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PLA D’OBERTURA DE CENTRE                                                      2-19 JUNY 2020 

El Pla d’obertura de centre en fase 2 que permet l’activitat del centre en 

alguns supòsits molt específics, és un document viu que s’actualitzarà dia 

a dia en funció dels següents inputs  multidireccionals: 

*professoratalumnes; 

*professoratfamílies; 

*famíliesprofessorat; 

*alumnesprofessorat 

................................................................................................................... 

1.-PERSONAL DOCENT: 22 professores i professors 

 

2.-PERSONAL NO DOCENT: 3 (dues conserges i una de personal de neteja) 

 

3.-ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL. 

3.0.Horari obertura del centre 

* Secretaria.  

- Realitzarà les tasques ordinàries administratives i d’atenció als usuaris   
corresponents a aquestes dates en l’horari d’apertura del centre.  

- Horari de 9 a 13 h. de dilluns a divendres.  

*Sempre hi haurà al centre: 

- dues conserges; 

- una persona de personal de neteja; 

- algun membre de l’equip directiu; 

-el professorat encarregat de portar a terme les funcions específiques 
(orientació, assessorament, tutories individualitzades, recollida de material, 
etc). 
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*Es fixarien les trobades amb cita prèvia,  de 9 a 13 hores a partir del dia 2 
de juny,mitjançant: 

-correu electrònic del centre: consergeria@instaradell.cat  

-telèfon del centre: 938800012 

-el tutor/a o professor/a corresponent. 

La franja horària d’atenció a l’alumnat i les seves famílies serà de dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores. 

 

3.1.Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació 

(4t d’ ESO i 2n de Batxillerat), que assistiran al centre. 

*De moment, sense dades 

 

3.2.Organització grups alumnes i professorat. 

*Veure annex 1 

 

3.3.Horaris dels grups. 

*Veure annex 2 

 

3.4.Identificar els espais que ocuparà cada grup classe 

*S’han habilitat 6 espais per donar resposta a les previsions inicials: les 

quatre aules de 3r d’E SO i les aules d’Informàtica 1 i Informàtica 2. 

*En cas de ser necessari, s’habilitarien altres aules progressivament. 
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4.-PREVISIÓ D’ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O ACCIÓ 

TUTORIAL EN GRUP REDUÏT 

*Per qüestions de protecció de dades no s’especifica el nom de l’alumne. 

*Aquesta previsió inicial s’anirà actualitzant en funció de les sol·licituds d’atenció, 

orientació i assessorament que es puguin anar fent durant aquest període de temps 

1R ESO 

Tutories individualitzada: 

*Pere Roca proposa  tutoria individualitzada amb un alumne  

(relació d’alumnat elaborada) 

*Carme Padrós proposa tutories individualitzades amb cinc alumnes 

(relació d’alumnat elaborada) 

*Sergi Rodríguez proposa tutories individualitzades amb dos alumnes 

(relació d’alumnat elaborada) 

 

Activitats: 

*Ignasi Morgades s’ofereix per a una actuació puntual: un dia, a un o 

màxim dos nois/noies, una o dues hores, per ajudar a fer el manteniment 

del jaciment d'arqueologia (també formaria part de la proposta pedagògica 

de la matèria). Des de les tutories, es fa la proposta d’ alumnes.  

 

Assessorament digital: 

*David Serrador i  Lola Morell proposen fer un assessorament digital a 

aquell alumnat que s’ha detectat que pateix més mancances en aquest 

aspecte.  

Des de les tutories, es fa la proposta d’ 11 alumnes. 
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2N ESO 

Tutories individualitzades: 

2A.-Proposta de tutories individualitzades a quatre alumnes. 

2B.-Proposta de tutories individualitzades a tres alumnes. 

2C.-Proposta de tutories individualitzades a dos alumnes. 

2D:-Proposta de tutories individualitzades a quatre alumnes.  

 

 

3R ESO 

Tutories individualitzades. 

ALGUNES TUTORIES i  INDIVIDUALS per concretar. 

 

Reunions d’orientació: 

REUNIÓ PFI- tutors amb assessorament d’ED, ORIENTACIÓ ... 

REUNIÓ GIRAGONSA- Mireia i Àngela i tutors. 

 

Assessoraments: 

ASSESSORAMENT INDIVIDUALS resolució de dubtes (EXTRAORDINÀRIA)- 

David 

PROPOSTA DE CARA  LA  RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA: que a l’institut 

es poguessin recollir dossiers en paper, sobre tot pels alumnes que ja 

mostren dificultat per enviar per correu o fer treball telemàtic. 

FRANCÈS -Sandra Pallarès, explicació als alumnes que s’incorporin a la 

matèria de nou a 4t. 

ACTIVITAT d’assessorament TIC- J.M Bertrans 
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4T ESO 

Pel que fa al professorat, les psicopedagogues han proposat per fer els 

traspassos de primària i entrevistes i contractes dels nous alumnes de 

giragonsa i famílies. 

Bet Maresma reunió amb els alumnes d’enguany de Giragonsa.  

Dimarts 2 de juny:reunió d’orientació amb un alumne i les 

psicopedagogues. 

 

Els tutors Jordi Codinachs, Sara Duch i Eugènia Sitjes, mostrem tota 

disponibilitat si bé totes les tasques d'assessorament, acompanyament ja es 

fan setmanalment i moltes vegades individualment de manera digital.  

La limitació del transport escolar i que molts alumnes ja donen el curs per 

acabat fa que després de les converses de tutoria comprovem que 

l’alumnat prefereix acabar el curs telemàticament. 

A  la última reunió setmanal de tutoria amb els alumnes s'ha comentat 

explícitament l'obertura del centre i de manera grupal i individual es poden 

posar en contacte amb nosaltres tutors i donarem sortida a la seva 

necessitat. A data d'avui no hem rebut cap petició. 

 

Tutories Individualitzades amb alumnes que no promocionen (un alumne) 
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BATX 

També s’ha fet reunions telemàtiques amb l’alumnat i des de les tutories 

s’ha fet la crida a l'alumnat per tal d’atendre a que tingui la necessitat de 

fer una demanda personal ja sigui telemàticament o presencialment amb 

cita prèvia. 

 

Els tutors de primer de Batxillerat faran entrevistes amb alguns alumnes 

que cal fer orientació i assessorament de cara a la cohesió social del grup. 

El tutor de 2n de batxillerat ha ofert explícitament la possibilitat d’atenció 

personalitzada a aquells alumnes que ho sol·licitin. 

A segon de batxillerat també s’ha fet la orientació de cara a les PAU de 

forma telemàtica i ja s’han fet les preinscripcions de l’alumnat. 

 

Tutories de Treball de Recerca. 

 

*Hi haurà un horari per recollida de llibres a tots els nivells, i de taquilles a 

4t i 2n de batxillerat. 

 

 

5.-SERVEI DE TRANSPORT.- 

Sense servei de transport 


