PLA D’OBERTURA
DEL CENTRE
COL·LEGI SANT JAUME - LES HEURES
Secundària
FASE 2
DE DESESCALADA
EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020

PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER A L'OBERTURA DEL
CENTRE
EN EL MES DE JUNY 2019.
APLICACIONS PRÀCTIQUES PER A l'OBERTURA I
FUNCIONAMENT.
ORGANITZACIÓ D’ AULES I PROFESSORAT
Obertura del centre: com l'obertura del centre serà sempre a partir de la FASE 2 es
contempla obrir el centre el dia 8 de juny. Seran 10 dies de funcionament.

1- MESURES HIGIÈNIQUES PRÈVIES.
Material necessari per l’obertura:
•

1 caixa de guants per a la secretària, mentre el centre estigui en
funcionament.
Màscares per al professorat amb presència física en el centre.
1 màscara facial per professor amb presència física en el centre.
Unitats de Gel hidroalcohòlic amb el seu corresponent dispensador per cada
setmana (dependrà dels espais utilitzats).
Mampares de separació per a secretària.

•
•
•
•

Mesures a aplicar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Posar gel cada vegada que entrem i sortim de l’escola.
Posar gel cada vegada que canviem de material.
Rentat de mans constant/gel per part del professorat.
Rentar mans abans i després de menjar esmorzar.
Vigilar que no es passin material entre ells.
Respectar sempre la distància exigida (2 metres).
Vigilar que no interactuïn als passadissos.
Controlar molt l’accés als lavabos.
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2-NOMBRE DE PROFESSIONALS (docents i no docents) que faran atenció
presencial al centre.
•
•
•

Secretària i conserge
1 professor/a de 2n de batxillerat per classes preparació
1 membre de l’ equip directiu per atendre alumnat i famílies de cursos que
finalitzen etapa,amb cita prèvia
Tutores de cursos que finalitzen etapa per realitzar activitats d’orientació
acadèmica i/o personal, amb cita prèvia.

•

3- IDENTIFICACIÓ NOMBRE ALUMNAT
S’ha passat una enquesta a l’alumnat de 2n de batxillerat que farà les proves PAU
per saber l’alumnat interessat en assistir a classes presencials a l’escola.

4- ACCÉS AL CENTRE.
L’accés al centre es farà per la porta que dona a la Plaça Ricard Vinyes.

5- OBSERVACIÓ MALALTIA AL CENTRE.
En cas d’observar que algun nen té febre o presenta algun símptoma de malaltia,
sigui la que sigui, s’avisarà a la família i no es permetrà que es quedi . Hem de
procurar portar els menors riscos possibles per als altres alumnes i professors.

6- HORARI.
El centre farà l’horari d’atenció presencial per als cursos de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat
de DILLUNS A DIJOUS, de 9 a 13 hores.
La resta d’alumnat continuarà amb el treball telemàtic.

7. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL:
● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà
presencialment al centre.
Alumnes que han comunicat que assistiran al centre.
2n de batxillerat
CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS

MACS

MATEM.

FILOSOF

FÍSICA

7 alum.

7 alum.

7 alum.

7 alum.

3 alum.

2 alum.

3 alum.
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Les matèries de HISTÒRIA DE L’ART,HISTÒRIA, BIOLOGIA, QUÍMICA, GEOGRAFIA I
ECONOMIA DE L’EMPRESA es faran de forma telemàtica per impossibilitat de les
professores d’assistir de forma presencial.
4t de ESO
L’assistència d’alumnat de ESO4 es farà amb cita prèvia.
ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL:
Obrirem les aules de 2n de batxillerat de 9h a 13h, de dilluns a dijous,segons horari.
Obrirem l’aula de 4t ESO de 11h a 13hde dilluns a dijous,segons horari.

● Organització de grups d’alumnes i del professorat.
Distribució del professorat per grups per dies, d’acord amb les premisses anteriors.

ESO: connexions telemàtiques.

1BTX: connexions telemàtiques.
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2N BTX:

● IdenUﬁcació dels espais que ocuparan cada grup-classe.
•
•

Aula4: 2n de batxillerat
Aula d’idiomes: atenció alumnes eso4.

● AcUvitats i altres aspectes organitzaUus
•

Per al grup d’ESO4, amb cita prèvia per atendre consultes relacionades amb
orientació acadèmica i/o personal.
Atenció a famílies de cursos que finalitzen etapa per poder fer
acompanyament/orientació acadèmica.
Els alumnes de 2btx faran descans de 11.00 a 11.30 fora de l’escola.
El material serà individual. No es distribuiran documents en paper, excepte en
casos imprescindibles.
No hi haurà servei de menjador.

•
•
•
•
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•

Els grups de ESO1, ESO2, ESO3, ESO4 i 1r batxillerat continuaran amb l’acció
educativa telemàtica com es ve fent des del mes de març.
Les reunions d’equip docent continuaran essent telemàtiques.
Les sessions d’avaluació continuaran essent telemàtiques.
Els exàmens que quedin pendents de realització no es faran de forma
presencial al centre.
Es continuaran fent les tutories telefònicament en tots els nivells com es ve
fent des del 13 de març.
El dimecres 17 de juny, al matí,es farà una sessió presencial per 4t d’ESO que
constarà de dues parts: xerrada per part de la psicopedagoga de secundària
sobre aspectes d’acompanyament emocional i xerrada d’orientació
acadèmica sobre la nova etapa del batxillerat.
El dia 19 de juny es farà la cloenda del curs en tots els cursos de forma
telemàtica.
Les reunions de AMPA i Consell Escolar es faran també telemàticament.
Es farà un acte de cloenda d’etapa amb els l’alumnat i les famílies d’ESO4 i 2n
de Batxillerat de forma telemàtica.

•
•
•
•
•

•
•
•

8- DECLARACIÓ RESPONSABLE.
La incorporació dels alumnes es farà amb una declaració responsable, la qual es
facilitarà com a model des del Departament d’Educació,segons models que consten
en l’enllaç corresponent a la pàgina web del centre.

9- PUBLICACIÓ DEL DOCUMENT.
Aquest Pla d’Obertura queda a disposició de la Inspecció,s’informa del mateix al
Consell Escolar de l’escola, i es publica a la pàgina web del centre, per a coneixement
de totes les famílies.
Aquest pla d’obertura:
• Es portarà a terme amb els recursos disponibles identificats en el pla.
• Aquest pla suposa la continuïtat de l’acció telemàtica tal i com s’està portant
a terme, fins el 19 de juny, data que finalitza el curs 2019-2020 a nivell lectiu.
• Es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes pel que fa a
l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat
d’alumnat i personal.

6

La direcció

7

