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El 28 de maig l’equip directiu va enviar una circular a tota la comunitat educativa 

explicant el final de curs. Allà s’hi explicitava que el centre obrirà les portes al juny, 

probablement el dia 8, quan entrem a la fase 2, segons les instruccions del 

PROCICAT. 

Evidentment no és el final de curs que hauríem desitjat, però la salut de tota la 

comunitat educativa preval a tota la resta. 

Aquest pla, doncs, s’ha elaborat pensant amb la continuïtat de l’acció telemàtica tal i 

com s’està portant a terme fins al final del curs. 

● Nombre de professionals (docents i no docents) que podrà fer atenció 

presencial al centre 

Caldrà tenir en compte el personal que no sigui de risc i els docents que que 

no tinguin problemes manifestos amb la conciliació familiar. 

● Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre 

Cal recordar que el retorn al centre per part dels alumnes és voluntari i que 

l’activitat lectiva continua sent telemàtica. 

Per tal de fer una previsió de quants alumnes volien venir a l'institut es va 

passar a través del correu corporatiu un formulari a tot l’alumnat dels cursos 

que acaben etapa i a les seves famílies. Aquest formulari va estar obert des 

del 28 de maig fins al 30 de maig a les 23.59h i divendres es va fer un altre 

correu recordatori.  

Van respondre 110 alumnes, dels quals 51 afirmativament. 

1. Organització de l’acció educativa presencial 

● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que 

assistirà presencialment al centre. 

4t d’ESO 2n BATX 2n SMX 2n ASIX 
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● Organització de grups d’alumnes i del professorat i identificació dels espais que 

ocuparà cada grup-classe.  

Grup 
ESO 

Nombre 
d’alumnes 

Aula Dia Tasques a fer 

4t A 3 212 
08/06/2020 

 de 9:30 a 11:00 

Tutories en petit grup: 
● Acompanyament emocional  
● Activitats de suport per 

assolir les competències de 
l’etapa 

● Activitats d’orientació 
○ Explicació de les 

modalitats del BATX 
○ Explicació dels cicles 
○ Repassar calendaris de 

matriculació 

4t B 5 213 
09/06/2020 

  de 9:30 a 11:00 

4t C 3 123 
12/06/2020 

  de 9:30 a 11:00 

4t D 6 214 
11/06/2020 

 de 9:30 a 11:00 

4t E 2 215 
12/06/2020 

 de 10:00 a 11:30 

EINA 1 125 
09/06/2020 

 de 9:00 a 10:30 

 

 

 

 

 

Grup 
BATX 

Nombre 
d’alumnes 

Aula Dia Tasques a fer 

2n A 12 114 
10/06/2020 
9:00 a 11:00 

Tutories en petit grup: 
● Acompanyament emocional 
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2n B 15 115 
09/06/2020 
9:00 a 11:00 

 
● Matriculació de les PAU 

 

 

Grup CF 
Nombre 

d’alumnes 
Aula Dia i hora Tasques a fer 

2n SMX  2 207 
10/06/2020 

de 17:00 a 18:00h 

 
 

● Activitats d’orientació 
 
 

2n ASIX 2 208 
10/06/2020 

de 17:00 a 18:00h 

 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)  

Només vindran els alumnes que hagin respost al formulari i ho faran el dia que 

tinguin assignat, amb el seu tutor/a (sempre que sigui possible), en les hores 

determinades i en l’aula fixada (que estarà ventilada i que es desinfectarà 

després del seu ús).   

Hauran de dur signada la declaració responsable. No es farà esbarjo i es farà 

ús del lavabo sempre que sigui indispensable i de forma individual. 

L’alumnat haurà de seguir les recomanacions de la comunitat educativa sobre 

les mesures de seguretat establertes per l’ocasió (respectar les mesures de 

distanciament, ús de la mascareta pels passadissos i seguir els fluxos de 

moviment dissenyats a dins el centre). 

Cal dir que l’alumnat de 2n de Batxillerat farà la preparació de les PAU de 

manera telemàtica també, encara que aquesta vagi més enllà del 19 de juny si 

s'escau. Si vol resoldre dubtes de manera presencial, ho ha de demanar al 

professor corresponent i el docent ho ha de comunicar a direcció. Poden venir 
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un grupet de màxim 15 persones, però quan acabin els dubtes amb aquest 

professor han de marxar. Si volen consultar dubtes amb un altre professor 

hauran de venir un altre dia. 

2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en 

grup reduït, que preveu el centre educatiu 

Els alumnes vindran exclusivament si els cita el tutor/a corresponent, i, si escau, 

amb un únic familiar, a l’hora i el dia que se’ls convoqui i en un espai determinat. 

Aquests espais es comunicaran a la direcció del centre i només s’utilitzaran una 

vegada al dia, ja que s’hauran de desinfectar posteriorment. 

Grup 
Nombre 

d’alumnes 
Espai Tasques a fer 

Qualsevol 
d’ESO o 

Batxillerat 
o CFGM 

1 

A 
determinar 

pel 
professorat 

Tutories personalitzades: 

● Acompanyament emocional (amb 
coordinació DOAD i EAP) 

● Acompanyament educatiu per a cada 
alumne/a  

 

3. Indicar si s’oferirà servei de transport  

No tenim servei de transport. 

 


