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Consideracions prèvies 

Aquest document parteix de la normativa establerta pel Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya: 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  

 

La singularitat del Conservatori Professional de Dansa és un fet a tenir present en el disseny 

d’un Pla per a l’Obertura per diverses raons: 

 

- L’alumnat prové de regions sanitàries de Catalunya molt diverses, amb la qual cosa la 

seva presencialitat a l’Institut provoca una mobilitat territorial molt elevada.  

 

- Una gran part de l’alumnat del Conservatori cursa dos plans d’estudi alhora, amb la qual 

cosa el disseny de proposta és complex: cal tenir en compte que no tots els cursos i edats 

es reparteixen com en altres instituts: en un curs d’ESO hi poden conviure fins a sis cursos 

de dansa o més. 

 

- La presencialitat en la franja de matí i tarda suposa haver de cobrir també l’espai destinat a 

la franja del dinar i les mesures sanitàries associades a aquest fet.  

 

- El Conservatori Professional de Dansa forma part de la institució Institut del Teatre i, per 

tant, les mesures a prendre seran com a totalitat per la quantitat d’alumnat i personal que 

ocupen la mateixa seu, i també per la gran quantitat d’activitat que s’hi genera. El pla 

d’obertura ha de ser coherent amb la Institució i seguir les directrius marcades per 

Diputació, a més de les marcades pel Departament d’Educació.  

 

Amb totes les consideracions prèvies, la prioritat d’obertura del Conservatori Professional de 

Dansa és fer un tancament de curs amb les condicions més òptimes que les diferents 

normatives i la singularitat del nostre centre ens permetin.  

 

La institució prioritza que les diferents escoles puguin fer un tancament de curs a la vegada 

que posa els mitjans per poder realitzar les proves d’accés de manera presencial a nous 

alumnes de totes les escoles i donar així la màxima continuïtat dels seus estudis el curs 

vinent.   

 

Propostes presencials d’actuació  

Ateses les recomanacions del Departament en la reobertura, s’oferiran les sessions 

presencials detallades a continuació. Es preguntarà a les famílies l’interès per formar part 

d’alguna d’aquestes sessions presencials. En cas que les famílies prefereixin seguir amb 

l’ensenyament telemàtic es poden llegir les propostes d’actuació en el punt següent.  

 

● S’oferiran activitats presencials d’orientació i suport en petits grups a 6è del GPD, 4t 

d'ESO i 2n BATX. 

● S’oferirà acompanyament presencial a l’alumnat que té pendent la recuperació de 

matèries d'ESO/BATX o que prepara les PAU. 
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● S’oferirà acompanyament tutorial presencial a les famílies (un sol membre) i alumnes 

que ho necessitin. 

● Només es podrà accedir al centre amb prèvia confirmació per part del centre dels 

horaris amb disponibilitat de professorat. 

● Només es podrà accedir al centre amb la declaració responsable de la família en cas 

d’alumnes menors d’edat. 

● S’oferiran a partir del 15 de juliol franges de recollida de material. 

● Els actes de graduació presencials quedaran suspesos de moment a l'espera de 

valorar si podran fer-se més endavant, un cop iniciat el curs 20-21. Tanmateix, la 

graduació de 6è del Grau Professional de Dansa es farà online; rebreu més 

informació d'aquí a uns dies. 

 

Un cop recollida la informació, en funció dels recursos humans disponibles, les mesures 

higièniques recomanades, la disponibilitat d’espais i els requisits de l’alumnat per assistir-hi, 

es farà una planificació detallada. 

 

No s’atendran famílies o alumnes sense la declaració responsable o sense la confirmació de 

cita prèvia per part del centre. 

 

Propostes telemàtiques d’actuació 

 

Tancament dels estudis acadèmics obligatoris 

 

● De 1r a 4t d’ESO, es manté l’activitat telemàtica i l’acompanyament no presencial 

fins a final de curs (19 de juny). 

 

● Els butlletins de notes s’enviaran telemàticament. 

 

● L’orientació de 4t d’ESO, consistent en xerrades, visites als instituts, tests de 

preferències, etc, es fa durant el segon trimestre amb la qual cosa ja s’havia donat 

per conclosa abans del confinament. Tanmateix, es donarà suport a la preinscripció 

en els estudis postobligatoris virtualment. 

 

● La preinscripció als estudis postobligatoris ja s’haurà dut a terme en el moment de la 

reobertura. 

 

● L’orientació de 3r d’ESO per a l’elecció de les matèries optatives de 4t d’ESO s’està 

fent de manera telemàtica. 

 

● Les recuperacions de 1r a 4t d’ESO es faran durant el període establert pel 

Departament d’Educació (del 18 al 23 de juny) en modalitat telemàtica com marquen 

les directrius establertes per la Generalitat de Catalunya. 
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● Es farà una cerimònia virtual de comiat amb cada tutor, i la presència de l’equip 

docent i l’equip directiu en el cas de 4t d’ESO. 

 

● S’oferirà als alumnes i a les seves famílies una data de recollida de material durant 

el mes de juliol. 

 

 

Tancament dels estudis acadèmics postobligatoris 

 

1r de Batxillerat 

 

● En relació al curs de 1r de Batxillerat, des de principi de juny es prioritza la 

planificació i realització del Treball de Recerca. Es finalitzen els lliuraments i les 

classes online i els tutors dels treballs acompanyen els alumnes de manera 

telemàtica. 

 

● Es manté el suport tutorial en tot aquest període. 

 

● Els butlletins de notes s’enviaran telemàticament. 

 

● Les recuperacions de 1r de Batxillerat es faran del 2 al 4 de setembre tal com marca 

el Departament d’Educació. 

 

● S’oferirà als alumnes i a les seves famílies una data de recollida de material durant 

el mes de juliol. 

 

2n de Batxillerat 

● Els alumnes de 2n de Batxillerat finalitzen les classes ordinàries virtuals el 22 de 

maig. A partir del 2 de juny, el centre oferirà classes de preparació de les PAU de 

manera telemàtica fins al 3 de juliol.  

 

● Els butlletins de notes s’enviaran telemàticament. 

 

● Es farà una connexió de comiat amb alumnat amb professorat i equip directiu de 

tancament d’etapa. 

 

● Es procurarà acompanyar l’alumnat presencialment, si està permès, al centre on faci 

les proves malgrat trobar-se fora del calendari lectiu i es manté el suport tutorial en 

tot aquest període. 

 

● Les recuperacions de 2n de Batxillerat es faran durant el període establert pel 

Departament d’Educació (del 18 al 23 de juny) en modalitat telemàtica com marquen 

les directrius establertes per la Generalitat de Catalunya. 

 

● S’oferirà als alumnes i a les seves famílies una data de recollida de material durant 

el mes de juliol. 
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Tancament dels estudis del Grau Professional de Dansa 

 

● Els estudis de grau professional de dansa continuaran desenvolupant-se de forma 

telemàtica fins a final de curs (19 de juny). 

 

● En aquest període, cada grup manté les tutories grupals amb el seu tutor i també les 

individuals de manera virtual sempre que sigui necessari.  

 

● Cada alumne ha pogut tenir un retorn de les tasques fetes en el període de 

confinament a través del full de seguiment. 

 

● En el moment que s’envien els criteris d’avaluació, i es fan les reunions d’avaluació, 

l’alumne disposa de mitjans per exposar dubtes i rebre un retorn per tal de tractar la 

continuïtat de forma específica.  

 

● Els alumnes de 6è curs del GPD han mantingut entrevistes individualitzades amb els 

seus tutors per tal de fer una orientació per la continuïtat dels seus estudis.  

 

● Degut a la cancel·lació de l’audició d’IT Dansa s’han establert uns criteris interns, 

juntament amb la Jove Companyia, per tal d’oferir la continuïtat d’alguns alumnes de 

6è curs del Conservatori Professional de Dansa a la Companyia de postgrau. 

 

● En el cas de 6è curs es farà un tancament telemàtic amb tot el grup de professors 

que formen l’equip docent. 

 

● S’oferirà als alumnes i a les seves famílies una data de recollida de material durant 

el mes de juliol. 

 

● S’enviaran els butlletins telemàticament. 

 

 

 

Entrevistes amb les famílies 

S’ha mantingut l’acompanyament virtual de les famílies durant tot el confinament. Aquest 

acompanyament es mantindrà també de manera virtual preferiblement en cas que la família 

ho demani o el centre ho consideri oportú. 

 

Mesures de seguretat (en el cas de les propostes presencials en fase 2) 

 

L’escola es compromet a mantenir totes les mesures de seguretat que recomana el 

Departament de Salut en cas que es convoquin les sessions presencials en fase 2: 

 

● Distanciament físic 

● Treball en petits grups. 

● Rentat de mans. 
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● Mesures d’higiene i ventilació. 

● Presència de gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida del centre. 

● Esglaonament d’entrades i sortides per reduir concentracions de persones. 

● Ús de mascaretes per part de personal docent i PAS. 

 

Requisits per assistir al centre 

 

No podran assistir a l’escola alumnes que formin part del grup de risc. Es consideren grup 

de risc les persones amb les següents patologies: 

 

● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori.   

● Malalties cardíaques greus.   

● Malalties que afecten al sistema immunitari. 

● Diabetis mal controlada.   

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

Tampoc no poden assistir al centre alumnes amb simptomatologia compatible amb la 

COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 

quadre infecciós.  Tampoc si tenen convivents amb aquesta simptomatologia o contacte 

estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.   

 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu 

una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar 

l’alumnat amb símptomes a l’escola, d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol 

cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne i de mantenir un contacte estret amb el 

centre educatiu davant de qualsevol incidència. Es recomana, per a tal efecte, que tant 

l’alumnat com les seves famílies es prenguin la temperatura diàriament abans d’entrar al 

centre. 
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Concreció horària d’obertura del centre 

 

Després de fer una enquesta a una totalitat de 218 famílies, només 13 han respost 

l’enquesta, de les quals 7 volen participar en una actuació presencial al CPD. Per tant es 

manté prioritàriament l’ensenyament telemàtic. Les actuacions presencials previstes són: 

 

● Activitats presencials d’orientació i suport en petits grups a 6è del GPD, 4t d'ESO i 

2n BATX = 2 alumnes de 77. 

● Acompanyament presencial a l’alumnat que té pendent la recuperació de matèries 

d'ESO/BATX o que prepara les PAU = 3 alumnes de 20. 

● Acompanyament tutorial presencial a les famílies (un sol membre) i alumnes.= 2 

alumnes de 218. A continuació s’adjunta el calendari previst i els recursos destinats 

a l’obertura del 8 de juny al 3 de juliol. 

 

 

 

 

Recursos, horaris i professorat implicat en les tasques reobertura: 

 

-Suport a la preparació de les PAU (de 10 a 13).  

Personal docent: 5  

-Personal de suport 1 

-Alumnat: 3 alumnes de 2n BATX 

 

-Entrevistes presencials (de 14 a 15):  

-Personal docent: 3 

-Personal de suport 1 
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-Alumnat: 3 alumnes i 3 membres de la família 

 

Recursos, horaris i professorat implicat en les Proves d’Accés al Conservatori 

Professional de Dansa 

 

Dins de les mesures de reobertura del curs 19-20 i de preparació del curs 20-21 cal 

contemplar l’organització presencial de les Proves d’Accés 20-21. 

 

Aquestes proves, que se celebraran entre el 22 de juny i el 3 de juliol. 

 

- Horaris de proves d’accés: 

Franja de matí:  9 a 14h 

Franja de tarda:  15 a 20h 

 

- Número d’aspirants:  126 entre els 6 cursos i les 3 especialitats 

 

- Personal del Conservatori Professional de Dansa 

Personal docent 22 professors 

Personal de suport 4 membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document enviat al Consell Escolar del centre i publicat al web el 5 de juny de 2020 

Equip directiu: Marina Escoda (Directora); Xènia Gumà (Coordinadora pedagògica de 

Dansa); Susana Garcia (Cap d’Estudis); Jordi Higuera (Secretari Acadèmic) i Montserrat 

Domingo (Coordinadora pedagògica d’ESO-Batxillerat) 


