
ANNEX 
 
PLA OBERTURA DE L’INSTITUT JAUME I DE SALOU 
 
1.- 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. 

 
- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està 
portant a terme fins al final del curs. 
- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 

- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat 
establertes. 
- Es contempla la possibilitat de prendre la temperatura a l’alumnat a l’entrada del centre.   
 
 
2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

 
2.1 Alumnat 
 
 
El centre ha mantingut l’activitat telemàtica en totes els nivell educatius de forma que 
s’han realitzat les activitats de recuperació de trimestres i cursos anteriors o estan en fase 
final de realització.  
 
S’han previst mecanismes d’avaluació no presencial per tots els cursos i nivells.  
 
En el cas de l’alumnat de cicles formatius de grau mitjà i superior, el curs; tant en format 
presencial com o en format telemàtic, està finalitzat i l’alumnat ja es troba en tots el casos 
en la fase d’avaluació extraordinària que s’ha dissenyat en format telemàtic. 
 
Preveiem: 
 

 Acció educativa presencial per 2n de batxillerat i cicles esportius de salvament i 
socorrisme en els mòduls del bloc específic. 
 

 En tots els nivells educatius es faran activitats d’orientació per concretar el seu 
itinerari acadèmic de forma individual o en petit grup encara que no 
necessàriament de forma generalitzada.  
 
 

 Atenció personalitzada del tutor o tutora i la resta del professorat amb l’alumnat en 
qualsevol curs i nivell per realitzar tasques de tancament i finalització de curs i 
suport emocional. 



 
2.2 Disponibilitat de professionals 
 
En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament 
d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats 
presencials. 
 
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre 
és de:   
 
Docents No docents 

70 4 
 
 
2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  
 
 

S’ha contactat amb les famílies/alumnes majors d’edat mitjançat els tutors (contacte 
telefònic), mitjançant un formulari electrònic, etc. 
 
Considerant els contactes amb les famílies/alumnes majors d’edat i la diagnosi 
realitzada el centre es preveu el nombre d’alumnat per cada activitat:  
 
 1 

ESO 
2 
ESO 

3 
ESO 

4 
ESO 

1 
BAT 

2 
BAT 

CFGM CFGS ESP 

Acció educativa 
presencial 

0 0 0 0 0 60 0 0 15 

Atenció 
personalitzada 

5 5 12 20 5 5 5 5  

Atenció grupal, si 
escau 

60 60 60 60 60 60 60 0 15 

Atenció alumnat 
en petits municipis 
i que ha estat 
“desconnectat” 

         

TOTAL 60 60 60 60 60 60 60 5 15 

 
2.4 Disponibilitat d’espais 
 
 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans 
esmentades: 
 
DEPENDÈNCIA  Observacions 
Aula grup   Només aules de grup ordinari per activitat presencial en grups petits 
   
Aula d’informàtica   Per  atenció individualitzada 
Aules específiques i/o 
complementàries  

 Disponible 

Biblioteca   Disponible 
Gimnàs   No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o esportives. 
   
Aula de música   Batxillerat arts 
Aula de dibuix  Batxillerat arts 
Tallers   Disponible 
Laboratoris   Disponible 
Piscina municipal   Autorització municipal per impartir mòduls específics del Cicle de Salvament i 

Socorrisme 
Platja  Autorització municipal per impartir mòduls específics del Cicle de Salvament i 

Socorrisme 

  



2.5 Organització de l’acció educativa presencial.  
 

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

 
Calendari 
juny 

Salv i 
socorrisme 

2 
BAT 

 

1 15   
2 15   
3 15   
4 15   
5 15   
    

8 15 30  
9 15 30  

10 15 30  
11 15 30  
12 15 30  

    
15  30  
16  30  
17  30  
18  30  
19  30  

TOTAL    

 
● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

 
En grups de màxim 12 alumnes (aules ordinàries) o 15 (aules especials) s’impartiran 
sessions de com a màxim 3 hores de les matèries de les quals l’alumnat s’examina a les 
PAU. Els tutors i tutores de qualsevol nivell, acompanyats de professorat del seu equip 
docent, duran a terme activitats en grups petits per realitzar un correcte tancament de curs 
i orientar-los  per concretar el seu itinerari acadèmic. L’alumnat assistirà convocat per el 
professorat i romandrà al centre el temps estrictament necessari per dur a terme les 
activitats. 
 
● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)  
Totes les activitats es duran a terme entre les 09:00 i les 13:00. – Es comunica 
individualment en cada cas la franja horària en què l’alumne podrà romandre al centre. 
 
● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  
 
GRUP-
CLASSE 

DEPENDÈNCIA Nombre 
d’alumnes 

Superfície 
(m2) 

Ràtio 
superfície/alumnes 

Verificació 
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre 
màxim 
d’infants 

TOTS AULA 
ORDINÀRIA 

12 50 4,16 OK OK 

2n BAT  
AULA 
ORDINÀRIA 

12 50 4,16 OK OK 

2n BAT AULES 
ESPECIAL 

15 100 6,67 OK OK 

Salv i 
socorrisme 

Extensió 1 15 50 4,16 OK OK 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



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

Sempre que sigui possible es duran a terme en l’aula ordinària. Si estigués ocupada 
es faran servir aules disponibles d’altres nivells o aules especials com ara laboratoris o 
aules d’informàtica o biblioteca. Es preveu donar suport a alumnes d’ESO, a partir de 
l’1 de juny en el procés d’inscripció a proves d’accés i preinscripcions amb 
acompanyament d’orientadora i cap d’estudis. 
 

2.7 Indicar si s’oferirà servei de transport.  
 

No previst. 
 

2. 8 Informació als professionals. 
 

Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en les 
activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures 
específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament 
d’Educació. 
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RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre 
Institut Jaume I 
 
El 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 
estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. 
 
Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que 
cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats 
presencials amb els alumnes. 
 
En data 29 de maig de 2020, el director/a ha informat el Consell Escolar del contingut Pla 
d’Obertura. 
 
D’acord amb el que s’ha esmentat, 
 
RESOLC: 
 
1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Institut Jaume I de Salou que s’adjunta a l’annex d’aquesta 
resolució. 
 
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   
 
Salou, 29 de maig de 2020 
 
La directora de l’Institut Jaume I de Salou 
 
 
 
(signatura) 
 
 


