
 
PLA D’OBERTURA DEL CENTRE PER A LA FASE 2. JUNY DE 2020 
 

Benvolgudes famílies,  

 

El Departament d’Educació de la Generalitat ha anunciat que el curs escolar no tornarà a               

reprendre’s de forma tradicional, donat que les consideracions actuals no fan possible acollir             

tots els alumnes en classes presencials en la seva totalitat. 

D’acord amb les instruccions que ha publicat Departament d‘Educació us presentem el            

següent Pla d’obertura del centre per a la Fase 2. 

 

Actuacions generals :  
 

● El curs es continua impartint de forma telemàtica fins a final de curs. No hi haurà                

classes lectives presencials.  

● Els exàmens, treballs i recuperacions continuaran sent de forma virtual.  

● L’assistència al centre és completament voluntària. Les activitats programades es          

portaran a terme sempre que es compleixin les mesures de seguretat sanitària.  

● Les famílies s’han de comprometre a complir les condicions necessàries per tal que             

els seus fills puguin assistir al centre (mesures de seguretat especificades més            

avall).  

● Els grups de 1r, 2n, 3r d’ESO i 1r de batxillerat només vindran al centre per recollir el                  

material que els alumnes tenen al centre (taquilles o aules).  

● Com a prioritat s’ha establert que l’alumnat de 4t d’ESO i 2n de batxillerat puguin               

assistir al centre per rebre una tutoria de suport i acompanyament a final d’etapa i la                

recollida de material. S’especifica un dia pels alumnes de 4t i unes hores             

determinades per a cada grup de 15 alumnes prèviament organitzats. Els alumnes            

de batxillerat vindran un dia a buscar el material i un altre a fer la tutoria ( també                  

repartits en grups de 15 alumnes).En aquests casos l’assistència també és           

voluntària. 

● A la resta de nivells des de les tutories us poden citar a una tutoria individualitzada.                

amb data i hora concertades. En general es faran virtuals. 

● Important. Per poder realitzar les activitats previstes l’alumnat haurà de portar 
obligatòriament una declaració responsable sobre el seu estat de salut signat 

per pare/mare o tutors/es. Sense aquest document no es podrà entrar al centre. 
                                               Declaració responsable  

 

https://agora.xtec.cat/iesmallafre/docs/declaracio-responsable/


 
 

Condicions de seguretat i higiene :  
● El personal docent i PAS del centre haurà de portar mascareta obligatòriament. 

● Tot l’alumnat que vingui al centre ha de portar obligatòriament mascareta de casa             

per poder entrar. 

● Només es podrà accedir al centre en les dates i hores marcades pel centre de forma                

general, i a les hores confirmades prèviament pel centre. 

● L’alumnat i el personal del centre es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica             

just a l’entrar al centre.  

● El professorat del centre controlarà l’assistència de l’alumnat a l’arribada d’aquest.  

● El personal de neteja netejarà els espais que s’hagin fet servir després que l’alumnat              

hagi desocupat l’espai.  

● NO podran venir al centre els alumnes que :  
- Tinguin simptomatologia compatible amb la COVID-19 

- Els que han tingut contacte estret amb positiu confirmat o sospitós en els 14              

dies anteriors.  

- Els que no tinguin el calendari vacunal al dia.  

- Els que tinguin malalties respiratòries i cardíaques greus. 

- Els que tinguin malalties que afectin el sistema immunitari.  

- Els que tinguin diabetis mal controlades. 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 

 
 

 

  



 
Horaris d’assistència per grups :  
 

2n de BATXILLERAT 
5 de juny Recollida de material  de 2n de Batxillerat (A,B,C i D) 
Es convocaran en grups de 15 alumnes. En acabar sortiran del centre.  Les inicials 
corresponen a nom i cognoms. Estan ordenats per ordre alfabètic de llista. 
2n Batxillerat  

 A: M. José Romero 
     G1 10.00 De A.A. a C.M. 
     G2 10.30 De M.M. a Q.Z. 
 
B:  Fina Aranda 
     G1 11.30 De V.A. a R.H. 
     G2 12.00 De S.J. a A.T. 
 
C: Jordi Colell 
     G1 12.30 De Y.A. a J.M. 
     G2 13.00 De G.M. a K. Z. 
  
D: Jose Luís Pastrana 
     G1 13.30 De J. A. a C.J. 
     G2 14.00    De A.M. a J. S. 
  

 
4t ESO  
 

9 de juny  
Tutories i recollida de material de 4t d’ESO (A, B,i C)  
Es convocaran en grups de 15 alumnes amb les respectives tutores.  En acabar 
sortiran del centre. Les inicials corresponen a nom i cognoms. Estan ordenats per 
ordre alfabètic de llista. 

 
4 d’ESO A: Tutora Maribel Molina  
G1  9.45-10.45  Aula 107 de  I.A.S.  a  A.J. R. 
G2 12.00-13.00 Aula 108 de J.M.P. a  Z.G.A. 
 
4 d’ESO B: Tutora Inma Vayà  
G1 10.00-11.00  Aula 110 de A.A.S.  a  M.J.P. 
G2 12.00-13.00  Aula 111 de N.M.M.  a  A.T.A. 
 

 
4 d’ESO C: Tutora Susana Panisello  
G1 10.15-11.15  Aula 212 de M.A.R. a A.L.I. 
G2 12.15-13.15 Aula 213 de C.M.M. a A.V.R. 



 
 
 

SIEI  
10 de juny: 
L’alumnat de la SIEI farà 2 trobades. Tutores: Imma Lladó, Eva Capdet, Montse 
Campillo 

 
9:30h  2n i 3r d’ESO Hi haurà un grup a cada aula. Aules 113 i 114.  
Faran tutoria i recollida de material.  

 
11:30h 4t i 1r d’ESO. Tutoria i recollida de material. 
 
 

Recollida de material resta de cursos :  
 

1r ESO  
 10 de juny: cada grup d’alumnes es dividirà en tres subgrups de 10 (G1,G2,G3). Les 
inicials corresponen a nom i cognoms. Estan ordenats per ordre alfabètic de llista. 
 

1r A  9.00-10.15 ( tres grups)  
         G1:  9.00-9.20 de D.A.R. a  M.G. G. 
         G2:  9.25-9.45 de  A.J. M. a  M. M. G. 
         G3:  9.50-10.15 de N.M. A. a  K. W. G. 
  
1r B 11.15-12.30 (tres grups) 
         G1: 11.15 a 11.35 de G.A.T. a S. G. M. 
         G2: 11.40 a 12.00 de H.H.L. a T.M. R.  
         G3: 12.05 a 12.25 de M.M.S. a  G.V.M. 
 
1r C 12.40-13.50 (tres grups) 
          G1: 12.40-13.00 de L.A.B. a C.G.N. 
          G2: 13.05-13.25 de M.G.T a O.M.Ll. 
          G3: 13.30-13.50 de D.M.B. a A.Z.T. 
 

2n ESO  
11 de juny: cada grup d’alumnes es dividirà en tres subgrups de 10 (G1,G2,G3). Les inicials 
corresponen a nom i cognoms. Estan ordenats per ordre alfabètic de llista. 
 
                       2n A  9.00-10.15 (tres grups) 

 G1: 9.00-9.20 de A.A.P. a I.G.P. 
 G2: 9.25-9.45 de B.H.G. a H.P.R. 
 G3: 9.50-10.15 de M.P.M. a J.V. P. 

 
2n B 11.15-12.30 (tres grups) 
 G1: 11.15 a 11.35 de A.A. a G.C.S. 
 G2: 11.40 a 12.00 de L.C.G. a C.H.G. 
 G3: 12.05 a 12.25 de L.J.L. a M.Y. L 



 
 
2r C 12.40-13.50 (tres grups) 
 G1: 12.40-13.00 de B. B. P. a J-C.G.L.  
 G2: 13.05-13.25 de A.G.A. a T.M.C. 
 G3: 13.30-13.50 de N.M.G. a N.T.D.,  

 
3r ESO cada grup d’alumnes es dividirà en tres subgrups de 10(G1,G2,G3). Les inicials 
corresponen a nom i cognoms. Estan ordenats per ordre alfabètic de llista. 
 
12 de juny:  

3r A  9.00-10.15  
 G1 : 9.00-9.20 de J.A.B. a B.G.C.  
 G2 : 9.25-9.45 de A.G.H. a I.M.A.  
 G3 : 9.50-10.15 de M.O.M. a T.Z.V.  
 
3r B 11.15-12.30 
         G1 : 11.15 a 11.35 de RA.A. M. a N.G.  
         G2 : 11.40 a 12.00 de À.G.C. a S.M.  
         G3 : 12.05 a 12.25 de E.M.V. a C.V.G.  
 
3r C 12.40-13.50 
         G1 : 12.40-13.00 de J.B.Q. a  Q.G.-S. 
         G2 : 13.05-13.25 de K. I.   a D.Q.P.  
         G3 : 13.30-13.50 de A.R.S. a G.V.  

 

1r de BATXILLERAT  
15 de juny:     Cada grup d’alumnes es dividirà en dos grups de 15, Grup 1 i Grup 2. Les 
inicials corresponen a nom i cognoms. Estan ordenats per ordre alfabètic de llista. 
 

1r A 9.00-9.55 
G1: 9.00-9.25 de P.A. a  B.L.  
G2 :9.30-9.55 de J.L. a  P.S.  

 
1r B 10.00-11-00  

G1: 10.00-10.25 de T.B. a  N.L.  
G2: 10.30-11.00 de L.M. a  L.Z.  
 

1r C 11.30-12.25  
G1 : 11.30-11.55 de J.A. a  M.M.  
G2 : 12.00-12.25 de A. M. a  L.V.  
 

1r D 12.30-13.30  
G1: 12.30-12.55 de A.S. a L.G.  
G2: 13.00-13.30 de É. H. a E.T.  

  



 
 
2n BATXILLERAT 
18 de juny: Tutories finals de 2n Batx A, B, C, D, 

Horari: 9-10 Grup 1              11.00-12 Grup 2 
 
A:   Aula 209-2014 
      G1 9-10 de A.A. a C.M. 
      G2 11-12 de M.M. a Q.Z. 
 
B:  Aula 212-213  
      G1  9-10 de V.A. a R.H. 
      G2  11-12 de S.J. a A.T. 
 
C: Aula 107-108 
      G1  9-10 de Y.A. a J.M. 
      G2  11-12 de G.M. a K. Z. 
 
D: Aula 210-211 
     G1  9-10 de J. A. a C.J. 
     G2 11-12 de A.M. a J. S. 

 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Estem a la vostra disposició per qualsevol 
consulta o aclariment.  
 
Cuideu-vos.  
 
Atentament,  
 
Equip directiu 
 
 


