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PLA D’OBERTURA ESCOLA ANOIA. JUNY 2020 

 

L’Escola Anoia presenta el Pla de reobertura del centre a partir de les indicacions del 
Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 del Departament d’Educació. 

Les mesures que s’exposen en el Pla s’adeqüen a les indicacions de les autoritats 
competents en matèria de salut pública i protecció civil segons els reials decrets d’estat 
d’alarma, els acords del Govern de la Generalitat i a partir de l’evolució territorial i 
restrictiva de les diferents fases de desescalada. I, per damunt de tot, al deure 
inexcusable de garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic i 
d’administració i serveis dels centres educatius i de les famílies que conformen la 
comunitat educativa.  

En primer lloc, indicar que el curs escolar 2019 - 2020 finalitza de forma telemàtica i, per 
tant, mantenim tots els procediments i horaris que es van establir en començar el tercer 
trimestre. L’assistència al centre, en els dies i horaris establerts, serà voluntària. 

 

QUAN OBRIM 

L’obertura del centre es produirà quan Igualada entri a la Fase 2 de la desescalada i 
sempre a partir de l’1 de juny. 

El centre estarà obert cada dia de 9’00 a 13’00h. però només s’atendran les entrevistes 
individuals, si prèviament s’ha sol·licitat dia i hora. L’alumnat només podrà assistir al 
centre quan estigui convocat tant per activitats individuals com grupals (s’ha establert 
un horari per cada curs, com consta en aquest Pla, que es notificarà a les famílies). 

 

OBJECTIUS DE L’OBERTURA 

 Donar suport d’orientació a nivell individual (tota l’activitat d’orientació grupal s’ha 
fet a l’Escola abans del tancament i, després, s’ha continuat l’orientació 
telemàticament), acompanyament tutorial i emocional als alumnes de 4t de 
l’ESO. 

 Acompanyar a nivell tutorial i emocional tot l’alumnat de forma individual (1r a 3r 
d’ESO). 

 Concloure el curs. 

 Preparar les activitats d’estiu i el proper curs. 

 Recollir tot el material que va quedar al centre en el moment del seu tancament. 

 4t ESO: concloure el curs i l’etapa a l’Escola. 
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NOMBRE DE PROFESSIONALS  PRESENCIALS  

Tot el personal de l’escola, tant el docent com el d’administració i serveis, ha presentat 
una declaració responsable i el personal docent ha respost l’enquesta de vulnerabilitat 
presentada pel departament. 

En base a la situació personal de cada professional, la presència al centre serà la 
següent: 

 

Personal Nº presents al centre Observacions 

Neteja  1 persona de neteja Horari: 9’00 – 13’00h 

Docents  11 docents participaran en les 
activitats al centre 

La primera quinzena assistiran al 
centre només en les sessions que 
s’hagin concertat prèviament. 

Per veure la distribució del 
professorat consultar l’apartat 
“Organització i planificació” 

Equip directiu 1/2 membres de l’equip cada 
matí 

Horari: de 9’00 a 13’00h 

 

PREVISIÓ ALUMNAT QUE ASSISTIRÀ PRESENCIALMENT AL CENTRE 

Per conèixer el nombre d’alumnes que mostren interès en assistir a l’Escola, s’ha 
realitzat una enquesta a totes les famílies del centre, tot facilitant-los la informació per a 
poder assistir-hi presencialment (requisits segons el departament de Salut)  i informant-
los que el curs finalitzarà telemàticament i que l’assistència és totalment voluntària. El 
resultat de l’enquesta és el següent (dades del dia 29 de maig, el nombre d’alumnes pot 
variar): 

 

Nivells Nº alumnes Tipologia i possible horari 

1ESO 6 Tutoria individual (cal demanar cita prèvia) 

41 Grup reduït (màxim 15 persones) 

2ESO 10 Tutoria individual (cal demanar cita prèvia) 

31 Grup reduït (màxim 15 persones) 

3ESO 6 Tutoria individual (cal demanar cita prèvia) 

36 Grup reduït (màxim 15 persones) 

4ESO 6 Tutoria individual (cal demanar cita prèvia) 

27 Grup reduït (màxim 15 persones) 
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Les famílies o persones tutores han de presentar, el primer dia de retorn al centre 
educatiu, una declaració responsable, d’acord amb el model que s’adjunta, per la qual 
els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. 

Es tindran en compte i s’aplicaran totes les condicions i requisits establerts pel 
Departament d’Educació segons les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels 
centres educatius del dia 20 de maig.  

El personal del centre ha estat informat també de tots els requisits i ha aportat la seva 

declaració autoresponsable. 

 

ORGANITZACIÓ i PLANIFICACIÓ  

HORARIS  

Després d’analitzar la resposta-demanda de les famílies i tenint en compte els 
professionals docents disponibles per a poder fer les activitats presencials d’orientació i 
d’acompanyament, tot mantenint les activitats lectives telemàtiques proposem: 

 

SETMANA DE  L’1 DE JUNY AL 5 DE JUNY 

ACOMPANYAMENT TUTORIAL I EMOCIONAL INDIVIDUAL  

Cal haver demanat cita prèvia. El professorat només assistirà al centre en les hores amb 
visites concertades. 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 - 10:00     1r ESO 
(Biblioteca, 
Informàtica, 
Suport) 

10:00 - 11:00     

11:00 - 12:00   4t ESO A  
(Biblioteca) 

4t B   
(Biblioteca) 12:00 - 13:00   

 

Professorat assistent: 

4t A i 4t B: Tutores de grup 

1r ESO: Tutora de grup de 1r A i tutor individual 

Equip directiu: 1 persona 

 

SETMANA DEL 8 DE JUNY AL 12 DE JUNY 

ACOMPANYAMENT TUTORIAL I EMOCIONAL INDIVIDUAL  

Cal haver demanat cita prèvia. El professorat només assistirà al centre en les hores amb 
visites concertades. 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 - 10:00 2n ESO  
(Biblioteca, 
Informàtica, 
Suport)       

 3r ESO*   
(Biblioteca, 
Informàtica, 
Suport)      

3r ESO*  

10:00 - 11:00  4t ESO 
(Biblioteca, 
Informàtica, 
Suport) 

 

11:00 - 12:00   

12:00 - 13:00   
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3r ESO* El dimecres assistiran els alumnes de les tutories dels tutors de grup, i el 
dijous els del tutor individual 

Professorat assistent: 

2n ESO: Tutors individuals 

3r ESO: Tutors de grup i individual 

4t ESO: Tutores de grup 

Equip directiu: 1 persona 

 

SETMANA 15 DE JUNY AL 19 DE JUNY 

Actuacions en grup reduït (màxim 15 alumnes) per concloure el curs, recollir el material, 
valorar el confinament, orientar i aconsellar activitats per a l’estiu i per preparar el proper 
curs. Seran sessions d’una hora i mitja aproximadament: 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 - 11:00  1r A (mig 
grup) 

1r B (mig 
grup) 

1r A (mig 
grup) 

1r B (mig 
grup) 

3r A (mig 
grup) 

3r B (mig 
grup) 

3r A (mig 
grup) 

3r B (mig 
grup) 

11:00 - 13:00  2n A (mig 
grup) 

2n B (mig 
grup) 

2n A (mig 
grup) 

2n B (mig 
grup) 

4t A (mig 
grup) 

4t B (mig 
grup) 

4t A (mig 
grup) 

4t B (mig 
grup) 

 

Professorat assistent: 

1r ESO: Tutores de grup i tutor individual 

2n ESO: Tutors individuals 

3r ESO: Tutors de grup 

4t ESO: Tutores de grup 

Equip directiu: tots els membres 

 

Les entrades i sortides es faran esglaonadament, per tant, encara que en el requadre 
siguin hores exactes, es faran cada 15 minuts. 

Planificació: 

- Primera hora aproximadament: sessió amb el tutor/a per valorar el confinament, 
concloure el curs, recollir el material, orientar i aconsellar activitats per a l’estiu i 
per preparar el proper curs. 

- Última mitja hora: recollida de material. Quan tinguin el material aniran sortint 
individualment. 
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AULES 

Tutories individualitzades:  

- Aules de la planta baixa (biblioteca, informàtica i suport). 

- Entrada i sortida: Porta intèrfon 

 

Sessions en grup reduït (màxim 15 alumnes) 

- Cada grup utilitzarà la seva aula 

- L’entrada es fa sempre per la porta gran. El grup que entra a l’hora en punt 
utilitza, per entrar i sortir, l’escala de la sala d’actes. El grup que entra a un quart, 
utilitza l’escala principal. 

 

 

 

 


