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Pla Obertura INS Manuel de Montsuar 
 

Per donar compliment al “Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la 
finalització del curs 2019-2020, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.  
 
 
1. Organització de l’acció educativa presencial.  
 
● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà 
presencialment al centre.  

Tan sols a segon de Batxillerat, uns 25 alumnes. 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat. 

Des de l’Equip Directiu farem un horari per aquestes sessions presencials de dubtes, en aules 
àmplies i amb un màxim de 10 alumnes.  

● Horaris del grups  

De 9 a 12 del matí, de dilluns a dijous. 

 
2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que 
preveu el centre educatiu.  
 
Alumnat que anirà al centre amb intenció de fer reunió d’acompanyament/orientació de tutoria: 
uns 30 alumnes. Amb cita prèvia, les condicions sanitàries necessàries, en una sala gran i amb la 
participació de l’alumne, un dels dos progenitors i la tutora o tutor. 
 
3. Indicar si s’oferirà servei de transport.  
 
L8 sí. 
 
 
 
4. Altres. 
 

 Continuarà, com fins ara, l’acció telemàtica a tots els nivells com fins ara. 

 En totes les actuacions es compliran escrupolosament totes les mesures sanitàries i de 
seguretat establertes. 

 El Pla d’Obertura estarà a disposició de la Inspecció d’Educació, el Claustre de professorat, 
el Consell Escolar i es publicarà a l’espai web del centre. 

 
 
A continuació faig un extracte de les informacions genèriques que enviarem als diferents 
estaments de la comunitat educativa: 
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Alumnat: 
 

 No hi haurà activitat lectiva presencial. 
 Assistència voluntària a recollir el material escolar (buidar taquilles) 
 Per venir han de trucar al centre i avisar del dia i hora que vindran. 
 Calendari específic establert i és donarà cita prèvia des de consergeria per venir a buscar 

llibres o material escolar (buidar taquilles) 
 No és possible l’assistència fora de l’horari establert si no s’ha comunicat prèviament amb 

motiu justificat 
 Assistència voluntària a fer tutoria o acompanyament emocional. 
 Calendari específic establert i és donarà cita prèvia des del tutor/a per fer sessió de tutoria 

o acompanyament 
 No és possible l’assistència fora de l’horari establert si no s’ha comunicat prèviament amb 

motiu justificat 
 Assistència voluntària alumnat segon de Batxillerat. 
 L’alumnat de 2n de Batxillerat podrà accedir al centre, prèvia planificació amb el 

professorat i direcció, per tal de resoldre dubtes per les proves d’accés a la Universitat. 
 
Condicions d’accés al centre: 

> Calendari de vacunes al dia 
> Portar la declaració responsable imprimida signada pare/mare 
> Què no tingui malalties de risc per la covid 19 
> Portar mascareta 
> Rentar-se amb solució hidroalcohòlica  

 
 
Famílies: 
 

 No és possible l’assistència sense cita prèvia; sols es permetrà l’entrada a un membre de la 
família en representació 

 Es prioritzaran les comunicacions telefòniques i digitals 
 
Condicions d’accés al centre: 
> Què no tingui malalties de risc per la covid 19    
> Portar mascareta     
> Rentar-se amb solució hidroalcohòlica  en entrar al centre   

 
 
Professorat: 
 

 S’ha de realitzar una  declaració responsable respecte a la inclusió o no a grups vulnerables: 
majors de 60 anys, malalties cròniques (hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, 
pulmonars, hepàtics o renals, immunodeficiències i dones embarassades).  

 Ho validaran des de Riscos Laborals (RETORN al professor/a i al director/a) 
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 Assistència professorat: només a les cites prèvies concertades   
 Reunions professorat: telemàtiques   
 Avaluacions telemàtiques 
 Continuem classes telemàtiques per preparar les pau 
 Excepcionalment, grup reduït, resoldre dubtes, sessió d’uns 30 minuts i prèvia cita  

 


