
 
       

HORARI PLA D'OBERTURA 

       

Setmana 1 

a 5 juny 

1 juny 2 juny 3 juny 4 juny 5 juny ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

Preparació de 

les aules 

 

4t d'ESO prèvia 

convocatòria 

(9:00 a 10:15, 

11:00-12:15) 

4t d'ESO prèvia 

convocatòria 

(9:00 a 10:15, 

11:00-12:15) 

4t d'ESO prèvia 

convocatòria 

(9:00 a 10:15, 

11:00-12:15) 

AEP (2.5): Acció Educativa Presencial 

(voluntari) per donar suport a la finalització 

d'etapa i tancar l'acompanyament 

personalitzat del seu pas a secundària. Serà 

gradual i no necessàriament permanent. 

Només alumnat convocat. Sempre, prèvia 

convocatòria de tutoria o coordinació de 

nivell. 

       

       

Setmana 8 

a 12 juny 

8 juny 9 juny 10 juny 11 juny 12 juny ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

EAS 1r (9:00 a 

10:45) 

EAS 1r (9:00 a 

10:45) 

EAS 1r (9:00 a 

10:45) 

EAS 1r (9:00 a 

10:45) 

EAS 1r (9:00 a 

10:45) 
AEP (2.5): Acció Educativa Presencial 

(voluntari) per donar suport a la finalització 

d'etapa i tancar l'acompanyament 

personalitzat del seu pas a secundària. Serà 

gradual i no necessàriament permanent. 

Només alumnat convocat. Sempre, prèvia 

convocatòria de tutoria o coordinació de 

nivell. 

EAS 2n 

(11:00-12:45) 

EAS 2n 

(11:00-12:45) 

EAS 2n 

(11:00-12:45) 

EAS 2n 

(11:00-12:45) 

EAS 2n 

(11:00-12:45) 

CF 1r 

(11:00-12:45) 

CF 1r 

(11:00-12:45) 

CF 1r 

(11:00-12:45) 

CF 1r 

(11:00-12:45) 

CF 1r 

(11:00-12:45) 

AA i SIEI 

(11:30-13:00) 

AO i UEC 

(9:00-10:30) 
 

1r Bat A i B 2n 

Bat A i B 

(9:00-10:00) 

 
AP (2.6 primera part): Planificació de les 

actuacions d'Atenció Personalitzada o acció 

tutorial en un grup reduït. És una mesura 

excepcional i no continuada. Només alumnat 

convocat i amb cita prèvia dels pares per 

correu electrònic al tutor. Sempre, prèvia 

convocatòria de tutoria o coordinació de 

nivell. 

cursos ESO 

(9:00 a 10:30, 

11:30-13:00) 

cursos ESO 

(9:00 a 10:30, 

11:30-13:00) 

 

CAFEMN A i B 

FUTBOL i SOS 

EAS 1r i 2n CF 

1r (9:00-10:00) 

 



       

       

Setmana 

15 a 19 

juny 

15 juny 16 juny 17 juny 18 juny 19 juny ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

1r ESO (9:00 a 

10:30, 

11:00-12:30) 

2n ESO (9:00 a 

10:30, 

11:00-12:30) 

3r ESO (9:00 a 

10:30, 

11:00-12:30) 

4t ESO (9:00 a 

10:30, 

11:00-12:30) 

1r BAT o altres 

cursos (9:00 a 

10:30, 

11:00-12:30) 

AT (2.6 segona part): Atenció Tutorial en 

grups reduïts. És una mesura no contínua, 

puntual i compatible amb l'AP. Serà per 

tutoria, recollida de material, retorn de llibres 

i ordinadors. Només alumnat convocat i amb 

cita prèvia dels pares per correu electrònic al 

tutor. Sempre, prèvia convocatòria de 

tutoria o coordinació de nivell. 

   

2 BAT A (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) 

2 BAT A (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) 

AEP (2.5): Acció Educativa Presencial 

(voluntari) per donar suport a la finalització 

d'etapa i tancar l'acompanyament 

personalitzat del seu pas a secundària. Serà 

gradual i no necessàriament permanent. 

Només alumnat convocat. Sempre, prèvia 

convocatòria de tutoria o coordinació de 

nivell. 

   

2 BAT B (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) 

2 BAT B (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) 

       

       

Setmana 

22 a 26 

juny 

22 juny 23 juny 24 juny 25 juny 26 juny ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

2 BAT A (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) 

2 BAT A (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) 

 

2 BAT A (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) 

2 BAT A (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) AEP (2.5): Acció Educativa Presencial 

(voluntari) per donar suport a la finalització 

d'etapa i tancar l'acompanyament 

personalitzat del seu pas a secundària. Serà 

gradual i no necessàriament permanent. 

Només alumnat convocat. 

2 BAT B (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) 

2 BAT B (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) 

 

2 BAT B (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) 

2 BAT B (9:00 a 

10:45, 

11:00-12:45) 

Salvament i socorrisme a l'espera de la confirmació d'obertura 

de platges 

       

 


