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PLA D’OBERTURA DEL CENTRE ( JUNY 2020)  
 

Aquest pla està redactat per tal de donar compliment a les instruccions per a 
l’organització de l’obertura dels centres educatius en fase 2 de desescalada en 
la finalització del curs 2019-2020. 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PLA D’OBERTURA 

• El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 
de juny. 

• No es farà cap classe lectiva presencial exceptuant les classes de 
preparació  de la selectivitat per als alumnes de 2n de batxillerat. 

• No es farà cap examen presencial. L’avaluació es farà en base a 
lliuraments en format telemàtic. 

• L’assistència presencial en una hora concreta és de caràcter 
voluntari i està dirigida als alumnes de 4t d’ESO, 2 CFGM, 3 CFGM i 
2n de batxillerat que, voluntàriament i d’acord amb el seu 
professor/a, vulguin venir, complint amb tots els requisits de 
seguretat. 

• L’horari marc del centre durant la fase d’obertura és de 08:30h fins a 
14:30h.   
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ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

 

2n de Batxillerat. Activitats de preparació de la PAU.  

▪ A nivell lectiu les classes es faran fins a data 19 de juny. 
▪ Cal entendre que de cap manera seran classes ordinàries i 

que la tasca educativa es centrarà en orientació i preparació 
de les PAAU 

▪ Es compleix amb la norma  de màxim 15 alumnes per 
classe, per tant en el cas de les assignatures comunes es 
divideix el grup en dues parts i assisteixen de forma alterna. 

▪ Cap alumne/a  pot anar al centre sense haver presentat el 
document d’auto responsabilitat. 

▪ Les classes de preparació de la selectivitat es realitzaran en 
les aules 01, 02, 03 i 04. Aquestes es netejaran al acabar 
cada jornada lectiva. 

▪ Els alumnes es distribuiran per assignatures de les que es 
disposi de professors, sempre respectant el nombre màxim 
d’alumnes per aula. 
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INS Almenar           Horari  Acció educativa presencial juny 2020  

 

2BTX 

 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 

DIBUIX TÈCNIC 
 Aula 01 

BIOLOGIA Aula 04 
GEOGRAFIA  Aula 

02 
LIT. CASTELLANA 

Aula 03 

DIBUIX TÈCNIC  
Aula 01 

BIOLOGIA Aula 04 
MAT. SOCIALS       

Aula 03 
GREC  Aula 02 

QUÍMICA  Aula 01 
TECNO. 

INDUSTRIAL 
 Aula 03 

Hª ART Aula 02 
FRANCÈS Aula 04 

QUÍMICA  Aula 01 
TECNO. INDUSTRIAL 

Aula 03 
Hª ART Aula 02 
FRANCÈS Aula 04 

MATEMÀTIQUES  
Aula04 

MAT. SOCIALS       
Aula 03 

GREC  Aula 02 

2 

 
LLENGUA 

CATALANA          
Sala d’Actes 

 

FÍSICA Aula 03 
Hª ART Aula 02 

FRANCÈS  
Aula 04 

LLENGUA 
ANGLESA         

Aula04 i Aula 03 
 

LLENGUA 
CATALANA  
Sala d’Actes 

 

MATEMÀTIQUES  
Aula04 

 
LLATÍ Aula 02 

 

3 

FÍSICA Aula 04 
Hª ART Aula 02 

FRANCÈS Aula 03 
 

LLENGUA 
CASTELLANA     
  Sala d’Actes 

HISTÒRIA    
Sala d’Actes 

LLENGUA ANGLESA  
Sala d’Actes 

 

HISTÒRIA    
Sala d’Actes 

4 

MATEMÀTIQUES 
  Aula 04 

 
LLATÍ Aula 02 

 
 

MATEMÀTIQUES  
Aula04 

GEOGRAFIA   
Aula 02 

LIT. 
CASTELLANA 

Aula 03 

FÍSICA Aula 02 
GEOGRAFIA   

Aula 04 
LIT. 

CASTELLANA 
Aula 03 

DIBUIX TÈCNIC 
 Aula 01 

BIOLOGIA Aula 04 
LLATÍ Aula 02 

 
LLENGUA 

CASTELLANA      
Aula04 i Aula 03 

5 

QUÍMICA  Aula02 
TECNO. 

INDUSTRIALAula 
01 

MAT. SOCIALS       
Aula 03 

GREC  Aula 04 

LLENGUA 
ANGLESA              

Sala d’Actes 
 

DIBUIX TÈCNIC  
Aula 01 

BIOLOGIA 
 Aula 02 

LLATÍ Aula 03 

FÍSICA Aula 02 
MAT. SOCIALS    

Aula 03 
GREC  Aula 04 

 

QUÍMICA   
Aula 01 
TECNO. 

INDUSTRIAL 
 Aula 04 

GEOGRAFIA  
 Aula 02 

LIT. 
CASTELLANA 

 Aula 03 

6  
 
 

 
HISTÒRIA    

Sala d’Actes 
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2n i 3r Cicles formatius de grau mitjà 

▪ A nivell lectiu l’assistència educativa presencial es faran fins 
a data 19 de juny. 

▪ Es compleix amb la norma  de màxim 15 alumnes per 
classe. 

▪ Cap alumne/a  pot anar al centre sense haver presentat el 
document d’auto responsabilitat. 

▪ Les classes de preparació de la selectivitat es realitzaran en 
les aules 05 i 07. Aquestes es netejaran al acabar cada 
jornada lectiva. 

▪ Els alumnes es distribuiran per nivells de les que es disposi 
de professors, sempre respectant el nombre màxim 
d’alumnes per aula. 
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10 

3r SMX 2n GAD 3r SMX 2n GAD 

 

10:30  

11  

11:30  

12      

12:30      

13      
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4t d’ESO. Activitats d’orientació dels estudis 
possibles a seguir el proper curs.  

▪ A nivell lectiu les classes es faran en format telemàtic fins 
el 19 de juny. 

▪ Es compleix amb la norma  de màxim 15 alumnes per 
classe, per tant en el cas de l’atenció tutorial a l’aula només 
hi estarà un alumne presencialment. 

▪ Cap alumne/a  pot anar al centre sense haver presentat el 
document d’auto responsabilitat. 

▪ L’assistència tutorial es realitzaran en les aules 13 i 15 
Aquestes es netejaran al acabar cada jornada lectiva. 

▪ Els alumnes seran citats pels seus tutors que els donaran 
dia i hora dins de l’horari marc del centre. 

▪ L’horari d’atenció als alumnes de 4rt d’ESO serà de 9h a 14h 
amb data límit el 12 de juny. 

 

 

 PLANIFICACIÓ D’ACTUACIONS D’ATENCIÓ 

PERSONALITZADA A ALTRES NIVELLS EDUCATIUS 

 

o 1r d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO i 1r de batxillerat  

 

▪ No es farà acció educativa presencial. 
▪ No es farà cap classe lectiva presencial 
▪ No es farà cap examen presencial. L’avaluació es farà en 

base a lliuraments en format telemàtic. 
▪ L’acció educativa se seguirà desenvolupant de forma 

telemàtica i finalitzarà en format telemàtic el 19 de juny. 
▪ Sí que està contemplada l’atenció personalitzada que serà 

excepcional i no contínua si es dones algun tipus de 
circumstància específica. 
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TRANSPORT ESCOLAR 

No hi haurà transport escolar, ja que això suposaria la presència al centre 
d’alumnes de forma continua tota la jornada i podria augmentar el risc d’infecció 
atès que provocaria possibles contactes en moments ociosos fins que el 
transport retornés als municipis de referència. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

o Cap alumne/a pot decidir venir al centre sense cita prèvia. 
o Un/a alumne/a només pot venir al centre si prèviament ho ha 

acordat amb el seu professor/a, en un dia i hora fixats. 
o Per garantir la seguretat de tothom si un/a alumne/a té una 

acció educativa presencial haurà de venir amb mascareta. 
o És requisit indispensable per accedir al centre el lliurament 

d’una declaració de responsabilitat degudament emplenada i 
signada pel pare/mare o tutor de l’alumne (model disponible 
en breu).  

o L’entrada i la sortida del centre serà de forma esglaonada i 
supervisada per tal de minimitzar el risc d’infecció. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
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Referències i enllaços d’interès 

• Educació presenta el pla d’obertura de centres educatius per a finals 
d’aquest curs i per al proper 2020-2021. 

• Instruccions del Departament de Salut respecte a com protegir-se del 
COVID 19      https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be 

• 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 20/21 
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-dobertura-de-centres-educatius 

• Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (per 
al desplegament del 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) – 
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-
d0af3f18a794.pdf 

•  Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació 
secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes 
menors de 18 anys)                                                      
https://www.joviat.com/wp-content/uploads/Comunicats/ESO_Declaraci%C3%B3-
Responsable.pdf 
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