Pla d'obertura:
Centre d'Estudis
Roca
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

1. OBERTURA CENTRE I OBJECTIU DE L’OBERTURA
Departament d'Educació ha informat que en el moment en que una regió entri a la
fase 2 de desconfinament els centres educatius haurem d'obrir. Si tot evoluciona
com està previst Barcelona capital entrarà en Fase 2 el dia 8 de juny i, per tant, a
partir d'aquest dia obrirem la nostra escola.
Objectiu obertura:


Acompanyament tutorial: plantejat des del punt de vista de poder fer una
darrera tutoria del curs amb els nostres alumnes.



Suport lectiu i d'orientació: adreçat als alumnes dels 2ns cursos de Grau
Mitjà i Grau Superior per tal d'aclarir dubtes i consolidar la seva orientació
acadèmica i professional que requereixin.

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa
que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat i 2n de cicles formatius
professionals).
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat, sobretot d’aquell més
vulnerable.
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021, incidint en el
treball organitzatiu del retorn.
2. MESURES HIGIÈNIQUES PREVISTES


Els alumnes que vinguin a l'escola hauran de portar la seva mascareta i durla mentre romanguin al centre.



Tots els membres de la comunitat educativa portaran mascareta mentre
estiguin al centre.



Intensificarem el rentat de mans durant el temps que estiguin a l'escola. Hi
haurà dispensadors d'hidrogel en diferents espais del centre.



Vetllarem perquè es mantingui la distància de seguretat recomanada entre
tots els membres de la comunitat: personal docent, no docent i alumnes.



S'evitarà qualsevol salutació que impliqui contacte amb altres membres de
la comunitat escolar.



Mantindrem l'escola el màxim de ventilada i no es posaran en funcionament
els aparells d'aire condicionat.



Us informem també que estem treballant en la neteja, desinfecció i
adequació dels espais que ocuparan els alumnes i personal de l'escola.
Diàriament s'aplicarà un tractament viricida no tòxic i homologat pel
ministeri de Salut a l'efecte d'esterilitzar les instal·lacions, a banda de la
neteja diària de tota l'escola com és habitual.

Materials disponibles per a personal del Centre
Guants
Mascaretes quirúrgiques, FFP2 i FFP3
Gel hidroalcohòlic

Ollers protectores
Pantalles protectores facials
Reforç Secretaria amb mampares de protecció.
S’han retirat tots els pòsters de les parets del Centre.
S’han posat tires al terra a Secretaria per marcar la distància de seguretat que cal
les persones que vinguin a Secretaria han de mantenir.
3. ALUMNES
La tornada a l'escola és voluntària i per tal de poder-se dur a terme caldrà que
l'alumne compleixi amb els següents requisits:


Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.



Que no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies
anteriors.



Que no hagi estat en contacte estret amb
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.



Que tingui el calendari vacunal al dia.



En cas que l'alumne 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 i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat d'assistir-hi al centre
escolar.

positiu

confirmat

o

Es consideren malalties de risc per a la COVID-19:


Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport
ventilatori.



Malalties cardíaques greus.



Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que
precisen tractaments immunosupressors).



Diabetis mal controlada.



Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Tots els alumnes que assisteixin al Centre hauran de portar signat la declaració
responsable, sense aquest requisit l’alumne no podrà entrar al Centre.
Es demana a les famílies que ens informin si el seu fill/a presenta simptomatologia
després d'haver assistit a l'escola.
4. PERSONAL DEL CENTRE
S’ha enviat un mail als professors amb l'objectiu que tots aquells que es trobin dins
d’un grup vulnerable ho informin a RRHH i no assiteixin a l’escola durant el mes de
juny i segueixin la feina de forma telemàtica.

Els grups que són d’especial vulnerabilitat, com són:


Persones amb diabetis



Persones amb malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió



Persones amb malaltia hepàtica crònica



Persones amb malaltia pulmonar crònica



Persones amb malaltia renal crònica



Persones amb immunodeficiència



Persones amb càncer



Dones embarassades



Persones més grans de 60 anys

El 82,8% dels professors podrà assistir al Centre.
El 100% del PAS podrà assistir al Centre.
L’escola els proveirà de tot el material sanitari que requeriu per poder estar al
centre de forma segura.
Els professors han d’accedir a l’escola per l’entrada principal d’Avinguda
Merdiana on trobaran un mostrador on hauran d’omplir el full de
responsabilitat conforme no pertanyen a un grup vulnerable i per tant poden
venir a l’escola de forma presencial (nomé cal omplir-lo la primera vegada
que vinguin al Centre), i podran proveir-se del material de protecció que
requereixin: mascaretes, pantalles facials protectores, guants i gel
desinfectant.
Es recomana a tots els docents que assisteixin al centre:


Estar amb la mascareta pròpia o la que se us proporcioni mentre esteu dins
l’escola



Intensificar el rentat de mans



Mantenir la distància màxima que puguem amb tots els membres de la
comunitat educativa. Ja sabeu que la recomanació és de mantenir una
distància entre 1,5 i 2 metres entre persones.



Evitar qualsevol salutació que impliqui contacte amb altres membres de la
comunitat escolar



Mantenir l’escola el màxim de ventilada i no posar en funcionament els
aparells d’aire condicionat.

Es demana que durant els dies que estiguin al centre tinguin cura d’ells
mateixos, així com dels alumnes, i apliquin les directrius que els nostres caps
d’estudis, caps de departament i coordinadors ens indiquin en cada moment
per tal que entre tots extremem les mesures de seguretat per evitar
qualsevol tipus de contagi.
S’habilita com a sala de professors, a banda de les dues que tenim a l’escola,
l’aula 1 i 2 de la zona de cicles formatius i l’Aula 12 de la zona de Batxillerat

per tal que els professors puguin distribuir-se entre les quatre sales. Així
assegurarem la distància de seguretat mínima entre tots els companys.
5. PLA ESPECÍFIC PER ETAPA EDUCATIVA
5.1. PLA ESPECÍFIC ESO
A l'etapa de l'ESO continuarem treballant els continguts i el seguiment de cada
matèria de forma telemàtica, com hem fet fins ara, seguint la programació ja
establerta.
Els alumnes seran convocats per assistir-hi voluntàriament un dia amb el tutor del
seu grup, per tal de fer un retrobament, solventar possibles dubtes sobre l'evolució
acadèmica i poder-los orientar per al curs vinent. Aquestes convocatòries es faran
en grups de 5 alumnes i segons el calendari que rebreu ben aviat.
Tanmateix, les famílies que així ho sol·licitin podran mantenir una entrevista
tutorial presencial, sempre amb cita prèvia acordada amb el tutor/a.
Les famílies que optin per aquest retrobament presencial, han de tenir molta cura
de vetllar pel compliment de les mesures sanitàries que s'han especificat
anteriorment.
Els alumnes de 4t d'ESO tindran suport per part del professorat de l'etapa perquè
puguin solventar dubtes en relació als continguts treballats telemàticament i també
en relació als seus estudis posteriors.

5.2. PLA ESPECÍFIC BATXILLERAT
1r BATXILLERAT
A primer de Batxillerat continuarem treballant els continguts i el seguiment de cada
matèria de forma telemàtica, com hem fet fins ara, seguint la programació ja

establerta. Els exàmens de la convocatòria ordinària, del 15 al 18 de juny també es
faran de forma telemàtica.
Els alumnes seran convocats per assistir-hi voluntàriament un dia amb el tutor del
seu grup, per tal de fer un retrobament, solventar possibles dubtes sobre l'evolució
acadèmica i poder-los orientar per al curs vinent. Aquestes convocatòries es faran
en grups de 5 alumnes i segons el calendari establert i informat a famílies i
alumnes.
Tanmateix, les famílies que així ho sol·licitin podran mantenir una entrevista
tutorial presencial, sempre amb cita prèvia acordada amb el tutor/a.
Les famílies que optin per aquest retrobament presencial, han de tenir molta cura
de vetllar pel compliment de les mesures sanitàries que s'han especificat
anteriorment.
PRIMER A
Tutoria amb els alumnes en grups de 5 el dijous 11 de juny i tutories presencials
amb famílies amb cita prèvia acordada.
PRIMER B
Tutories telemàtiques.
PRIMER C
Tutoria amb els alumnes en grups de 5 el dijous 11 de juny i tutories presencials
amb famílies amb cita prèvia acordada.
2n BATXILLERAT
Durant el mes de juny es realitzarà la preparació de les proves de les PAU i també
la revisió i aclariment de conceptes pels alumnes que s'hauran de presentar a la
convocatòria extraordinària.
La preparació d'aquestes proves es farà de forma telemàtica i presencial i durarà
tot el mes de juny.
La seqüenciació de la preparació serà diferent en funció de l'organització de
l'escola:


Setmana de l'1 al 7 de juny serà telemàtica.



Setmana del 8 al 14 de juny serà telemàtica i presencial.



Setmana del 15 al 21 de juny serà telemàtica ja que es realitzaran les
proves de la convocatòria ordinària de primer i la convocatòria
extraordinària de segon de forma telemàtica.



Setmana del 22 al 27 de juny serà telemàtica i presencial.

El calendari de la preparació de les proves:

5.3. PLA ESPECÍFIC CCFF
A l'etapa de cicles formatius, la finalització de les activitats de l'avaluació ordinària
així com l'avaluació extraordinària continuaran de manera telemàtica fins a
l'acabament del curs.
El calendari d'accions amb l'alumnat de cicles formatius s'organitzarà de la següent
manera:
1r CURS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR
El 5 de juny, el tutor/a de cada grup, de manera telemàtica, comunicarà les
qualificacions de l'avaluació ordinària als alumnes.
Del 8 de juny al 12 de juny es realitzarà la convocatòria extraordinària, de manera
telemàtica.
A partir del 17 de juny els alumnes seran convocats per assistir-hi voluntàriament
un dia amb el tutor/a del seu grup, per tal de fer un retrobament, resoldre
possibles dubtes sobre l'evolució acadèmica, lliurar-los el butlletí de notes i poderlos orientar per al curs vinent. Aquestes convocatòries es faran en grups de 5
alumnes i segons el calendari que comunicarà pròximament cada tutor/a.
Tanmateix, les famílies que així ho sol·licitin podran mantenir una entrevista
tutorial presencial, sempre amb cita prèvia acordada amb el tutor/a.
Les famílies que optin per aquest retrobament presencial, han de tenir molta cura
de vetllar pel compliment de les mesures sanitàries que s'han especificat
anteriorment.
2n CURS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU MITJÀ CAI
El 5 de juny, el tutor/a de cada grup, de manera telemàtica, comunicarà les
qualificacions de l'avaluació ordinària als alumnes.
Del 8 de juny al 12 de juny es realitzarà la convocatòria extraordinària, de manera
telemàtica.
A partir del 17 de juny els alumnes seran convocats per assistir-hi voluntàriament
un dia amb el tutor/a del seu grup, per tal de fer un retrobament, resoldre
possibles dubtes sobre l'evolució acadèmica, lliurar-los la documentació de final de
cicle i poder-los orientar en la seva continuïtat acadèmica i/o laboral. Aquestes
convocatòries es faran en grups de 5 alumnes i segons el calendari que comunicarà
pròximament cada tutor/a.
Tanmateix, les famílies que així ho sol·licitin podran mantenir una entrevista
tutorial presencial, sempre amb cita prèvia acordada amb el tutor/a. Les famílies
que optin per aquest retrobament presencial, han de tenir molta cura de vetllar pel
compliment de les mesures sanitàries que s'han especificat anteriorment.
En el cas d'alguns cicles formatius, els alumnes també seran convocats per assistirhi voluntàriament per realitzar activitats pràctiques en els tallers, que no es van
iniciar o finalitzar amb motiu del tancament del centre pel coronavirus 19 i que

l'equip docent del cicle considera que pot consolidar les competències professionals
associades al cicle formatiu.
Aquestes convocatòries es faran en grups de 5 alumnes i segons el calendari que
comunicarà pròximament cada tutor/a.
2n CURS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
El 5 de juny, el tutor/a de cada grup, de manera telemàtica, comunicarà les
qualificacions de l'avaluació ordinària als alumnes.
Del 8 de juny al 12 de juny es realitzarà la convocatòria extraordinària, de manera
telemàtica.
A partir del 17 de juny els alumnes seran convocats per assistir-hi voluntàriament
un dia amb el tutor/a del seu grup, per tal de fer un retrobament, resoldre
possibles dubtes sobre l'evolució acadèmica, lliurar-los la documentació de final de
cicle i poder-los orientar en la seva continuïtat acadèmica i/o laboral. Aquestes
convocatòries es faran en grups de 5 alumnes i segons el calendari que comunicarà
pròximament cada tutor/a.
Tanmateix, les famílies que així ho sol·licitin podran mantenir una entrevista
tutorial presencial, sempre amb cita prèvia acordada amb el tutor/a. Les famílies
que optin per aquest retrobament presencial, han de tenir molta cura de vetllar pel
compliment de les mesures sanitàries que s'han especificat anteriorment.
En el cas d'alguns cicles formatius, els alumnes també seran convocats per assistirhi voluntàriament per realitzar activitats pràctiques en els tallers, que no es van
iniciar o finalitzar amb motiu del tancament del centre pel coronavirus 19 i que
l'equip docent del cicle considera que pot consolidar les competències professionals
associades al cicle formatiu.
Aquestes convocatòries es faran en grups de 5 alumnes i segons el calendari que
comunicarà pròximament cada tutor/a.
6. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE
Personal docent i no docent: Entrada principal Avinguda Meridiana
Famílies: Entrada principal Avinguda Meridiana
Alumnes:
ESO Avinguda Meridiana
BATX Entrada C/ Joan de Garay
CCFF Entrada C/ Garcilaso

