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1. Resolució
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre educatiu
El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs
2019-2020 estableix l’elaboració del pla d’obertura de centre.
Les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que
cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu pla d’obertura previ a l’inici de les activitats
presencials amb els alumnes.
En data 6 de juny de 2020, aquesta direcció ha informat el Consell Escolar del centre del
contingut pla d’obertura.
D’acord amb el que s’ha esmentat,
RESOLC:
1.- Aprovar el pla d’obertura del centre educatiu Institut Ernest Lluch de Barcelona, que
apareix a continuació d’aquesta resolució.
2.- Aquest pla d’obertura serà publicat a la pàgina web del centre.
Barcelona, 6 de juny de 2020

Antoni Brosa
Director
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2. Marc normatiu
•

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 el 20/05/2020).

•

Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (21/05/2020 i
2/2020 de 28/05/2020)
a) El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari.
b) Aquest pla d’obertura és complementari a l’acció educativa telemàtica que
es continuarà duent a terme fins a final de curs (19 de juny).
c) Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de
seguretat establertes.

3. Nombre de professionals (docents i no docents) que poden fer
atenció presencial al centre
En base a la declaració responsable i les concrecions establertes del Departament
d’Educació, s’ha identificat el nombre de professionals que podran participar en les activitats
presencials.

Professorat d’ESO*
Professorat de Batxillerat*
Personal PAS

Poden fer atenció
presencial
39
25
2

No poden fer atenció
presencial
12
14
2

* Sovint, els mateixos professors imparteixen ESO i Batxillerat. Per aquest motiu les sumes
de professorat excedeixen el total de docents que formen la plantilla de l’Institut.

4. Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre

4t d’ESO
Atenció d’orientació
2n de Batxillerat
Suport PAU/Aval.
extraordinària per resoldre
dubtes concrets
Atenció personalitzada
a 1r, 2n, 3r d’ESO i 1r Batx.

Nombre d’alumnes previst
25

Nombre de grups
Atenció individualitzada

36

Dos o tres grups, en funció
de les matèries

Pendent

Atenció individualitzada
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5. Organització de l’acció educativa presencial
D’acord amb els recursos humans disponibles, amb la distribució i falta d’amplitud dels
espais a l’Institut, es planifica una entrada i sortida esglaonada per a activitats presencials
entre les 9:00 i les 13:30 hores del matí.
L’acció educativa presencial es concreta de la següent manera:
1. Docents:
a. 2n Batxillerat: professorat del grup no vulnerable en funció de la demanda per
les matèries.
b. 4t d’ESO: tutors i tutores del grup no vulnerable segons demanda de l’alumnat
c. Resta de cursos d’ESO i 1r Batxillerat: tutors i tutores del grup no vulnerable
segons demanda de famílies o alumnat.
2. Calendari:
a. Tria de sessions: Dilluns 8 i dimarts 9.
b. Sessions: Dimecres 10, dijous 11, divendres 12, dilluns 15 i dimarts 16 de juny.
3. Aules:
a. Batxillerat: 110, 106 i 101, del primer pis, amb una ocupació màxima de 15
alumnes per classe.
b. Resta: departaments o aules allunyades del segon pis segons l’afluència de cada
moment.
4. Horari:
a. Horari general: de 9:00 a 13:00 hores
b. Horari concret de 2n de Batxillerat: cada mitja hora, des de les 9:00, s’iniciarà
una classe per resoldre dubtes que durarà una hora.
c. Horari de la resta de cursos: s’adaptarà a les possibilitats de tutors i tutores i
alumnes.
L’alumnat de 2n de Batxillerat s’inscriurà en cada classe pel Moodle de l’Institut a
partir del dia 8 de juny. Cada classe tindrà una ràtio tancada de 15 alumnes.
5. Entrades i sortides:
a. Seran esglaonades i per escales diferents per a l’alumnat de 2n de Batxillerat.
b. A partir de les cites prèvies lliurades per les tutories a l’equip directiu, es
planificaran les entrades i sortides d’alumnes dels altres nivells.
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