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1)Planificació Pla reobertura segons instruccions del Departament d’educació

1. Acció educativa presencial

Respectant sempre el caràcter voluntari- en grups de 15 alumnes com a màxim, en els següents 
casos: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO,2n Batx. ,2n CF ).

● Alumnat de 4t d’ESO: es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el 
proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial).

● Alumnat de formació professional: suport a la finalització dels projectes.
● Alumnat de 2n de Batxillerat: activitats relacionades amb la preparació per a les PAU. 

2. Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne en qualsevol curs i nivell.

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot 

incidint en el treball organitzatiu del retorn.  

                               ORIENTACIONS DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ



1.1) 1r, 2n i 3r ESO. 1r Batxillerat

● El curs en aquests nivells educatius s’acabarà telemàticament. Seguint la planificació 
establerta als respectius equips docents. 

● Les famílies que creguin que els seus fills/filles necessiten venir al centre per rebre atenció 
tutorial o d’acompanyament emocional, hauran d’emplenar la declaració responsable 
disponible a la nostra pàgina web i enviar-la al correu del centre e3006964@xtec.cat. Els 
tutors/tutores es posaran en contacte en la família per concertar la cita.

● Els equips docents decidiran quin alumnat seria convenient que vingués al centre per fer 
una tutoria, prioritzant aquell alumnat que ha estat més desconnectat del centre, per 
motius personals o de bretxa digital.

● Les tutories continuran setmanalment de forma telemàtica.
● La tria d’optatives i itineraris pel curs vinent s’han fet telemàticament amb formularis 

google, amb l’ orientació del departament d’orientació i els tutors/es.
● L’entrega dels informes de 3a avaluació i d’avaluació final es faran de forma telemàtica, a 

través de la plataforma iEduca.
● La recollida del material que té l’alumnat al centre, s’ha planificat amb cita prèvia des de la 

consergeria, perquè vinguin a la porta del centre el/la tutor/a legal de l’alumnat, a 
recollir-lo.



● El curs en aquest nivell s’acabarà telemàticament. Seguint la planificació establerta a l’equip 
docent. 

● Les famílies que creguin que els seus fills/filles necessiten venir al centre per rebre atenció 
tutorial o d’acompanyament emocional, hauran d’emplenar la declaració responsable 
disponible a la nostra pàgina web i enviar-la al correu del centre e3006964@xtec.cat. Els 
tutors/tutores es posaran en contacte en la família per concertar la cita.

● L’ equip docent decidirà quin alumnat seria convenient que vingués al centre per fer una tutoria, 
prioritzant aquell alumnat que ha estat més desconnectat del centre, per motius personals o de 
bretxa digital.

● Les tutories continuran setmanalment de forma telemàtica.

● L’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i 
règim especial) s’ha fet telemàticament durant el mes de maig, des de les tutories grupals i 
tutories individuals ateses per la tutora d’orientació de 4t ESO.

● Els dies 3 i 4 de juny hem planificat, amb cita prèvia, tutories individuals presencials per 
orientar a l’alumnat de 4t ESO, que vol fer la preinscripció a CFGM. En horari de 10 a 13 hores.

1.2) 4t ESO



● El curs en aquest nivell s’acabarà telemàticament. Seguint la planificació establerta a l’equip 
docent. 

● Les tutories continuran setmanalment de forma telemàtica.

● L’alumnat que s’ha de presentar a les  PAU, farà activitats de reforç presencials   al centre del 2 
al 19 de juny, i telemàticament del 22 de juny al 3 de juliol. Sempre contemplant la voluntarietat 
d’assistir per part de l’alumnat a aquestes classes.

● L’equip docent ha planificat una franja de dues hores diàries de 11 a 13 hores,  amb dues 
matèries diàries  i amb grups de com a màxim 15 alumnes per aula.

● El cap d’estudis planificarà sessions presencials individuals per ajudar a aquell alumnat que no 
ha estat capaç de fer la matrícula a les PAU de forma autònoma.

● Les tutores faran una sessió de tutoria presencial per explicar el procés per demanar l’expedició 
del títol de Batxillerat, a aquell alumnat que ha graduat.

1.3) 2n BATXILLERAT



● El curs en aquests nivells s’acabarà telemàticament. Seguint la planificació establerta a l’equip 
docent. 

● Les tutories continuran setmanalment de forma telemàtica.

● L’alumnat que ha de fer la preinscripció a cicles superiors farà orientació telemàtica amb els/les 
tutors/es.

● L’equip docent ha planificat dos dies de sessions presencials per fer suport a la finalització dels 
projectes per l’alumnat de 2n CFGM administratiu. El dia 1 i 3 de juny , en horari de 9 a 11h..

1.4) CFGM Administratiu



La difusió a la comunitat educativa d’aquest pla de reobertura ha estat la següent:

- Sector professorat: Claustre 26 de Maig

- Sector famílies: missatge grups difusió whatsapp famílies a cada nivell educatiu

- Consell Escolar 1 de juny

- Publicació pàgina web del centre : https://agora.xtec.cat/iesdeltebre/

     2) Comunicació Pla reobertura  a la comunitat educativa



3.1) HORARI CONSERGERIA CITA PRÈVIA: 9-13 h

3.2) HORARI 2n CFGM

3.3) HORARI  ATENCIÓ TUTORIES INDIVIDUALITZADES ESO CITA PRÈVIA

3.4) HORARI PREPARACIÓ PAU 2n BATXILLERAT

     3) Organització d’horaris i espais

DILLUNS 1 JUNY DIMECRES 3 JUNY

9 - 11 H 9 - 11 H

DEL 2 AL 19 JUNY  10 - 12 H

DEL 2 AL 19 JUNY  11 - 13 H



● ESPAIS

Les aules habilitades amb 15 taules per atendre l’alumnat són:

- Aules 13, 14 i 15 passadís Batxillerat

- Aules 1, 2, 3 passadís 1r ESO

- Aula CFGM

L’alumnat que s’ha d’atendre a les aules 1,2, i 3 entrarà i sortirà esglaonadament per la porta 
principal del hall.  

L’alumnat que s’ha d’atendre a les aules 13, 14 i 15 entrarà i sortirà esglaonadament per la 
porta d’accés al pati 1.  

     3) Organització d’horaris i espais



Les mesures sanitàries que aplicarà el centre, són les indicades a l’ANNEX 1, del Pla de 
reobertura de centres en fase 2 de desescalada del Departament d’Educació. Indicades a 
l’adreça següent:

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reobertur
a-centres-fase2.pdf

     4) Mesures sanitàries


