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RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del 
centre INSTITUT TORREFORTA de Tarragona 

 

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 27 de maig de 2020, el director 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 TORREFORTA de Tarragona, que s’adjunta 
a l’annex d’aquesta resolució. 

 

2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   

 

Tarragona, 27 de maig de 2020 

 

El director de l’Institut Torreforta 
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ANNEX 

 

PLA OBERTURA DE L’INSTITUT TORREFORTA DE TARRAGONA 

 

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. 

2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

2.1 Alumnat 

A) L’objectiu d’aquesta reobertura en aquest període de desescalada és dur-
hi a terme les activitats següents: 

1. Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en grups de 15 
alumnes com a màxim, en els casos següents: alumnes que acaben etapa i obtenen 
titulació (en el nostre cas 4t d’ESO i 2n de Batxillerat) o han de superar proves d’accés 
(PAAU) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. Això comporta 
l’obertura de l’institut amb un retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats.  

2. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels 
estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim 
especial). En el cas de l'alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la 
preparació per a les PAAU. 

3. Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. 
Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun 
espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de 
retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula.  

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 4 
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2.3 ORGANITZACIÓ 

Aquest apartat contempla l’acolliment i la previsió d’alumnat que assistiran 
presencialment al centre així com la disponibilitat d’espai. També la regulació 
dels temps d’entrada i sortida del centre  

 

B) Reobertura del centre: 2 de juny 

  4t ESO  

2-8 de juny: ORIENTACIÓ (amb cita prèvia) 

ORIENTACIÓ 4t ESO: es condicionaran les aules INFO 1 i 2 per si calgués 
donar suport per fer les preinscripcions CFGM, CFGS i BAT. 

 Dilluns 

1 

Dimarts 

2 

Dimecres 

3 

Dijous 

4 

Divendres 

5 

Dilluns 

6 

9.30h-10.30h  

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓ 
4t A 

 

 

 

ORIENTACIÓ 
4t B 

 

 

 

ORIENTACIÓ 
4t C 

 

 

 

ORIENTACIÓ 
4t D 

 

 

 

ORIENTACIÓ 
4t E 

 

10.30h-11.30h 

11.30h-12.30h 

 

9-15 de juny: atenció personalitzada TUT (amb cita prèvia) 

 Dimarts 

9 

Dimecres 

10 

Dijous 

11 

Divendres 

12 

Dilluns 

15 

9.30-10.30  

Atenció TUT 

4t A 

 

Atenció TUT 

4t B 

 

Atenció TUT 

4t C 

 

Atenció TUT 

4t D 

 

Atenció TUT 

4t E 10.30-11.30 

 

• Entrada i sortida per tal de garantir el distanciament: porta principal 
(c/ Móra d’Ebre, s/n). Si hi hagués molta afluència d’alumnat es 
contemplen altres possibilitats d’entrada i sortida. 

 2n BAT 

3-16 de juny: ACTIVITATS PREPARACIÓ PAUS 

• Entrada i sortida per tal de garantir el distanciament 

2n BAT A i B: porta principal (c/ Móra d’Ebre, s/n) Si hi hagués molta 
afluència d’alumnat es contemplen altres possibilitats d’entrada i sortida. 
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2n BAT A 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9-10 Ha ESP  

QUÍMICA 

DIB. TEC. 

Ha MUS 

Ha ESP ANG 

10-11 

LLATÍ 

MATES CCSS 

MATES 
 

ANG 
FÍSICA 

C.TERRA 

LLATÍ 

MATES CCSS 

MATES 

FÍSICA 

C.TERRA 

11-12 

Ha MUS 

BIO 

TEC. IND. 

EOIE 

Ha ART 
 

EOIE 

Ha ART 

QUÍMICA 

DIB. TEC. 

BIO 

TEC. IND. 

 

2n BAT B 
 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9-10 
  

QUÍMICA 

DIB. TEC. 

Ha MUS 

ANG Ha ESPANYA 

 

10-11 

LLATÍ 

MATES CCSS 

MATES 
 

ANG FÍSICA 

C.TERRA 

LLATÍ 

MATES CCSS 

MATES 

FÍSICA 

C.TERRA 

11-12 Ha MUS 

BIO 

TEC. IND. 

EOIE 

Ha ART 
 

Ha ESPANYA EOIE 

Ha ART 

QUÍMICA 

DIB. TEC. 

BIO 

TEC. IND. 

 

2. 4 Informació als professionals. 

C) Requisits per a l’assistència 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. (portar 
signada la declaració responsable tant si és menor o major d’edat) 

• Ús de mascareta obligatori. Si no es porta, no es podrà accedir al centre. 

• S’accedirà al centre en filera per tal de mantenir el distanciament entre 
alumnat.  
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• Rebuda de l’alumnat a l’aula corresponent per part del/de la docent. Tal 
com arribaran a l’aula seuran en el lloc que els assigni el/la docent (criteri: tal 
com entren seuen d’esquerra a dreta) 

• Organització del calendari i l’activitat de suport i/o acompanyament 
corresponent a la reobertura del centre en FASE 2. 

 

ASSISTÈCIA PRESENCIAL 

FRANJA HORÀRIA 4t ESO: 

9.30h-12.30h (1a setmana: ORIENTACIÓ; cita prèvia) 

9.30h-11.30h (2a setmana: ATENCIÓ TUTORIAL; cita prèvia individual o petit grup) 

FRANJA HORÀRIA 2n BAT: 

9.00h-12.00h. Hi haurà matèries en què el professorat no podrà assistir al centre per motius 
justificats; en aquests casos, a partir de les 12.30h es podrà convenir un horari virtual pactat 
amb el/la professor/a corresponent. 

La franja horària serà d’1h per a cada matèria. 

En finalitzar les sessions, l’alumnat marxa de la mateixa manera i pel mateix lloc per 
on han accedit al centre, guardant sempre la distància entre ells. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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