
ANNEX 
 

PLA OBERTURA DE L’INSTITUT ROSETA MAURI DE LA LOCALITAT DE REUS 
 
1.- MARC NORMATIU 
 
 PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN 

LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021. 
 

 INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES 
EDUCATIUS. 

 
- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està 
portant a terme fins al final del curs. 
- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 

- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat 
establertes. 
 

         

 
Adequant-se a les indicacions de les autoritats competents en matèria de salut pública i 
protecció civil, el Departament d’Educació ha acordat obrir els centres educatius a partir 
de l’1 de juny. Aquesta obertura es farà per atendre de forma personalitzada els alumnes 
que ho sol.licitin abans de la finalització del curs 2019-2020, que és el 19 de juny. 
El curs acaba de manera telemàtica , no presencial, per tant no es rependrà l’activitat 
lectiva a les aules.  
Els objectius del Departament són donar suport d’orientació educativa i acompanyament 
tutorial i emocional a l’alumnat. Per la qual cosa, el centre ha acordat el Pla d’Obertura 
següent:  
 
El centre romandrà obert de 9.00 a 13.00 hores. 
 
ESO i 1r BAT 
 
La primera setmana del 2 al 5 de juny 
 
1. Els tutors i tutores rebran els alumnes que hagin d’entrar al centre a recollir algun 
material de la classe. Aquests alumnes hauran de comunicar per endavant als tutors o 
tutores la seva intenció de venir, i aquests o aquestes els concretaran la franja horària per 
assistir . Ho faran de manera individual  i entraran i sortiran amb l’acompanyament de la 
tutora o tutor per dues portes diferents seguint el circuit marcat. Estaran al centre el temps 
imprescindible per realitzar aquesta tasca i seran atesos a les aules grup. 
 
El 2 de juny vindrà 1r ESO, el 3 de juny 2n ESO i 1r BAT, el 4 de juny 3r d’ESO i el 5 de 
juny 4t d’ESO. 
 
2. Durant tota la setmana els alumnes de 4t ESO que necessitin orientació educativa 
demanaran cita prèvia a les orientadores educatives o la TIS, i vindran el dia i hora que 
elles disposin. Aquests alumnes seran atesos a les dues aules de la planta baixa, així com 
al primer despatx. Entraran i sortiran per portes diferents, seguint el circuit, i sempre 
acompanyats per les orientadores i la TIS. 
 
La setmana del 8 al 12 de juny tot el professorat seguirà disponible per a qualsevol 
acompanyament que l’alumnat requereixi. Si és presencial, l’alumnat haurà de demanar 
hora per parlar amb el professor o professora en qüestió. Seran atesos a les aules grup. 



La setmana del 15 al 19 de juny 
 
Sempre amb cita prèvia demanada als tutors i tutores, o altres docents,  els alumnes o 
famílies podran ser atesos de manera personalitzada per solventar qualsevol dubte o 
incidència que es presenti. 
 
Amb els tutors/tutores ,el dia 16 de juny 1r ESO, el 17 2n ESO i 1r BAT, el 18 3r ESO i el 
19 4t ESO. 
 
Les cites prèvies es demanaran al correu electrònic corporatiu de cada docent. 
 
Per preservar la salut de tothom, és obligatori que totes les famílies dels alumnes que 
hagin de venir al centre omplin una declaració responsable. Sense aquesta declaració no 
podran entrar a l’Institut. Igualment hauran de portar mascareta i rentar-se les mans amb 
gel higienitzant al entrar i sortir de l’edifici. Aquest gel està a l’abast de tothom a l’entrada 
al centre, així com a  totes les dependències de l’edifici que es vagin a fer servir. També hi 
trobaran desinfectant i un rotllo de paper a cada espai per poder netejar els espais 
utilitzats. 
 
Hi haurà una empleada de l’empresa de neteja tots els matins per poder desinfectar cada 
dia els espais comuns a la meitat i final de  la jornada, així com totes les instal.lacions i 
material emprats.  
 
. 
2n Batxillerat 
 
Els objectius del Departament són donar suport d’orientació educativa i acompanyament 
tutorial i emocional a l’alumnat. Per la qual cosa, sempre amb cita prèvia demanada als 
tutors i tutores, els alumnes o famílies podran ser atesos de manera personalitzada per 
solventar qualsevol dubte o incidència que es presenti. Aquest fet és extensible a 
qualsevol altre membre del claustre amb qui l’alumnat o famílies necessitin parlar. En 
aquest cas, demanaran cita prèvia al professor o professora en qüestió. 
 
Les cites prèvies es demanaran al correu electrònic corporatiu de cada docent. 
 
El centre vetllarà perquè hi hagi la mínima presencialitat possible a les seves 
instal.lacions. 
 
 
Els alumnes de 2n BAT i/o famílies seran atesos a les aules grup del 1r pis. 
 
Les classes de preparació per a les PAU continuaran de manera telemàtica. 
 
Per preservar la salut de tothom, és obligatori que totes les famílies dels alumnes menors 
d’edat que hagin de venir al centre omplin una declaració responsable. Igualment ho faran 
els majors d’edat. Sense aquesta declaració no podran entrar a l’Institut. Tothom haurà de 
portar mascareta i només podran accedir a l’edifici l’alumne i un progenitor. 
 
Continuem treballant des de casa com fins ara per a qualsevol cosa que necessitin. 

       

 

 
 
 
 
 
 
 



2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 
 

2.1 Alumnat 

 
a) INSTITUTS I CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI, BATXILLERAT, 

FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, DE 
FORMACIÓ D’ADULTS I ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 

 
Diagnosi de la situació actual dels grups i de l’alumnat en base als informes dels tutors/es, 
professorat (seguiment de les activitats no presencials, contactes amb les famílies i 
l’alumnat, etc.) i prenent com a referència les tres modalitats d’activitats que estableixen 
les Instruccions: 

 Acció educativa presencial (4t ESO, 2n BTX, 2n CFGM i CFGS).  

 En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació.  

 Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell.  
 
2.2 Disponibilitat de professionals 
 
En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament 
d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats 
presencials. 
 
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre 
és de:   
 

Docents No docents 

51 2 

 
 
2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  
 
b) INSTITUTS I CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI, BATXILLERAT, 

FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, DE 
FORMACIÓ D’ADULTS I ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 

 
S’ha contactat amb les famílies/alumnes majors d’edat mitjançat els tutors (contacte 
telefònic), mitjançant correu electrònic. 
 
Considerant els contactes amb les famílies/alumnes majors d’edat i la diagnosi 
realitzada el centre es preveu el nombre d’alumnat per cada activitat:  
 

 1 
ESO 

2 
ESO 

3 
ESO 

      

Acció educativa 
presencial 

30 40 20       

Atenció 
personalitzada 

20 25 25       

Atenció grupal, si 
escau 

         

Atenció alumnat en 
petits municipis i 
que ha estat 
“desconnectat” 

         

TOTAL 50 65 45       

 
 
 
 
 
 
 



2.4 Disponibilitat d’espais 
 

. 

 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans 
esmentades: 
 
DEPENDÈNCIA Superfície (m

2
) Observacions 

Aula grup  55  

Aula de psicomotricitat    

Aula d’informàtica    

Aules específiques i/o 
complementàries  

  

Biblioteca    

Gimnàs   No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o 
esportives. 

Menjador   

Aula de música    

Aula de dibuix   

Tallers    

Laboratoris    

Despatx 1 26  

  
2.5 Organització de l’acció educativa presencial.  

 
● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà 

presencialment al centre.  

 

INSTITUTS I CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI, BATXILLERAT, 
FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, DE 
FORMACIÓ D’ADULTS I ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 
 

Calendari 
juny 

4 
ESO 

2 
BAT 

...       

1 5 10        

2 5 10        

3 5 10        

4 5 10        

5 5 10        

          

8 - 5        

9 - 5        

10 - 5        

11 - 5        

12 - 5        

          

15 10 5        

16 10 5        

17 10 5        

18 10 5        

19 10 5        

TOTAL 75 Tots        

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

No farem cap activitat en grup. Tot serà atenció individualitzada o gestions a 
l’administracíó per demanar documentació. 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)  

L’horari del centre és de 9.00 a 13.00. Els alumnes entraran en franges horàries depenent 
de la necessitat d’atenció de cada alumne. 

 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  
 
S’ocuparan les aules grup de tots els nivells. 
 



2.6 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup 
reduït, que preveu el centre educatiu.  
 

Estan especificades e l’elaboració del Pla al començament del document. 
 

 

2.7 Indicar si s’oferirà servei de transport.  
No 

 

2. 8 Informació als professionals. 
Abans de l’obertura del centre, la direcció ha explicat al personal que participarà en les 
activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures 
específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament 
d’Educació. També s’ha enviat carta a les famílies. 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Serveis Territorials  
a Tarragona 
Inspecció d'Educació 
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RESOLUCIÓ de  de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre 
Institut Roseta Mauri. 
 
El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 
2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021 
estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. 
 
Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que 
cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats 
presencials amb els alumnes. 
 
En data 29 de maig de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del contingut Pla 
d’Obertura. 
 
D’acord amb el que s’ha esmentat, 
 
RESOLC: 
 
1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Institut Roseta Mauri de Reus, que s’adjunta a l’annex 
d’aquesta resolució. 
 
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   
 
Reus, 29 de maig de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 


