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PRESENTACIÓ 
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal com s’està portant             
a terme fins al final del curs. 
L’activitat docent de tutoria continuarà en format telemàtic com fins ara. 
Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes. 

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. 

DIAGNOSI I PREVISIONS 

Alumnat 
 
En cas que no es pugui realitzar de forma telemàtica l’atenció personalitzada, realitzarem amb              
l’alumnat que ho requereixi l’atenció de forma presencial. 

Disponibilitat de professionals 
 
D'acord amb la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament             
d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats             
presencials. 
 
El nombre de professionals que pot fer atenció presencial al centre és de:  
 

Docents No docents 
5 1 

 

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  
 

Els tutors han contactat amb els alumnes mitjançant correu electrònic. 
 

Considerant els contactes mitjançant correu electrònic amb l’alumnat del centre i la            
diagnosi realitzada es preveu el nombre d’alumnat per cada activitat:  
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 AGS CAT1 
M 

CAS 
M 

INST ANG CAT 
T 

CAS
T 

COM
PETI

C 
Acció educativa  
presencial 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Atenció 
personalitzada 

16 --- --- --- --- --- --- --- 

Atenció tutorial en   
grups 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAL 16        
 
L’alumnat de preparació a les proves d’accés a un GS (AGS) requereix atenció personalitzada              
i orientació per a les proves d’accés dels dies 29 i 30 de juny. Amb el lliurament del                  
corresponent certificat que han de presentar en format paper el dia de la prova a l’institut                
assignat. 

Disponibilitat d’espais 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans            
esmentades: 
 
DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 
Aula grup AGS 40  
Aula d’informàtica  -----  

Organització de l’acció educativa presencial 

Nombre d’alumnes que assistirà presencialment al centre: es farà atenció          
personalitzada amb cita prèvia amb la persona tutora amb el grup d’AGS. 

 
Calendari 

juny 
Preparació 

prova d’accés 
GS 

1  
2  
3  
4  
5  
  

8  
9  

10 cita prèvia 
11 cita prèvia 
12  

  
15  
16  
17  
18  
19  

TOTAL  
 

Horaris dels grups 
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Dimecres i dijous de 9.30 a 11.30 
 

Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  
 
GRUP-CL
ASSE 

DEPENDÈNCIA Nombre 
d’alumnes 

Superfície 
(m2) 

Ràtio 
superfície/alumnes 

Verificació 
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre 
màxim 
d’infants 

AGS Aula grup AGS individual 40 4m OK OK 
 

Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció        
tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu.  
 
La persona tutora dona cita prèvia a cada alumne del grup de preparació a les proves d’accés                 
a Grau Superior.  

Informació als professionals. 
Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en les              
activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures           
específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament           
d’Educació. 
 

Pilar Mateo López 

 

 

Directora del CFA Bellavista 

Les Franqueses del Vallès, 3 de juny de 2020 
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