
          PLA D’OBERTURA EN FASE II PER covid-19 

 

Seguint les INSTRUCCIONS del Departament d’Educació, plantegem una sèrie 

d’accions per tal d’assolir el objectius que es plantegen: 

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa 

educativa que suposa una titulació (6è d’EP, 4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n 

de cicles formatius professionals i artístics, adults i idiomes).  

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en 

cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

Concreció del Pla d’obertura (fase II de desecalada) 

1- L’escola ofereix la possibilitat a les famílies que ho sol·licitin,  que els seus 

fills/filles d’Educació Infantil puguin assistir  a l’escola per facilitar que els 

seus pares/mares puguin treballar. 

En aquest cas hauran de signar una declaració responsable de 

conciliació. 

2- Per als alumnes que finalitzen una etapa educativa es garantirà 

l’acompanyament i assessorament individualitzat de manera telemàtica, 

com fins ara i es possibilitarà l’assistència a l’escola en funció de l’edat i 

les activitats programades. 

3- Per a tots els alumnes que hagin deixat material i que el vulguin recollir.  

Per garantir les mesures marcades pel Departament de Salut i el 

Departament d’Educació s’establirà un calendari i uns horaris per facilitar 

l’accés a l’escola dels alumnes a partir del moment en que s’entri en la 

fase II de la desecalada.  

En tots els casos, les famílies hauran de signar una Declaració responsable o els 

mateixos alumnes en cas de ser majors d’edat, per poder accedir al Col·legi.  

 

Planificació d’activitats per als nivells de final d’etapa: 

La concreció d’aquestes activitats es donarà a conèixer  a les famílies abans 

d’entrar en fase II i es podrà modificar en funció de la situació sanitària i de les 

demandes concretes de les famílies. 
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Etapa 

 

nivell Activitats previstes modalitat 

Educació 

Infantil 

tots  Acollida (prèvia sol.licitutd) 

 Recollida de material i 

comiat 

 Acompanyament 

emocional i tutories 

personalitzades i/o en grup 

 Acompanyament 

psicopedagògic (escola de 

famílies) 

   Coordinació amb els EAP 

i/o serveis educatius específics 

(CREDA, CREDTDIC...), 

d’aquell 

Per a alumnat que ho 

necessiti, especialment 

l’alumnat amb necessitats 

educatives especials. 

Presencial 

Presencial 

 

On-line 

Clickedu 

Presencial (a 

demanda) 

 

 

 

Educació 

Primària 

6è 

 

 

 

 

   I l’ESO, què? 

   Recollida de material 

   Tancament tercer trimestre 

On-line 

Presencial 

Tots  

nivells 

 

 

 

 

   Acompanyament 

emocional i tutories 

personalitzades i/o en grup. 

   Acompanyament 

psicopedagògic (escola de 

famílies) 

   Coordinació amb els EAP 

i/o serveis educatius específics 

(CREDA, CREDTDIC...), 

d’aquell 

Per a alumnat que ho 

necessiti, especialment 

l’alumnat amb necessitats 

educatives especials. 



On-line 

Clickedu 

Presencial (a 

demanda) 
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ESO 4t 

 

 

 

 Recollida de material 

 Tribunals dels projectes de 

recerca 

Presencial 

On-line 

Tots  

nivells 

   Acompanyament 

emocional i tutories 

personalitzades i/o en grup. 

   Coordinació amb els EAP 

i/o serveis educatius específics 

(CREDA, CREDTDIC...), 

d’aquell 

Per a alumnat que ho 

necessiti, especialment 

l’alumnat amb necessitats 

educatives especials. 

On-line 

clickedu 

Batxillerat 2n 

 

 

 

 

 

 

 Tancament tercer trimestre 

 Resoldre dubtes relacionats 

amb qualificacions i 

planificació fins el 19 de 

juny 

 Avaluació extraordinària 

 Preparació PAU 

On-line 

 

 

 

 

Presencial i on-

line 

1r  Recollida de material 

 Finalització del curs  

 Acompanyament 

emocional i tutories 

personalitzades i/o en grup 

 Seguiment Treballs de 

recerca 

Presencial 

 

On-line 

 

CFGM i CFGS 2n  Del 2 al 9 de juny: activitats 

avaluatives 

 10 de juny: junta 

d'avaluació 

 11 de juny: revisió 

d'exàmens. 

 Del 12 al 17 de juny: 

activitats avaluatives de 

suficiència. 

 8 de juny revisió d'exàmens. 

 19 de juny: junta 

d'avaluació. 

 26 o 27 de juny: publicació 

de qualificacions. 

On-line 
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Previsió d’alumnes 

 

Etapa educativa Nombre 

d’alumnes 

Nombre de 

docents 

Nombre de PAS 

Infantil 

Acollida 

De dilluns a 

divendres i de 9 a 

13h 

17 3+1 de suport 1 

Infantil 

1 cop per 

setmana per 

acomiadar el 

curs 

 

50 

 

6 
1 

Primària 

(1,2,3,4,5) 

1 cop per 

setmana 

 

125 

 

10  + 6 de suport 

1 
Primària 6 

3 cops per 

setmana en 

grups alterns) 

52 3  

ESO (1,2,3) 

1 cop per 

setmana 

46 3 1 

ESO 4 

1 cop per 

setmana 

              15 1 

1 

Batxillerat 1 

(si cal i amb cita 

prèvia) 

100 1 

Batxillerat 2 

Preparació de les 

PAU 

70 16 

CFGM 1,2 

(per a consultes 

FCT i amb cita 

prèvia) 

50 

1 
CFGS 1,2,3 

(per a consultes 

FCT i amb cita 

prèvia) 

 

140 

 

 

Aprovat pel Consell Escolar el 5 de juny del 2020 

Aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut el 4 de juny del 2020 


