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El present Pla de reobertura del centre organitza i regula el període comprès entre el 8
de juny de 2020 fins l’acabament del curs el dia 19 de juny de 2020 (sempre i quan
estem  en  Fase  2).  Segueix  les  instruccions  específiques  lliurades  pel  departament
d’educació,  prioritza  la  salut  de  tots  els  sectors  de  la  comunitat  educativa  i  serà
informat al claustre de professorat, al personal PAS, al Consell escolar i es penjarà al
web del centre.

Atenent  a  les  INSTRUCCIONS  PER A  L’ORGANITZACIÓ  DE  L’OBERTURA  DELS  CENTRES
EDUCATIUS  (  https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/
Inst-obertura-centres.pdf  )

CONSIDERACIONS INICIALS

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.
No es farà cap classe lectiva presencial.
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
No es faran exàmens presencials. L’avaluació es farà en base a lliuraments o
proves en format telemàtic.
Les actuacions contemplaran la diferència entre nivells i tipus d’estudis. 
Es  planificarà  atenció  personalitzada  o  en  petit  grup,  sempre  hi  quan  es
puguin garantir les mesures de seguretat i es compleixin els requisits indicats
a les instruccions.
L’assistència presencial en una hora concreta és de caràcter voluntari i està
dirigida als  alumnes de 4t  d’ESO i  2n de batxillerat  que,  voluntàriament i
d’acord amb el seu tutor/a, vulguin venir,complint amb tots els requisits de
seguretat.
Es permetrà l’accés  controlat  i  organitzat d’alumnes/progenitors per tal  de
retornar l’equipament cedit o material de centre, també per poder recollir el
que es va quedar al centre.

REQUISITS DE SEGURETAT QUE S’HAN DE COMPLIR PER PODER ACCEDIR
AL CENTRE

1.1 Requisits

✔ Absència  de  simptomatologia  compatible  amb  la  COVID-19  (febre,  tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
✔ Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies
anteriors.  
✔ Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors. 
✔ Calendari vacunal al dia. 

(Extracció de les Instruccions per a l'organització de l’obertura dels centres educatius)
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DISPONIBILITAT DE RECURSOS HUMANS (docents i no docents)

A data 28 de maig (a la nit) el personal docent i la seva situació en relació a ser Grup
Vulnerable o poder-se acollir a les mesures de conciliació familiar queda reflectit en la
següent taula:

DOCENTS PAS

Grup Vulnerable
Grup No Vulnerable

Grup Vulnerable Grup No Vulnerable
Conciliació  altres

10 24 31 1 3

PREVISIÓ  D’ALUMNAT  QUE  DEMANA  ATENCIÓ  PRESENCIAL  (Orientació,
suport emocional,...)

1r-3r d’ESO 4t  ESO 1r  BTX 2n BTX 1r CF’s 2n CF’s

12 12 0 20 0 0

ACTUACIONS PREVISTES PER NIVELLS

1r_a_3r_ESO:

Totes les activitats de caire lectiu seran telemàtiques.
Ateses les instruccions en relació a l’avaluació i promoció de curs, excepte
casos molt excepcionals, l’alumnat promociona al curs següent.  Això vol dir
que passa de curs independentment del nombre de matèries no superades,
que haurà de recuperar amb posterioritat.
Les juntes de l’avaluació final ordinària es realitzaran en format telemàtic
atesa la impossibilitat de l’assistència de tot el professorat implicat i per tal
d’afavorir  les  mesures  de conciliació  de la  vida familiar  dels  docents  amb
menors a càrrec, persones dependents, famílies monoparentals o aquelles en
que l’altre progenitor treballi a jornada completa.
Les  qualificacions  de  l’extraordinària  replicaran,tret  d’excepcions
plenament  justificades  i  amb  el  vist-i-plau  de  la  Direcció  del  centre,  els
resultats de la Final.
Les  juntes  de  l’avaluació  final  extraordinària també  es  faran  en  format
telemàtic.
A  l’inici  del  proper  curs (durant  el  primer  mes  i  mig  aproximadament)
s’impartiran tots aquells continguts que no es van poder avançar durant el
confinament, seleccionant els més importants, i a la fi es donarà l’opció de
realització  d’una  prova  d’avaluació  per  tal  de  poder  superar  la  matèria
pendent del curs anterior, si aquest fos el cas.
Els  butlletins  de l’avaluació  final  i  de l’extraordinària  es  lliuraran a  les
famílies emprant la missatgeria virtual interna (Acàcia). Es faran còpies en
paper que es guardaran al centre per ser lliurades a l’inici del curs 2020-2021.

 INS Lluís Companys (Ripollet)                                     2                             Pla d’Obertura de centre  juny-2020



La presencialitat lligada a l’acció tutorial és responsabilitat del centre i es
farà  amb sistema de convocatòria  acordant  data  i  hora  amb la  tutoria  i
comunicant-ho a la  Junta per tal  de garantir  la  disponibilitat  d’espai  i  les
mesures higièniques necessàries.  

4t_ESO:

Totes les activitats de caire lectiu seran telemàtiques.
Les activitats d’avaluació seran en format telemàtic.
Les juntes de l’avaluació final ordinària es realitzaran en format telemàtic
atesa la impossibilitat de l’assistència de tot el professorat implicat i per tal
d’afavorir  les  mesures  de conciliació  de la  vida familiar  dels  docents  amb
menors a càrrec, persones dependents, famílies monoparentals o aquelles en
que l’altre progenitor treballi a jornada completa.
Les activitats de recuperació lligades a l’extraordinària seran telemàtiques.
En cas que algun/a alumne/a manifesti de forma justificada (amb un model de
declaració  responsable  que  hauran  de  lliurar  a  la  direcció)no  disposar  de
l’equipament  digital  per  fer  aquestes  proves  extraordinàries,  se  li  oferirà
l’assistència  al  centre,  garantint  les  mesures  preventives  pertinents  de
distància i higiene, per tal d’utilitzar l’equip informàtic necessari per fer les
tasques telemàtiques de recuperació.
Les juntes  de l’avaluació  final  extraordinària  també es  faran en format
telemàtic.
Els  butlletins  de l’avaluació  final  i  de l’extraordinària  es  lliuraran a  les
famílies  emprant  missatgeria  virtual  interna  (Acàcia).  Es  faran còpies  en
paper que es guardaran al centre per ser lliurades a l’inici del curs 2020-2021.
Es donarà atenció individualitzada relativa a l’acció tutorial a l’alumnat que
ho sol·liciti, sempre i quan es compleixin les mesures de seguretat indicades
en  aquest  Pla  d’Obertura.  Cal  dir  que  l’orientadora  de  4t-ESO  és  grup
vulnerable i no podrà assistir al centre.
Al ser un nivell  finalista,  i  atenent  a  les  Instruccions,  cal  possibilitar  una
trobada presencial  de tancament del curs. Un cop enquestades les famílies
molt  poques  demanen  atenció  personalitzada,  si  es  va  produint  una
desescalada  positiva  ens  plantejarem organitzar  una trobada des  de  les
tutories.

1r_BTX:

Totes les activitats de caire lectiu seran telemàtiques.
Les activitats d’avaluació seran en format telemàtic.
Les juntes de l’avaluació final ordinària es realitzaran en format telemàtic.
Els  butlletins  de  l’avaluació  final  es  lliuraran  a  les  famílies  emprant
missatgeria  virtual  interna  (Acàcia).  Es  faran  còpies  en  paper  que  es
guardaran al centre per ser lliurades a l’inici del curs 2020-2021.
Les recuperacions de setembre s’informaran un cop decidit el calendari.
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2n_BTX: 

Totes les activitats de caire lectiu seran telemàtiques, finalitzaran el 12 de
juny. No obstant això, el professorat podrà, voluntàriament, continuar oferint
suport lectiu a l’alumnat fins al 19 de juny. 
Les activitats de recuperació lligades a l’extraordinària seran telemàtiques.
En cas que algun/a alumne/a manifesti de forma justificada (amb un model de
declaració  responsable  que hauran  de lliurar  a  la  direcció)  no disposar  de
l’equipament  digital  per  fer  aquestes  proves  extraordinàries,  se  li  oferirà
l’assistència  al  centre,  garantint  les  mesures  preventives  pertinents  de
distància i higiene, per tal d’utilitzar l’equip informàtic necessari per fer les
tasques telemàtiques de recuperació.

CFGM i CFGS:

Totes les activitats de caire lectiu seran telemàtiques.
En data 5 de juny està previst que restin enllestides totes les avaluacions i
presentacions de projectes. Es farà en format telemàtic.
A  partir  del  8  de  juny,  i  en  format  telemàtic,  es  realitzaran  les  sessions
d’avaluació.
La sessió de l’extraordinària es farà, si s’escau, en format telemàtic.
Un grup reduït d’alumnes de 2n de CFGS està rebent suport lectiu telemàtic
per a preparar les PAU.

ATENCIÓ PERSONALITZADA I ESPAI INDICAT

Cap alumne/a pot decidir venir al centre sense cita prèvia.
Un/a alumne/a només pot venir al centre si prèviament ho ha acordat amb el seu 
tutor/a, en un dia i hora fixats.
Per garantir la seguretat de tothom si un/a alumne/a ha concertat cita per a una 
acció educativa presencial haurà de venir amb mascareta.
És requisit indispensable per accedir al centre el lliurament d’una declaració de 
responsabilitat degudament emplenada i signada pel pare, mare o tutor legal de l
l’alumne/a.

NIVELL ESO MODALITAT D’ATENCIÓ ESPAI 

No finalistes 
1r_a_3r-ESO

Prioritàriament  telemàtica,  ja  sigui  per  correu,
videoconferència o trucada telefònica.
En casos excepcionals serà el centre qui convoqui en
dia i hora a la família o a un petit grup d’alumnes (màx.
15)

- Virtual

-  Aules  ordinàries  del
grup

Finalista
4t_ESO

En el cas dels alumnes que ho sol·licitin formalment, la
tutoria donarà dia i hora per fer aquesta atenció.
No es preveuen trobades de grup, únicament atenció
personalitzada  (alumne/a+1familiar).  En  cas  de
desescalada  positiva  (Fase3)  es  mirarà  d’organitzar
alguna trobada presencial des de les tutories
S’indicarà a la possibilitat de rebre suport i orientació
mitjançant  el  departament  d'orientació  en  format
trucada, correu o videoconferència.

-  Presencialment  al
centre  a  la  Sala  del
vestíbul  habilitada
normalment  per  a
entrevistes.

- Virtual
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BTX MODALITAT D’ATENCIÓ ESPAI 

1r_Batx

Prioritàriament  telemàtica,  ja  sigui  per  correu,
videoconferència o trucada telefònica.
En casos excepcionals serà el centre qui convoqui en
dia i hora a la família.

- Virtual

-  Aules  de  la  Planta
baixa (zona gimnàs)

2n_Batx

En el cas dels alumnes que ho sol·licitin formalment, la
tutoria donarà dia i hora per fer aquesta atenció.
No es preveuen trobades de grup, únicament atenció
personalitzada  (alumne/a+1familiar),  tret  d’excepció
feta prèvia consulta a la direcció del centre i sempre
que la logística en relació a la seguretat i higiene es
pugui complir.

-  S'assignarà  una  aula
de  la  Planta  baixa  de
l’edifici  (zona  passadís
de direcció)

CFGM MODALITAT D’ATENCIÓ ESPAI 

1r_ADEP

Prioritàriament  telemàtica,  ja  sigui  per  correu,
videoconferència o trucada telefònica.
En casos excepcionals serà el centre qui convoqui en
dia i hora a la família.

- Virtual

-  Aules  de  la  Planta
baixa (zona gimnàs)

2n_ADEP En el cas dels alumnes que ho sol·licitin formalment, la
tutoria donarà dia i hora per fer aquesta atenció.

-  Aula  de  la  Planta
baixa de l’edifici 

CFGS MODALITAT D’ATENCIÓ ESPAI 

EDIN-
ISO

1r

Prioritàriament  telemàtica,  ja  sigui  per  correu,
videoconferència o trucada telefònica.
En casos excepcionals serà el centre qui convoqui en
dia i hora a la família.

- Virtual

-  Aules  de  la  Planta
baixa (zona gimnàs)

2n

En el cas dels alumnes que ho sol·licitin formalment, la
tutoria donarà dia i hora per fer aquesta atenció.

-  S'assignarà  una  aula
de  la  Planta  baixa  de
l’edifici  (zona  passadís
de direcció)

Qualsevol atenció personalitzada al centre caldrà comunicar-la des de la tutoria al
secretari del centre per tal de validar l’espai escollit/cedit i les mesures d’higiene i
seguretat corresponents.
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CONCRECIÓ DE CALENDARI

JUNY-2020

DL DM DC DJ DV

1
FESTA
LOCAL

2 3 4 5         FINAL ACTV.
LECTIVES (telemàtic)

ESO i 1r_BTX

8 9 10 11 12    FINAL CLASSES
REPÀS DE 2n BTX

15 16
CF: Lliurament de 
notes

17 18 19
AVAL EXTR  2n_BTX

FINAL DE CURS

22
Butlletins Extr 2n-
BTX

23
JUNTES 
D’AVALUACIÓ  
 EXTRAORDINÀRIA DE
4t d’ESO

24
FESTA

Sant Joan

25 26
Butlletins

EXTRAORDINÀRIA
4t_ESO

✔ Lliurar  butlletins via missatgeria Acàcia FINAL  ESO i 1r-BTX: 12 de juny
✔ Del 22 al 30 de juny l’horari del professorat de CF’s serà de 9.00-14.00h
✔ Del 17 al 19 de juny es permetrà l’accés a centre, programat, per recollir/deixar 

material/equips.
✔ En Fase 3 es plantejaria un tancament presencial voluntari als nivells finalistes, data 

possible 19 de juny.

TRANSPORT/MENJADOR/

El nostre centre no disposa d’aquests serveis.
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JUNTES AVALUACIÓ FINALS ESO-1r_BTX

Proves EXTRAORDINÀRIES 4t_ESO

Proves EXTRAORDINÀRIES 2n-BTX

Atenció personalitzada si es demana CF’s

Atenció personalitzada si es demana/convoca centre ESO-BTX

JUNTES D’AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 1r, 2n i 3r d’ESO

Darrers dies d’activitat lectiva en format telemàtic

EXÀMENS FORMAT TELEMÀTIC   2a_Convocatòria  1r-2n_CF’s

EXPOS. ORALS TELEMÀTIQUES (2n CF): TS (ADEP), PAI (EDIN) I PISO (ISO)

AVALUACIONS FINAL DE CICLES EXÀMENS  EXTRAORD. DE CICLES

AVAL. EXTRAORD. DE
CF
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