
 

PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE 

 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Després de la roda de premsa del Sr.Bargalló on va explicar el pla d’obertura dels               

centres educatius. Aquest document pretén ser un aclariment amb instruccions          

sobre com es durà a terme la reobertura de l’institut. El pla s’aplicarà a partir del dia                 

1 de juny, sempre i quan estiguem a la fase 2 del desconfinament.  

 

L’obertura al centre pretén ser un suport puntual pels alumnes de finals            

d’etapa (4t d’ESO i 2n de Batxillerat) que presenten problemes amb el treball             

telemàtic. Per a la resta de cursos, continuarem amb la          

formació/tutories/suport telemàtic. 

 

 

Assistència voluntària al centre : 
La formació continuarà essent telemàtica per a tot l’alumnat fins al 19 de juny.              

A partir del 8 de juny els tutors no enviaran tasques a l’alumnat d’ESO donat que el                 

període del 8 al 12 de juny es destinarà a acabar les tasques pendents i/o a                

preparar recuperacions.  

 

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO i de 1r de batxillerat hauran de continuar amb                 

la formació únicament telemàtica fins al 19 de juny. 

 

Les proves extraordinàries d’ESO previstes per al 22 i 23 de juny també es              

realitzaran telemàticament. 

 

Excepcionalment, es destinarà una setmana de juny per a realitzar suport lectiu            

voluntari als alumnes que acaben aquest curs la seva etapa, és a dir, per als               

alumnes de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat. L’accés al centre d’aquest alumnat              

 



 

serà sempre amb cita prèvia i el full/model de “Declaració jurada” degudament            

omplert. 

 

Declaració jurada alumnes d’ESO 

Declaració jurada d’alumnes majors de 18 anys 

 

No s’acceptarà l’entrada al centre sense cita prèvia, sense la declaració jurada            

o sense tenir el llibre de vacunació al dia. 

 

 

L’entrada i la sortida al centre es farà en fila, mantenint una            

separació mínima de 2 metres i amb l’ús obligatori de mascareta.           

(S’ha de portar de casa). 

 
 

El pati no serà accessible als alumnes. Els alumnes només podran assistir a les              

classes que els corresponguin. Sota cap concepte podran passejar pel centre           

o sortir a les pistes. 

 

Cal que tot l’alumnat que assisteixi al centre porti el seu material (bolígrafs,             

papers,...) 

 

Suport lectiu als finals d’etapa (4t d’ESO i 2n de Batxillerat): 
El centre oferirà suport lectiu i orientació als alumnes de final d’etapa (4t d’ESO i 2n                

de Batxillerat) amb uns horaris esglaonats i un màxim de 15 alumnes per aula.  

 

Per assistir a aquests suports s’ha d’enviar, abans del 29 de maig, un correu              

electrònic a fmir@elpedro.cat (per l’alumnat de 4t d’ESO) o bé jroig@elpedro.cat           

(per l’alumnat de 2n BTX) fent-hi constar el nom i cognoms de l’alumne, el curs/grup               

i informar de les matèries a les quals es vol assistir. 

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/mascaretes/
mailto:fmir@elpedro.cat
http://coordinaciobtx@elpedro.cat/
http://coordinaciobtx@elpedro.cat/


 

De l’1 al 5 de juny, s'obrirà el centre per als alumnes de 2n de batxillerat per tal de                   

resoldre dubtes, preparar les proves extraordinàries i preparar les PAU. Adjuntem           

calendari. 

 

2n BTX  (aules 2D i 2C).  

Hora/Dia Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

9-10 Català Castellà Anglès Matemàtiques 
/ Economia / 
Literatura 
Catalana 

Biologia / 
Tecno. Ind. / 
Grec / 
Geografia 

10-11 Història Física / 
Psicologia / 
Ha de l’art 

Filosofia Química / 
Electrotècnia / 
Matemàtiques 
CC SS / Llatí 

Tutoria / 
Orientació 

 

Del 8 al 12 de juny s’obrirà el centre per als alumnes de 4t d’ESO que necessitin                 

resoldre dubtes. L’horari serà el següent: 

 

4t d’ESO (aules 2D i 2C).  

Hora/Dia Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 
10 

Dijous 11 Divendres 12 

9-10 Català Castellà Anglès Matemàtiques Cultura i 
Valors / 
Religió 
Ed. Física 

10-11 Socials OPT 41 
FQ 
Economia (J. 
Saavedra) 
FOL 
(M.Panadès 
Francès 
Informàtica 

OPT 42 
Llatí 
Filosofia 
FOL 
(E.Prats) 
Informàtica 
Biologia 
Tecnologia 
(Btx) 

OPT 43 
Francès 
Economia  
Tecnologia 
(Cicles) 
Dibuix 
Informàtica 

Tutoria / 
Orientació 

 

 



 

 

Acompanyament tutorial: 
Les reunions de tutors amb alumnes o famílies que no es puguin fer de manera               

telemàtica es podran fer en dos espais habilitats a l’exterior del centre (un espai per               

1r cicle i un altre per 2n cicle. Sempre amb cita prèvia (cal enviar un correu                

electrònic al tutor) 

 

 

Recollida de material: 
El centre romandrà obert per tal que l’alumnat dels diferents cursos pugui recollir el              

material escolar que encara estigui al centre; llibres, llibretes, material esportiu,           

projectes, treballs, bicicletes, roba, etc. El procediment per accedir al centre serà a             

través de cita prèvia trucant al número 972.77.21.28.  

 

El retorn de portàtils i llibres de préstec es farà a consergeria el 26 de juny.  

 

Protocol en cas de símptomes relacionats amb el COVID-19: 
Sempre que un alumne presenti símptomes relacionats amb la malaltia COVID-19,           

s’aplicarà el protocol pertinent i es contactarà amb la família. 

 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són:            

persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia         

hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,        

immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys. Aquestes           

persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de              

juny. 

 

Agraïm la vostra comprensió en aquests moments d’incertesa. Per a qualsevol           

dubte podeu contactar amb el centre. 

 

Equip Directiu 

 


