
 

PLA D’OBERTURA DE CENTRE 
 

INSTITUT RAMON DE LA TORRE  
TORREDEMBARRA 

 
Aquest Pla d’obertura ha estat elaborat per la Direcció del centre amb l'acompanyament de la               

inspecció educativa previ a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat. 

 

En el moment de redactar aquest pla s’han tingut en compte totes les aportacions dels diversos                

sectors de la comunitat educativa. D’una banda, s’ha realitzat una enquesta a totes les famílies del                

centre i al professorat i personal d'administració i serveis per tal d’incorporar i en tenir en compte                 

les seves situacions. 

 

De l’altra banda, prèviament s’ha informat al Claustre, al Consell Escolar i a tota la comunitat                

educativa. Posteriorment, s’ha publicat a la web i les xarxes socials, acompanyat d’una infografia              

resum del Pla d’obertura i de les Mesures de seguretat. 

 
1. MARC NORMATIU 

 

● Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs               
2019-2020  
 

● Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius. 
 

● Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius            
d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb              
motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 
 

A destacar:  
1. El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
2. Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està             

portant a terme fins al final del curs. 
3. L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 
4. Es fa constar explícitament  les mesures de seguretat establertes. 
5. No hi haurà servei de transport escolar. 

 
 
 
 

 



 

2. ORGANITZACIÓ I PREVISIÓ 
 

2.1. Alumnat 
 

● Acció educativa presencial (4t ESO, 2n Batxillerat, 2n CFGM i CFGS).  
● Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell.  

 
2.2 Organització de l’acció educativa presencial  

 
Calendar

i juny 
4 ESO 2  

BAT 
2 

CFGM 
2 

CFGS 
1 

ESO 
2 

ESO 
3 

ESO 
1 BAT 1 

CFGM 
1 

CFGS 
PFI 

1            
2            
3  X X X        
4            
5            
            

8  PAU*          
9 A i B PAU*          

10 C i D PAU*          
11  PAU*     X     
12  PAU*    X      

            
15  PAU*   X       
16  PAU*       X X  
17  PAU*          
18  PAU*          
19  PAU*      X   X 

 
PAU* presencial sota demanda. Hi ha un horari (presencial/telemàtic). 
X: Si hi ha cites prèvies es prioritzen els dies marcats per a cada curs, entre 9.00 i 13.30h. 
 

2n BAT - PRESENCIAL - DIMECRES 3 de JUNY 

 

Dimecres 3 de juny  
Què es farà? 

● Acompanyament de la tutora/altre membre de l’equip docent.  
● Informació per part del Cap d’Estudis Adjunt de les proves PAU. 
● Resolució de dubtes sobre el final de curs. 
● Recollida del propi material dels armariets. 
● Retorn de les claus dels armariets (recordar-los que si no la lliuren, hauran de portar 3,5€). 
● Retorn de llibres del centre (biblioteca). 

 
Com es farà? 

● Convocatòria de les famílies via DINANTIA. 



 

● Confirmació de l'assistència.  
● Accés, estada i sortida al centre (veure punt 3: Mesures de seguretat). 

 
Horari del dimecres 3 de juny:  
10.00 - 11.00: 2n BAT A (Aula segon 2n BAT A -  FSV). 
11.30 - 12.30:  

- 2n BAT B (Primer mig grup aula 2n BAT B - VHA). 
- 2n BAT B (Segon mig grup aula 1r BAT B - FSV). 

 

1 - 19 de juny  
● Proves/treballs de recuperació extraordinàries telemàtiques, segons calendari (2 a 11 juny). 
● Classes preparació PAU telemàtiques. 
● Classes preparació PAU presencials, segons demanda de l’alumnat (8 al 19 de juny). 

 

2n CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ GESTIÓ ADMINISTRATIVA - PRESENCIAL -           
DIMECRES 3 de JUNY 

 
Dimecres 3 de juny  
Què es farà? 

● Acompanyament de la tutor/altre membre de l’equip docent.  
● Resoldre dubtes sobre el final de curs. 
● Recollida del propi material dels armariets. 
● Retorn de les claus dels armariets (recordar-los que si no la lliuren, hauran de portar 3,5€). 
● Retorn de llibres del centre (biblioteca). 

 
Com es farà? 

● Convocatòria de les famílies via DINANTIA. 
● Confirmació de l'assistència.  
● Accés, estada i sortida al centre (veure punt 3: Mesures de seguretat). 

 
Horari del dimecres 3 de juny:  
10.30 - 11.30: Grup de 2n CFGM - CLT. 
Si són més de 15 alumnes s’han de repartir en dos aules: 

- Primer mig grup aula ADM 1 - CLT. 
- Segon mig grup aula ADM 2 - LRE. 

 
 



 

2n CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ADMINISTRACIÓ I FINANCES -          
PRESENCIAL - DIMECRES 3 de JUNY 

 
Dimecres 3 de juny  
Què es farà? 

● Acompanyament del tutor/altre membre de l’equip docent.  
● Resoldre dubtes sobre el final de curs. 
● Recollida del propi material dels armariets. 
● Retorn de les clau dels armariets (recordar-los que si no la lliuren, hauran de portar 3,5€). 
● Retorn de llibres del centre (biblioteca). 

 
Com es farà? 

● Convocatòria de les famílies via DINANTIA. 
● Confirmació de l'assistència.  
● Accés, estada i sortida al centre (veure punt 3: Mesures de seguretat). 

 
Horari del dimecres 3 de juny:  
12.00 - 13.00: Grup de 2n CFGS - LRE.  

- ADM 2, en cas que no s’hagi utilitzat l’aula abans. Si s’ha utilizat, 2n ESO A - LRE.  
 

4t ESO - PRESENCIAL -  DIMARTS 9 I DIMECRES 10 de JUNY 

 

IMPORTANT 
El seguiment de les classes i el treball fins a final de curs seguirà sent telemàtic:  

● Finalització de les tasques del 3r trimestre.  
● Activitats de consolidació i recuperació del curs. 

 
Què es farà? 

● Acompanyament de la tutora/altre membre de l’equip docent/directiu.  
● Resoldre dubtes d’orientació. 
● Resoldre dubtes sobre el final de curs. 
● Retorn de llibres en préstec. 
● Recollida del propi material dels armariets. 
● Retorn de les claus dels armariets (recordar-los que si no la lliuren, hauran de portar 3,5€). 
● Retorn de llibres del centre (biblioteca). 

 
Com es farà? 

● Convocatòria de les famílies via DINANTIA. 



 

● Confirmació de l'assistència.  
● Accés, estada i sortida al centre (veure punt 3: Mesures de seguretat). 

 
Horari dimarts 9 de juny - 4t ESO A i B:  
10.00 - 11.00:  

- 4t ESO A (primer mig grup. Aula: 4t ESO A. NRP). 
- 4t ESO A (segon mig grup. Aula: 4t ESO C. MVG). 

 
11.30 - 12.30: 

- 4t ESO B (primer mig grup. 4t ESO B. MVG). 
- 4t ESO B (segon mig grup. 4t ESO D. JGL). 

 
Horari dimecres 10 de juny - 4t ESO C i D:  
10.00 - 11.00:  

- 4t ESO C (primer mig grup. Aula: 4t ESO C. MVG). 
- 4t ESO C (segon mig grup. Aula: 4t ESO A. JGL). 

 
11.30 - 12.30: 

- 4t ESO D (primer mig grup. 4t ESO D. JMRD). 
- 4t ESO D (segon mig grup. 4t ESO B. MVG). 

 

1r, 2n i 3r ESO - 1r Bat, 1r CFGM i 1r CFGS - PFI 

 
Accions a realitzar:  

1. El curs 2019/2020 seguirà a nivell lectiu en format telemàtic com s’ha realitzat fins ara i                
acabarà el 19 de juny per a tot l’alumnat (seguiment agenda de tasques i enviament,               
mateixes videoconferències, etc).  

● No es faran classes lectives ni exàmens presencials a l’Institut.  
● Finalització de les tasques del 3r trimestre.  
● Activitats de consolidació i recuperació del curs.  

 
2. Cita prèvia amb les famílies - Tutories individualitzades 

El centre obrirà per oferir tasques d’acompanyament, de tutoria individualitzada i           
orientació. Aquestes trobades són de caràcter puntual i no continu. L’assistència per part             
de l’alumnat és voluntària. Solament es pot accedir al centre amb CITA PRÈVIA.  

● Les famílies que així ho desitgin, poden contactar amb el tutor/a i aquest els donarà               
una cita prèvia (a partir del dia 8 de juny, exceptuant els grups anteriorment citats). 

● Per tenir un recull de totes les cites que es donen i gestionar l'assistència de               
persones diàries al centre, hem creat un excel compartit amb consergeria, tutors i             



 

Direcció. Tant tutors com consergeria han d'omplir el document tant bon punt les             
famílies confirmin una cita, per tal de no solapar-nos. 

● Les cites no es poden donar els dies/hores que hi ha sessions presencials i juntes               
d’avaluació. 

● Si hi ha algun professor que vol parlar amb alguna família/alumne en especial, que              
ho comuniqui al tutor/a de l'alumne. Una vegada acordada la cita, el tutor/a l'haurà              
de registrar a l'excel. 

● L'horari de les cites prèvies és de 9 a 13.30.  
● Les cites prèvies són solament per a reunir-se amb un alumne i, si escau,              

acompanyat d'un familiar. 
 

3. Recull de llibres/claus d’armariets 
● Si el motiu de la visita és només recollir material, les famílies poden trucar 

directament al 977 64 24 02 de 9h a 14h i els donaran cita des de consergeria. 
● Per aquelles famílies que tenen llibres en préstec, des de Consergeria els            

contactaran per a què en facin el retorn.  
● Si els alumnes venen al centre per un altre motiu, poden retornar els llibres.  

 
3. MESURES DE SEGURETAT 

 
ALUMNAT 
 

● PROCEDIMENT PREVI A L’ENTRADA AL CENTRE  (Porta principal) 
○ L’entrada al centre és individual i en filera, respectant la distància de seguretat de 2               

metres. 
○ La mascareta és obligatòria, s’ha de portar posada cadascú de casa i dur-la dins              

del centre. 
○ Caldrà netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada. 
○ Es mesurarà la temperatura corporal abans d’entrar al centre. 

 

● DESPLAÇAMENTS DINS EL CENTRE  
○ Per anar a l’aula, cal seguir el circuit establert. 
○ Sempre ens hem de moure per la part dreta del camí establert. 
○ Per pujar al primer o segon pis, s’han d’utilitzar les escales del vestíbul. 
○ Per baixar a planta baixa, s’ha d'utilitzar les escales del fons (escales pati). 

 

● DINS L’AULA 
○ Heu d'ocupar els llocs assignats i mantenir la distància de seguretat mínima de 1,5              

metres amb qualsevol persona. 
○ En cas que es pugui garantir la distància mínima de seguretat es pot optar per no                

portar mascareta dins de l’aula. 
○ Cada alumne portarà el seu material, no es pot compartir material. 



 

○ Preferiblement deixar les finestres obertes. 
○ Dins de l’aula hi haurà un pot de gel hidroalcohòlic i un pot amb líquid desinfectant i                 

un rotllo de paper, paperera. 

 

● PROCEDIMENT SORTIDA CENTRE (Porta del pati de les pistes) 
○ Per sortir de l'aula també estareu acompanyats pel professor fins la sortida del             

centre i seguireu el circuit establert. 
○ Sempre ens hem de moure per la part dreta del camí establert. 
○ Per baixar a planta baixa, s’ha d'utilitzar les escales del fons (escales pati). 
○ Sortir del centre per la porta del pati de les pistes. 

 
PROFESSORAT 

 

● PROCEDIMENT PROFESSORAT ENTRADA/ SORTIDA CENTRE  
○ S’haurà d’entrar i sortir per la porta lateral (si deixeu el cotxe parquing heu d’entrar               

també per la porta lateral). 
○ La mascareta és obligatòria i s’ha de portar posada cadascú de casa i dur-la dins               

del centre. Qui en necessiti, li proporcionarem una mascareta des del centre. 
○ Caldrà netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que tindreu damunt d’una taula a             

la porta lateral (o aigua i sabó als WC). 

 

● DINS DE L’AULA 
○ En cas que es pugui garantir la distància mínima de seguretat es pot optar per no                

portar mascareta dins de l’aula. 
○ Preferiblement deixar les finestres obertes. 
○ Dins de l’aula hi haurà un pot de gel hidroalcohòlic i un pot amb líquid desinfectant i                 

un rotllo de paper, paperera. 

 

● SORTIDA ALUMNAT DEL CENTRE 
○ Un cop acaba la classe, cal acompanyar l’alumnat a la sortida. 

 


