
 
 

 
 
 

Pla   de   reobertura   del   centre  
 

Objectiu   general  
 
L’objectiu   d’aquest   pla   és   organitzar   la   tornada   al   centre   tant   de   professorat   com   d’alumnat,  
tot   mantenint   les   mesures   de   seguretat   dictades   per   les   autoritats   sanitàries.  
 
Principis  
 
Volem   fer-ho   seguint   els   següents   principis:  
 

1. Prioritzarem   el   compliment   de   les   mesures   de   distanciament   social   i   d’higiene.  
2. Les   persones   amb   símptomes   de   la   COVID-19   o   que   puguin   trobar-se   dins   els   grups  

considerats   més   vulnerables   no   podran   accedir   al   centre   per   interaccionar   amb  
d’altres   membres   de   la   comunitat   educativa.  

3. Hem   de   permetre   l’accés   al   centre   de   professorat   i   alumnat   per   poder   recollir   el  
material   de   la   seva   propietat   que   encara   és   al   centre.   Molt   especialment,   hem   de   tenir  
cura   de:  

a. material   d’ús   didàctic   de   l’alumnat   de   segon   de   batxillerat,   susceptible   de   ser  
emprat   en   la   preparació   de   les   PAU  

b. material   d’alumnat   de   la   família   professional   d’Imatge   personal,   consistent   en  
kits   professionals   que   poden   necessitar   en   les   properes   setmanes  

c. llibres   de   text   que   s’han   de   retornar   a   l’empresa   Iddink  
4. Prioritzarem   l’acció   tutorial,   quan   es   consideri   que   cal   un   reforç   presencial   de   les  

actuacions   en   línia.  
5. Mantindrem   l’activitat   telemàtica   per   garantir   la   igualtat   d’oportunitats   d’aquelles  

persones   que   no   poden   accedir   al   centre.   Això   inclou   tant   les   reunions   de   professorat,  
com   les   accions   educatives   i   avaluadores   de   l’alumnat.  

 
Recursos  
 
El   fet   que   el   centre   disposi   de   dues   entrades   a   l’edifici   permet   que   es   puguin   organitzar  
activitats   simultànies   en   les   dues   ales.   Semblantment,   es   disposa   de   la   biblioteca   (amb  
entrada   pròpia)   per   fer   tràmits   addicionals.   El   tenir   un   pati   ampli   fa   que,   si   és   necessari  
organitzar   alguna   cua   a   l’entrada,   es   pugui   fer   mantenint   les   recomanacions   de  
distanciament.  
 
L’empresa   de   neteja   té   el   compromís   de   neteja   i   desinfecció.   El   passat   18   de   maig   es   va   fer  
una   neteja   i   desinfecció   a   fons   de   tots   els   espais,   que   es   va   repetir   el   dia   4   de   juny.   A   partir  
del   dia   8   de   juny,   de   dilluns   a   divendres,   el   servei   de   neteja   de   l’institut   funciona   normalment,  
amb   accions   intensives   de   neteja   i   desinfecció   en   els   espais   comuns   (vestíbul,   escales,  
passadissos   i   lavabos)   i   els   espais   que   es   vagin   utilitzant   aquests   dies.  
 
Es   disposa   d’una   persona   per   fer   el   control   d’accés   al   centre   i   tres   persones   addicionals   del  
personal   de   consergeria   per   coŀlaborar   en   l’organització   de   l’entrada   i   sortida   ordenada   al  
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centre.   A   la   biblioteca   disposem   d’una   persona   per   gestionar   el   retorn   dels   llibres.   I   tutors   de  
l’alumnat,   i   d’altres   docents,   per   acollir   a   l’alumnat   que   s’atansi   al   centre.  
 
Objectius   específics  
 

1. Garantir   la   possibilitat   de   trobades   de   tutoria,   individuals   o   en   petit   grup,   en   aquells  
casos   que   calgui   reforçar   presencialment   l’activitat   en   línia.  

2. Permetre   que   els   diferents   coŀlectius   accedeixin   al   centre   a   recollir   les   seves  
pertinences.  

3. Obrir   un   espai   perquè   es   puguin   retornar   els   llibres   en   préstec   i,   si   escau,   les   claus   de  
les   taquilles.  

 
Normes   que   cal   respectar  
 

1. Cal   haver   signat   la    Declaració   responsable   de   no   patir   símptomes   de   la   COVID-19   i  
de   no   estar   en   cap   grup   de   risc .   En   el   cas   del   personal   del   centre   l’hem   signada  
telemàticament.   L’alumnat   caldrà   que   la   porti   impresa   (es   pot   descarregar   del   nostre  
web)   o   que   l’ompli   en   el   moment   d’entrar.    Fixeu-vos   que   en   el   cas   de   menors  
d’edat   cal   que   la   declaració   l’ompli   la   mare   o   el   pare.  

2. Per   accedir   al   centre    cal   portar   mascareta   i   respectar   en   tot   moment   les   normes  
de   distanciament   social.    Els   lavabos   estaran   oberts   i   disposaran   de   sabó.   Es  
disposarà   també   dispensadors   de   gel   hidroalcohòlic   en   diferents   punts.   Tingueu   cura  
de   la   higiene   de   les   vostres   mans.  

3. Cal   respectar   les   indicacions   del   personal   del   centre   respecte   les   aules   assignades   i,  
si   escau,   la   necessitat   de   fer   cua   per   accedir   a   alguns   espais.  

 
Calendari   d’activitats  
 
NOTA:   Aquest   calendari   és   provisional.   Si   se’n   veu   la   necessitat   s’ampliarà   amb   trobades  
per   reforçar   l’acció   tutorial   en   línia.  
 
Dimarts   9   de   juny  
 
10.00-13.00:   Accés   al   professorat  
 
Dimecres   10   de   juny  
 
10.00-13.00:   Accés   al   professorat  
 
Dijous   11   de   juny  
 
Aquest   dia   la   biblioteca   estarà   oberta   de   10.00   a   14.00,   perquè   l’alumnat   que   vingui   al   centre  
pugui   retornar   llibres   que   tingui   en   préstec   i   la   clau   de   la   taquilla.  
 
10.00-13.00:   Accés   a   l’alumnat   de    segon   de   batxillerat    perquè   cada   alumne/a   pugui   accedir  
a   la   seva   taquilla.   Els   grups-classe   estaran   convocats   de   forma   escalonada   i   a   l’edifici  
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entraran   els   alumnes   un   a   un.   Hi   haurà   professorat   de   l’equip   docent   per   atendre   els   alumnes  
que   ho   necessitin.  
 
10.00   (aula   E-33):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   de   Gestió   administrativa    per   recollir  
material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
11.00   (aula   E-38):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   de   Gestió   administrativa    per   recollir  
material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
12.00   (aula   E-192):   Accés   a   l’alumnat   de    Conducció,   grup   A,    per   recollir   material   i   aclarir  
dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de  
l’equip   docent.  
 
13.00   (aula   E-23):   Accés   a   l’alumnat   de    Conducció,   grup   B,    per   recollir   material   i   aclarir  
dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de  
l’equip   docent.  
 
Divendres   12   de   juny  
 
Aquest   dia   la   biblioteca   estarà   oberta   de   10.00   a   14.00,   perquè   l’alumnat   que   vingui   al   centre  
pugui   retornar   llibres   que   tingui   en   préstec   i   la   clau   de   la   taquilla.  
 
10.00-13.00:   Accés   a   l’alumnat   de    quart   d’ESO    perquè   cada   alumne/a   pugui   accedir   a   la  
seva   taquilla.   Els   grups-classe   estaran   convocats   de   forma   escalonada   i   a   l’edifici   entraran  
els   alumnes   un   a   un.   Hi   haurà   professorat   de   l’equip   docent   per   atendre   els   alumnes   que   ho  
necessitin.  
 
10.00   (aula   E-16):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   de   matí   de   Perruqueria    per   recollir  
material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
11.00   (aula   E-02):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   de   matí   de   Perruqueria    per   recollir  
material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
12.00   (aula   E-192):   Accés   a   l’alumnat   de    Conducció,   grup   C,    per   recollir   material   i   aclarir  
dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de  
l’equip   docent.  
 
13.00   (aula   E-23):   Accés   a   l’alumnat   de    Conducció,   grup   D,    per   recollir   material   i   aclarir  
dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de  
l’equip   docent.  
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Dilluns   15   de   juny  
 
Aquest   dia   la   biblioteca   estarà   oberta   de   10.00   a   14.00,   perquè   l’alumnat   que   vingui   al   centre  
pugui   retornar   llibres   que   tingui   en   préstec   i   la   clau   de   la   taquilla.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
10.00   (aula   E-19):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   de   matí,   grup   A,   d’Estètica   i   bellesa  
per   recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran  
atesos   per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
11.00   (aula   E-15):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   de   matí,   grup   A,   d’Estètica   i   bellesa  
per   recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran  
atesos   per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
12.00   (aula   E-33):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   de   Jurídic    per   recollir   material   i   aclarir  
dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de  
l’equip   docent.  
 
13.00   (aula   E-38):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   de   Jurídic    per   recollir   material   i   aclarir  
dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de  
l’equip   docent.  
 
Dimarts   16   de   juny  
 
Aquest   dia   la   biblioteca   estarà   oberta   de   10.00   a   14.00,   perquè   l’alumnat   que   vingui   al   centre  
pugui   retornar   llibres   que   tingui   en   préstec   i   la   clau   de   la   taquilla.  
 
10.00   (aula   E-16):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   de   tarda   de   Perruqueria    per   recollir  
material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
11.00   (aula   E-02):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   de   tarda   de   Perruqueria    per   recollir  
material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
12.00   (aula   E-19):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   de   matí,   grup   B,   d’Estètica   i   bellesa  
per   recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran  
atesos   per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
13.00   (aula   E-15):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   de   matí,   grup   B,   d’Estètica   i   bellesa  
per   recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran  
atesos   per   un   professor   de   l’equip   docent.  
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Dimecres   17   de   juny  
 
Aquest   dia   la   biblioteca   estarà   oberta   de   10.00   a   14.00,   perquè   l’alumnat   que   vingui   al   centre  
pugui   retornar   llibres   que   tingui   en   préstec   i   la   clau   de   la   taquilla.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
10.00   (aula   E-19):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   de   tarda   d’Estètica   i   bellesa    per  
recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos  
per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
11.00   (aula   E-15):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   de   tarda   d’Estètica   i   bellesa    per   recollir  
material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
12.00   (aula   E-33):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   de   matí   d’Administració   i   finances  
per   recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran  
atesos   per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
13.00   (aula   E-38):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   de   matí   d’Administració   i   finances    per  
recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos  
per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
Dijous   18   de   juny  
 
Aquest   dia   la   biblioteca   estarà   oberta   de   10.00   a   14.00,   perquè   l’alumnat   que   vingui   al   centre  
pugui   retornar   llibres   que   tingui   en   préstec   i   la   clau   de   la   taquilla.  
 
10.00-13.00:   Accés   a   l’alumnat   de    tercer   d’ESO    perquè   cada   alumne/a   pugui   accedir   a   la  
seva   aula   de   tutoria   i   recuperar   el   material   de   la   seva   taquilla.   Els   grups-classe   estaran  
convocats   de   forma   escalonada   i   a   l’edifici   entraran   els   alumnes   un   a   un.   Hi   haurà  
professorat   de   l’equip   docent   per   atendre   els   alumnes   que   ho   necessitin.  
 
10.00   (aula   E-192):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   d’Ensenyament   i   animació  
socioesportiva    per   recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre  
telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
11.00   (aula   E-23):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   d’Ensenyament   i   animació  
socioesportiva    per   recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre  
telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
12.00   (aula   E-33):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   de   tarda   d’Administració   i   finances  
per   recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran  
atesos   per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
13.00   (aula   E-38):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   de   tarda   d’Administració   i   finances  
per   recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran  
atesos   per   un   professor   de   l’equip   docent.  
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Divendres   19   de   juny  
 
Aquest   dia   la   biblioteca   estarà   oberta   de   10.00   a   14.00,   perquè   l’alumnat   que   vingui   al   centre  
pugui   retornar   llibres   que   tingui   en   préstec   i   la   clau   de   la   taquilla.  
 
10.00-13.00:   Accés   a   l’alumnat   de    primer   i   segon   d’ESO    perquè   cada   alumne/a   pugui  
accedir   a   la   seva   aula   de   tutoria   i   recuperar   el   material   de   la   seva   taquilla.   Els   grups-classe  
estaran   convocats   de   forma   escalonada   i   a   l’edifici   entraran   els   alumnes   un   a   un.   Hi   haurà  
professorat   de   l’equip   docent   per   atendre   els   alumnes   que   ho   necessitin.  
 
10.00   (aula   E-33):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   d’Assistència   a   la   direcció    per   recollir  
material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
11.00   (aula   E-38):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   d’Assistència   a   la   direcció    per   recollir  
material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
12.00   (aula   E-15):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   d’Estètica   integral   i   benestar    per  
recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos  
per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
13.00   (aula   E-19):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   d’Estètica   integral   i   benestar    per  
recollir   material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos  
per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
Dilluns   22   de   juny  
 
Aquest   dia   la   biblioteca   estarà   oberta   de   10.00   a   14.00,   perquè   l’alumnat   que   vingui   al   centre  
pugui   retornar   llibres   que   tingui   en   préstec   i   la   clau   de   la   taquilla.  
 
10.00-13.00:   Accés   a   l’alumnat   de    primer   de   batxillerat    perquè   cada   alumne/a   pugui   accedir  
a   la   seva   taquilla.   Els   grups-classe   estaran   convocats   de   forma   escalonada   i   a   l’edifici  
entraran   els   alumnes   un   a   un.   Hi   haurà   professorat   de   l’equip   docent   per   atendre   els   alumnes  
que   ho   necessitin.  
 
10.00   (aula   E-16):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   d’Estilisme    per   recollir   material   i   aclarir  
dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de  
l’equip   docent.  
 
11.00   (aula   E-02):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   d’Estilisme    per   recollir   material   i   aclarir  
dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de  
l’equip   docent.  
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12.00   (aula   E-192):   Accés   a   l’alumnat   de    primer   curs   de   Condicionament   físic    per   recollir  
material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
13.00   (aula   E-23):   Accés   a   l’alumnat   de    segon   curs   de   Condicionament   físic    per   recollir  
material   i   aclarir   dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
Dilluns   29   de   juny  
 
Aquest   dia   la   biblioteca   estarà   oberta   de   10.00   a   13.00,   perquè   l’alumnat   que   vingui   al   centre  
pugui   retornar   llibres   que   tingui   en   préstec   i   la   clau   de   la   taquilla.   Estaran   atesos   per   un  
professor   de   l’equip   docent.  
 
10.00   (pavelló):   Accés   a   l’alumnat   de    Construcció   i   Jardineria    per   recollir   material   i   aclarir  
dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de  
l’equip   docent.  
 
11.00   (aula   E-16):   Accés   a   l’alumnat   del    PFI   d’Imatge   personal    per   recollir   material   i   aclarir  
dubtes   que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de  
l’equip   docent.   Estaran   atesos   per   un   professor   de   l’equip   docent.  
 
12.00   (pavelló):   Accés   a   l’alumnat   d’ Activitats   forestals    per   recollir   material   i   aclarir   dubtes  
que   no   hagi   pogut   resoldre   telemàticament.   Estaran   atesos   per   un   professor   de   l’equip  
docent.  
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