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De conformitat amb Pla d’Obertura de centres educatius es 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 l’ Aula Municipal de Teatre de Lleida, 

estableix el següent: 

PLA D’OBERTURA DE L’AULA MUNICIPAL DE TEATRE 

1.- Marc normatiu 

La fase 2 permet la reobertura del centre però ho fa de manera limitada, i només 

en determinats supòsits. Aquests supòsits s’articulen entorn d’un triple objectiu: 

A. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa 

educativa. 

B. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. 

C. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada 

centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. Amb la finalitat de 

garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic I 

d’administració i serveis dels centres educatius i de les famílies que 

conformen la comunitat educativa, aquestes mateixes instruccions insten 

als equips directius de cada centre a elaborar un pla específic d’obertura 

previ a l’inici de les activitats presencials amb alumnes, que contempli tots 

els casos i situacions en què es preveu necessitat d’accés de l’alumnat, 

així com les mesures organitzatives que garanteixin aquesta seguretat de 

forma extremadament estricta. 

 

2.- Organització de l’acció educativa presencial: Activitats previstes 

En primer lloc cal fer especial esment que, en la previsió de desescalada, Lleida  

entrarà en fase 2 el 8 de juny. Per tant, i tenint en compte el calendari escolar 

previst a l’Aula, ja haurà acabat els cursos no reglats  i només s’obrirà pels 

alumnes del Cicle. Així doncs, des deL dia 9 de juny fins a l’acabament del curs 



 
 
escolar 2019-20, les activitats que es preveu desenvolupar al centre amb 

presència d’alumnat són les següents: 

• Recollida de material i treballs que es vulguin recuperar de les aules i els 

armaris personal 

• Activitats puntuals de suport, sempre sota demanda, i d’orientacions per a 

la realització de les proves d’accés. 

• Realització de les proves d’accés de Grau Superior. 

• Realització d’alguna tutoria individual 

• Acomiadament presencial de professorat-alumnes. 

• Tancament de les assignatures que ho requereixin. 

En tots els casos es garantiran totes les mesures de seguretat establertes, tant 

per a l’alumnat com per al personal de l’Escola. 

2.1.Recollida de material del centre necessari. 

Del 9 al 19 de juny, durant els matins, es podrà accedir al centre per recuperar 

els materials personals dels alumnes guardats a les armariets. 

2.2.Realització de les proves d’accés de Grau Superior 

Els dies 13, 14 i 15 de juliol, està prevista la realització de les proves d’accés a 

Grau Superior, en horari encara pendent de determinar. Actualment tenim 24 

inscripcions a les proves i la proposta és realitzar-les a la Sala 2 del Teatre de 

l’Escorxador (pendent de confirmació per part del teatre). Un cop es conegui 

aquesta dada es procedirà a elaborar un pla específic d’actuació per a la 

realització de les proves, en compliment del què es disposa en el document 

“Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió administrativa 

i en la realització de les proves d’accés i d’obtenció de títols del curs 2019-2020 

motivats per la situació de pandèmia”, fet públic el passat 8 de maig. 

Aquest pla es publicarà al web de l’escola i es comunicarà a tots els aspirants 

inscrits a través de correu electrònic. 

 

 



 
 
Quadre resum:  

CURS – GRUP  TIPUS D’ACTIVITAT 
Tot l’alumnat del Cicle 

 

Tot l’alumnat del Cicle 

 

 

Alumnat inscrit 

Alumnat del Cicle que ho 

demani. 

Recollida de material i treballs que es 

vulguin recuperar de les aules i els 

armaris personal 

Activitats puntuals de suport i 

orientacions per a la realització de les 

proves d’accés i el tancament 

d’assignatures. 

Realització de les proves d’accés de 

Grau Superior 

Realització d’alguna tutoria individual 

 

PREVISIÓ SOBRE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL A L’AULA DE 
TEATRE DE LLEIDA  

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment a l’escola:  

AULES OBERTES  NOMBRE D’ALUMNAT PER AULA 

25 Màx. 15 

 

3.- Personal de l’escola 

• La direcció de l’escola ha de planificar l’acció educativa i el personal 

necessari per dur-la a terme.  

• El personal que té reconeguda la pertinença a grups d’especial 

vulnerabilitat seguirà de manera prioritària preparant recursos, 

activitats amb la modalitat de teletreball. 



 
 

• La resta del personal podrà incorporar-se a l’escola per realitzar 

l’acció educativa presencial.  

 L’ Aula Municipal de Teatre de Lleida compta, en el moment de la reobertura amb 

20 treballadors. D’aquests, 1 persona està entre els grups considerats de risc, i 

per tant no prendrà part en cap activitat presencial amb alumnat. Les persones 

restants són les que assistiran a l’alumnat en els casos esmentats, i d’entre elles 

es designaran també les persones que hagin de formar part del tribunal a les 

proves d’accés. 

Pel què fa al personal d’administració i serveis, les administratives que estan a 

l’entrada seran les encarregades de controlar l’accés de l’alumnat, de comprovar 

els llistats i d’indicar-los les mesures a seguir en el moment d’accedir al centre.  

 

Acció educativa presencial: 

 

 Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

9-
10.00 

 ENTRENAMENT 2 DANSA 2 TALLER FINAL VEU 2 

9.15-
10.15 

 DICCIÓ 1 CONDICIONAMENT 

FÍSIC 1 

TALLER 

COMÈDIA 

 

 Desinfecció Desinfecció Desinfecció Desinfecció Desinfecció 

10.30-
11.30 

 DICCIÓ 2 CONDICIONAMENT 

FÍSIC 2 

TALLER FINAL TALLER 

FINAL 

10.45-
11.45 

 TALLER COMÈDIA DANSA 1 TALLER 

COMÈDIA 

VEU 1 

 Desinfecció Desinfecció Desinfecció Desinfecció Desinfecció 

12.00-
13.00 

 DINAMITZACIÓ CANT 2 PEDAGOGIA 

(ZOOM) 

TALLER 

FINAL 

12.15-
13.15 

 TALLER COMÈDIA TUTORIA 1 ENTRENAMENT 

1 

 



 
 
 

 

 

 

 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

9-
13h 

TALLER FINAL TALLER FINAL TALLER FINAL TALLER FINAL JUNTA 

AVALUACIÓ 

(zoom) 

 TUTORIES (sota 

demanada) 

TUTORIES (sota 

demanada) 

TUTORIES (sota 

demanada) 

PRESENTACIÓ 

TALLER FINAL 

 

 

Totes les classes de 1er es realitzaran a la classe 2 

Totes les classes de 2on es faran a la classe 1 i el Taller final al pati (si ho permet la 

meteorologia) 

 

4.-Espais i grups 

4.1 Mesures sobre els espais de l’escola 

Tot el personal presta el seu servei a l’Escola Aula Municipal de Lleida 

situada al carrer Roca Llauradó s/n 25003 Lleida 

L’equip docent haurà d’analitzar els espais disponibles a l’escola per a 

organitzar el reinici de les activitats presencials, tenint en compte que quan 

calgui fer-les en grup, aquests han de ser estables i fixes, per poder tenir 

la traçabilitat de contactes en cas de contagi (veure el quadre anterior)  

L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre 

que sigui possible també el professorat. En tot cas, si algú s’ha de moure, 

és el docent. 

L’alumnat entrarà en dos torns. Els de 1er a les 9.00h i els de 2on a les 

9.15h. 



 
 
Identificació dels espais que s’ocuparan a l’escola: 

Aula Municipal de Teatre de Lleida 

Aula 1 
Aula 2 
Aula 6 (si es necessita) 

Aules per al desenvolupament de les activitats amb 

l’alumnat del Cicle. El límit màxim de persones és 

15 per classe (comptant el professor/a) 

 

Aula 4 Porta d’entrada i sortida al Pati 

Vestíbul  

Pati Classes amb l’alumnat del 2on del Cicle 

Zona de treball comú / 

sala de professors/ 

Biblioteca 

El límit màxim d’ocupació és de 10 persones, 

segons la distribució de les taules i respectant la 

distància de seguretat 

Despatx de la direcció Es pot fer ús del despatx sense limitació (només una 

persona) 

Fotocopiadores Cal seguir les recomanacions indicades rentant-se 

les mans abans i després del seu ús. Cal treballar 

en l’horitzó de paper zero. 

Lavabos Cal seguir les recomanacions indicades 

Control d’accessos Només estarà permès l’accés d’alumnes ,  

professors i personal de PAS. 

Les persones externes s’esperaran a l’entrada de 

l’escola i no hi podran accedir fins que se’ls hi 

indiqui. 

 

 

 



 
 

4.2 Mesures organitzatives de l’acció educativa presencial: 

Fluxos de circulació: 

entrades i sortides 

 

Horari Professorat: 8.45h 

Alumnat: Primer a les 9h i Segon a les 9.15h 

Esbarjo/desinfecció: de 10.15-10.45h i de 11.30-12h 

Materials  Es prioritzarà les activitats sense material i en el cas de 

ser necessari es procedirà a la seva desinfecció un cop 

utilitzats. 

 

Reunions S’hauran de limitar al màxim el nombre de reunions 

presencials i garantir en tot cas que es contemplen les 

distàncies de seguretat interpersonal. Es prioritzarà l’ús 

del Zoom per a tot tipus de reunions (internes i 

externes). 

Tutories  Les tutories i entrevistes seran sempre amb cita prèvia i 

es limitarà l’horari i la durada. En la mesura del possible 

caldrà fomentar la presentació de tota la documentació 

de forma telemàtica (fotos, vídeos, informes) 

Mascaretes Només seran d’ús pel personal docent i no docent de 

l’Aula quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui 

entre les persones adultes o amb l’alumnat 

Guants Les indicacions d’us de guants no varien respecte a les 

habituals. Cal recordar que l’ús de guants no eximeix del 

rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de 

protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los. 

(consultar el Pla d’Obertura amb els criteris general, 

pàgina 13 i annexos 2,3 i 5) 

 



 
 
 

Aquestes mesures tenen vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o 

modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les 

instruccions o directius que s’aprovin en el Pla de l’Ajuntament i  d’acord amb les 

instruccions o directrius de l’autoritat sanitària i el Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

A Lleida, a data de 6 de juny de 2020 
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