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INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG

PLA D’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS 

EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, els protocols establerts pel
PROCICAT,  amb  l’acompanyament  de  la  inspecció  educativa  i  amb
recolzament  del  claustre  i  consell  escolar  hem  elaborat  el  següent  pla
d’obertura.

1. PREVISIÓ DE PERSONES

Nombre  de  professionals  (docents  i  no  docents)  que  pot  fer  atenció
presencial al centre

 Dades  internes  de  centre  a  partir  de  la  declaració  responsable  del
personal  docent  i  no  docent  que  distingeix  entre  GV  NO  (grup  no
vulnerable que pot participar en les activitats presencials) i GV SÍ (grup
vulnerable  que  no  pot  participar  en  les  activitats  presencials  que  es
preveuen).

2. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL

2.1.  Nombre  d’alumnes  dels  nivells  previstos  pel
Departament  d’Educació  que  assistirà  presencialment  al
centre.

ESO:  360 (màxim 15 per grup).

            BATXILLERAT: 109 (màxim 15 per grup).
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2.2. Organització d’alumnes i del professorat

 La rebuda de l’alumnat es farà a l’aula de grup per part del tutor/a i
l’orientador/a del centre.

 Arribada a l’institut amb mascareta pròpia.
 Entrada esglaonada  per  la  porta  principal  seguint  les  indicacions del

personal del centre: neteja de mans, distància de seguretat, recorregut
per dins el centre...

 Distància de seguretat en tot el recinte: passadissos, aula...

2.3.  Horaris  dels  grups  (indicant  l’horari  d’entrada  i  sortida  i
d’esbarjo)

Horari de 9 a 13 h.

Calendari:

 dia 3 de juny: 2n de batxillerat
 dia 19 de juny: 1r i 2n d’ESO
 dia 22 de juny: 3r i 4t d’ESO
 dia 23 de juny: 2n de batxillerat
 dia 25 de juny: 1r de batxillerat

        Entrades esglaonades en horaris que s’anunciaran la setmana anterior.

2.4. Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe

 Aules de grup-classe únicament durant el temps de fer tutoria i 
acompanyament.
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3. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ 
PERSONALITZADA O ACCIÓ INDIVIDUAL EN GRUP REDUÏT

L’alumnat que necessite atenció personalitzada haurà de trucar al telèfon de
l’institut per tal de coordinar la seua presència i espais de reunió.

Tel. 877 060 058

L’institut es posarà en contacte amb la persona interessada per determinar dia i
hora de reunió. 

L’alumnat haurà de portar la declaració responsable i seguirà en tot moment les
indicacions del personal del centre, tal com s’exposen en l’apartat 2.2. d’aquest
pla.

L’institut també sol·licitarà la presència de l’alumnat que crega convenient i es
posarà en contacte amb ells per determinar l’hora de la reunió.

4. SERVEI DE TRANSPORT

No s’oferirà transport escolar.

Josep-Ramon Subirats Ferré

Director

Institut Cristòfol Despuig

Tortosa, 27 de maig de 2020


