
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

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, aprovat pel PROCICAT en data 20 

de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu Pla 

d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla 

estableix abans de l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres 

educatius per al desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent 

Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 
 
 
 

Data d’informació al Consell Escolar: 29 de maig de 2020 
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PLA D’OBERTURA DE CENTRE JUNY 2020. 29-05-2020 
 

CONSIDERACIONS GENERALS 
 
▪ Les activitats presencials seran les mínimes necessàries. 

▪ Es limitarà al màxim la presència de persones al centre. 

▪ S’haurà de portar a terme amb els recursos disponibles.  

▪ Ha de fer possible la continuïtat de l’acció telemàtica tal i com s’està portant a terme fins al final del 
curs.  

▪ S’ha de garantir totes les mesures de seguretat establertes a les instruccions del Departament 
d’Educació per a la reobertura de centres educatius.  

▪ El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

▪ Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una 
declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles 
compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre educatiu de 
l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret 
amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

▪ La direcció del centre informarà a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar 
les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 

 

ACTUACIONS 
 
Així, d’acord amb les directrius marcades pel Departament d’Educació, es determinen les següents 
actuacions en el Pla d’Obertura del juny 2020. 
 
❑ AMB CARÀCTER GENERAL 
 
▪ Les activitats lectives a tots els nivell seran telemàtiques. 

▪ Aquestes activitats finalitzaran el dia 19 de juny (excepte les de 2n de Batxillerat que finalitzaran el 
30 de juny) 

▪ No es realitzaran activitats lectives ni d’avaluació presencials, atesa la voluntarietat de l’alumnat 
per assistir al centre. 

▪ Es marcarà dia i hora per realitzar el tancament de curs, el retorn dels ordinadors i la recollida del 
material que encara està al centre, per nivells i en petits grups esglaonats. 

▪ Es procurarà la diversificació d’espais per evitar que grups d’alumnes comparteixin una mateixa 
zona. Es realitzarà una neteja de cada aula abans no sigui ocupada per un altre grup d’alumnes. 

▪ L’ús de mascaretes serà obligatori si no es pot mantenir la distància mínima de 2 metres. 

▪ L’ús de gel desinfectant serà obligatori a l’entrada al centre i en el canvi d’espais. 

▪ Les sessions de tutoria seran realitzades pels tutors que no es trobin dins del grup de risc. Si cal 
seran substituïts pel coordinador de nivell o, en el seu defecte, per un membre de l’equip docent 
que designi l’equip directiu. 

▪ Quan les activitats calgui realitzar-les en grup, aquests seran estables i fixes, per poder tenir la 
traçabilitat de contactes en cas de contagi. 

▪ El professorat només assistirà al centre per realitzar activitats programades amb anterioritat. 
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▪ El professorat que hagi de venir al centre a realitzar alguna activitat programada o per algun deure 
imprescindible, haurà de signar la declaració jurada conforme no pertany al grup de risc i acordar-
ho prèviament amb la Direcció per evitar la concurrència. 

▪ Les juntes d’avaluació es realitzaran de manera telemàtica atès que no es pot garantir la presència 
de tot el professorat (per situacions de risc). 

 
❑ ESPECÍFIQUES: 
 
4t ESO:  
 
▪ S'organitzarà una sessió d’una hora de tutoria i orientació. Durant aquesta sessió l’alumne 

recollirà tot el material que tingui al centre. 
▪ S’organitzarà una sessió de tancament de curs i lliurament de qualificacions finals. 
▪ Aquestes sessions es realitzaran en petits grups d’alumnes (màxim 15 alumnes per grup). 
▪ Es podrà fer una atenció individualitzada en aquells casos que ho requereixin amb cita prèvia. En 

tots els casos es valorarà la possibilitat de realitzar l’atenció de forma telemàtica. 
 
 
2n BATXILLERAT: 
 
▪ Les activitats lectives seran virtuals i es realitzaran del 3 al 26 de juny. 
▪ No es realitzaran exàmens ni proves d’avaluació presencials atès que la presència d’alumnes al 

centre és voluntària. 
▪ Es farà una sessió per tal de realitzar gestions com la sol·licitud del títol, altres tràmits administratius 

o fer acompanyament i acció tutorial. 
▪ Aquesta sessió es realitzarà en petits grups d’alumnes (màxim 15 alumnes per grup). 
▪ Durant aquesta sessió l’alumne recollirà tot el material que tingui al centre. 
▪ Es podrà fer una atenció individualitzada en aquells casos que ho requereixin amb cita prèvia. En 

tots els casos es valorarà la possibilitat de realitzar l’atenció de forma telemàtica. 
▪ S’organitzarà una sessió de tancament de curs amb les informacions finals de les PAU. 
 
 
CICLES FORMATIUS: 
 
▪ Les activitats lectives seran virtuals. 
▪ Es farà una sessió presencial per tal de realitzar gestions com el lliurament de notes finals, el 

resguard del títol, altres tràmits administratius o fer acompanyament i acció tutorial. 
▪ Aquesta sessió es realitzarà en petits grups d’alumnes (màxim 15 alumnes per grup). 
▪ Durant aquesta sessió l’alumne recollirà tot el material que tingui al centre. 
▪ No es realitzaran exàmens ni proves d’avaluació presencials. 
▪ Es podrà fer una atenció individualitzada en aquells casos que ho requereixin amb cita prèvia. En 

tots els casos es valorarà la possibilitat de realitzar l’atenció de forma telemàtica. 
 
 
1r-3r ESO i 1r de BATXILLERAT: 
 
▪ Es podrà fer una atenció individualitzada en aquells casos que ho requereixin amb cita prèvia. En 

tots els casos es valorarà la possibilitat de realitzar l’atenció de forma telemàtica. 
▪ L’alumne pot venir acompanyat per un únic familiar. 
▪ S’organitzarà una sessió de tancament de curs i lliurament de qualificacions finals. 
▪ Aquesta sessió es realitzarà en petits grups d’alumnes (màxim 15 alumnes per grup). 
▪ Durant aquesta sessió l’alumne recollirà tot el material que tingui al centre. 
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1. Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 
 

 
2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

4t ESO 124 

2n. BAT 63 

2n. CFGM 27 

2n. CFGS 10 

Altres cursos 476 

 
3. Organització de l’acció educativa presencial.  
Aquest servei s’ofereix, amb caràcter voluntari per a l’alumnat, per tal de donar suport a la finalització 
d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. S’establirà de manera 
gradual i no necessàriament permanent, d’aquesta forma: 
 
Atenció educativa presencial 4t d’ESO: 

2 Juny 4 D – Tutoria Orientació 

2 Juny 4 E – Tutoria Orientació 

3 Juny 4 A – Tutoria Orientació 

4 Juny 4 B – Tutoria Orientació 

5 Juny 4 C – Tutoria Orientació 

   

17 Juny 4t ESO – Tutoria Lliurament notes finals i tancament de curs 

   

23 juny 4t ESO Lliurament notes extraordinàries 

 
Atenció educativa presencial 2n batxillerat: 

2 Juny 2n BAT  Tràmits administratius, orientació Tutor 

30 juny 2n BAT  Consells PAU Tutor 

 
Atenció educativa presencial últims cursos de cicles formatius: 

16 juny 2n CFGM i 2n CFGS – Tutoria Lliurament notes finals i orientació. Sol·licitud títol 

 
Observacions: 

▪ Els tutors convocaran als alumnes en petits grups (màxim 15 alumnes) i els indicaran l’horari 
de la sessió i les instruccions d’accés i comportament al centre. L’assistència és voluntària. 

▪ Aquell dia els alumnes podran recollir el material que tenen al centre. 
▪ Els alumnes hauran de presentar a l’entrada la declaració responsable signada, d’acord el 

model que serà facilitat, conforme compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. 
▪ Model de declaració responsable: Model declaració responsable alumnat  (COVID19) 
▪ És obligatori que els alumnes portin la seva mascareta. 

 
4. Atenció personalitzada:  
S’aplicarà en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que implicarà 
la planificació i programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar 
amb el tutor o tutora a l’aula. 
Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general: 

1r ESO 10 juny Tutor/a Cita prèvia 

2n ESO 11 juny Tutor/a Cita prèvia 

3r ESO 12 juny Tutor/a Cita prèvia 

4t ESO 8 juny Tutor/a Cita prèvia 

1r BAT 9 juny Tutor/a Cita prèvia 

Docents 65 

Personal PAS 5 
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Observacions: 
▪ Les famílies hauran de demanar cita prèvia al tutor o tutora. En tots els casos es valorarà la 

possibilitat de realitzar l’atenció de forma telemàtica. 
▪ L’alumne pot venir acompanyat per un únic familiar. 
▪ Aquell dia els alumnes podran recollir el material que tenen al centre. 
▪ Els alumnes hauran de presentar a l’entrada la declaració responsable signada, d’acord el 

model que serà facilitat, conforme compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. 
▪ Model de declaració responsable: Model declaració responsable alumnat  (COVID19) 
▪ És obligatori que els alumnes, i el familiar acompanyant, portin la seva mascareta. 

 
 
5. Atenció tutorial en grups reduïts:   
Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada. 
S’oferirà a alumnes de qualsevol nivell, quan es cregui necessari. El tutor convocarà els grups 
d’alumnes prèviament. 
Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter genera: 

 
1r-2n-3r ESO 

23 juny 3r ESO Tutor Lliurament notes finals i orientació 

25 juny 2n ESO Tutor Lliurament notes finals i orientació 

26 juny 1r ESO Tutor Lliurament notes finals i orientació 

 
1r BATXILLERAT 

22 juny Sessions de tutoria Lliurament notes finals i orientació 

 
CICLES FORMATIUS 

15 juny 1r CFGM i 1r CFGS - Tutoria Lliurament notes finals i orientació 

 
Observacions: 

▪ Els tutors convocaran als alumnes en petits grups (màxim 15 alumnes) i els indicaran l’horari 
de la sessió i les instruccions d’accés i comportament al centre. L’assistència és voluntària. 

▪ Aquell dia els alumnes podran recollir el material que tenen al centre. 
▪ Els alumnes hauran de presentar a l’entrada la declaració responsable signada, d’acord el 

model que serà facilitat, conforme compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. 
▪ Model de declaració responsable: Model declaració responsable alumnat  (COVID19) 
▪ És obligatori que els alumnes portin la seva mascareta. 

 
 
6. Atenció educativa PFI-PTT 
Pendent informació de les tutores del PFI-PTT 
 
 
7. Transport escolar 
No hi ha previst el servei de transport escolar. 
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ANNEXOS 
HORARI ACTUACIONS PRESENCIALS EN GRUP 
 
2n BATXILLERAT 

2 Juny 10.00 107 2n BAT A - grup 1  Tràmits administratius, orientació Tutor 

2 Juny 10.30 105 2n BAT B - Batxibac Tràmits administratius, orientació Tutor 

2 Juny 12.00 106 2n BAT A -  grup 2 Tràmits administratius, orientació Tutor 

2 Juny 12.30 104 2n BAT B -  grup 2 Tràmits administratius, orientació Tutor 

 

30 juny 09.00 107 2n BAT A - grup 1 Consells PAU Tutor 

30 juny 09.30 105 2n BAT B - Batxibac Consells PAU Tutor 

30 juny 11.00 106 2n BAT A -  grup 2 Consells PAU Tutor 

30 juny 11.30 104 2n BAT B -  grup 2 Consells PAU Tutor 

 
4t ESO 

2 juny 09.00 205 4t D – Grup1 Orientació Tutor 

11:00 206 4t D – Grup2 Orientació Tutor 

2 juny 09.30 207 4t E – Grup1 Orientació Tutor 

11.30 208 4t E – Grup2 Orientació Tutor 

3 juny 09.00 205 4t A - Grup1 Orientació Tutor 

10.30 207 4t A – Grup2 Orientació Tutor 

12.00 208 4t A – Grup3 Orientació Tutor 

4 juny 09.00 205 4t B - Grup1 Orientació Tutor 

10.30 206 4t B – Grup2 Orientació Tutor 

12.00 208 4t B – Grup3 Orientació Tutor 

5 juny 09.00 205 4t C - Grup1 Orientació Tutor 

10.30 206 4t C – Grup2 Orientació Tutor 

12.00 207 4t C – Grup3 Orientació Tutor 

 

17 juny 08.30 105 4t A - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

10.00 106 4t A – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.00 107 4t A – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

17 juny 09.00 108 4t B - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

10.30 201 4t B – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.45 202 4t B – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

17 juny 09.30 203 4t C - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.15 204 4t C – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

12.30 205 4t C – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

17 juny 08.45 206 4t D - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

09.45 207 4t D – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

17 juny 10.45 102 4t E - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.30 103 4t E – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

 

23 juny 8:15 115 4t A - Grup1 Lliurament notes extraordinàries i orientació Tutor 

12:00 115 4t A – Grup2 Lliurament notes extraordinàries i orientació Tutor 

23 juny 9:15 101 4t B - Grup1 Lliurament notes extraordinàries i orientació Tutor 

12:15 101 4t B – Grup2 Lliurament notes extraordinàries i orientació Tutor 

23 juny 10:15 102 4t C - Grup1 Lliurament notes extraordinàries i orientació Tutor 

12:45 102 4t C – Grup2 Lliurament notes extraordinàries i orientació Tutor 

23 juny 13:00 105 4t D - Grup1 Lliurament notes extraordinàries i orientació Tutor 

13:30 106 4t D – Grup2 Lliurament notes extraordinàries i orientació Tutor 

23 juny 13:15 107 4t E - Grup1 Lliurament notes extraordinàries i orientació Tutor 

13:45 108 4t E – Grup2 Lliurament notes extraordinàries i orientació Tutor 
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CICLES FORMATIUS 

15 Juny 09.00 107 1r CFGM Cuina  Lliurament notes finals i orientació Tutor 

15 Juny 10.0 105 1r CFGM Pastisseria Lliurament notes finals i orientació Tutor 

15 Juny 11.00 106 1r CFGM Serveis Lliurament notes finals i orientació Tutor 

15 Juny 12.00 104 1r CFGS Cuina Lliurament notes finals i orientació Tutor 

 

16 Juny 09.00 107 2n CFGM Cuina  Lliurament notes finals i orientació Tutor 

16 Juny 10.0 105 2n CFGM Serveis Lliurament notes finals i orientació Tutor 

16 Juny 11.00 106 2n CFGM Pastisseria Lliurament notes finals i orientació Tutor 

16 Juny 12.00 104 2n CFGS Cuina Lliurament notes finals i orientació Tutor 

 
 
1r BATXILLERAT 

22 juny 09.30 108 1r A – Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11:00 107 1r A – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

22 juny 09.45 105 1r B – Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.15 104 1r B – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

22 juny 10.00 102 1r C – Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.30 101 1r C – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

 
 
1r ESO 

26 juny 08.30 105 1r A - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

10.00 106 1r A – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.00 107 1r A – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

26 juny 09.00 108 1r B - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

10.30 115 1r B – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.45 208 1r B – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

26 juny 09.30 207 1r C - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.15 206 1r C – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

12.30 205 1r C – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

26 juny 08.45 204 1r D - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

09.45 203 1r D – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

26 juny 11.30 202 1r E - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

 
 
 
2n ESO 

25 juny 08.30 206 2n A - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

10.00 207 2n A – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.00 208 2n A – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

25 juny 09.00 101 2n B - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

10.30 102 2n B – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.45 103 2n B – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

25 juny 09.30 104 2n C - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.15 105 2n C – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

12.30 106 2n C – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

25 juny 08.45 107 2n D - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

09.45 108 2n D – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

25 juny 11.30 115 2n E - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 
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3r ESO 

23 juny 08.30 105 3r A - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

10.00 106 3r A – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.00 107 3r A – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

23 juny 09.00 108 3r B - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

10.30 201 3r B – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.45 202 3r B – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

23 juny 09.30 203 3r C - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.15 204 3r C – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

12.30 205 3r C – Grup3 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

23 juny 08.45 206 3r D - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

09.45 207 3r D – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

23 juny 10.45 103 3r E - Grup1 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

11.30 104 3r E – Grup2 Lliurament notes finals i orientació Tutor 

 
 
Observació: 
Des de coordinació pedagògica es facilitarà la distribució d’alumnes en els diferents grups al tutors i 
tutores. 
 
 
 
Aquest document s’anirà actualitzant, si s’escau, en funció de l’evolució de la pandèmia i de les 
instruccions del Departament d’Educació. 


