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    PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA 
 

1. Organització de l'acció educativa presencial. 
 

 
  - La previsió d’alumnat que assistirà presencialment per etapes,  s ’ha  co muni t at  a  l ’nspecc ió  de l  
centre  d esprès  de  l a  consu l ta  a  l ’ a lumnat  i  a  les  famí l ies .   

 
- Organització dels grups d'alumnes i del professorat. 

 
 - Cada grup serà atès/sa per el seu tutor/a de grup.  
    A CFGS/ 2n i 3r ESO serà una tutoria individual.   
    A 4t ESO sessions grupals i alguna individual. 

 
- Horaris dels grups. 

 
    CFGS Dijous 11/06/20 a les 12:00 hores. 
    2n i 3r ESO; dies 10/06/20 i 11/06/20  franja horària de 9:00 a 13:00 hores. 
    4t ESO dia 10/06/20 de 10:00 a 12:00 hores sessió grupal                                                                             

i dia 11/06/20 tutoria individual de 10:00 a 12:00. 

- Identificació dels espais:            
  2n i 3r ESO aules primer pis ( 12, 13 i 14 ). 
  4t ESO Pati gran i aules del primer pis ( 12,13 i 14 ). 
  CFGS Terrassa 
 

 

 
2. Planificacions de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït. 

 
Les accions CFGS, 2n i 3r ESO són en format de tutories individuals. L’alumnat de 4t ESO tindrà una 
sessió de finalització d’etapa i sessions de tutories individuals. 

 

 

3. Circuit dins de l’escola: 
 

- L’alumnat entrarà per la porta del poliesportiu i accedirà a la planta baixa ( pista) o al primer 
pis a l’aula indicada, sense passar pel vestíbul de l’escola.  D’aquesta forma disminuïm el 
nombre de persones en contacte amb l’alumnat ( personal de PAS en actiu). 

 

- El tutor/a farà l’acollida de l’alumnat, acompanyament fins a l’aula assignada i finalitzada 
l’activitat acompanyarà al mateix fins a la sortida. Aquesta també es farà per la porta del 
poliesportiu. 

- La persona de referència del PAS per a qualsevol incidència serà la secretaria. 
 
 

4. Requisits alumnat; 
 

- L’alumnat haurà de portar els documents demanats prèviament a les famílies;  declaració 
responsable, carnet de vacunació i control previ a domicili de la temperatura. Si no ho porten no 
podran accedir a les instal·lacions i participar en les activitats de l’escola. 

- Circularan per l’escola amb totes les normes de protecció; neteja i desinfecció de mans, i 
mascareta higiènica.  
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