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RESUM ESBORRANY SEGONA FASE/CENTRES EDUCATIUS. 
TOTS ELS NIVELLS D’ ENSENYAMENT.  

L'objectiu de la resolució és regular la fase 2 en els diferents centres educatius i nivells 

d'ensenyament des de Infantil, Primària, ESO i Batxillerat i Cicles a Formació de Persones 

Adultes, Escoles Oficials d'Idiomes. Tots els centres continuen en formació a distància però 

regula les activitats que es poden fer al centres de manera presencial. Per a fer possible 

aquesta activitat presencial parla de les mesures sanitàries: materials de protecció 

aportats per Conselleria a centres públics i concertats, i condiciona que s'han de determinar 

els espais i horaris per complir les condicions de protecció i distancia social que determinen 

les autoritats sanitàries.  

Atén prioritàriament els cursos que fan transició: Infantil a Primària, Primària a ESO, ESO a 

Batxillerat, darrer curs de Cicles Formatius, Proves de les EOI o cursos d'accés a titulació de 

persones adultes (GES 1 i GES 2). 

En els cursos d'ensenyament obligatori, 6é de Primària, 4rt de l’ESO, 2on de Batxillerat, 

estableix la possibilitat d'organitzar grups de 10 alumnes.  

En el cas de Primària (6é) i 4rt de l'ESO dona opció a poder organitzar grups de 10 alumnes 

per a fer orientació acadèmica i professional i per a consolidar o reforçar competències 

clau que siguen imprescindibles per continuar els itineraris educatius. Estes activitats de 

reforç dirigides especialment per a l' alumnat que no ha tingut les mateixes oportunitats 

de seguiment telemàtic de la resta de companys i companyes.  

En la resta de cursos, també dona la possibilitat de planificar activitats presencials i 

tutories amb alumnat amb cita prèvia amb les famílies.  

En el cas de Batxillerat, FP Bàsica i cicles, l'objectiu és amb aquestes sessions facilitar a 

l'alumnat orientació acadèmica i professional i per a consolidar o reforçar les competències 

imprescindibles per a continuar itineraris formatius posteriors.  
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També parla de l'Admissió i els horaris dels centres de 9 a 13 hores per atendre persones 

amb passaport o que tinguen problemes d'accés a les tecnologies per garantir 

l'escolarització. En este cas, també indica mesures sanitàries de protecció i distancia social 

tant per a equips directius i personal no docent com per a les famílies ateses en l'admissió.  

 

 


