb dimensions
suficients per acollir els alumnes respectant la mesura de referència.
A destacar :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Espai Bar 137 m2, (Espai número 22 del plànol que s’adjunta)
Menjador-1 88 m2, (Espai número 46 del plànol que s’adjunta)
Menjador-2 91 m2, (Espai número 47 del plànol que s’adjunta)
Menjador-3 105 m2, (Espai numero 48 del plànol que s’adjunta)
Aula Animació 137 m2, (Espai número 22 del plànol que s’adjunta)
1 espai amb serveis per als treballadors
1 espai per a consergeria
1 espai per a administració
6 espais per a professorat (departaments) de 10m2
Despatxos de direcció

3. PREVISIÓ D’ASSISTÈNCIA: OFERTA DEL CENTRE
3.1 REQUISITS PER A L’ALUMNAT
Cal tenir presents, en primer terme, els requisits que s’exigeixen a l’alumnat per a l’assistència presencial
a l’institut:
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
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● 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.
● Que disposin del calendari vacunal al dia.
Els alumnes majors d’edat, les famílies o persones tutores dels estudiants que vulguin assistir al centre el
mes de juny han de presentar el primer dia una declaració responsable, d’acord amb el model que serà
facilitat, per la qual ells o els seus fills o filles compleixen aquests requisits. També han d'informar el centre
educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne.
Les famílies han de vigilar 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.
A més, en cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el
risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, cal informar-ne al centre abans, per a què
es pugui valorar la idoneïtat de la seva assistència. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:
● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
● Malalties cardíaques greus.
● Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments
immunosupressors).
● Diabetis mal controlada.
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
3.2 Previsió d’assistència
Abans del retorn de l’alumnat al centre educatiu, tots els alumnes rebran un correu i una explicació del seu
tutor de grup on se’ls demanarà si volen assistir de manera presencial al centre el mes de juny. Cal
recordar que aquest retorn és voluntari.
Malgrat això preveiem que assisteixin tots els alumnes que fan servir uniforme i que, per tant, tenen
armariets amb uniformes i eines. Aquests armariets s’han de buidar per tal de procedir a la seva neteja i
desinfecció, a més del fet que molts alumnes necessiten les seves eines per incorporar-se a diferents llocs
de treball.
Encara que les classes ja han finalitzat, aprofitarem aquest moment per a que el tutor del grup els faci el
comiat i un acompanyament emocional.

4. Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà
presencialment al centre.
Segons la previsió i el correu que s’enviarà a tots els alumnes, es convoquen: 229 alumnes de GM i 213
de GS. Entenem que molts d’ells no vindran voluntàriament, però el tutor o tutora els informarà de la
possibilitat de venir al centre.
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4.1 Horaris dels grups (indicant l’horari d’entrada i sortida) i organització de grups d’alumnes i del
professorat.
GRUPS D’ALUMNES
DIjous 4 JUNY
HORA INICI TROBADA
GRUP alumnes TUTOR/A
1CA 12
JORDI CASALS
1CB 11
JORDI CASALS
1CC 11
CARLES SAN
1CD
1CE

12
14

CARLES SAN
XAVI BENAVENT

1CF

13

XAVI BENAVENT

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

X
X
X
X
X
X

Divendres 5 JUNY
HORA INICI TROBADA
GRUP alumnes TUTOR/A

8:00

2CA
2CB

15

X

15

PILAR MONTOJO
PILAR MONTOJO

1PA

14

ESTEL TURON

1PB

ESTEL TURON

2PA

15
10

2PB

12

FERRAN MASIP

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

X
X
X

FERRAN MASIP

X
X

DIjous 11 JUNY
HORA INICI TROBADA
GRUP alumnes TUTOR/A

8:00

2CC
1SA

15

X

9

JORDI PARÉS
RICARD SOLER

1SB

12

RICARD SOLER

2SA

LLUÍS COLL

2SB

8
8

2SC

14

TOMAS BASAURIT

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

X
X
X

LLUÍS COLL

X
X
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Dimarts 16 JUNY
GRUP alumnes TUTOR/A

8:00

1DCA 15
1DCB 14

JOSE M. PLANA

X

2DCA 15
2DCB 15

SALVADOR BRUGUES

1DSRA 12

JOSE LUIS VILARASAU

2DSRA 15

IGNACIO MARTIN

HORA INICI TROBADA
10:00
11:00
12:00

9:00

JOSE M. PLANA

13:00

X
X

SALVADOR BRUGUES

X
X
X

Dimecres 17 JUNY
HORA INICI TROBADA
GRUP

alumnes TUTOR/A

8:00

1GATA/B 15
1GATA/B 15

M.VICTÒRIA PLAJA

2GAT
1GIAT

15
13

SANDRA VIÑOLAS
MA.VICTORIA MARTIN

2GIAT

11

CRECI MORALES

1AVA

IRENE PANELLA

1AVB

11
10

2AVA

14

GLORIA HERRERA

2AVB

15

GLORIA HERRERA

M.VICTÒRIA PLAJA

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:00

X
X
X
X
X
X

IRENE PANELLA

X
X
X

Considerarem dos espais diferenciats d’entrada de l’alumnat. Aquests seran:
● Entrada alumnat: la porta d’entrada del Carrer Bernat Boades.
● Entrada principal. En principi no es farà servir. Únicament si el professorat considera oportú que el
grup surti per aquesta porta per evitar creuaments amb altres grup.
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4.3 Identificació dels espais que ocuparà cada grup-classe .
Si el clima ens ho permet farem la sessió d’acompanyament emocional al jardí. En cas de pluja l’espai
que es farà servir serà:
● Grup de les 08:00 h
● Grup de les 09:00 h
● Grup de les 10:00 h
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Aula Bar
Menjador 1
Menjador 2

Es pot consultar el plànol del centre a l’ANNEX 1
9

● Grup de les 11:00 h
● Grup de les 12:00 h
● Grup de les 13:00 h

Menjador 3
Aula Bar
Menjador 1

Un cop surtin de l’aula els grups de les 8 i de les 9, es procedirà a fer una neteja i desinfecció de l’espai.

5. Actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial que preveu el centre
De manera excepcional, l’institut Escola d’Hostaleria de Turisme de Girona pot oferir, des del dia 2 i fins al
19 de juny, atencions individualitzades a l’alumnat de qualsevol curs del centre.
Aquestes:
● S’esdevindran amb el tutor/a i/o algun altre professional del centre si s’escau.
● Podran ser a demanda de les famílies, per al seguiment emocional de l’estudiant. En aquest cas:
o

Hauran de d’estar degudament justificades i motivades.

o

Si hi és necessària l’assistència de la família, únicament podrà venir-ne un membre.

o

Caldrà demanar cita prèvia

● Podran ser convocades des del centre si hi ha algun aspecte que cal tractar de manera
presencial o que impliqui la signatura d’algun document que no es pugui fer de manera
telemàtica.
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