
 

 

 

 

 

 

PLA D’OBERTURA DEL CENTRE 

EN FASE 2 
 

  



 

 

 

 

 

Aquest Pla d’obertura és una concreció al nostre centre del Pla de Reobertura de Centres 

Educatius en Fase 2 de Desescalada presentat pel Departament d’Educació i validat pel 

PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya). Aquest permet l’obertura de 

centres en grups reduïts d’alumnes, amb les mesures establertes per les autoritats 

sanitàries –tant pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i 

vulnerabilitat d’alumnat, professorat i personal. 

 

L’acció educativa que es durà a terme al nostre centre durant aquestes dues setmanes de 

juny té com a objectiu:  

• El suport lectiu presencial a l’alumnat de 2n de batxillerat. 

• El suport d’orientació i acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat de qualsevol 

nivell educatiu.  

 

La premissa bàsica d’aquest Pla d’obertura és que l’activitat docent de tots els nivells 

educatius continuarà de manera telemàtica fins al final de curs.  

En l’atenció presencial es prioritza als alumnes de quart d’ESO i segon de batxillerat. 

 

Quant a l'alumnat cal tenir present que l’assistència és voluntària i es requereix 

l’autorització del pare, mare o tutor legal per als menors de 18 anys, i la declaració 

responsable per als majors d’edat. 

L’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en paper, excepte 

en casos imprescindibles. 

 

 

  



 

 

 

 

1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ. 

 

Es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes pel Departament d’Educació. 

 

Distanciament físic 

Implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres 

educatius. S’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior 

del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, a diferents 

horaris en funció de l’activitat a realitzar i mantenint la distància per evitar aglomeracions. 

El personal del centre vigilarà el compliment d’aquestes distàncies.  

 

Rentada de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut. Es requerirà rentat de 

mans a l’arribada i a la sortida del centre educatiu, i també es recomanarà abans i després 

d’anar al WC. 

 

Mascaretes 

És obligatòria. Totes les persones que hagin d’accedir al centre hauran de portar mascareta 

higiènica amb compliment norma UNE. 

 

Neteja, desinfecció i ventilació 

Les instal·lacions es ventilaran abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades al 

dia, almenys 10 minuts cada vegada. Si pot ser es deixaran les finestres obertes. Es 

recomana mantenir les portes obertes. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.  

 

 

  



 

 

 

 

2. EL·LABORACIÓ DEL PLA D’OBERTURA 

 

La concreció del Pla de Reobertura de Centres Educatius en Fase 2 de Desescalada per al 

nostre centre es va fer seguint el següents passos: 

1. Enquesta al personal del centre, docent i  o docent, per tal de conèixer la viabilitat 

d’assistir al centre segons les indicacions del PROCICAT. 

2. Informació a les famílies del procediment d’obertura del centre i enquesta per conèixer 

la voluntat d’assistir al centre en la fase 2. 

3. Recull de la informació de totes dues enquestes per l’el·laboració de les assignacions 

horàries i d’espais. 

4. En el cas de 2n de batxillerat, amb l’objectiu de no perjudicar cap alumne, s’ha valorat 

a cada matèria la priorització de la docència presencial o telemàtica en funció de. 

a. Disponibilitat del professorat 

b. Nombre d’alumnes que demanen la presencialitat 

c. Estructura telemàtica en funcionament al llarg del confinament 

d. Nombre d’alumnes que segueix aquesta estructura telemàtica i 

e. En alguns casos, els acords entre l’alumnat i el professorat. 

 

 

 

  



 

 

 

 

3. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) 

 

3.1. ACCIÓ ORIENTADORA A 4t ESO 

 

En iniciar l’aplicació d’aquest Pla d’obertura, que serà com a molt prompte dilluns 8 de 

juny, l’orientació de l’alumnat de 4t ESO ja ha estat realitzada per part dels tutors, doncs 

el període de preinscripció als estudis postobligatoris ja haurà finalitzat. Amb aquesta 

premissa l’acció tutorial s’ha plantejat com a la resta de nivells de l’ESO i a primer de 

batxillerat, atenció individualitzada. 

 

 

3.2. ACCIÓ TUTORIAL INDIVIDUALITZADA A L’ESO 

 

1r ESO 

Nombre d’alumnes que assistiran presencialment al centre de 1r d’ESO: 6 alumnes (4 per 

fer seguiment del curs i 2 per recollir material) 

1rB: divendres 12 de 10 a 12h  a l’aula M4. 

1rC: divendres 12 de 10 a 11h  a l’aula M5. 

1rD: dimarts 16 de 9 a 13h  a l’aula M5. 

 

2n ESO 

Nombre d’alumnes que assistiran presencialment al centre de 2n d’ESO: 2 alumnes (per 

fer seguiment del curs) 

2nE: dilluns 15 de 9 a 11h  a l’aula M5. 

 

3r ESO 

Nombre d’alumnes que assistiran presencialment al centre de 3r d’ESO: 1 alumne (per 

fer seguiment del curs) 

3rD: divendres 12 de 9 a 10h  a l’aula M5. 

 

4t ESO 

Nombre d’alumnes que assistiran presencialment al centre de 4t d’ESO: 4 alumnes (3 per 

fer seguiment del curs i 1 per recollir material) 

4tC: dilluns 8. 

4tD: divendres 12 de 9 a 12h  a l’aula M1. 



 

 

 

 

 

A més s’han demanat dues entrevistes més que es faran telemàticament donada la 

impossibilitat d’assistir al centre per part del tutor. 

 

 

 

  



 

 

 

 

4. BATXILLERAT 

 

4.1. ACCIÓ EDUCATIVA PREPARACIÓ PROVES ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

 

2n BAT 

Han confirmat l’assistència al centre 14 alumnes de 2n de batxillerat per tal de fer classes 

de preparació per a les PAU.  

 

Horari i espais 

 

Assistiran al centre a fer segons el següent horari a les aules M3 i M2: 

 

  Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

9:10   MAT 
M2     MAT 

M2 

9-10:30 ECO 
M3   CAST 

M3 
GEO/QUI 

M3/M2 
GEO 
M3 

10:30-11:30   MATCCSS 
M3     MATCCSS 

M3 

11-12:30       HIST 
M3   

 

  Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

9:10   MAT 
M2     MAT 

M2 

9-10:30 ECO 
M3 

 GEO 
M3 

CAST 
M3 

QUI 
M2 

GEO 
M3 

10:30-11:30   MATCCSS 
M3     MATCCSS 

M3 

11-12:30       HIST 
M3   

 

 

4.2. ACCIÓ TUTORIAL BATXILLERAT 

 

1r BAT 

Les tutores de 1r Batxillerat han fet seguiment de les tutories per videoconferència al llarg 

del període de confinament. En alguns casos s’ha fet la proposta de reorientació cap a 

CFGM i també algun canvi de modalitat de Batxillerat. 

Dos alumnes de 1r de batxillerat han demanat tutoria presencial, una de les quals s’ha 

acordat fer telemàticament i l’altra es farà dijous 11 de 10 a 11h a l’aula M5. 

 



 

 

 

 

 

2n BAT 

Un alumne de 2n de batxillerat ha demanat tutoria individual i ha acordat amb el tutor fer-

la telemàticament. 

 

A més cal tenir en compte que, tant a l’ESO com al batxillerat, cap la possibilitat de que 

fins a final de curs hi hagi alumnat que demani venir al centre a recollir material quan des 

de l’empresa que gestiona el lloguer dels llibres els hi demanin. En aquests casos se’ls 

explicarà i aplicarà el protocol de seguretat per entrar al centre. 

 

 

 

 

El Pla d’obertura del centre ha estat comunicat a la inspecció d’Educació i al Consell Escolar 

del centre. També s’ha publicat a la web del centre i enviat als alumnes i a les famílies. 

 


