
El Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-20 i per
a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-21 estableix l'elaboració del pla
d'obertura de centre. 

Les Instruccions per a l'organització de l'obertura dels centre 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 4 de juny de 2020, la directora 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 CFA Canovelles, de Canovelles, que s'adjunta a l'annex d'aquesta
resolució.

2. Aquest Pla d'Obertura serà publicat a l'espai web del centre

M. Teresa Jofre Oliveras
Directora CFA Canovelles 

Canovelles,  4 de juny de 2020
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PLA D'OBERTURA DEL CFA CANOVELLES 

1. MARC NORMATIU

• PLA D'OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA
FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-202 I PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DELS CENTRE I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-21

• INSTRUCCIONS  PER  A  L'ORGANITZACIÓ  DE  L'OBERTURA  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 de 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. 

a) Distanciament físic

b) Rentat de mans 

c) Ús de mascareta del personal docent i no docent.

2. DIAGNOSI I PREVISIONS 

2.1 Alumnat

Etapa Instrumental. El procés d'acompanyament i  de seguiment emocional que es fa en els  dos
primers nivells és telefònic i en el tercer nivell també per correu electrònic. En el nivell 3 es porten a
terme activitats telemàticament. Està programada l'orientació i la continuïtat pel curs proper de manera
telefònica.  Només  2  alumnes  de  l'etapa  Instrumental  grup  del  torn  tarda  han  demanat  atenció
personalitzada. 

Graduat en Educació Secundària

GES 1. En aquest grup 6 alumnes han demanat atenció personalitzada. El tutor del grup, un cop posat
en contacte amb tots els alumnes, ha considerat fer una tutoria. grupal. 
GES2 Durant els dos mesos i mig de confinament tot l'alumnat d'aquest grup, sense excepció, ha estat
en contacte amb el seu tutor, qui en tot moment ha donat suport i orientació de cara al futur dels
alumnes un cop finalitzats els estudis. Durant la setmana de l'1 al 5 de juny es farà una tutoria grupal
telemàtica per tal d’orientar i acompanyar l'alumnat.  Dels 11 alumnes que finalitzen els estudis de
GES, cap ha demanat assistir al centre a partir del 8 de juny. És més, tots ells han agraït el fet de
poder  realitzar aquesta orientació i  acompanyament abans del  dia  8,  data  en la  que finalitzen les
preinscripcions dels Cicles Formatius de Grau Mitjà.  Finalment 4 són els alumnes que volen realitzar
aquesta tutoria virtual mitjançant l’aplicació Hangouts de Gmail, la resta no continuaran amb els seus
estudis durant el curs 2020-21.
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Proves. Els alumnes del curs de preparació per a les proves d’accés als cicles de Grau Superior han
estat fent tot el treball telemàticament a través del correu durant el període de confinament fins el
moment de l’avaluació.  A partir  d’aquest  moment els  alumnes continuen degudament informats  a
través del correu on les professores segueixen donant suport tant a nivell lectiu com d’informació i
assessorament de cara a les proves oficials dels dies 29 i 30 de juny, en el cas que els alumnes així ho
sol·licitin. Els alumnes han rebut la informació referent a:
 Nou calendari per fer la inscripció i realització de les proves.
 Dates per presentar la sol·licitud de preinscripció per al curs 2020-2021 que en el cas dels cicles de
grau superior és del 10 al 17 de juny.
Informació sobre la reobertura del centre per assessorament o suport en el cas que no es pugui fer
telemàticament o per als alumnes que ho sol·licitin.
De cara a la previsió d’alumnes que vulguin venir al centre, de moment cap alumne/a ha manifestat la
intenció d’assistir-hi per rebre assessorament presencial.
Continuarem fent tot el seguiment de forma telemàtica per atendre els requeriments i /o dubtes que
tinguin els / les alumnes.

Competic. S'està duent a terme les classe telemàticament en un percentatge alt de participació en els
quatre  nivells  que  imparteix  el  Centre.  El  procés  d'acompanyament  d'orientació  i  confirmació  de
plaça, si és el cas, està prevista de manera telemàtica. 

Ensenyaments de català i castellà.  El procés d'orientació i confirmació de plaça, si és el cas, està
prevista de manera telemàtica, no obstant 37 alumnes dels grups de la tarda han demanat poder fer una
tutoria personalitzada amb els seus tutors.

Ensenyaments d'anglès i francès.  El procés d'orientació i confirmació de plaça, si és el cas, està
prevista de manera telemàtica. Dos alumnes d'anglès han demanat una tutoria personalitzada amb el
seu tutor. 

2.2 Disponibilitat de professionals

En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament d'Educació,
s'ha identificat, en data d'avui, el nombre de personal que podrà participar en les activitats presencials. 

El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer l'atenció presencial al centre és de: 
Docents 5
No docents 1 

2.3. Previsió de l'alumnat que assistiran presencialment al centre

Com ja  he  explicat  anteriorment,  els  tutors  s'han  posat  en  contacte  telefònicament  o  per  correu
electrònic amb tot l'alumnat del Centre.  

Considerant els contactes amb l'alumnat i la diagnosi realitzada el centre preveu el següent nombre
d'alumnat per cada activitat. 

Instrumental 1 tarda 1 alumna. Atenció personalitzada

Instrumental 2 tarda 1 alumna. Atenció personalitzada 

Castellà 1 tarda 5 alumnes. Atenció tutorial en grup 
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Castellà 1 vespre 20 alumnes. Atenció tutorial en grups de 10 

Castellà 2 tarda 2 alumnes. Atenció tutorial en grup.

Castellà 3 tarda 10 alumnes. Atenció tutorial en grup

Anglès 1 i 2 3 alumnes. Atenció tutorial en grup 

GES nivell 1 6 alumnes. Atenció tutorial en grup. 

2.4. Disponibilitat d'espais.

El Centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans esmentades. 

Aula Superfície m2

1 70,60 m2 

2 29,60 m2 

3 32,50 m2 

2.5. Planificació de les actuacions d'atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït.

Dia 10 de juny 

Grup Aula Nombre
d'alumnes 

Ràtio
superfície/alum
nes

Verificació > =
4

Verificació
nombre  màxim
d'alumnes 

Castellà 3 3 10 2,95 m2 sí sí 

GES 1 2 6 4,22 m2 sí sí 

Castellà 1 1 10 + 10 6,41 m2 sí sí 

Grup de castellà 3: Atenció de 16 a 17 hores. Tutor: Antoni Llàcer
Grups GES 1: Atenció de 18 a 19 hores. Tutor Antoni Llàcer. 
Grup castellà 1: Atenció 10 alumnes de 19,30 a 20 hores 
                                        10 alumnes de 20,15 a 21 hores   Tutor: Antoni Llàcer. 

Dia 11  de juny 

Grup Aula Nombre
d'alumnes 

Ràtio
superfície/alum
nes

Verificació > =
4

Verificació
nombre  màxim
d'alumnes 

Instrumental 1 2 1 14,80 m2 sí sí 

Anglès 1 i 2 3 3 8,12 m2 sí sí

Instrumental 2 2 1 14,80 m2 sí sí 

Castellà 1 i 2 1 7 8,82 m2 sí sí 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 



Instrumental 1. Atenció de 16 a 17,30 hores. Tutora: Imma Fernández 
Anglès 1 i 2: Atenció de 16,15 a 17,45 hores. Tutor: Oriol Pujol 
Instrumental 2: Atenció de 18 a 18,30 hores. Tutor: Oriol Pujol 
Castellà 1 i 2: Atenció de 18,15 a 19,15 hores. Tutora Imma Fernández 

El tutor els rebrà a la porta d'accés de l'escola,  que estarà tancada.   Els farà signar la declaració
responsable amb el seu bolígraf, els informarà de les mesures de seguretat i els farà rentar les mans
amb solució hidroalcohòlica. Seguidament es dirigiran pel camí marcat a l'aula corresponent. Tancarà
la porta d'accés al Centre. Quant acabi la tutoria els acompanyarà fins a la porta de sortida. 
Lliurarà les declaracions responsables al secretari del Centre. 
En el cas que es faci servir una mateixa aula es desinfectarà i ventilarà l'aula durant 15 minuts. 

2.5. 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. 
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