
      
 
 
 
 

PLA D’OBERTURA 
 

Atenció telefònica de 9 a 13.30h. 
Telèfon 93 460 34 50 

Mail a8045604@xtec.cat 
Atenció presencial- Cita prèvia. 

 
 
El Pla d’Obertura de Centres educatius en fase 2 de la desescalada incorpora les 
mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, 
pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat 
d’alumnat i personal. 
 
 
Objectius durant aquest període: 
1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa 

que suposa una titulació ( 4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de Cicles formatius) 
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 
3. La planificació dels diferents escenaris del curs 2020-21.  

 
El curs 2019-20, a nivell acadèmic, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.  

 

1. ALUMNAT –  
 
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.  
Les famílies que portin els alumnes al centre han de signar una declaració responsable 
d’acord al model que es facilitarà per la qual els seus fills compleixen els requisits per 
assistir al centre educatiu.  
 

a. Acció educativa presencial – Respectant sempre el caràcter voluntari, en grups 
de 15 alumnes com a màxim, en els casos d’alumnes de 4t d’ESO, 2n Batxillerat 
i 2n de CF. Sempre amb un retorn gradual i amb horaris esglaonats.  

b. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels 
estudis, a l’alumnat de CF el suport a la finalització dels projectes i als de 2n de 
batxillerat activitats relacionades amb la preparació de les PAU. 

c. Atenció personalitzada del tutor en qualsevol curs i nivell ( 1r, 2n , 3r ESO). 
Aquesta és una mesura extraordinària i no continuada, que comporta l’obertura 
d’alguns espais del centre de manera planificada i la programació del dia i hora 
de retrobament de l’alumnat, i si escau, d’un únic familiar, amb el tutor a l’aula. 
Si el centre ho preveu justificadament, l’atenció personalitzada es podrà 
compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes. La finalitat 
d’aquest d’aquesta atenció:  
   

I – L’acompanyament educatiu personalitzat. 
 II – L’acompanyament emocional. 
 III – La formulació d’un pla personalitzat.  
 



 1r, 2n i 3r d’ESO  -  El curs segueix en format telemàtic.  
El tutor coordinarà les atencions individualitzades amb  seu grup i/o les tutories 
presencials tenint en compte les mesures de seguretat i higiene.  

 4t d’ESO –  Acció tutorial i d’orientació amb cita prèvia.  El alumnes de 4t han 
rebut assessorament i acompanyament online i presencial per a les 
preinscripcions de cicles formatius, PFI, batxillerat i d’altres sortides 
acadèmiques.  

 1r Batxillerat - El curs segueix en format telemàtic.  
 2n batxillerat – Horari lectiu presencial. Des de l’inici de la fase 2 fins el 19 de 

juny es mantindrà l’horari habitual presencial per a la preparació de les PAU. 
Posteriorment i de manera voluntària es mantindran les activitats presencials o 
telemàtiques amb acord entre el professorat i l’alumnat que es presenta a les 
PAU. 
Alumnes CT – 14 alumnes. Científic (6). Tecnològic (8). 
Alumnes HS – 13 alumnes. Humanístic (6). Social ( 7).  
Els alumnes de 2n de batxillerat ja han tingut orientació i assessorament online i 
presencial per a  la preinscripció universitària.  

 1r curs CF – El curs segueix en format telemàtic. Atenció personalitzada amb 
cita prèvia.  

 2n curs CF -  El curs segueix en format telemàtic. Els tutors organitzaran el 
tancament de curs individualment telemàticament o presencial, segons es 
consideri oportú. Els alumnes  de cicles han tingut una orientació i seguiment 
per a les preinscripcions a diferents modalitats.  Cita prèvia.  

 SIEI – El curs segueix en format telemàtic. Atenció personalitzada amb cita 
prèvia.  

 

2. PROFESSORAT –  
 
El claustre està compost de 72  professors dels quals  6  pertanyen al Grup vulnerable. 
De les 7 persones de  personal PAS , 3 pertanyen al Grup vulnerable.  
El Grup vulnerable ha de seguir treballant telemàticament. 
 
El professorat que pertany al grup no vulnerable, però té fills menors de 12 anys o 
persones dependents al seu càrrec no estan obligats a prestar serveis de manera 
presencial i han de continuar amb la modalitat telemàtica. S’haurà d’acreditar aquesta 
circumstància a la direcció del centre mitjançant una declaració responsable relativa a 
què no hi ha ningú que pugui fer-se càrrec.  
 
Reincorporació progressiva en la modalitat presencial. Sens perjudici del caràcter 
preferent del teletreball amb l’alumnat , el professorat s’incorporarà progressivament a 
les activitats programades per a l’alumnat, per al  tancament del curs i per a la 
planificació del curs 2020-21.   
 

Reunions d’equip directiu, de cicle i d’equip docent:  
- Fer el seguiment de les activitats que es realitzen al centre. 
- Revisar l’atenció telemàtica ala alumnes. 
- Establir calendari de tutories individuals i de petit grup.  
- Acció educativa presencial 2n Batxillerat.  
- Sessions d’avaluació.  
- Analitzar necessitats d’atenció individualitzada i/o més especialitzada.  

 
 



3- ESPAIS i NETEJA – 
 
El centre organitzarà el reinici de les activitats presencials, tenint en compte les mesures 
de seguretat i higiene.  
Per evitar aglomeracions de persones en un lloc del centre s’establiran circuits i 
s’organitzarà la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa, així també 
es reduiran els espais necessaris per les activitats.  
De les 5 plantes de l’edifici principal s’utilitzaran dues, la primera i la segona.  
Planta 2 – 
Accés al centre. El centre disposa de dues portes d’accés: la porta de l’esquerra serà 
exclusivament per entrar i la de la dreta  per la sortida. El professorat implicat anirà a 
l’entrada del recinte i acompanyarà a l’alumat i família fins l’espai reservat. Un cop 
acabada la reunió el s’acompanyarà de nou la visita fins a la sortida. En cap cas hi haurà 
persones no acompanyades pel centre. L’espai d’espera estarà just davant de la porta del 
centre.  
Secretaria i Consergeria. Es continua amb l’atenció al públic telefònica i presencial amb 
cita prèvia – Només pot accedir al centre la persona que ha de fer el tràmit.  
El personal de consergeria gestiona l’agenda de cita prèvia per a tràmits de secretaria i/o 
entrevistes amb el professorat controlant l’ocupació dels espais habilitats.  
Espais reservat exclusivament pel professorat – Passadís des de secretaria a la sala de 
professors, lavabos 2n planta i aula de música (per a reunions dels professors).  
Planta 2 ( aules 21, 22, 23, 24, 25) – Atencions individualitzades i/o petit grup ESO. 
Planta 1 -  
Planta 1 ( aules 15, 16, 17, 18) – Preparació PAU i atenció al Batxillerat. 
Planta 1 ( aules CF) – Dues aules per a atencions a l’alumnat de CF. 
Planta 1 ( aula d’informàtica) – Cita prèvia. 
Planta 1 - Lavabos alumnat – 
 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà diàriament. Les tres persones 
del servei romandran durant tot l’horari d’obertura del centre, al matí netejant després 
de cada actuació i/o en cas d’una intervenció puntual i per la tarda es farà una actuació a 
fons i una desinfecció de les dues plantes utilitzades.  
 

 4- MATERIAL – 
 
L’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en paper, excepte 
en casos imprescindibles.  
 

5 -  MESURES DE PROTECCIÓ – 
 

El distanciament físic és una de les mesures més importants per evitar la transmissió del 
virus. L’OMS recomana una distància superior a 1 metre.  
El nombre d’alumnes màxim recomanat en el mateix espai és de 15 ( sempre mantenint 
aquesta distància).  
El mobiliari dels espais habilitats per les activitats al centre estan preparats per garantir 
la distància recomanada.   
 
L’altra mesura efectiva és el rentat de les mans. Es recomana rentar-se les mans a 
l’arribada i a la sortida del centre, abans i després de les diferents activitats així com 
abans i després d’anar al WC. Es garantirà l’existència en diversos punts de 
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a tota  la comunitat educativa, així com 
sabó i paper als lavabos.  



L’ús de les mascaretes no està indicat, en general per l’alumne, si no hi ha dificultat de 
distanciament. Per tant és recomana que la faci servir durant les entrades, sortides i els 
desplaçaments dins del centre i, un cop garantida la distància dins de l’aula, es pot 
treure per facilitar l’activitat lectiva. En canvi l’ús de la mascareta està indicat pel 
personal docent i no docent del centre.  
En la sala de professors hi ha el material de protecció subministrat pel Departament.  
L’alumnat de batxillerat poden fer tot el seu horari lectiu com fins ara. Per accedir al 
centre i moure’s pel recinte han de portar la mascareta posada. Un cop a l’aula, i sempre 
que es mantingui la distància, poden treure-la-hi per facilitar el benestar  durant 
l’activitat lectiva.  
 

6 – CALENDARI DE JUNY (FASE 2) -  
 
 Aquest calendari és un document dinàmic  i es pot modificar segons les demandes i 

les necessitats de la Comunitat educativa sempre seguint els criteris del Pla 
d’Obertura del centre.  

 El calendari reflecteix només les activitats presencials  programades a partir de la 
fase 2. 

 El curs segueix de manera telemàtica.  
 L’agenda de cites prèvies està oberta contínuament i es gestiona des de  

consergeria. Qualsevol alumne i/o família de tots els cursos pot demanar entrevista 
amb el tutor i/o un professor del grup durant el mes de juny. 

 Des del 13 de maig hi ha atenció telefònica de 9 a 14h.  S’han donat cites per 
atencions i assessoraments presencials per a les preinscripcions de qualsevol 
modalitat. Especialment s’han atès alumnes de 4t d’ESO per orientació a CFGM i 
PFI.  

 El centre romandrà obert tots els matins de 9 a 14h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPAIS 

PLANTA 2 – Accés al centre 

Entrada       Porta de l’esquerra (Al costat de l’intèrfon) 
Sortida         Porta de la dreta. 

Secretaria 

Espais reservats exclusivament per al personal 
docent i PAS.  

Consergeria 
Despatxos de gestió 
Lavabos professors 
Sala de professors 

Aula 21 Atencions alumnes/famílies Grups A 
Aula 22 Atencions alumnes/famílies Grups B 
Aula 23 Atencions alumnes /famílies Grups C 
Aula 24 Atencions alumnes /famílies Grups D 
Aula 25 Atencions alumnes famílies/Grups E 
Aula de música Reunions només professors 
Tutoria 1 Atenció famílies 
Espai davant consergeria Atenció famílies 

PLANTA 1  

Aula 15 - Aforament 9 alumnes 
 
Preparació PAU 

Aula 16 -  Aforament 9 alumnes 
Aula 17 - Aforament 15 alumnes 
Aula 18 - Aforament 15 alumnes 

Aula CF – Aforament 10 alumnes Atencions individuals o petit grup. 
Aula Informàtica 1 - Aforament 10 
alumnes 

Atencions individuals o petit grup. 

Lavabos 1 planta Ús exclusiu alumnes 
 

ACTIVITATS PRESENCIALS 
La resta d’activitats de fi de curs es faran de telemàticament. 

Dia Activitat Observacions 

Dilluns 8 

Lliurament continuïtat 1r ESO  
Confirmació i pagament continuïtat 
alumnes de 1r. Cita prèvia a partir de 
les 9h.  

Cita prèvia preinscripció 
CFGM 

Darrer dia per assessorar en la 
preinscripció. 

Preparació PAU 
Primer dia horari lectiu ordinari 
presencial. 

Dimarts 9 
Cita prèvia preinscripció CFGM i 
Batxillerat  

S’atendrà els alumnes que no han 
pogut fer la preinscripció online. 

Preparació PAU  

Dimecres 10 

Junta d’avaluació 4tB 9.30h 
Junta d’avaluació 4tA 11h 
PFI Atenció individualitza de la TIS .  
SIEI Atencions a famílies. 
Preparació PAU Horari lectiu ordinari  



Cita prèvia Preinscripció CFGS Orientació acadèmica 2n Batxillerat 

Dijous 11 

Atenció individual i familiar 4tA   
Cites prèvies a partir de les 9h Atenció individual i familiar 4tB 

Junta d’avaluació 4tC 9.30h 
Junta d’avaluació 4tD 11h 
Junta d’avaluació 4tE 12.30h 
Preparació PAU Horari lectiu ordinari 

Divendres 12 

Atenció individual i familiar 4tC. 
Cites prèvies a partir de les 9h. 
Lliurament de notes.  

Atenció individual i familiar 4tD. 
Atenció individual i familiar 4tE. 
Preparació PAU Horari lectiu ordinari 

Dilluns 15 
Avaluació extraordinària CF  
Juntes d’avaluació 3r ESO  
Preparació PAU Horari lectiu ordinari. 

Dimarts 16 

Cita prèvia preinscripció CFGS. Horari secretaria. 
Atenció individual CF Cites prèvies a partir de les 9h.  
Preparació PAU Horari lectiu ordinari 
Lliurament de notes CF  
Juntes d’avaluació 2n ESO  

Dimecres 17 

Recuperacions de 2n Batxillerat  Horari establert. 
Cita prèvia. Darrer dia 
preinscripció CFGS 

Horari secretaria. 

Preparació PAU Horari lectiu ordinari 
Juntes d’avaluació 1r ESO  

Dijous 18 

Recuperacions de 2n Batxillerat Horari establert. 

Lliurament notes 3r ESO 
Els tutors citaran en petit grup i 
deixaran les cites amb famílies al final 
de matí cada quart d’hora. 

Preparació PAU Horari lectiu ordinari. 

Divendres 19 

Recuperacions de 2n Batxillerat Horari establert. 
Lliurament notes 1rESO Els tutors citaran en petit grup i 

deixaran les cites amb famílies al final 
de matí cada quart d’hora.  

Lliurament notes 2n ESO 

Juntes d’avaluacions 1r batxillerat A partir de les 10h. Una hora per grup.  
Preparació PAU Horari lectiu ordinari. 

El curs lectiu finalitza el 19 de juny. 

Dilluns 22 

Preparació PAU 
Des del 22 de juny al 3 de juliol es farà 
el seguiment telemàtic i/o presencial 
acordat  professor/alumne.  

Lliurament de notes 1r BTX 
Horari establert a partir de les 11.30h en 
grups de 5 alumnes.  

Reclamacions de notes. 
Junta d’avaluació extraordinària 2n de batxillerat a les 10:00h. 



 
JULIOL 

El centre continuarà fent seguiment dels alumnes que es presenten a les PAU i també farà 
acompanyament durant els dies de les proves (del 7 al 10 de juliol).  
Publicació dels resultats  el  21 de juliol. 
L’institut romandrà obert durant el mes de juliol fins al darrer dia dels terminis dels tots els 
ensenyament que afectin al centre.  

 
 


