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PLA D’OBERTURA DEL CENTRE 
 
MARC NORMATIU 

Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius d’aplicació al personal docent al servei                  
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 

Instruccions específiques per a l'organització de l'obertura de les Unitats d'Escolarització Compartida (UEC) i les les Unitats 
d'Escolarització Compartida – Programa de Noves Oportunitats (UEC-PNO) per prestar servei d'actuacions puntuals. 

Instruccions per a l'organització de l'obertura dels centres educatius (Per al desplegament del Pla d'obertura de centres                 
educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i funcionament dels centres i els                      
estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) 

Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i                     
funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021. 
Instruccions específiques per a l'organització de l'obertura dels centres d'educació especial  

 
El Pla de reobertura del centre es basa en el marc normatiu del Departament d’Educació i s’adapta a la realitat de l’institut prenent                       
en primer lloc la salut i seguretat de docents, personal del centre i alumnat, els espais disponibles i la concreció de mesures de                       
protecció, segons els criteris del Departament d’Educació,  
El pla d’obertura es comunicat a tot el professorat, al PAS, als alumnes, a les famílies, al consell escolar, a la inspecció i es difon a                          
través del web de l’institut. Data de publicació 4 de juny de 2020 
 
OBJECTIUS 
1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que suposa una titulació 4t d’ESO i 2n de                       
Batxillerat 
2. L’acompanyament tutorial i emocional de tots els alumnes. 
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3. Testar la  planificació probable del curs 2020-2021 del centre. 
 
SEGURETAT 
El Pla defineix totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats competents, que queden recollides en les instruccions                   
publicades pel Departament d’Educació. 
 
OBERTURA DE l’INSTITUT. 
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny, sense que això comporti una doble jornada per al                       
professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes, per la qual cosa continuarà l’acció telemàtica tal i com s’està portant a terme                    
fins al final del curs. 
L’Institut reobrirà el dilluns 8 de juny de 2020 per a l’alumnat que vulgui fer-ho de forma voluntària, únicament per a les següents                       
activitats:: 
• Activitats de suport a les PAU i de preparació proves finals, per als alumnes de 2n de Batxillerat, entre les 9 i les 13.30h,  
• Atenció personalitzada a tot l’alumnat per part del/de la tutor/a, per l’acompanyament educatiu personalitzat i/o l’acompanyament                 
emocional, com a mesura excepcional i no continuada, individual o grupal (màxim 15 alumnes), per la qual s’haurà de demanar                    
cita prèvia per correu electrònic i concretar dia i hora. 
 
Per a totes les activitats, el màxim d’alumnes serà de 15 en un sol espai suficientment ampli per guardar les distàncies de                      
seguretat. 
 
No està permesa cap altra activitats, proves d’avaluació, activitats avaluables o no avaluables, que no siguin les autoritzades. 
 
NOMBRE DE PROFESSIONALS (DOCENTS I NO DOCENTS) QUE POT FER ATENCIÓ PRESENCIAL AL CENTRE 
El nombre de professorat que pot assistir en diferents dies i horaris serà al l’entorn de 25 docents. 
 
PREVISIÓ D’ALUMNAT QUE ASSISTIRAN PRESENCIALMENT AL CENTRE 
El nombre d’alumnat assistent al centre es dona fent una estimació de màxims, però amb la incertesa que la voluntarietat                    
d’assistència pot fer variar el nombre a la baixa. 
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Quart d’ESO 25 alumnes 

Segon de batxillerat 30 alumnes 

reste de nivells 20 alumnes 

 
 
 
CONDICIONS D’ACCÉS 
 
PROTOCOL D’ACCÉS 
La via d’accés al centre és la porta situada als Jardins de Montbau. L’accés es farà esglaonat per evitar aglomeracions. al cancell                      
d’entrada es posaran senyals i cartells senyalant les distància de seguretat i el protocol per accedir al centre: 
-ús de mascareta. 
-rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
-desinfecció de sabates. 
-declaració de responsable per als alumnes menors d’edat o declaració de responsable per als alumnes majors d’edat. 
 
El conserge juntament amb un membre de l’equip directiu realitzarà la comprovació de les mesures de seguretat així com la                    
recollida de la declaració de responsable per als alumnes. 
 
Una vegada comprovat el protocol, s´ìndicarà quin és l’espai assignat a cada alumne, comprovant sempre que es manté la                   
distància de seguretat. 
 
La sortida del centre es farà per la mateixa porta per on s’ha accedit, de forma esglaonada, mantenint la distància de seguretat. 
 
ALUMNES.  
Només s'admet l'alumnat que presenti: 
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1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb                
qualsevol altre quadre infecciós. 
2. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 
3. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de                    
contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores (menors d’edat),                  
l’alumne/a major d’edat i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de retornar a l’institut. 
Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 
1. Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 
2. Malalties cardíaques greus. 
3. Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple tractaments immunosupressors).  
4. Diabetis mal controlada. 
5. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
Abans del retorn dels alumnes a l’institut, caldrà que contactin amb el/la tutor/a per saber si es reincorporaran de manera                    
presencial. 
Les famílies o persones tutores (menors d’edat) o els alumnes majors d’edat han de presentar el primer dia de retorn a l’institut                      
una declaració responsable, d’acord els models 
• Declaració responsable per a alumnes menors d’edat. 
https://drive.google.com/file/d/1KDYQhA-YRU-rwHSdHeVI7Zke5GuVLZEm/view 
• Declaració responsable per a alumnes majors d’edat. 
https://drive.google.com/file/d/1HpFs-2ie6RJjgBzJUWAbnnxau8w11RmQ/view 
Les famílies (alumnes menors d’edat) o els alumnes majors d’edat vigilaran diàriament l’estat de salut prenent-los/prenent-se la                 
temperatura abans de sortir de casa per anar a l’institut. En el cas que l’alumne/a tingui febre o presenti algun dels símptomes                      
compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir-hi, i haurà d'informar al/a la tutor/a. 
 
 
PERSONAL DOCENT I NO DOCENT. 
Perquè els/les professors/es i la resta del personal (administratius i subalterns) puguin reincorporar-se a l’institut hauran de reunir                  
els següents requisits: 
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a) Emplenar la declaració responsable sobre condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19,                
la qual cosa permetrà permetrà identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials. 
Declaracions responsables personal: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ 
b) No trobar-se en els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis,                   
malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,              
immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys. 
Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny. 
 
MESURES DE SEGURETAT: PROTECCIÓ I PREVENCIÓ . 
Tot el personal, alumnat i famílies que puguin accedir al centre hauran de seguir les següents mesures sanitàries de protecció i                     
prevenció: 
a) Distanciament físic de 2 metres. 
b) Rentat sistemàtic de mans.. 
c) Ventilació dels espais, amb les finestres i les portes obertes. 
d) Neteja i desinfecció diària dels espais utilitzats. 
e) Evitar tocar: Interruptors i timbres (aparell electrònic), manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors, baranes i                   
passamans, d’escales i ascensors, ordinadors, sobretot teclats i ratolins, aixetes o altres superfícies o punts de contacte freqüent.                  
Cas que es toquin, rentar-se les mans. 
f) Ús de mascaretes. 
 
MASCARETES 

Com que hi ha molts moments en què es fa difícil complir la mesura de distanciament, s’estableix com a mesura de caràcter                      
obligatori que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica del tipus quirúrgic. Caldrà que la portin                 
correctament posada en tot moment. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 
 
RENTAT DE MANS 
1. A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
2 Abans i després d’anar al WC 
3 Abans i després de les diferents activitats. 
4.Almenys una vegada cada 2 hores. 
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Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús,                     
gelhideoalcoholic a l’entrada, a l’accés a secretaria, sala de professorat, i als espais utilitzats. 
 
ESPAIS 
Els grups d’alumnes hauran de ser estables i faran ús sempre de la mateixa aula que s’assignarà per part de l’Equip Directiu, No                       
es podrà canviar d’aula ni usar cap altre espai. 
Queden exclosos com a espais utilitzables els vestidors i per atencions grupals els seminaris, i les aules C1 i C2.. 
Les entrades i les sortides es faran esglaonades per evitar les aglomeracions, convocant grups de màxim 15 alumnes. No hi haurà                     
temps d’esbarjo ni es podrà fer ús de la cantina escolar o el menjador;  
 
El material d’ús serà sempre individual, no es repartiran documents ens paper excepte en casos justificats 

 

DISTANCIAMENT FÍSIC 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física superior a                     
1 metre. S’han organitzat les aules amb una capacitat màxima de 15 alumnes. La distància a mantenir serà de 2 metres entre les                       
persones. 
 
Tot el personal del centre, professorat i PAS, serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Els pares i mares no                     
poden accedir a l’interior del centre, excepte al vestíbul de secretaria i als llocs assignats per a les reunions de tutoria. 
 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

Pautes de ventilació 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades al dia,                      
almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes. 

6 



Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun sistema de climatització, caldrà tenir en                       
consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en                
establiments i locals de concurrència humana. 

 
Pautes generals de neteja i desinfecció 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de                   
Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció                       
en espais exteriors de concurrència humana. 

La neteja dels espais és fonamental, i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la                      
brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva                      
eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents                   
tensioactius que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada                  
producte. 

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els                         
espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la                        
concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser: 

● Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de 
lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a 
la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de 
preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

● Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 
ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part 
d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %) 
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● Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, 
barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. 

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús                    
ambiental. 

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de                  
70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada                      
al dia. 

 
Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú                   
que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents                     
infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada adolescent utilitzi el seu propi material. 
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 
- Interruptors i timbres (aparell electrònic) 
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors 
- Taules 
- Cadires 
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 
- Aixetes 
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. 
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 
Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA SUSCEPTIBLE DE SER COMPATIBLE AMB            
COVID-19 
En cas d’aparició de símptomes en un/a alumne/a en la seva presència al centre: 
1 Aïllar l’alumne/a en un espai específic 
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2 Avisar pares, mares o tutors. 
3 Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària. 4 Informar al CAP de referència, per tal                       
que activi els protocols previstos 
5 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 
 
En cas d'aparició de símptomes en qualsevol personal del centre (professors, membres del PAS, i altres: neteja i altre personal): 
1 No assistir al centre 
2 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 
3 Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del centre 
4 Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que                  
té símptomes, que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del                         
personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes. 
 
ORGANITZACIÓ GRUPS I ESPAIS. 
L’hora d’entrada i sortida de cadascun dels grups es la que es troba en el requadre següent, sempre mantenint mesures de                     
distanciament i no aglomerant-se a l’entrada del recinte. 
 
PLANIFICACIÓ HORARIA 
 

DATA JUNY  ACTIVITAT 
GRUP i 
AULA HORA 

9/06/2020 
REUNIÓ 
INDIVIDUAL 
AMB CITA 
PRÈVIA  

1A 
cita prèvia mail tutora 
màxim 15 9:00-11:00 

10/06/2020 
1B 

cita prèvia mail tutora 
màxim 15 9:00-11:00 

11/06/2020 
2A 

cita prèvia mail tutora 
màxim 15 9:00-11:00 

9 



12/06/2020 
2B 

cita prèvia mail tutora 
màxim 15 9:00-11:00 

15/06/2020 
3X 

cita prèvia mail tutora 
màxim 15 9:00-11:00 

16/06/2020 
3Y 

cita prèvia mail tutora 
màxim 15 9:00-11:00 

17/06/2020 
3Z 

cita prèvia mail tutor 
màxim 15 9:00-11:00 

9/06/2020 

 
SESSIÓ DE 
TUTORIA,  

4 ESO 

11:30 cita prèvia mail 
tutora màxim 15 grup 1 A 

09/06/20 
11:30 cita prèvia mail 
tutora màxim 15 grup 2 A 

10/06/20 
11:30 cita prèvia mail 
tutora màxim 15 grup 3 B 

11/06/20 
11:30 cita prèvia mail 
tutora màxim 15 grup 4 B 

 

18/06/20 

RECOLLIDA 
PERTINENCES 
I RETORN 
LLIBRES TEXT 

 
 
4 ESO 

10:00 GRUP 1 4A (15 alumnes) 

11:00 GRUP 2 4A (12 alumnes) 

13:00 GRUP 3 4C (8 alumnes) 
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19/06/20 

RECOLLIDA 
PERTINENCES 
I RETORN 
LLIBRES TEXT 

4 ESO 
10:00 GRUP 1 4B (15 alumnes) 

11:00 GRUP 2 4B (11 alumnes) 

EN FUNCIÓ DE LA FASE DE LA PANDÈMIA ES PODEN MODIFICAR HORARIS I GRUPS 

22/06/20 

RECOLLIDA 
PERTINENCES 
I RETORN 
LLIBRES TEXT 

1 ESO 

10:00  grup 1 1A (15 alumnes) 

11:00  grup 2 1A (15 alumnes) 

12:00  grup 3 1B (15 alumnes) 

13:00 grup 4 1B (15 alumnes) 

25/06/20 

RECOLLIDA 
PERTINENCES 
I RETORN 
LLIBRES TEXT 

3 ESO 

10:00 grup 1 3X  (15 alumnes) 

11:00  grup 2 3Y  (15 alumnes) 

12:00  grup 3 3Z  (15 alumnes) 

13:00  grup 4 3X, Y, Z  (15 alumnes) 

26/06/20 

RECOLLIDA 
PERTINENCES 
I RETORN 
LLIBRES TEXT 

2 ESO 
10:00  grup 1 2A  (15 alumnes) 

11:00 grup 2 2A  (15 alumnes) 
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12:00 grup 3 2B  (15 alumnes) 

13:00 grup 4 2B  (15 alumnes) 

9/06/2020 
10/06/2020 
11/06/2020 
12/06/2020 
 

 
RESOLUCIÓ 
DUBTES 
PREPARACIÓ 
PAU 

2n BTX 
A 

2n BTX 
B 

9:00-13:00 horari lliurat pel tutor segons modalitat 

15/06/2020 
16/06/2020 
17/06/2020 
18/06/2020 
19/06/2020 

 

 
Per a l’atenció personalitzada a tots els alumnes per part del/de la tutor/a, per l’acompanyament educatiu personalitzat i/o                  
l’acompanyament emocional, com a mesura excepcional i no continuada, individual o grupal (màxim 15 alumnes), s’haurà de                 
demanar cita prèvia per correu electrònic i concretar dia i hora. Es faran servir els espais assignats si l’atenció és grupal, i per a                        
l’atenció individualitzada, els espais de Biblioteca,, Sala de Professors o els que es poguessin habilitar cas que fos necessari. 
Les activitats estaran coordinades pel/per la tutor/a de grup (o professor/a de l’equip docent designada en absència) i es                   
realitzaran d’acord amb un horari establert per a cada grup d’alumnes.. 
 
 
PLA REOBERTURA QUART ESO 

L’atenció de l’alumnat de 4t d’ESO en aquest pla de reobertura té dos objectius principals: 
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● L’atenció lectiva de l’alumnat per a facilitar al màxim les condicions per a la graduació de l’etapa. Aquesta atenció, doncs, 
està enfocada a l’alumnat que a hores d’ara té pendent de recuperació algunes matèries. 

● L’atenció tutorial de l’alumnat que, a criteri dels tutors i tutores, i en funció del seguiment que n’han fet durant el 
confinament, necessitin d’atenció tutorial. Aquesta atenció va dirigida als alumnes i, en cas necessari, a les famílies. 

El tercer objectiu que assenyalen els documents rebuts del Departament fa referència a l’orientació. Al nostre centre s’ha realitzat                   
una tasca intensa d’orientació, liderada des de la coordinació pedagògica i el departament d’orientació, amb reunions virtuals amb                  
les famílies ja realitzades, entrevistes personals amb els alumnes ja fetes i amb el consell orientador decidit i enviat als alumnes. 

Per tant no considerem que, a aquestes alçades de curs calgui una intervenció específica en aquest aspecte. En tot cas, s’hi ha                      
destinat un espai en el quadre horari que organitza el 4t d’ESO, per si alguna família ho considera pertinent. 

El quadre horari, doncs, comprèn una primera setmana, coincidint amb l’inici de la Fase 2, previsiblement del 8 al 12 de juny, amb                       
activitat de tutoria, i un espai per orientació. 

La segona setmana de confinament, del 15 al 19 de juny es programen les proves de recuperació les quals seran telemàtiques. 

 

PLA REOBERTURA SEGON BATXILLERAT 

L’atenció de l’alumnat de 2n de Batxillerat en aquest pla de reobertura té un objectiu principal: 

● L’atenció lectiva de l’alumnat per a facilitar la recuperació de les matèries pendents per a l ‘avaluació extraordinària, i la 
preparació per les PAU. 

El segon objectiu que assenyalen els documents rebuts del Departament fa referència a l’atenció tutorial de l’alumnat que, a criteri                    
dels tutors i tutores, i en funció del seguiment que n’han fet durant el confinament, necessitin d’atenció tutorial. Aquesta atenció va                     
dirigida als alumnes i, en cas necessari, a les famílies. 
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El quadre horari, doncs, comprèn una primera setmana, coincidint amb l’inici de la Fase 2, previsiblement del 8 al 12 de juny, amb                       
activitat docent de preparació de les PAU i les proves de recuperació, amb la possibilitat que l’alumnat que no estigui en                     
condicions d’assistir presencialment pugui fer-les telemàticament. 

La segona setmana de la Fase 2, del 15 al 19 de juny es continuarà amb activitat docent de preparació de les PAU. 

 

NOTES: 

● Aquest quadre horari es pot veure afectat per la disponibilitat de professorat en condicions de treball presencial al centre, 
que en el moment de la redacció del pla de reobertura són entorn de 25. 

● La participació de l’alumnat és voluntària. 
● La prioritat serà, en tot moment, la seguretat sanitària de tota la comunitat educativa. Per tant, l’alumnat que no compleixi 

les normes de distanciament i d’higiene prescrites a l’apartat 6 d’aquest document, i que seran difoses pel professorat i ben 
visibles en cartells per tot el centre, haurà de renunciar a la presencialitat, de manera immediata, a requeriment de 
qualsevol membre del professorat o del PAS del centre 
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En funció de la fase de la pandèmia i l’evolució d’aquesta, aquesta planificació es pot veure modificada. 
 
Aquest Pla d’obertura del centre ha estat aprovat per la direcció i se n’ha informat al Consell Escolar en data 4 de juny de 2020,                         
així com als docents del centre en sessió de Claustre del 5 de juny de 2020 i a l’alumnat i les seves famílies per mitjà de la                           
publicació a la pàgina web del centre, 
 
Barcelona, 4 de juny de 2020 
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