
 
 

 

1 
 

PLA OBERTURA DEL CENTRE DE FORMACIÓ I TREBALL FLOR DE 
MAIG DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
 

1.- MARC NORMATIU 

● 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. 

● INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS 

CENTRES EDUCATIUS. 

● Decret 102/2012, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

➢ El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

➢ Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com 

s’està portant a terme fins al final del curs. 

➢ L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 

➢ Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat 

establertes. 

 

2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

2.1 Alumnat 

La diagnosi de la situació del nostre alumnat presenta, en general una sèrie de 

característiques que fa que els considerem susceptibles de rebre suport emocional i 

educatiu per tal de superar la situació viscuda aquests darrers mesos. En general: 

a) Alumnat amb una necessitat de recuperar vincles afectius i emocionals 

atenent, sovint, la limitació dels seus contextos de relació i les seves 

competències comunicatives. 

b) Alumnat amb necessitat de suport especialitzat per entendre les situacions 

viscudes i amb necessitat d’eines personals per entendre-les i ser capaç 

d’expressar-se i elaborar emocionalment tot allò que han viscut. 

c) La gran majoria del nostre alumnat pensem que pot necessitar tancar el curs 

de manera presencial, per acomiadar-se dels seus companys i companyes i 
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dels seus referents al Centre, i per ells té un alt valor en la seva construcció 

personal. 

d) Existeix un gruix important d’alumnat que ha mantingut un contacte fluid i 

satisfactori amb els seus tutors i tutores, però també un petit grup del que no 

hem tingut notícies o bé dels que no tenim clares moltes informacions. 

Per tots aquests factors, pensem que tot el nostre alumnat ha de tenir l'oportunitat 

de fer una tutoria grupal amb la resta de companys i companyes del seu grup i els 

seu tutor o tutora. 

Per un altre costat, també entenem que qualsevol alumne/a ha de tenir l'oportunitat 

de sol·licitar una entrevista personal amb el seu tutor/a per treballar qualsevol 

aspecte que es consideri important pel seu desenvolupament en qualsevol nivell. 

Per últim, destacar que tenim 5 alumnes que aquest curs finalitzen l'etapa obligatòria 

de ESO, si bé seguiran al Centre, i 20 alumnes que finalitzen els seus estudis de 

Formació Laboral. Per aquest alumnat es contemplen les mateixes accions 

ordinàries que per la resta de l’alumnat, si bé es posarà èmfasi en la possibilitat de 

realitzar aquestes tutories individuals amb els tutor/a i, si s’escau, amb l’orientador 

del Centre. 

En total l’alumnat susceptible d’accedir al Centre durant la reobertura és: 

ESO Formació laboral TOTAL 

1r cicle 2n cicle PFI PTVA 

15 32 50 14 111 

 

Per atendre aquest volum d’alumnat, el Centre disposa de  

Personal docent 28 persones Personal no docent 2 persones 

 

2.2 Disponibilitat de professionals 

Per la reobertura del Centre faran falta els següents recursos personals en l’horari 

d'obertura del mateix: 

Personal: 

- Un mínim d’un membre de l’equip directiu. 
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- El professorat de referència convocat a assistir al Centre (tres docents per 

dia) 

- El conserge del Centre 

Organització 

- Els primers en entrar al Centre seran el conserge i l’equip directiu. Es 

posaran els EPIs corresponents i es prendran la temperatura. Acte seguit el 

conserge obrirà només les aules on es durà a terme l’acció educativa i 

tornarà a l’edifici de direcció. 

- El professorat que té suport educatiu arribarà esglaonadament cada 5 minuts, 

i seguiran el mateix protocol de seguretat. Fet això, es dirigiran a les seves 

aules corresponents. 

- Un cop arribat l’alumnat, el conserge prendrà la temperatura a tot l’alumnat, 

respectant els protocols de seguretat, i l’alumnat anirà accedint 

individualment a l’aula que tingui assignada. 

- Un cop fets aquests tràmits, el conserge tornarà a l’edifici de direcció, que 

quedarà amb les portes tancades. 

- El professorat referents de l’alumnat convocat romandrà a la classe amb 

l’alumnat fins l’hora de marxar l’alumnat, moment en que els acompanyarà al 

lloc de recollida de l’alumnat per part de les famílies i/o el transport públic. 

- S'habiliten dos vestuaris perquè el professorat pugui canviar-se de roba i 

dutxar-se abans de sortir del Centre. 

Alumnat:  

L’alumnat només podrà assistir, de manera voluntària, al Centre mitjançant cita 

prèvia o el dia que tenen assignat per fer tutoria grupal. Per tal de tenir una 

aproximació i poder establir quina serà l’afluència d’alumnat es faran servir tres 

mitjans: 

a) Correu electrònic a l’adreça del Centre demanant turoria individualitzada. 

b) Trucada telefònica al telèfon mòbil del Centre. 

c) El dia que el grup està convocat per fer tutoria grupal, caldrà respondre un 

formulari telemàtic que estarà disponible a la web del Centre i Telegram. A 

més de fer difusió en aquests mitjans, també s’informarà a través de 

Facebook i Instagram. De manera paral·lela s’enviarà aquest mateix formulari 

al Correu electrònic de tot l’alumnat del Centre. 
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En aquest formulari s'especifica el dia i l’hora de la convocatòria, que serà 

diferent per cada grup. 

Cap alumne podrà accedir al Centre sense presentar: 

- Declaració responsable signada pel familiar o tutor assignat. 

- Mascareta. 

- Fotocòpia del llibre de les vacunacions al dia. 

Tampoc podrà accedir si: 

- Presenta febre o simptomatologia de la malaltia. 

- És persona de risc. 

- No hi ha cap referent adult que l’acompanyi o el pugui venir a recollir, a no ser 

que presenti autorització escrita per arribar i marxar del Centre pels seus 

propis mitjans i sota la responsabilitat de l’adult que en té la custòdia legal. 

Organització: 

En arribar l’alumnat de ESO es trobarà, respectant les mides de distanciament 

social, a la porta del passadís de Informàtica a les 9:30h. Allà el conserge els 

prendrà la temperatura individualment i l’alumnat anirà accedint a la classe que li 

sigui assignada. 

Per l’alumnat de Formació laboral es procedirà de la mateixa manera, però el lloc de 

trobada serà la porta de l’edifici de costura a les 10:00h. 

En acabar l’atenció, l’alumnat tornarà al lloc de trobada inicial amb el professorat, on 

romandran fins l’arribada dels familiars que els recullen. L’hora serà a les 11:15 per 

l’alumnat d’ESO i les 11:45 per l’alumnat de Formació Laboral.  

Els grups no superaran els 5 alumnes per espai i professor/a. 

Organització dels espais: 

Es faran servir dos espais diferents, atès que només es convocaran 2 grups per dia. 

Aquests espais són les aules més àmplies del Centre, i on hi ha un espai suficient 

per atendre l’alumnat assistent respectant les mides de distanciament social de 

manera àmplia. Aquests espais són la sala d’actes i vídeo, i l’Aula 1 de Formació 

Laboral.   

En cas que se superi la ratio de 5 alumnes per espai, es faran servir també les aules 

d’instrumentals bàsiques i, si s’escau, la classe de plàstica. 
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La resta d’espais del Centre, inclòs l’edifici de direcció, romandran tancats. 

Cap alumne/a pot deambular pel Centre ni sortir de les classes, ni sol ni en 

companyia del/la docent de referència. 

Les atencions individualitzades tindran lloc a partir de la finalització de la tutoria 

grupal, sempre sota demanda prèvia, que ha de ser confirmada per correu electrònic 

per part del Centre. En cas que un adult referent vulgui participar d’aquesta reunió, 

haurà d’acreditar que no presenta simptomatologia de la malaltia ni febre i s’haurà 

de prendre la temperatura passant per direcció abans de poder accedir al lloc de 

reunions. 

Les famílies un cop hagin deixat l’alumne/a hauran de marxar del Centre i tornar a 

buscar-los a l’hora fixada. Cap persona pot romandre al recinte, ni als jardins, ni 

accedir a cap edifici del recinte. Tampoc es podrà realitzar cap altre tràmit 

administratiu, ja que aquests es realitzaran un cop acabi el període lectiu, a finals de 

juny i principis de juliol. 

 
2.3 Organització de l’acció educativa presencial 

● Assignació de dies per tutories grupals. 

Calendari 
juny 

1er A 
ESO 

1er B 
ESO 

3er 
ESO 

4rt A 
ESO 

4rt B 
ESO 

4rt C 
ESO 

PTVA 
1 

PTVA 
2 

AFMIE ATFIM ACAP AVOAP AAGS AEHR 

8               

9               

10               

11       x x       

12      x        x 

               

15 x        x      

16  x        x     

17   x        x    

18    x        x   

19     x        x  

 

- Nombre d’alumnes que assistirà presencialment al centre.  

Calendari 
juny 

1er A 
ESO 

1er B 
ESO 

3er 
ESO 

4rt A 
ESO 

4rt B 
ESO 

4rt C 
ESO 

PTVA 
1 

PTVA 
2 

AFMIE ATFIM ACAP AVOAP AAGS AEHR 

8               

9               

10               

11       0 1-3       

12      2        3-10 

               

15 1-6        0-4      

16  3        0-4     

17   0-6        1-8    

18    1-7        1-7   

19     3-7        0-2  
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● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

Com no hi ha servei de transport comarcal l’alumnat ha de pujar al centre amb 

només un progenitor o en transport públic amb el servei que l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès ha establert.  

Així, s’ha establert que per organització del centre:  

Per garantir la resposta educativa més adient, tot el professorat haurà d’estar 

disponible per si fos necessària la seva presència en el Centre, que s’avisaria el dia 

abans. 

Tots els grups de ESO i PTVA 1 s’ubicaran a l’aula de Vídeo, i els de Formació 

Laboral (PFI + PTVA 2) a l’aula 1 de l’edifici de Formació Laboral. L’atenció serà 

sempre, excepte imprevistos, a càrrec del tutor/a del grup. 

2.4 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en 

grup reduït, que preveu el centre educatiu.  

Les actuacions que es volen oferir són l'atenció personalitzada a l’alumnat i suport 

tutorial al grup classe. Així volem proporcionar: 

1. El suport lectiu i d’orientació a l’alumnat. 

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 

3. Tancament de l’etapa educativa. 
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RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre 
educatius 
 
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 
estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. 
 
Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que 
cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats 
presencials amb els alumnes. 
 
En data 5 de juny de 2020, el director/a ha informat el Consell Escolar del contingut Pla 
d’Obertura. 
 
D’acord amb el que s’ha esmentat, 
 
RESOLC: 
 
1.- Aprovar el Pla d’Obertura del CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig de 
Cerdanyola del Vallès, que s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució. 
 
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   
 
Cerdanyola del Vallès, 5 de juny de 2020 
 
El/La director/a del CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig 
 
 
 

       
 
 


