
PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT MARIA CANELA 
D’acord amb el Pla d’obertura en FASE 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 del Departament 

d’Educació (validat pel PROCICAT el 20 de maig de 2020) i d’acord amb les  Instruccions per al 
desplegament del Pla i per l’organització de l’obertura dels centres educatius el juny de 2020. 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ ORIENTADORA 
 
L’atenció orientadora a l’alumnat es farà presencialment de forma puntual i voluntària el 
dia 12 juny pels alumnes que finalitzen l’etapa (4t ESO)  presentant la declaració 
responsable de menors de 18 anys i estant al corrent de vacunes. Les famílies dels 
alumnes que no assisteixin presencialment rebran la mateixa informació per correu 
electrònic.  

 
Per a la resta d’alumnes de 1r a 3r d’ESO es pot fer atenció personalitzada del tutor o 
tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell del dia 8 de juny al dia 19 de juny, a 
excepció del dia 12 de juny. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada que 
només es podrà dur a terme amb cita prèvia. Només hi podran assistir el/la tutor/a, el/la 
alumne/a i si és necessari, un únic familiar. La finalitat d’aquesta mesura és oferir un 
acompanyament educatiu i/o emocional personalitzat. 

 
 
ORGANITZACIÓ ESPECÍFICA PEL 12 DE JUNY 
 
El personal a l’Institut previst pel dia 12 de juny 
 
Portarà en tot moment mascareta i guants i vetllarà per complir i fer complir les 
Instruccions per al desplegament del Pla i per l’organització de l’obertura dels centres 
educatius el juny de 2020. 
 
Personal de departament d’educació: 
- 3 tutores  
- 3 membres de l’equip directiu 
- 1 administrativa 
 
Personal extern: 
- 1 operari de neteja 
 
 
Espais on es podrà accedir el dia 12 de juny 
 

- Aula de 1rA 
- Aula de 1rB 
- Aula de 3rA 
- Aula de 3rB 
- Lavabos exteriors 
- Mòdul de secretaria: imprimir, signar notes, lavabos professors. 

  



PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT MARIA CANELA 
D’acord amb el Pla d’obertura en FASE 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 del Departament 

d’Educació (validat pel PROCICAT el 20 de maig de 2020) i d’acord amb les  Instruccions per al 
desplegament del Pla i per l’organització de l’obertura dels centres educatius el juny de 2020. 

 

Organització detallada de 4tA (1a meitat del grup) 
 

4t ESO A 
 

De l’1 al 10 
de la llista 
per ordre 
alfabètic 

DIA 
12 de juny 

HORARI PROFESSIONAL ESPAI 

Pas 1 Entrada i 
Lliurament 
Declaració 
Responsable 

9 hores 1 membre equip 
directiu i tutora 

Plaça Maria 
Canela 

Pas 2 Rentat de 
mans (gel 
hidroalcohòlic) 

A continuació 1 membre equip 
directiu i tutora 

Entrada (per la 
Plaça Maria 
Canela) 

Pas 3 Entrada aula. 
Ocupació de 
llocs 
assenyalats 

A continuació Tutora Aula 1A 

Pas 4 Sortida de 
l’aula. 

9.55 Tutora Tancament  
Aula 1A 

Pas 5 2n rentat de 
mans (gel 
hidroalcohòlic) 

A continuació 1 membre equip 
directiu 

Sortida (pel c/ 
Montserrat) 

Pas 6 Sortida  A continuació 1 membre equip 
directiu 

c/ Montserrat 

Pas 7 Neteja i 
desinfecció 

Al llarg de la 
jornada 

Empresa neteja Lavabos 
exteriors (si 
s’escau) 

Instruccions 
addicionals 

Els alumnes portaran de casa material per escriure (paper i bolígraf) el 
centre no facilitarà material. 
Els alumnes mantindran una distància de seguretat de 2m entre ells si en 
algun cas no fos possible utilitzaran la mascareta. Els alumnes entraran 
al centre amb mascareta se la podran treure un cop asseguts en el lloc 
determinat prèviament, en cas d’aixecar-se del seu lloc se la tornaran a 
posar i també en el moment de sortir per anar a rentar les mans i marxar 
cap a casa. 
Per accedir a l’Institut s’ha d’ estar al dia de pla de vacunació i portar la 
declaració responsable per a menors de 18 anys (imprescindible)  

Neteja i 
desinfecció 
final del dia 

De tots els espai utilitzats i els seu mobiliari. 

 
 

  



PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT MARIA CANELA 
D’acord amb el Pla d’obertura en FASE 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 del Departament 

d’Educació (validat pel PROCICAT el 20 de maig de 2020) i d’acord amb les  Instruccions per al 
desplegament del Pla i per l’organització de l’obertura dels centres educatius el juny de 2020. 

 

Organització detallada de 4tB (1a meitat del grup) 
 

4t ESO B 
 

De l’1 al 10 
de la llista 
per ordre 
alfabètic 

DIA 
12 de juny 

HORARI PROFESSIONAL ESPAI 

Pas 1 Entrada i 
Lliurament 
Declaració 
Responsable 

9.20  hores 1 membre equip 
directiu i tutora 

Plaça Maria 
Canela 

Pas 2 Rentat de 
mans (gel 
hidroalcohòlic) 

A continuació 1 membre equip 
directiu i tutora 

Entrada (per la 
Plaça Maria 
Canela) 

Pas 3 Entrada aula. 
Ocupació de 
llocs 
assenyalats 

A continuació Tutora Aula 3A 

Pas 4 Sortida de 
l’aula. 

10.15 hores Tutora Tancament  
Aula 3A 

Pas 5 2n rentat de 
mans (gel 
hidroalcohòlic) 

A continuació 1 membre equip 
directiu 

Sortida (pel c/ 
Montserrat) 

Pas 6 Sortida  A continuació 1 membre equip 
directiu 

c/ Montserrat 

Pas 7 Neteja i 
desinfecció 

Al llarg de la 
jornada 

Empresa neteja Lavabos 
exteriors (si 
s’escau) 

Instruccions 
addicionals 

Els alumnes portaran de casa material per escriure (paper i bolígraf) el 
centre no facilitarà material. 
Els alumnes mantindran una distància de seguretat de 2m entre ells si en 
algun cas no fos possible utilitzaran la mascareta. Els alumnes entraran 
al centre amb mascareta se la podran treure un cop asseguts en el lloc 
determinat prèviament, en cas d’aixecar-se del seu lloc se la tornaran a 
posar i també en el moment de sortir per anar a rentar les mans i marxar 
cap a casa. 
Per accedir a l’Institut s’ha d’ estar al dia de pla de vacunació i portar la 
declaració responsable per a menors de 18 anys (imprescindible)  

Neteja i 
desinfecció 
final del dia 

De tots els espai utilitzats i els seu mobiliari. 

 
 
  



PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT MARIA CANELA 
D’acord amb el Pla d’obertura en FASE 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 del Departament 

d’Educació (validat pel PROCICAT el 20 de maig de 2020) i d’acord amb les  Instruccions per al 
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Organització detallada de 4tA (2a meitat del grup) 
 

4t ESO A 
 

De l’11 al 20 
de la llista 
per ordre 
alfabètic 

DIA 
12 de juny 

HORARI PROFESSIONAL ESPAI 

Pas 1 
 

Entrada i 
Lliurament 
Declaració 
Responsable 

10.30 hores 1 membre equip 
directiu i tutora 

Plaça Maria 
Canela 

Pas 2 Rentat de 
mans (gel 
hidroalcohòlic) 

A continuació 1 membre equip 
directiu i tutora 

Entrada (per la 
Plaça Maria 
Canela) 

Pas 3 Entrada aula. 
Ocupació de 
llocs 
assenyalats 

A continuació Tutora Aula 1B 

Pas 4 Sortida de 
l’aula. 

11.25 Tutora Tancament  
Aula 1B 

Pas 5 2n rentat de 
mans (gel 
hidroalcohòlic) 

A continuació 1 membre equip 
directiu 

Sortida (pel c/ 
Montserrat) 

Pas 6 Sortida  A continuació 1 membre equip 
directiu 

c/ Montserrat 

Pas 7  2a Neteja i 
desinfecció 

Al llarg de la 
jornada 

Empresa neteja Lavabos 
exteriors (si 
s’escau) 

Instruccions 
addicionals 

Els alumnes portaran de casa material per escriure (paper i bolígraf) el 
centre no facilitarà material. 
Els alumnes mantindran una distància de seguretat de 2m entre ells si en 
algun cas no fos possible utilitzaran la mascareta. Els alumnes entraran 
al centre amb mascareta se la podran treure un cop asseguts en el lloc 
determinat prèviament, en cas d’aixecar-se del seu lloc se la tornaran a 
posar i també en el moment de sortir per anar a rentar les mans i marxar 
cap a casa. 
Per accedir a l’Institut s’ha d’ estar al dia de pla de vacunació i portar la 
declaració responsable per a menors de 18 anys (imprescindible)  

Neteja i 
desinfecció 
final del dia 

De tots els espai utilitzats i els seu mobiliari. 

 
  



PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT MARIA CANELA 
D’acord amb el Pla d’obertura en FASE 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 del Departament 

d’Educació (validat pel PROCICAT el 20 de maig de 2020) i d’acord amb les  Instruccions per al 
desplegament del Pla i per l’organització de l’obertura dels centres educatius el juny de 2020. 

 

Organització detallada de 4tB (2a meitat del grup) 
 

4t ESO B 
 

De l’11 al 19 
de la llista 
per ordre 
alfabètic 

DIA 
12 de juny 

HORARI PROFESSIONAL ESPAI 

Pas 1 Entrada i 
Lliurament 
Declaració 
Responsable 

10.50  hores 1 membre equip 
directiu i tutora 

Plaça Maria 
Canela 

Pas 2 Rentat de 
mans (gel 
hidroalcohòlic) 

A continuació 1 membre equip 
directiu i tutora 

Entrada (per la 
Plaça Maria 
Canela) 

Pas 3 Entrada aula. 
Ocupació de 
llocs 
assenyalats 

A continuació Tutora Aula 3B 

Pas 4 Sortida de 
l’aula. 

11.45 hores Tutora Tancament  
Aula 3B 

Pas 5 2n rentat de 
mans 

A continuació 1 membre equip 
directiu 

Lavabos 
exteriors 

Pas 6 Sortida  A continuació 1 membre equip 
directiu 

c/ Montserrat 

Pas 7  2a Neteja i 
desinfecció 

Al llarg de la 
jornada 

Empresa neteja Lavabos 
exteriors (si 
s’escau) 

Instruccions 
addicionals 

Els alumnes portaran de casa material per escriure (paper i bolígraf) el 
centre no facilitarà material. 
Els alumnes mantindran una distància de seguretat de 2m entre ells si en 
algun cas no fos possible utilitzaran la mascareta. Els alumnes entraran 
al centre amb mascareta se la podran treure un cop asseguts en el lloc 
determinat prèviament, en cas d’aixecar-se del seu lloc se la tornaran a 
posar i també en el moment de sortir per anar a rentar les mans i marxar 
cap a casa. 
Per accedir a l’Institut s’ha d’ estar al dia de pla de vacunació i portar la 
declaració responsable per a menors de 18 anys (imprescindible)  

Neteja i 
desinfecció 
final del dia 

De tots els espai utilitzats i els seu mobiliari. 

 
 
 


