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ANNEX 
 

PLA OBERTURA DE L’INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER DE REUS 
 
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. 

 
- 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 
 
Tots els estudis i nivells educatius estan fent a distància activitat lectiva amb l’alumnat i 
s’està donant suport tutorial i orientació. Aquesta activitat continuarà fins a la finalització del 
curs segons el calendari escolar que indica que el darrer dia d’activitat lectiva és el 19 de 
juny. L’alumnat de 2n de batxillerat i de CFGS han finalitzat les classes i s’han realitzat les 
juntes d’avaluació corresponent. A partir de l’1 de juny es faran arribar els butlletins. Aquest 
nivells iniciaran a partir del 3 de juny les activitats de preparació a les proves d’accés a la 
universitat i les recuperacions extraordinàries. 
 
Una gran part de l’alumnat té materials educatius al centre que esperen poder ser recollits 
quan abans millor. Les famílies i alumnat que no necessitin un contacte presencial de tutoria 
o orientació podran gestionar l’accés al contingut de les taquilles contactant amb l’AMPA que 
gestiona aquest servei. En aquest cas la família ha de ser qui vingui al centre a fer aquesta 
gestió amb cita prèvia i amb les mesures de seguretat adequades. 
 
Diagnosi de la situació actual dels grups i de l’alumnat en base als informes dels tutors/es, 
professorat (seguiment de les activitats no presencials, contactes amb les famílies i 
l’alumnat, etc.) i prenent com a referència les tres modalitats d’activitats que estableixen les 
Instruccions: 

● Acció educativa presencial (4t ESO, 2n BTX, 2n CFGM i CFGS).  
● En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació.  
● Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell.  

 
2.2 Disponibilitat de professionals 
 
En base a 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. 

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/PLA-REOBERTURA-CENTRES-EDUCATIUS_FASE-2_PROCICAT_200520.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/PLA-REOBERTURA-CENTRES-EDUCATIUS_FASE-2_PROCICAT_200520.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/PLA-REOBERTURA-CENTRES-EDUCATIUS_FASE-2_PROCICAT_200520.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
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El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és 
de:   
 

Docents No docents 

59 4 

 
2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  
 

S’ha contactat amb les famílies/alumnes majors d’edat mitjançat els tutors (contacte 
telefònic) i mitjançant un formulari electrònic. Han respost a l’enquesta amb formulari 
electrònic 450 alumnes. 
 
Considerant els contactes amb les famílies/alumnes majors d’edat i la diagnosi realitzada 
el centre es preveu el nombre d’alumnat per cada activitat:  
 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAT 2 BAT 
Acció educativa 
presencial 

0 0 0 0 0 56 
 

Atenció 
personalitzada 

26 22 9 36 8 2 

Atenció grupal, si 
escau 

0 0 0 0 0 0 

Atenció alumnat en 
petits municipis i que 
ha estat 
“desconnectat” 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 26 22 9 36 8 56 
 
 

  CFGM  CFGS PFI IFE1 IFE2 IFE3 IFE4 
Acció educativa 
presencial 

0 0 0 0 0 0 0 

Atenció 
personalitzada 

23 30 0 0 0 1 0 

Atenció grupal, si 
escau 

0 0 0 0 0 0 0 

Atenció alumnat en 
petits municipis i que 
ha estat 
“desconnectat” 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 23 30 0 0 0 1 0 
 
 

2.4 Disponibilitat d’espais 
 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans 
esmentades: 
 
DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

Aula grup interior 60 12 aules 

Aula grup exterior  53 4 aules 

Aules aulari modular 55 4 aules 

Aula d’informàtica  70 Atenció personalitzada 

Aula SIEI 45 1 aula 
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Departament de Ciències Socials 25 Atenció personalitzada 

Aula d’informàtica europea 55  

Taller metall 200  

Biblioteca    

Gimnàs    

Cafeteria   

Aula de música    

Aula de dibuix   

Taller Tecnologia   

Laboratoris    

...   

  
2.5 Organització de l’acció educativa presencial.  

 
● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà 
presencialment al centre.  

 

Calendari 
juny 

4 
ESO 

2 BAT CFGM CFGS PFI IFE 

1       

2       

3  56 10    

4  56 10 10   

5  56 10    

       

8  56  10   

9  56 10    

10  56     

11  56     

12  56     

       

15  56     

16  56     

17  56     

18  56     

19  56     

TOTAL  56     

 

L’alumnat de 2 BAT que fa acció educativa presencial és el mateix cadascun dels dies. 
 
● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

Els 56 alumnes de 2n de Batxillerat es distribuiran en 4 aules amb els espais ben 
diferenciats visualment perquè cada alumne ocupi el lloc que li correspon respectant la 
distància de seguretat de dos metres. Aquesta separació també s’ha fet per la taula del 
professor.   En la distribució de l’alumnat  s’han tingut en compte les matèries de modalitat 
que cursen els alumnes a més de les matèries comunes i s’han creat dos subgrups per cada 
grup-classe ordinari .El professorat que impartirà la classe és del mateix equip docent que 
donava habitualment classes a aquests grups però el nombre d’hores s’ha adaptat en funció 
de les necessitats de cada matèria. Es faran totes les matèries del currículum excepte les 
dels professors que no poden assistir per ser personal vulnerable, els quals continuaran la 
docència amb aquests alumnes de manera telemàtica en les hores acordades entre 
professorat i alumnat. 

 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)  
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El 2n BAT farà acció educativa presencial de suport a la preparació de l’accés a la 
universitat de dilluns a divendres fins el 19 de juny en l’horari específic que es presenta tot 
seguit. 

 

 

ENTRADA: 8:30. ESBARJO (FORA DEL CENTRE): 11:30- 12:00 
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ENTRADA: 8:35. ESBARJO (FORA DEL CENTRE): 11:35- 12:05 
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ENTRADA: 8:40. ESBARJO (FORA DEL CENTRE): 11:40- 12:10 
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ENTRADA: 8:45. ESBARJO (FORA DEL CENTRE): 11:45- 12:15 

 
 

 Dies Horari Espai 

CMM1 5 de juny 9 h a 12 h Taller metall 

CMM2 3 i 9 de juny 9 h a 11 h Taller metall 

CMM2 3 de juny 11 h a 15 h Aula informàtica eur 

CMSP2 4 de juny 9 h a 12 h Sala actes 

CSM1 4 de juny 15:30 h a 18:30 h Aula informàtica eur 
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CSM1 4 de juny 18:30 h a 21:30 h Aula 18 

CSM1 8 de juny 15:30 h a 18:30 h Taller metall 

CSM2 3 de juny 15:30 h a 21:30 h Aula informàtica eur 

CSMEC1 3 de juny 15:30 h a 18:30 h Sala d’actes 

CSMEC1 4 de juny 15:30 h a 18:30 h Aula informàtica eur 

CSMEC1 5 de juny 15:30 h a 18:30 h Sala d’actes 

CSMEC1 9 de juny 15:30 h a 18:30 h Taller metall 

 
 
● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  
 
GRUP-CLASSE DEPENDÈNCIA Nombre 

d’alumnes 
Superfície (m2) Ràtio 

superfície/alum
nes 

Verificació 
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre màxim 
d’alumnes 

2 BAT A.1 AULA 1 15 60 4,00 OK OK 

2 BAT A.2 AULA 2 14 60 4,28 OK OK 

2 BAT B.1 AULA 3 14 60 4,28 OK OK 

2 BAT B.2 AULA 4 14 60 4,28 OK OK 

CMM1 Taller metall 10 200 20 OK OK 

CMM2 Taller metall 10 200 20 OK OK 

CMSP2 Aula 19 10 53 5.3 OK OK 

CSM1 Aula inform eur 10 55 5.5 OK OK 

CSM2 Aula inform eur 10 55 5.5 OK OK 

CSMEC1 Sala d’actes 10 200 20 OK OK 

 
 
2.6 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup 
reduït, que preveu el centre educatiu.  

L’atenció personalitzada prevista al centre serà individual i amb cita prèvia. No es farà en 
grup reduït. Des de les diferents tutories i amb el formulari enviat a l’alumnat i les 
famílies, aquestes han fet saber les seves opcions de continuar amb el seguiment a 
distància o participar en alguna reunió d’atenció personalitzada presencial. 

 

Aquesta atenció personalitzada tutorial i d’orientació en els estudis d’ESO i 1r BAT es 
farà els dilluns i els dimarts amb  horari de les 9 h a les 13 h. 

 

Els espais previstos per a aquesta activitat presencial són els següents. 

 

1r ESO aules 6, 7, 8 i 9. 

2n ESO aules 15,16,17, 18 i el departament de Ciències Socials. 

3r ESO aules 10, 11,12,13 i 14. 

4t ESO aules 21, 22 i aula d’informàtica 1. 

 

1r de Bat B aula 16 i 1 Bat A a distància. 
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En la resta d’estudis i nivells l’atenció persona continuarà sent telemàtica. 

 

2.7 Servei de transport.  
No s’oferirà transport escolar 

 

2.8 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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RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre 
2020 
 
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 29 de maig de 2020, el director 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 de l’Institut Lluís Domènech i Montaner de Reus, que s’adjunta 
a l’annex d’aquesta resolució. 
 
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   
 
Reus, 29 de maig de 2020 
 
El director de l’Institut Lluis Domènech i Montaner 
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