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PLA D’OBERTURA DEL CENTRE 
 

JUNY DE 2020 
 
 
 
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. 
 
Cada centre educatiu elabora el seu Pla d’obertura amb l’acompanyament de la inspecció educativa previ a l’inici de les activitats presencials 
amb l’alumnat. Aquest Pla d’obertura s’anirà actualitzant amb els possibles canvis en les dades i en cas que hi hagués noves instruccions del 
Departament d’Educació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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1. Previsió d’assistència 

Nombre de professionals (docents i no 
docents) que pot fer atenció presencial al 
centre 

PERSONAL QUE POT FER ATENCIÓ PRESENCIAL 
 
Personal del PAS: 2  
Personal docent: 37 
Personal docent s/i: 6 
 
PERSONAL AMB TASQUES D’ATENCIÓ: 
Personal del PAS: 2 
Personal docent: 18 tutors/es + 4 equip directiu = 22 
 
PERSONAL VULNERABLE: 
Personal vulnerable del PAS: 2 
Personal vulnerable docent: 10 
Personal amb fills menors: --- 

Previsió d’alumnat que assistirà 
presencialment al centre 
 

 
 
L’atenció a l’alumnat anirà orientada a: 
 

1. Reforç PAU: alumnat de 2n BTX 
2. Tutories d’orientació: alumnat de 4t ESO 
3. Tutories individualitzades: tots els cursos 
4. Recollida de material escolar: tots els cursos 
5. Presència d’alumnat amb dificultats de connexió per a fer el treball al centre: tots 

els cursos 
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2. Organització de l’acció educativa presencial. 

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

 
La previsió és que vindrà aproximadament un 10% de l’alumnat. S’ha ofert a l’alumnat i a 
les  famílies realitzar tutories presencials però el bon funcionament de les tutories virtuals 
ha fet que la demanda de presencialitat al centre sigui molt baixa.  
 
Les dades sobre la demanda de presencialitat s’actualitzaran diàriament. En data 1 de juny 
les dades són: 
 

1. Reforç PAU: alumnat de 2n BTX: 15 alumnes  
2. Tutories d’orientació: alumnat de 4t ESO: 10 alumnes 
3. Tutories individualitzades: tots els cursos: 10 alumnes  
4. Recollida de material escolar: tots els cursos: 56 alumnes 
5. Presència d’alumnat amb dificultats de connexió per a fer el treball al centre: tots 

els cursos: 0 alumnes 
6. Proves per obtenir el títol de Graduat en ESO (per exalumnes amb determinats 

requisits): 2 exalumnes 
 
 

Organització de grups d’alumnes i del 
professorat. 
Horaris del grups (indicant l’horari 
d’entrada i sortida i d’esbarjo) 

 
Per tal de rebre l’alumnat de manera esglaonada s’han establert horaris que ho permetin 
 

1. Sessions de reforç PAU. Majoritàriament es continuaran fent telemàtiques. Es 
deixarà el divendres per a fer sessions presencials. (Taula 1) 

2. Recollida de material per part de tot l’alumnat. (Taula 2) 
3. Sessions de tutoria individual o en petits grups d’orientació a 4t d’ESO. (Taula 3) 
4. Sessions de tutoria individual a tots els curso de l’ESO. (Taula 3) 
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Identificació dels espais que ocuparà cada 
grup-classe 

Les sessions de tutoria es portaran a terme en les aules de cada grup. El tutor/a esperarà 
l’alumne/a a la seva classe. 
 
S’habilitarà l’aula d’informàtica 2 com a aula per atendre l’alumnat que vingui a treballar al 
centre perquè té dificultats de connectivitat. 
 
L’alumnat de 2n de Batxillerat farà les sessions de suport presencials a la seva aula. Si el 
número d’alumnes supera els 15 es doblarà l’hora. Les sessions presencials tindran 
l’objectiu d’atenció de l’alumnat que tingui dubtes i per a resoldre problemes. Les sessions 
continuaran sent virtuals la resta de dies per no perjudicar l’alumnat que no pot assistir al 
centre. 
 
Proves per a obtenir el títol de Graduat en ESO (per a exalumnes amb determinats 
requisits). Aquestes proves s’havien d’haver fet al mes de març però es faran de manera 
extraordinària els dies 2 i 3 de juny a l’aula Biblioteca. 
 
La secretaria estarà oberta i s’atendrà amb hora concertada.. 

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

 
 
 
Durant aquest període de confinament s’han realitzat sessions de tutoria en petits grups que han permès de fer un bon seguiment de 
l’alumnat. 
Aquestes sessions continuaran fent-se virtualment si les famílies o els alumnes no demanen tutories presencials. 
En les tutories que s’han realitzat durant la setmana del 25 al 29 de maig s’han comunicat als alumnes les instruccions per a assistir al 
centre. 
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3. Servei de transport. 

No hi haurà servei de transport. 

 
TAULA 1. Horari suport PAU 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 - 10:00 
MATES CS 

CTMA 
FISICA 

ANGLÈS CATALÀ ANGLÈS MATES CS 
 

10:00 - 11:00 CASTELLÀ CATALÀ CASTELLÀ HISTÒRIA MATES CT 
LLATÍ 

11:00 - 12:00 HISTÒRIA 
 

MATES CT 
LLATÍ 

MATES CS 
 

MATES CT 
LLATÍ 

ANGLÈS 
 

12:00 - 13:00 

TECNO 
BIOLOGIA 

ECO I ORG. 
LIT. CAST 

BIOLOGIA 
ECO I ORG. 

LIT. CAT 

CTMA 
FÍSICA 

GEOGRAFIA 

BIOLOGIA 
ECO I ORG. 
LITER. CAT 

TECNO 
BIOLOGIA 

13:00 - 14:00 
 

QUIMICA 
FILOSOFIA QUÍMICA QUIMICA 

FILOSOFIA 

CTMA 
FÍSICA 

HIST.ART 
 

 

 Matèries de la fase general  Matèries de la fase específica 

 Hores de classe presencial   
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TAULA 2. Horari de recollida de material escolar 

 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9.00-10.00 h 1r ESO A 2n ESO A 3r ESO A 4t ESO A 1r BAT 

10.00-11.00 h 1r ESO B 2n ESO B 3r ESO B 4t ESO B 2n BAT/ 
CFGM 

11.00-12.00 h 1r ESO C 2n ESO C 3r ESO C 4t ESO C CFGS 
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TAULA 3. Horari de tutories individuals i grupals 
 

DILLUNS 

9:00 a 13:00 

DIMARTS 

9:00 a 13:00 

DIMECRES 

9:00 a 13:00 

DIJOUS 

9:00 a 13:00 

DIVENDRES 

9:00 a 13:00 

1 ESO  

Eva Zazurca / Juan Ull / Anna Gibert 

Aules: 1.7 / 1.8 / 1.9 

2 ESO  

Montse Anguera / Joan Teixell / Olga Seco 

Aules: 0.1 / 0.2 / 0.3 

3 ESO  

M.Rosa Cros / Eva M. Baila / Jenni Marín 

Aules: 1.4 / 1.5 / 1.6 

4 ESO  

Pau Balmaña / Anna Castelló / Alison Querol 

Aules: 1.1 / 1.2 / 1.3 

 

TUTORIA ALUMNAT 
ONLINE 

ESO 

 

1 BATX  

Anna Miró 

Mercè Monné 

Aules: 0.4 / 1.10 

2 BATX  

Xavier Llurba 

Joan Cartanyà 

Aules: 0.7 / 0.5 

 

TUTORIA ALUMNAT 
ONLINE 

BATXILLERAT  

CFGM / CFGS 

Juan Lozano / Cristina Mayol  

Remei Calbet / Miriam Guivernau 

Aules Àster 

 


