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PLA D’OBERTURA DEL  CENTRE

CENTRE EDUCATIU: INSTITUT DE GUISSONA
CODI: 25007505
MUNICIPI: GUISSONA
ENSENYAMENTS IMPARTITS: ESO, BATX, CFGM, CFGS, PFI

Dades generals:

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

63

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 40 cada dia

Us informem que el dilluns dia 8 de juny es preveu que es passarà a la fase 2.

Al passar a la fase 2, el centre estarà obert per a l'alumnat i per al professorat en unes
hores i dies determinats per poder recollir materials, per fer tutories amb algun alumne/a ,
per lliurar algun tipus de documentació, per entregar material, etc., però no per realitzar
classes presencials ja que han de continuar de manera virtual.

Per poder atendre l'alumnat que tingui alguna d'aquestes necessitats hem establert un dia
per cada curs, del 8 al 19 juny.

ESO I BATXILLLERAT:

-Dijous ( dies 11 de juny): 
Alumnat i professorat de 1r i 2n de Batxillerat de  9:00 a  11:30 h. .

-Divendres ( dia 12 de juny ) :
 Alumnat i professorat de  3r ESO i Aula Oberta i Aula d’ Acollida de 9:00 a  11:30 h.

-Dilluns (dia 15 de juny): 
Alumnat i professorat de 2n ESO i Aula de Projectes  de  9:00 a  11:30 h . 

-Dimarts (dia 16 de juny) :
Alumnat i professorat de 4t ESO i Aula Oberta de  9:00 a  11:30 h.   

-Dimecres (dia 17 de juny) :
 Alumnat i professorat de  1r ESO  de  9:00 a 11:30 h.

NOTA: L'alumnat d’ESO que NECESSITI UTILITZAR servei de transport  cal que avisi al
centre. El centre  es posarà en contacte al Consell Comarcal per organitzar-lo i ja  us
informarem de l’horari i de la data d’aquest servei. 
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CICLES FORMATIUS i PFI:

- Dilluns (dies 8  de juny)
 Alumnat i professorat de CFGS Alimentària entre les 12:00 i les 13:00h.              

- Dimarts (dies 9  de juny)
               Alumnat i professorat de CFGM Electromecànica entre les 12:00 i les 13:00h.

- Dimecres (dies 10 de juny)
               Alumnat i professorat de CFGM Administratiu + SMX entre les 12:00 i les 13:00h.

Alumnat i professorat de PFI entre les 12:00 i les 13:00h.

IMPORTANT: 

• L’ASSISTÈNCIA DE L' ALUMNAT ÉS VOLUNTÀRIA. 

• El professorat i l'alumnat hauran de venir provistos de mascareta. 

• La família de l’alumnat que hagi de venir al centre ha d’emplenar la  declaració
responsable per a alumnat  menor de 18 anys (document adjunt) tant si cursa
ESO, Batxillerat, PFI com Cicles Formatius i enviar-la al centre almenys amb un dia
d’antel·lació  (consergeria@iesguissona.cat).  Els  que tingui  més de 18 anys han
d’emplenar la declaració de majors de 18 anys (document adjunt) i i enviar-la al
centre almenys amb un dia d’antel·lació (consergeria@iesguissona.cat).

• Les famílies  i/o  l’alumnat,  abans de venir  al  centre   cal  que telefonin  per
concertar cita prèvia ja que l’accés a l’INSTITUT és limitat. En cas contrari no
s’autoritzarà l’accés. 

           És molt important respectar l’horari.

També us informem que:

El dia 13 de maig van començar les obres d’ampliació de l’Institut,  aquest fet dificulta la
presència de persones al centre i que s’hagin d’extremar les mesures de precaució.

Equip Directiu


