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INTRODUCCIÓ 
 
El Pla d’Obertura de Centres Educatius  en Fase 2 de desescalada, que és la 
primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els 
documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel 
que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat 
d’alumnat i personal.  
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.  
La direcció de l’Institut en fa l’adaptació, d’acord amb les ordres rebudes i els 
nostres mitjans i necessitats. 
 
 

FINALITAT 
 
Durant aquest període, el Departament d’Educació es planteja un triple 
objectiu:  
1. El suport lectiu i d’orientació , fent especial èmfasi en els finals d’etapa 

educativa que suposa una titulació (4t ESO, 2n de batxillerat, i altres de 
similars).  

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en 

cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.  
 
 

DATES D’APLICACIÓ DEL PLA 
 
A partir de la data d’entrada en Fase 2 en el municipi (Cornellà de Llobregat, 8 
de juny).  
 
 

ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA I DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 
 

• ALUMNES 
 

.1. Criteris generals  
o El retorn presencial al centre per part dels alumnes és voluntari per a 

les famílies .  
o El centre contacta amb les famílies per saber en quins casos hi ha la 

voluntat que l’alumne es reincorporari de manera pr esencial .  
o Es prioritza l’alumnat en situació socioeconòmica de major 

vulnerabilitat, si és el cas. 
o Els alumnes que s’incorporin al centre han de presentar una 

declaració responsable, de la família si és menor d’edat o del mateix 
alumne si és major d’edat, d’acord el model que s’ha facilitat.  

o Els centre fa una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporen al 
centre durant el mes de juny, en grups d’un màxim de 15 alumnes. 

o La reobertura se centra en els cursos anomenats “diana”, 4t d’ESO i 2n 
de batxillerat. A 4t per oferir-los una atenció personal, si la demanen 
(atès que les preinscripcions, i la feina d’orientació, ja s’han acabat); a 
2n per preparar-los presencialment per a les PAU, quan les condicions 
ho permeten. 
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.2. Requisits per a poder-se incorporar  
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID -19 (febre, 

tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 
quadre infecciós.  

• Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-C oV 2 durant els 
14 dies anteriors. 

• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu c onfirmat  o 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

• Calendari vacunal al dia.  
 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 
que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 
SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones 
tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre 
l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  
• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 

suport ventilatori.  
• Malalties cardíaques greus.  
• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells 

infants que precisen tractaments immunosupressors).  
• Diabetis mal controlada.  
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 
Les famílies, o el mateix alumne si és major d’edat, han de fer la declaració 
responsable que acredita que respecten totes aquestes condicions sòcio-
sanitàries. Amb aquesta finalitat, poden respondre el formulari enviat per la 
plataforma Dinàntia, de comunicació digital; o, alternativament, enviar-nos 
telemàticament la declaració responsable editada pel Departament 
d’Ensenyament, o, també, presentar-la impresa i firmada el primer dia de 
retorn 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’alumne i mantenir un contacte estret amb 
el centre educatiu davant de qualsevol incidència.  
 
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles, prenent-
los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el 
cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles 
amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. Personal de l’Institut mesurarà 
la temperatura de tots els alumnes que hi vulguin entrar per acreditar que no 
tenen febre. 
 

.3. Activitats que es duran a terme.  
Aquestes activitats tenen caràcter voluntari i per aquest motiu, es garanteix 
la continuïtat de la docència telemàtica fins a la data de finalització del curs 
escolar, el divendres 19 de juny. 
 
Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en 
grups de 15 alumnes com a màxim, en els casos següents:  
• alumnes de 4t, que acaben etapa i obtenen titulació. Preveiem tutories 

d’atenció humana i de comiat. 
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• i els de 2n que han de superar les proves d’accés a la universitat. 
Preveiem dues o tres sessions de 90 minuts d’orientació d’algunes 
matèries. Més sessions de les mateixes matèries, o de les altres, es fan 
telemàticament, com durant els últims mesos de confinament. 

 
No es preveu atendre presencialment els altres alumnes, ateses les 
condicions actuals, de limitació d’espais, i de presència restringida de 
docents. Es continua fent per via digital o telefònica. 
 

 
.4. Previsió d’alumnes que assistiran presencialment a l’Institut.  

• De 4t, l’equip docent calcula la presència de la meitat dels alumnes de 
cada grup, però fins que les famílies no responguin no se sabrà la xifra 
(data límit, divendres 5, a mitja nit). Es preveu fer l’acollida per grups - 
classe, i en franges horàries, bàsicament els dies 8, 9 i 10. Després, 
segons necessitats, es poden fer atencions individuals (presencials, 
telemàtiques o telefòniques). 

• De 2n de batxillerat, cal fer el mateix càlcul, amb la mateixa 
argumentació, si bé els docents tenen contacte molt freqüent amb els 
alumnes interessats en les PAU. 

• Com a fet excepcional, es poden fer citacions amb alumnes i familiars 
per tractar casos especials, com la inscripció al PDF i plans individuals 
similars. Se seguiran les mateixes normes sòcio-sanitàries de 
prevenció. 

 
 

• PERSONAL DEL CENTRE (PROFESSORS, EDUCADORS I PERSON AL 
DE SERVEIS) 

 
.1. Condicions del personal per participar en les activ itats presencials  

El centre ha planificat l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a 
terme.  
Les direcció ha informat tots els treballadors i treballadores de la necessitat 
de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i 
simptomatologia de COVID19. Això ha permès identificar al personal que pot 
participar en les activitats presencials.  
Tot el personal ha hagut d’emplenar la declaració responsable  [mitjançant 
l’enllaç: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ, 
mitjançant usuari GICAR].  
Els grups d’especial vulnerabilitat segons la darrera actualització de 22 de 
maig, del que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, 
malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica 
severa, malaltia pulmonar crònica, insuficiència renal crònica, 
immunodepressió, càncer, dones embarassades, obesitat mòrbida (IMC>40) 
i més grans de 60 anys.  
Aquestes persones no poden tenir activitat presencial a les activitats del 
centre del mes de juny.  
La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel 
personal sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del 
COVID-19.  
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.2. Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 

presencial al centre  
 

• Docents: 42 (27 faran guàrdies i atendran els alumnes de 4t, 11 
impartiran classes de 2n de batxillerat, i els 4 de la junta directiva) En 
queden exclosos 23 per causes diverses. 

• Personal no docent: només1 conserge (l’altre, i els dos administratius en 
queden exclosos). Aquesta limitació l’està suplint la junta i el claustre 
docent. 

 
 

• ESPAIS I GRUPS 
 

Criteris d’ús d’espais i d’agrupament de l’alumnat 
Es tenen presents les condicions que estableix el document   matriu PLA 
D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 (…)  
[https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-
d0af3f18a794.pdf]. 
Totes les activitats s’han de dur a terme a la planta baixa, i en queden 
exclosos espais com el bar, els patis, i els llocs que la junta consideri oportú. 
La previsió d’espais i docents queda reflectida en el calendari i horari de 
funcionament, annex. 

 
 

• FLUXOS DE CIRCULACIÓ 
 

Per evitar l’aglomeració de persones en un mateix lloc del centre s’han 
establert circuits i s’ha organitzat la circulació dels diferents membres de la 
comunitat educativa en llocs i moments determinats. Se segueix el document 
matriu PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 (…): 

• Entrades i sortides esglaonades, per evitar aglomeracions i sempre 
mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents 
accessos a la instal·lació.  

• No es permet l’entrada a qui no és alumne, i que no disposi de la 
declaració de responsabilitat vigent. 

• En cas de vistes concertades amb familiars, només pot ser un. 
• Els docents vetllen perquè els diferents grups no coincideixin. 

 
 

• MATERIAL ESCOLAR 
 

Els alumnes utilitzen material individual. No es distribueix cap paper, excepte 
en casos imprescindibles.  

 
 

• HORARIS DELS GRUPS (d’entrada, sortida i esbarjo) 
 

La definició dels horaris és adaptable,flexible i diferent de l’horari establert.  
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• DIFUSIÓ DEL PLA 
 

El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.  
La direcció n’informa al Consell Escolar i el publica a la web de l’Institut. 

 
 
 
Cesc Terrassa, cap d’estudis, en nom de la Junta Directiva 
cterrass@xtec.cat 
 
Dimecres, 3 de juny de 2020. 
 
 
 
Annex: Document “ HORARI ESPECIAL. PLA DE REOBERTURA 8 A 19 
JUNY 2020” 
 
 
 

Remetem als documents del Departament d’Educació que recullen com actuar:  
• MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER TAL D’EVITAR EL RISC 

DE CONTAGI,  
• VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS,   
• PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID  
 

Especialment al document   matriu PLA D’OBERTURA DE 
CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 (…)  
[https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-
4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf]. 

També:  
• tècniques de fricció amb solució hidroalcohòlica 

[https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-
Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-
mans-alcohol.pdf] 

• informació per a professionals de la salut sobre el CoVid19 
[https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-
Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-
desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf] 
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HORARI ESPECIAL
PLA DE REOBERTURA 8 A 19 JUNY 202

Dilluns 8 
 
Presencial a l’Institut:
8.30 h Examen de recuperació
batxillerat (amb professors del departament) Aula 01
 
Classes PAU  (2n batx.):
9.00 h Filosofia (Mei Marquès, aula 06)
10.30 h Història 2n1
(J.Patrón, aula 04) 
 
Guàrdies de porta  (control amb llista)
08.50 h Àngels Campos + Jordi Castells
09.50 h Paula Moratalla + Joaquín Muñoz
10.50 h Ester Muñoz + Marc Fernández 
 
Atenció a 4t  (amb cit
09.00 h 4t B 
10.30 h 4t A 
 

Telemàtic: 
8.30 h Recuperacions 1
10.45 h Recuperacions 1r de batxillerat 
13.00 h Recuperacions 1r de batxillerat 
 
11.15 h Recuperacions 2n de batxillerat 
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Presencial a l’Institut: 
Examen de recuperació  de matemàtiques de 2n de 

batxillerat (amb professors del departament) Aula 01 

(2n batx.): 
9.00 h Filosofia (Mei Marquès, aula 06) 
10.30 h Història 2n1-2n2 (Dr. J.Closa, aula 07) + Anglès 2n3 

(control amb llista) 
08.50 h Àngels Campos + Jordi Castells 
09.50 h Paula Moratalla + Joaquín Muñoz 
10.50 h Ester Muñoz + Marc Fernández (fins marxar l’últim alumne)

ta prèvia): 

8.30 h Recuperacions 1r de batxillerat – Dibuix + Lit.catalana
10.45 h Recuperacions 1r de batxillerat – Matemàtiques
13.00 h Recuperacions 1r de batxillerat – Filosofia

11.15 h Recuperacions 2n de batxillerat – L.catalana
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HORARI ESPECIAL  
PLA DE REOBERTURA 8 A 19 JUNY 202 0 

de matemàtiques de 2n de 

07) + Anglès 2n3 

(fins marxar l’últim alumne) 

Dibuix + Lit.catalana 
Matemàtiques 
Filosofia 

L.catalana 
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13.00 h Recuperacions 2n de batxillerat – Hª de l’art 
 
 
Dimarts 9 
 
Presencial a l’Institut: 
8.30 h Examen de recuperació  de filosofia de 2n de batxillerat (Mei 
Marquès) Aula 01 
 
Classes PAU  (2n batx.): 
9.00 h Biologia (Dra. R.Riera, aula 06) +  Economia (MJ.Mesonero, 
aula 07) 

10.30 h Matemàtiques (Dr. R.Palomar aula 06, S.Castro aula 07, 
P.Fornals aula 04) 

 
Guàrdies de porta  (control amb llista) 
08.50 h Joan Ruiz + S.Arce 
09.50 h M.Carreras + J.Castells 
10.50 h Maria Martín + junta (fins marxar l’últim alumne) 
 
Atenció a 4t  (amb cita prèvia): 
09.00 h 4t C 
10.00 h 4t D 
 

Telemàtic: 
8.30 h Recuperacions 1r de batxillerat – Català 
10.45 h recup. 1r – CMC  +  Llatí 
13.00 h recup. 1r – Química + Ed.Física 
 
11.15 h Recuperacions 2n de batxillerat – Castellà 
 
12.00 h Reunió de coordinació 
 
 

Dimecres 10 
 
Presencial a l’Institut: 
Classes PAU  (2n batx.): 
9.00 h L.Catalana (R.Rodà, aula 06, J de Nicolàs, aula 07)  
10.30 h Història 2n1-2n2 (Dr. J.Closa, aula 07) 
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Guàrdies de porta  (control amb llista) 
08.50 h Anabel Ruiz + V.Roman 
09.50 h Belén Ruiz + M.Lozano 
10.50 h S.Santana + C.Marimon (fins marxar l’últim alumne) 
 

Telemàtic: 
8.30 h Recuperacions 1r de batxillerat – Castellà 
10.45 h recup. 1r – Biologia + HMC 
13.00 h recup. 1r – Tecnologia + Economia 
 
9.00 h Reunions d’avaluació 4t A + 1r A 
10.30 h Reunions d’avaluació 4t B + 1r B 
12.00 h Reunions d’avaluació 2n A + 1r C 
 
 
 

Dijous 11 
 
Presencial a l’Institut: 
Classes PAU  (2n batx.): 
9.00 h Biologia (Dra. R.Riera, aula 06) 
10.30 h Química (D.Raventós, aula 07) 
 
Guàrdies de porta  (control amb llista) 
08.50 h Assumpció Muñoz + P.Gelis 
09.50 h MC.Molines + X.Rico 
10.50 h D.Martinello + A.Tur (fins marxar l’últim alumne) 
 

Telemàtic: 
8.30 h Recuperacions 1r de batxillerat – Física + Economia 
10.45 h recup. 1r – CTMA + Grec 
13.00 h recup. 1r – Anglès 
 
9.00 h Reunions d’avaluació 4t D + 3r D 
10.30 h Reunions d’avaluació 4t C + 1r D 
12.00 h Reunions d’avaluació 1r E + 3r E 
 
 

Divendres 12 : TANCAT (festa major) 
 
 
Dilluns 15 
 



Pla de reobertura 8 a 19 de juny 2020  -  pàg. 10 
 

Presencial a l’Institut: 
Classes PAU  (2n batx.): 
9.00 h Química (D.Raventós, aula 07) 
10.30 h Economia (MJ.Mesonero, aula 06) 
 
Guàrdies de porta  (control amb llista) 
08.50 h P.Moratalla + A.Tur 
09.50 h S.Santana + S.Torrecilla 
10.50 h M.Fernández + junta (fins marxar l’últim alumne) 
 

Telemàtic: 
9.00 h Reunions d’avaluació 3r A + 2n B 
10.30 h Reunions d’avaluació 3r B + 2n C 
12.00 h Reunions d’avaluació 3r C + 2n D 
 
Únic dia per anotar les notes finals de 1r de batxillerat 

 
 
Dimarts 16 
 
Presencial a l’Institut: 
Classes PAU  (2n batx.): 
9.00 h Matemàtiques (Dr. R.Palomar aula 06, S.Castro aula 07, 
P.Fornals aula 04) 
10.30 h Anglès 2n3 (J.Patrón, aula 04) 
 
Guàrdies de porta  (control amb llista) 
08.50 h X.Rico + Anabel Ruiz 
09.50 h Belén Ruiz + R.Viedma 
10.50 h Maria Martín + junta (fins marxar l’últim alumne) 
 
Els docents ja poden firmar les actes finals d’ESO. 
 

Telemàtic: 
Únic dia per anotar les notes extraordinàries de 2n de 
batxillerat 

 
 
Dimecres 17 
 
Presencial a l’Institut: 
Classes PAU  (2n batx.): 
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9.00 h [HI HA LES AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES] 
10.30 h Història 2n1-2n2 (Dr. J.Closa, aula 07) 
 
Guàrdies de porta  (control amb llista) 
08.50 h -- 
09.50 h Joan Ruiz + P.Gelis 
10.50 h A.Albero + J.Castells (fins marxar l’últim alumne) 
 
 

Telemàtic: 
08.30 h Recuperacions d’ESO – Optatives 
09.45 h Recuperacions d’ESO – Ed. Física 
11.00 h Recuperacions d’ESO –Tecnologia & Informàtica 
12.15 h Recuperacions d’ESO – Filosofia, C.iValors & Religió 
13.30 h Recuperacions d’ESO – E.V.i Plàstica 
 
09.05 h Reunions d’avaluació extraordinària 2n batxillerat 
 
10.00 h Reunions d’avaluació extraordinària 1r 1 
11.10 h Reunions d’avaluació extraordinària 1r 2 
12.20 h Reunions d’avaluació extraordinària 1r 3 
 
Els tutors envien les notes finals d’ESO per Dinàntia. 

 
 
Dijous 18 
 
Presencial a l’Institut: 
Classes PAU  (2n batx.): 
9.00 h Filosofia (Mei Marquès, aula 06) 
10.30 h Biologia (Dra. R.Riera, aula 06) +  Economia (MJ.Mesonero, 
aula 07) 
 
Guàrdies de porta  (control amb llista) 
08.50 h S.Arce + À.Campos 
09.50 h M.Carreras + Assumpció Muñoz 
10.50 h V.Roman + junta (fins marxar l’últim alumne) 
 
 

Telemàtic: 
08.30 h Recuperacions d’ESO – Matemàtiques 
09.45 h Recuperacions d’ESO – Física & Química 
11.00 h Recuperacions d’ESO – Català 
12.15 h Recuperacions d’ESO – Música 
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I divendres 19 (últim dia lectiu del curs) 
 
Presencial a l’Institut: 
Classes PAU  (2n batx.): 
09.00 h L.Catalana (R.Rodà, aula 06, J de Nicolàs, aula 07) 
10.30 h Química (D.Raventós, aula 07) 
 
 
Guàrdies de porta  (control amb llista) 
08.50 h MC.Molines + Joaquín Muñoz 
09.50 h M.Pujol + Ester Muñoz 
10.50 h S.Torrecilla + junta (fins marxar l’últim alumne) 
 
 

Telemàtic: 
08.30 h Recuperacions d’ESO – Ciències Socials 
09.45 h Recuperacions d’ESO – Ciències Naturals 
11.00 h Recuperacions d’ESO – Castellà 
12.15 h Recuperacions d’ESO – Anglès 
 
Els tutors envien les notes finals de 1r de batx. per Dinàntia. 
 
Els tutors envien les notes extraordinàries de 2n de batx. per 
Dinàntia. 
 

 
[Jo no puc fer canvis de guàrdies, però sí podeu buscar amb qui fer-ne una permuta. 
Comuniqueu-me-les.] 
 
Cesc Terrassa, cap d’estudis. Dimecres 3 de juny de 2020.  
Errare humanum Cesc 

 


