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Pla d'Obertura del centre durant el mes de juny, quan Canovelles passi a la Fase               
2, segons les indicacions del Departament d'Educació. 
 
Està especialment adreçada a atenció individualitzada de l’alumnat de 4t d'ESO i 2n de              
Batxillerat. 
 
S’obrirà d'una manera planificada per atendre l'alumnat proposat pel centre pel seu          
acompanyament i/o orientació, i en cap cas per fer activitats lectives, ja que el curs acaba                
aquest any de manera telemàtica. 
 
El centre es posarà en contacte amb les famílies d’aquests alumnes per concertar dia i               
hora i sol·licitar la documentació i autoritzacions necessàries per poder accedir a les             
instal·lacions. La cita prèvia és imprescindible, ja que hem de planificar l’ocupació de             
l’institut. 
 
Si un/a alumne/a ha quedat amb el tutor o la tutora per anar al centre, cal que aporti                  
prèviament una declaració responsable de la família, el calendari de vacunes al dia i              
compleixi els següents requisits: 
 

•  Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb qualsevol altre quadre 
infecciós 

•  Que no hagi estat positiu durant els 14 dies anteriors 
•  Que no hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors 
•  Es compromet a informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19                           
en l’entorn familiar 
•  Es compromet a què els seus fills assisteixin al centre amb mascareta 

  
Que no pertany a un grup de risc: 

•  Malalties respiratòries greus. 
•  Malalties cardíaques greus. 
•  Malalties que afecten el sistema immunitari. 
•  Diabetis mal controlada. 
•  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
Si penseu que el vostre fill/a necessitaria una atenció presencial durant aquests dies,             
contacteu amb nosaltres per correu, insbellulla@insbellulla.cat, o al telèfon 938 466 495,            
estudiarem aquesta necessitat i gestionarem, si és el cas, la cita prèvia. 
 
Es garantirà en tot moment les mesures d’higiene i prevenció i el distanciament físic de 2                
metres. S’haurà de portar mascareta. 
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Un altre aspecte que creiem que heu de saber és que el professorat també emplena la                
declaració responsable i, segons el resultat, s'autoritza o no la seva assistència al centre.              
Aquell professorat que estigui designat en situació de vulnerabilitat per les autoritats            
sanitàries no podrà assistir al centre. Això pot fer que, en algun cas, el tutor o tutora del                  
vostre fill/a hagi de seguir atenent-lo únicament de manera virtual. 
 
Aquestes indicacions poden variar en funció de les instruccions de les Autoritats            
Sanitàries i Educatives. 
 

Equip Directiu. 
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