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1. CONTROL DE CANVIS 
 

Nº DE REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
0 05/06/2020 Creació del document 

 

 

2.  INTRODUCCIÓ 
 

 
                                             

Aquest Pla d’obertura ha estat elaborat per la Direcció del centre amb les indicacions 

del Departament d’Educació, previ a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat, 

professorat i PAS. 

 
 
En el moment de redactar aquest pla s’han tingut en compte totes les aportacions dels 

diversos sectors de la comunitat educativa.  

 

El professorat i el PAS han realizat la declaració responsable per gestionar les 

situacions de persones especialment vulnerables a la Covid-19. 

 

S’ha comunicat a les famílies i alumnat major d’edat les condicions de reobertura de 

centre i han omplert un formulari per saber quants alumnes, del tots els cursos dels 

diferents nivells,  voluntàriament volien assistir al centre i per a quin motiu. 

 
 
De l’altra banda, prèviament s’ha informat al Claustre, al Consell Escolar i a tota la 

comunitat educativa i a la Inspecció educativa. Posteriorment, s’ha publicat a la web i 

les xarxes socials, acompanyat d’una infografia resum del Pla d’obertura i de les 

Mesures de seguretat. 

 

Durant el mes de juny s’informarà a les famílies i a alumnes majors d’edat del 

calendari que s’establirà per recollir els materials dels armariets, entrega de llibres, 

recollida de materials de les aules i recollida de documentació oficial. 
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3. MARC NORMATIU 
 

La confecció del Pla d’obertura s’ha fet seguint la normativa marcada pel Departament 

d’Educació:  
 
 

- Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la 

finalització del curs 2019-2020. 

- Instruccions per a l’organització de l’obertura dels ventres educatius. 

- Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres 

educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 

 

De les instruccions anteriors es destaquen els següents aspectes: 

 

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

2. Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i 

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

3. L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins 

ara. 

4. Es fa constar explícitament les mesures de seguretat establertes. 
5. No hi haurà servei de cantina. 

 
 
 
 

 

4. ORGANITZACIÓ I PREVISIÓ 
 

 

4.1 Alumnat 
 

 

● Acció educativa presencial (4t ESO, 2n Batxillerat, 2n CFGM i CFGS i CAI). 

● Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i 

nivell. 
 
 

Un cop feta la consulta a les famílies i a l’alumnat, el nombre d’alumnes que han 

manifestat que volen assistir al centre són: 

- 35 alumnes de 2n de Batxillerat per fer classes de preparació per les PAU. 
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- 8 alumnes d’ESO per tenir atenció personañitzada amb el tutor i/o orientador/a. 

o 1 alumne de 1r ESO 

o 1 alumne de 2n ESO 

o 3 alumnes de 3r ESO 

o 4 alumnes de 4t ESO 

- 3 alumnes de Cicles Formatius: 

o 1 alumne d’HBD per fer classes presencials de preparació de PAU 

o 2 alumnes de Farmàcia per fer tutoria individualitzada. 
 
 

4.2 Organització de l’acció educativa presencial 
 

 
Calendari 

 juny 

 
4 ESO 

2 

BAT 

2 

CFGM 

M 

CAI  

M 

2 

CFGM

T 

CAI 

T 

2 

CFGS 

M 

2 

CFGS 

T 

1 

CFGM 

CFGS 

M i T 

1 

ESO 

2 

ESO 

3 

ESO 

1  

BAT 

              

8              

9 A B C PAU*        X    

10 D PAU* X X   X X      

11  PAU*   X X     X   

12  PAU*          X  

              

15  PAU*           X 

16  PAU*       X     

17  PAU*            

18  PAU*            

19  PAU*            
 

 

PAU* presencial sota demanda. Hi ha un horari (presencial/telemàtic). 

X: Si hi ha cites prèvies es prioritzen els dies marcats per a cada curs, entre 9:30 

i 13:30 hores  de dilluns a divendres i entre les 15 i 18 de dilluns a dijous. 
 
 

Donada l’elevada demanda per part d’alumnat de fer les classes de preparació 

presencials, es farà un horari combinat presencial per totes les matèries que imparteix 

el professorat pot anar al centre. Aquest horari entrarà en funcionament el dilluns 15 

de juny. El professorat que no pot anar al centre, continuarà amb les classes 

telemàtiques. 
 

Des de direcció, departament d’orientació i/o tutors, també es citaran a algunes 

famílies i alumnat per seguiment individual. 
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2n BAT - PRESENCIAL - DIMARTS 9 de JUNY 
 
 

Dimarts 9 de juny 
 
Accions a realitzar. 
 

• Acompanyament del tutor o tutora o d’altre membre de l’equip docent. 

• Informació per part de direcció de les proves PAU. 

• Resolució de dubtes sobre el final de curs. 

 

Com es farà. 

• Carta informativa a les famílies via correu. 

• Confirmació de l’assistència. 

• Presentació de la declaració responsable a l’entrada al centre. 

• Seguiment de totes les mesures de seguretat que s’indiquen en l’apartat  

corresponent de mesures de seguretat d’aquest pla. 

 

Horari del dia 9. 

 

• De 10 a 11 2n BAT A 

• De 11:30 a 12:30 2n BAT B 

 
 

Activitats dels dies 8 al 19 de juny. 

 

• Proves/treballs de recuperació extraordinàries telemàtiques, segons calendari 

establert. 

• Classes preparació PAU telemàtiques. 

• Classes per resolució de dubtes de les matèries PAU, segons demanda 

específica de l’alumnat.   

 

 

 4t ESO - PRESENCIAL - DIMARTS 9 i DIMECRES 10 de JUNY 
 
 
 

En arribar a la fase 2 els alumnes de 4t d’ESO ja hauran fet totes les tasques 

d’orientació i des de la tutoria i des del Departament d’Orientació s’haurà fet tot el 

suport emocional i psicològic. 

 

Les classes i el treball fins a final de curs seguirà sent telemàtic. 

 

La presencialitat al centre serà per realitzar les següents tasques: 
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 Accions a realitzar. 

 

• Acompanyament emocional del tutor o tutora o d’algun membre de l’equip 

directiu. 

• Resoldre dubtes d’orientació. 

• Resoldre dubtes sobre el final de curs. 

 

Com es farà. 

• Carta informativa a les famílies via correu. 

• Confirmació de l’assistència. 

• Presentació de la declaració responsable a l’entrada al centre. 

• Seguiment de totes les mesures de seguretat que s’indiquen en l’apartat 

corresponent de mesures de seguretat d’aquest pla. 

 

Horari dimarts 9 de juny i dimecres 10 de juny.  

• De 10 a 11  

 

 

 1r, 2n, 3r d’ ESO i 1r Batxillerat - PRESENCIAL - DIES 9, 11, 12 i 15 de 
JUNY 
 

 

Les classes i el treball fins a final de curs seguirà sent telemàtic. 

 

Cita prèvia amb les famílies. Tutories individualitzades  

 

• Els alumnes podran assistitr al centre per fer tasques d’acompanyament, de 

tutoria individualitzada i d’orientació. Aquestes accions son de caràcter puntual 

i no tenen continuïtat.  

 

• L’assistència es voluntària  i només amb cita prèvia que es gestionarà des de la 

tutoria. 

 

• Els tutors i tutores recolliran les demandes de cita prèvia i les comunicaran a la 

direcció del centre.  

 

• La direcció del centre informarà als conserges de les cites prèvies assignades a 

cadascun dels dies previstos per als diferents nivells. 

 

• L’horari de les cites prèvies es de 9:30 a 13:30. 

 

• Les cites prèvies són exclusivament per reunir-se amb un únic alumne i si 

s’escau amb un únic familiar. 
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2n CURS CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ FARMÀCIA I 

PARAFARMÀCIA MATÍ. 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ CURES AUXILIARS 

D’INFERMERIA MATÍ.  

-    PRESENCIAL - DIMECRES 10 de JUNY 
 

 
 

Accions a realitzar 
 

• Acompanyament del tutor/altre membre de l’equip docent. 
 

 

Com es farà. 
 

• Convocatòria de les famílies  i alumnat major d’edat via correu centre. 

• Confirmació de l'assistència. 

• Seguiment de totes les mesures de seguretat que s’indiquen en l’apartat 

corresponent de mesures de seguretat d’aquest pla. 
 

 

Horari del dimecres 10 de juny: 
 

9:30-10:30 Grup de 2n CFGM - FAR. Matí 
 

Si són més de 15 alumnes s’han de repartir en dos aules: 
 

- Primer mig grup aula taller de FAR 

- Segon mig grup aula 0.9 

 

 10:30-11:30 Grups  de CAI 1 i 2 

Si són més de 15 alumnes s’han de repartir en dos aules: 

 

- Primer mig grup CAI 1 aula teòrica 1 

- Segon mig grup CAI 1 aula taller CAI 1 

 

- Primer mig grup CAI 2 aula teòrica 2 

- Segon mig grup CAI 2 aula taller CAI 2 
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2n curs CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ FARMÀCIA I 

PARAFARMÀCIA TARDA. 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ CURES AUXILIARS 

D’INFERMERIA  TARDA.  

-    PRESENCIAL  DIJOUS 11 DE JUNY. 
      
 Accions a realitzar 
 

• Acompanyament del tutor/altre membre de l’equip docent. 
 

 

Com es farà. 
 

• Convocatòria de les famílies  i alumnat major d’edat via correu centre. 

• Confirmació de l'assistència. 

• Seguiment de totes les mesures de seguretat que s’indiquen en l’apartat 

corresponent de mesures de seguretat d’aquest pla. 
 
 
 

 

Horari del dijous 11 de juny: 

 
 

16:00-17:00 Grup de 2n CFGM - FAR. Tarda 
 

Si són més de 15 alumnes s’han de repartir en dos aules: 
 

- Primer mig grup aula taller de FAR 

- Segon mig grup aula 0.9 

 

17:00-18:00 Grups  de CAI 3 i 4 

Si són més de 15 alumnes s’han de repartir en dos aules: 

 

- Primer mig grup CAI 3 aula teòrica 1 

- Segon mig grup CAI 3 aula taller CAI 2 

 

- Primer mig grup CAI 4 aula teòrica 2 

- Segon mig grup CAI 4 aula taller CAI 2 
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2n  CICLE  FORMATIU  DE  GRAU  SUPERIOR  HIGIENE 

BUCODENTAL  MATÍ - PRESENCIAL - DIMECRES 10 de JUNY 
 

 
 

Accions a realitzar 
 

• Acompanyament del tutor/altre membre de l’equip docent. 
 

Com es farà. 
 

• Convocatòria alumnat via correu centre. 

• Confirmació de l'assistència. 

• Seguiment de totes les mesures de seguretat que s’indiquen en l’apartat 

corresponent de mesures de seguretat d’aquest pla. 
 

 

Horari del dimecres 10 de juny: 
 

10:30 – 11:30 Grup de 2n CFGS – HBD Matí 

 

- Aula 0.6 

 

Assistència a classes preparació PAU. 

 

• Del 8 al 19 de juny els alumnes que participin en les proves PAU podran 

participar en la preparació de les proves PAU de forma telemàtica. 

• Podran també participar de les classes presencials per resolució de dubtes de 

les matèries PAU, segons demanda específica de l’alumnat.   
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2n  CICLE  FORMATIU  DE  GRAU  SUPERIOR  HIGIENE 

BUCODENTAL TARDA / DIETÈTICA/ DOCUMENTACIÓ I 

ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES PRESENCIAL - DIMECRES 10 de JUNY. 
 
 
 

Accions a realitzar 
 

• Acompanyament del tutor/altre membre de l’equip docent. 
 

 

Com es farà. 
 

• Convocatòria de les famílies  i alumnat major d’edat via correu centre. 

• Confirmació de l'assistència. 

• Seguiment de totes les mesures de seguretat que s’indiquen en l’apartat 

corresponent de mesures de seguretat d’aquest pla. 
 
 

Horari del dimecres 10 de juny: 

 
 

16:00 – 17:00 Grup de 2n CFGS – HBD Tarda 

 

- Aula 0.6 

 

16:00 – 17:00 Grup de 2n CFGS – DIE 

 

- Aula 0.2 

 

17:00 – 18:00 Grup de 2n CFGS – DAS 

 

- Aula documentació. 

 

Assistència a classes preparació PAU. 

 

• Del 8 al 19 de juny els alumnes que participin en les proves PAU podran 

participar en la preparació de les proves PAU de forma telemàtica. 

• Podran també participar de les classes presencials per resolució de dubtes de 

les matèries PAU, segons demanda específica de l’alumnat.   
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1r CICLE  FORMATIU  DE  GRAU  M I T J À  F A R M À C I A  M A T Í  I  
T A R D A .  
CICLE  FORMATIU  DE  GRAU  SUPERIOR  HIGIENE BUCODENTAL 
MATÍ / TARDA / DIETÈTICA/ DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ 
SANITÀRIES PRESENCIAL – DIMARTS 16 JUNY .  
 

 

Accions a realitzar 
 

• Acompanyament del tutor/altre membre de l’equip docent. 
 

Com es farà. 
 

• Convocatòria de les famílies  i alumnat major d’edat via correu centre. 

• Confirmació de l'assistència. 

• Seguiment de totes les mesures de seguretat que s’indiquen en l’apartat 

corresponent de mesures de seguretat d’aquest pla. 

 

Horari del dimarts 16 de juny: 

 

9:30-10:30 Grup de 1r CFGM - FAR. Matí 
 

Si són més de 15 alumnes s’han de repartir en dos aules: 
 

- Primer mig grup aula taller de FAR 

- Segon mig grup aula 0.9 

 

9:30-10:30 Grup de 1r CFGS - HBD. Matí 

Si són més de 15 alumnes s’han de repartir en dos aules: 

- Primer mig grup aula documentació 

- Segon mig grup aula 0.6 

 

16:00-17:00 Grup de 1r  CFGM - FAR. Tarda 
 

Si són més de 15 alumnes s’han de repartir en dos aules: 
 

- Primer mig grup aula taller de FAR 

- Segon mig grup aula 0.9 

 

16:00 – 17:00 Grup de 1r  CFGS – HBD Tarda 

- Aula 0.6 

 

16:00 – 17:00 Grup de 1r  CFGS – DIE 

- Aula 0.2 
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17:00 – 18:00 Grup de 1r CFGS – DAS 

- Aula documentació. 

 

 

 

5. MESURES DE SEGURETAT 
 

 

ALUMNAT 

 

1. Procediment previ a l’entrada al centre (porta principal) 

 

- L’entrada al centre es individual i en filera, respectant la distància de seguretat 

de 2 metres. 

- La mascareta es obligatòria, s’ha de portar posada des de casa i dur-la fins al 

centre. 

- Es mesura la temperatura corporal abans d’entrar al centre. 

- Si un alumne presentes dècimes de febre no podrà entrar al centre. 

- Caldrà netejar-se les mans amb el gel hidroalchòlic que hi haurà a l’entrada, al 

taulell de consergeria. 

 

2. Desplaçaments dins el centre. 

 

- Per anar a l’aula caldrà seguir el circuït establert. 

- Sempre caldrà moure’s per la part dreta del camí establert. 

- Per pujar al primer o segon pis, s’han d’utilitzar les escales de l’esquerra del 

vestíbul. 

- Per baixar des d’un pis superior s’han d’utilitzar les escales del fons del 

passadís. 

 

3. Dins l’aula. 

 

- S’han d’ocupar els llocs assignats i mantenir la distància mínima de 1,5 metres 

amb quasevol persona. 

- En cas que es pugui garantir la distància mínima de seguretat es pot optar per 

no utilitzar la mascareta. 

- Cada alumne portarà el seu material, en cap cas es pot compartir material. 

- S’assegurarà la ventilació deixant les finestres obertes. 

- A la taula del professorat hi haurà un dispensador de gel, un rotllo de paper per 

netejar les mans i una papera únicament per tirar aquest paper. El procediment 

de neteja s’haurà de fer cada vegada que s’entri a l’aula. 
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4. Procediment per la sortida del centre. 

 

- Per sortir de l’aula caldrà l’acompanyament del professorat responsable de 

l’aula tot seguint el circuït establert. 

- Sempre caldrà moure’s per la part dreta del camí establert. 

- Per baixar des d’un pis superior s’han d’utilitzar les escales del fons. 

- S’ha de sortir del centre utilitzant les indicacions establertes. 

 

 

PROFESSORAT 

 

1. Procediment d’entrada i sortida per al professorat. 

- S’haurà d’entrar i sortir per la porta central del vestíbul, tant si es ve del 

pàrquing com del carrer. 

- Es obligatori portar la mascareta posada, si algú no la porta se li proporcionarà. 

S’utilitzarà sempre que no es pugui mantenir la distància de 2 metres de 

seguretat. 

- Caldrà netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que estarà al taulell de 

consergeria. 

- Quan s’entri a les classes hi haurà un dispensador de gel i un rotllo de paper a 

la taula del professor que també caldrà utilitzar i el paper per aixugar s’haurà 

de dipositar a la paperera situada al costat de la taula. 

 

2. Dins de l’aula. 

- En cas que es pugui garantir la distància mínima de seguretat es pot optar per 

no usar la mascareta dins de l’aula. 

- Deixar les finestres obertes, preferiblement. 

 

 

3. Sortida de l’alumnat del centre. 

 

- Un cop acabada la classe, cal acompanyar l’alumnat a la sortida. 


