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PLA DE REOBERTURA DE CENTRE (JUNY 2020) 
 

 
1. Organització de l’acció educativa presencial. 

 
Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre. 
78% 
 
Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre. 
No disposem d’aquesta informació en aquests moments. 
 
Mesures de seguretat 
Seguirem les establertes en la instrucció per a l’organització de l’obertura dels centres 
educatius, juny 2020, annex 1. 
 
Espais. 
 
S’ habilitaran espais de la planta baixa per a l’atenció a l’alumnat i les famílies: 5 aules, 
biblioteca, oficines, sala polivalent (menjador). 
Per als docents: espais dels departaments didàctics, sala de professors i despatxos de 
direcció i cap d’estudis. 
S’ha indicat l’aforament de cada espai i es procedirà a la neteja i desinfecció prèvia. 
S’obrirà el lavabo del pati, per als alumnes, i els del professorat de la planta baixa. 
 
 
Calendari d’activitats presencials previstes. 
 
Es preveu entrar en fase 2 del dia 8 de juny. 
El curs 2019-2020, a nivell lectiu acabarà en format telemàtic el 19 de juny: classes, 
exàmens, ....  
Totes les reunions de professors, sessions d'avaluació, traspàs de primària i claustres es 
faran de manera telemàtica.  
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- Activitats presencials: 
 
Horari obertura centre:  
del 8 al 12 de juny: de 9 a 13h 
A partir del 15 de juny: de 8.30 a 14h 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8 9 10 11 12 

Treball presencial dels docents (carpetes de tutoria, planificació curs 20-21, buidar aules, 
exposicions passadissos..), és a dir qualsevol activitat que requereixi assistir al centre, sempre 
respectant l’aforament dels espais previstos. Hi ha un cartell a cada espai que indica l’aforament 
permès. 

15 
 
1r ESO 
 
entrevistes 
individuals 
 
 

16 
 
2n ESO 
 
entrevistes 
individuals 

17 
 
3r ESO 
 
entrevistes 
individuals 

18 
 
4t ESO 
 
entrevistes 
individuals 

19 
 
1r batxillerat 
 
entrevistes 
individuals 

Les entrevistes individualitzades tindran l’objectiu d’oferir una atenció personalitzada 

Possibilitat d’atenció individualitzada o grup reduït, sempre amb cita prèvia per acompanyament 
personalitzat (especialment al sector vulnerable) o acompanyament emocional amb el suport 
d’orientació o EAP, alumnat repetidor,... 

22 
 
Retorn llibres, 
ordinadors, buidar 
taquilles, sobre 
matrícula...per 
tothom que no 
hagi vingut a fer 
entrevista, amb 
cita prèvia 

23 
 
Retorn llibres, 
ordinadors, buidar 
taquilles, sobre 
matrícula...per 
tothom que no 
hagi vingut a fer 
entrevista, amb 
cita prèvia 
 
 
 
 

24   
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2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en 
grup reduït que preveu l’institut. 

 
ESO i 1r de batxillerat 

 
Del 15 al 19 de juny, els tutors i cotutors oferiran una atenció personalitzada, en un dia i a 
una hora programada de màxim 15 minuts, on podrà afegir-se un únic familiar. 
 
La finalitat d’aquesta entrevista és fer un acompanyament educatiu i emocional 
personalitzat i, formular un pla per a cada alumne que li permeti afegir un contingut 
formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs. També és molt 
important de fer un recordatori del procés de matrícula (se li lliurarà tota la informació en 
un sobre: dates, quota, documentació...) 
 
Del 8 al 12 de juny, les conserges trucaran a cada alumne per informar de l’entrevista 
individual que tindrà lloc la setmana del 15 al 19 de juny. 
 
 
En aquesta trucada s’Informarà a la família sobre els temes següents: 
 

- L’entrevista és voluntària però molt convenient. 
- Durarà un màxim de 15 minuts i, es farà únicament, en l’horari assignat. 
- Es recordaran les normes de seguretat: cal portar mascareta, només pot 

acompanyar-lo un únic familiar, cal signar el full de declaració responsable 
- En aquesta entrevista el tutor o cotutor farà una valoració personal del curs i se li 

donarà un sobre amb la informació per realitzar la matrícula.  
- L’alumne ha de retornar els llibres de text i, en acabar, podrà buidar la taquilla i 

recollir els seus objectes personals. 
 

Les conserges disposaran d’unes graelles on aniran apuntant les persones que vindran a 
l’entrevista, a partir de les quals es faran els horaris d’atenció. 
 
L’assistència és voluntària, només per a l’alumne. Però caldrà que signi una declaració 
responsable (seguint el model del Departament) abans d’entrar a l’institut. 
 
En el cas que un tutor o cotutor no pugui assistir al centre per estar exempt de la part 
presencial, es buscarà un docent de l’equip docent. També es preveurà personal docent 
de guàrdia per vetllar perquè es compleixin les normes de seguretat (distància, 
mascaretes, ocupació espais…)  
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Els dies 22 i 23 de juny, amb cita prèvia, els alumnes que no han vingut a les entrevistes 
podran accedir al centre per: 

- retornar llibres 
- buidar taquilles 
- recollir la informació matrícula 
- retornar ordinadors o tauletes 

 
2n de batxillerat 

 
S’estudiarà amb alumnes i professors, la possibilitat de fer alguna sessió presencial de 
preparació de les PAAU 
 
Difusió del pla 
 

- Pàgina web 
- Trucada a cada família (conserges) 
- Mail a les famílies des de direcció 
- Classe tutoria 8 a 12 juny, el tutor informarà els alumnes 

 
 


