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1. Organització de l'acció educativa presencial 
a. Reincorporació del professorat. 
b. Reincorporació dels alumnes 
c. Horaris 
d. Espais i fluxos de circulació 
e. Neteja 

 

  



 

1. Organització de l’acció educativa presencial. 
a. Reincorporació del professorat  

Activació al GUAC de l’autorització Covid-19 i emplenament per part del           
professorat de la declaració jurada de responsabilitat per assistència al centre.  

El professorat s’incorporarà a la feina el dia 1 en horari de tarda de 15 a 20h                 
però només hi hauran dues persones del claustre cada dia i s’aniran alternant             
per tal de no coincidir 3 persones en un mateix espai.  
El claustre seguirà treballant telemàticament amb els alumnes fins el dia 15.  
A partir del dia 15, i fins a final de mes es realitzaran tasques d’informació i                
preinscripció, sempre havent-hi dues persones del claustre al centre. 
El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a               
càrrec que hagi de prestar serveis presencials gaudirà de preferència en           
l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i d’horaris especials            
que el centre determini per tal de dur a terme les activitats educatives             
presencials fins a final del curs 2019-20. 

 

b. Reincorporació de l’alumnat.  

El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. Només s’oferirà atenció             
presencial a un grup de 8 alumnes que han de superar la prova d’accés a grau                
mitjà, els quals podran venir al centre amb cita prèvia per tal de reunir-se amb               
les professores i fer una tutoria de cara a la prova del dia 25. 

Per la resta d’alumnes l’acompanyament i l’atenció educativa seguirà sent          
telemàtica. 

c. Horaris 

S’obrirà al públic de 15:00 a 20:00 del vespre.  
Fins al 15 de juny les persones que vulguin atenció personalitzada hauran de             
demanar cita a través de telèfon o de correu electrònic. 
973652066 
cfatrempalumnes@gmail.com 
 
Del 15 al 29 de juny les persones que vinguin a fer la preinscripció hauran de                
demanar cita prèvia a través de l’aplicatiu, per telèfon o per correu electrònic.             
Només s’atendrà 1 persona cada 15 minuts. 
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d. Espais i fluxos de circulació 

 
A partir de l’1 de juny obrirem alguns espais de l’escola: 

- La secretaria: per tal de poder dur a terme una tasca d’assessorament i             
orientació de cara a la preinscripció i matrícula de l’alumnat. 

- El hall del centre: per les tutories individualitzades i el tràmit de            
preinscripció. 

- 1 aula d’informàtica per als alumnes que no disposin de la tecnologia a             
casa, podran fer ús dels ordinadors. Sempre amb cita prèvia i màxim            
dues persones juntes. 

- La resta d’aules restarà tancada al públic.  
 

Les persones que accedeixin al centre han de portar la Declaració responsable            
firmada. 
Les entrades i sortides al centre es duran a terme per la porta principal. Totes les                
persones que accedeixin al centre hauran de dur mascareta obligatòriament i           
s’hauran de desinfectar les mans a l’entrar i al sortir. Al terra hi haurà marcades               
línies de circulació i d’espera.  
 
Hi haurà gel hidroalcohòlic distribuït en tots els espais que s’han mencionat            
anteriorment.  

e. Neteja 

Hem contactat amb l’Ajuntament de Tremp (responsable del servei de neteja del            
centre) i a partir del proper 1 de juny s’encarregarà de realitzar la desinfecció              
inicial del centre. Hi haurà diàriament una persona per fer la neteja i desinfecció              
dels espais acordats, donant compliment a les mesures d’higiene establertes per           
la normativa sanitària.  

 

f. Tasques del professorat 

 
● Les tasques educatives: tutories individualitzades amb els alumnes de         

prova d’accés a grau mitjà. Els atendran Marina Ribes i Anna Corts. 
● Les tasques de preinscripció: gestió de sol·licituds. Les realitzarem totes          

les mestres però només treballarem dues persones cada dia, de tal           
manera que una persona estarà a l’oficina gestionant la preinscripció          
telemàtica i l’altra atenent les preinscripcions presencials. 

Tant les tasques educatives com les tasques de preinscripció i matrícula es faran             
a la sala principal. S’instal·larà un ordinador per al professor encarregat del            



 

tràmit, amb una mampara de metacrilat entre mig per tal de mantenir la distància              
i seguretat.  
Es donarà cita previa a una persona cada quinze minuts. 

 

 
 
 
Tremp, 28/05/2020 


