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Introducció 

Aquest Pla d’obertura del centre educatiu Escola Roc Blanc s’emmarca dins la Fase 2 

de desescalada després de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19. 

Tal i com es planteja des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 

aquest pla, d’aplicació entre el proper dia 8 de juny i el dia 19, data en què finalitza el 

curs escolar, pretén complir amb el doble objectiu de : 

-Donar suport i orientació als alumnes de sisè de primària, que  estan al final de l’etapa 

educativa. 

-L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat de primària. (Comiat) 

-L’acollida de l’alumnat  de segon cicle d’educació infantil de les famílies, els 

progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball 

presencial i per tant no puguin fer conciliació laboral i personal. 

Nombre de professionals , docents i no docents, que pot 

fer atenció presencial al centre. 

En les Instruccions per a l'organització de l'obertura dels centres educatius, s'indica que 
el personal treballador de centres ha d'emplenar la declaració responsable de forma 
prèvia a la seva reincorporació per tal de valorar les circumstàncies individuals respecte 
a la covid-19, per evitar la presència de persones pertanyents a grups vulnerables davant 
el virus. 
  
Atesa aquesta declaració responsable, els Serveis Territorials del Vallès Occidental ens 
fan a mans la llista del personal docent que pot fer atenció presencial al centre i la que 
no. 
 
En el nostre cas, podem comptar amb 18 docents. (Presencial) Els altres 4 continuaran 
treballant des de casa. 
  
 Pel que fa al personal no docent, a l’escola tenim un conserge i una administrativa. 
El conserge no està dins de cap grup de risc i per tant podem comptar amb ell, però 

l’administrativa no podrà assistir presencialment a l’escola. 

Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre 

L’escola preveu que el pla d’obertura aculli principalment l’alumnat d’educació infantil i 

l’alumnat de 6è de primària. 
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Seguint el consell de les autoritats educatives corresponents, hem elaborat una 

enquesta que té per finalitat conèixer el nombre d’alumnes d’educació infantil que 

compleix les condicions necessàries per rebre l’atenció d’acollida prevista i que té 

intenció d’assistir a l’escola.  

El resultat d’aquesta enquesta, a dia 29 de maig a les 9 del matí, confirma que hi ha 2 

infants amb intenció d’assistir-hi.  

Pel que fa a l’alumnat de 6è, l’enquesta s’ha fet oralment i de manera personalitzada 

per part dels tutors que estan atenent  l’alumnat per mitjà de les classes telemàtiques i 

la previsió d’assistència és d’un 90 %. (Cal tenir en compte que, atès que aquesta 

assistència és voluntària, no s’ha demanat cap nivell de compromís a l’alumnat i per tant 

aquest percentatge pot variar al llarg dels dies d’atenció presencial). 

Als altres grups de primària no s’ha fet enquesta però ja està tot previst perquè en cap 

moment hi hagi més d’13 alumnes a l’escola. 

 

Organització de l’acció educativa presencial 

6è de primària 

L’escola compta amb 2 grups-classe de 6è que sumen un total de 47 alumnes. 

D’aquests 47 alumnes, es preveu l’assistència d’un 90% per tant al voltant dels 42 

alumnes. 

Si tenim en compte que la ràtio permesa i aconsellada en aquests moments és de 

1/13, això ens obliga a formar 4 grups-classe enlloc dels 2 existents inicialment. 

Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 

Atès que  l’escola està buida, els 4 grups resultants dels 42 alumnes que es preveu que 

vinguin, ocuparan 4 aules: les dues de tutoria de sisè, la d’anglès de CS i la de música. 

Organització de grups d’alumnes i del professorat. 

Cadascun d’aquests nous grups-classe, d’aproximadament uns 11 alumnes, comptarà 

amb la presència d’un/a mestra que exercirà les funcions de tutor/a i que serà el seu 

referent únic i continuat durant tot el període entre el 8 i el 19 de juny  i durant les 

hores de classe presencial. 

S’ha prioritzat que entre aquestes mestres hi hagi les tutores de grup de 6è inicial, 

però això només ha pogut ser en un dels casos ja que l’altra tutora està dins del grup 

de risc.  
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Grup 1:                                      Grup 2:                                   Grup 3:                     Grup 4:     

Tutora de 6èB                       Terç tutora 6è A                      Mestre d’EF          Cap d’estudis 

Aula : 6è B                                 Aula 6è A                              Aula Anglès           Aula de música 

 

Horaris dels grups ( inclou entrades, sortides i esbarjo) 

Els 4 grups d’alumnes de 6è vindran a l’escola tres dies compresos entre el 8 i el 19 de 

juny per tal de poder fer amb ells l’acompanyament en el canvi d’etapa i el comiat de 

l’etapa actual. 

Els dies i horaris previstos són: (S’ha decidit que entressin a les 10:00 per tal que no 

coincideixin a l’entrada amb els alumnes d’Educació infantil). 

 - Dimecres 10 de juny entre 10:00 i 13:00h 

 -Dimecres 17 de juny entre 10:00 i 13:00h 

 -Divendres 19 de juny entre 10:00 i 13:00h 

Organització de les entrades: 

Grup  Porta Hora d’entrada Hora de sortida 

1 Cicle Superior 09:45 12:00 

2 Cicle Superior 10:00 12:15 

3 Cicle Superior 10:15 12:30 

4 Cicle Superior 10:30 12:45 

 

Horari d’esbarjo:  Cada grup tindrà una estona d’esbarjo d’uns 30 minuts aproximadament. 

Durant aquesta estona no està previst que baixin al pati ja que no tenim suficients llocs amb 

ombra per poder tenir tots els alumnes guardant les distàncies de seguretat. Serà una estona de 

distenció a l’aula durant la qual podran xerrar mantenint les distàncies i aprofitar per fer un petit 

mos. 

 

De 1r a 5è de primària 

Tots i cada un dels grups d’entre 1r i 5è de primària gaudiran d’una estoneta d’acció 

tutorial/comiat en grups reduïts i d’assistència voluntària. 

Tots els grups-classe es dividiran en 2 per tal de complir la ratio ( mai seran grups de 

més d’11 alumnes) i assitiran a l’escola en dies diferents per tal de no coincidir. 

S’organitzaran de la següent manera: 
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1r ( subgrup 1) 8 de juny 09:30 10:30 Aula primer 

1r (subgrup 2) 8 de juny 11:00 12:00 Aula plàstica 

2n (subgrup 1) 9 de juny 09:30 10:30 Aula segon 

2n (subgrup 2) 9 de juny 11:00 12:00 Aula anglès 

3r A (subgrup 1) 11 de juny 09:30 10:30 Aula 3r 

3r A (subgrup 2) 11 de juny 11:00 12:00 Aula de religió 

3r B (subgrup 1) 12 de juny 09:30 10:30 Aula 3r B 

3r B (subgrup 2) 12 de juny 11:00 12:00 Aula religió 

4t A (subgrup 1) 15 de juny 09:30 10:30 Aula 4tA 

4t A (subgrup 2) 15 de juny 11:00 12:00 Aula religió 

4t B (subgrup 1) 16 de juny 09:30 10:30 Aula 4t B 

4t B(subgrup 2) 16 de juny 11:00 12:00 Aula religió 

5è A (subgrup 1) 17 de juny 09:30 10:30 Aula  5è A 

5è A (subgrup 2) 17 de juny 11:00 12:00 Aula de 4t A 

5è B (subgrup 1) 18 de juny 09:30 10:30 Aula 5è B 

5è B (subgrup 2) 18 de juny 11:00 12:00 Aula anglès 

 

S’ha tingut en compte que mai coincideixin 2 nivells el mateix dia i que mai hi hagi dos 

grups diferents a la mateixa aula ni tan sols en hores diferents. Els grups que ocupen 

aules que ja han ocupat altres grups, sempre ho fan en dies diferents, per tant entre 

mig s’hauran desinfectat. 

També s’ha tingut en compte que cap d’aquets grups coincideixi amb els dies que hi ha 

alumnes de sisè. 

Mestres:   

Cada nivell serà atès per la seva tutora perquè el motiu de la trobada és que els infants 

es puguin acomiadar de la seva mestra. Aquesta, entre subgrup i subgrup tindrà mitja 

hora per tenir cura de desinfectar-se les mans i canviar-se la mascareta. 

Entrades i sortides: 

-Els alumnes de CM i CS entraran i sortiran per la porta de CS 

-Els alumnes de CI entraran i sortiran per la porta de CI 

Alumnes d’Educació Infantil: 

A data i hora de confecció d’aquest  Pla d’obertura i, després d’haver fet un sondeig a 

totes les famílies d’infantil, només es preveu l’assistència de 2 alumnes de P3. Atesa 

aquesta circumstància els dos alumnes seran rebuts  i atesos a l’aula de plàstica 

d’educació infantil.  
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Horari:  

Entrada a les 09:00 i sortida a les 13:00 

Entrades i sortides: 

Porta principal de l’escola. 

Distribució de mestres: 

Dilluns 8 Mestre de música 

Dimarts 9 Mestra d’anglès de CS 

Dimecres 10 Mestra d’anglès de CI 

Dijous 11 Secretària 

Divendres 12 Directora 

Dilluns 15 Tutora de 1r (9-11h)/Tutora de 2n (11-13h) 

Dimarts 16 Tutora de 3r A (9-11h/ Tutora de 3r B (11-13h) 

Dimecres 17 Tutora de 4t A (9-11h/ Tutora de4t B( 11-13h) 

Dijous 18 Tutora de 5è A ( 9-11h / tutora de 5è B 11-13) 

Divendres 19 Secretària (9-11h) /Directora (11-13) 

 

Mesures de protecció i prevenció 

1. Material escolar: 
Tot el material que utilitzin els alumnes de primària serà individual i particular. 

El material que utilitzin els alumnes d’infantil serà de l’escola però es procurarà 

que en la mesura del possible sigui d’un sol ús (fang, fulls, gomets...). El que no 

sigui d’un sol ús, com que només són dos alumnes, es podrà tenir la cura 

suficient de desinfectar-lo abans i després de la seva utilització. (Pinzells, 

retoladors...) 

 

2. Espais: 
Cap aula serà utilitzada per dos grups diferents a no ser que sigui  en dies 

diferents. 

Lavabos: cada vegada que un alumne vagi al lavabo, el mestre responsable del 

grup haurà d’anar al darrere  a ruixar la tassa i l’aixeta amb desinfectant. 

Passadissos:  Com a màxim hi haurà a l’escola un grup d’11 alumnes. Aquests 

baixaran i pujaran d’un en un per les escales i els passadissos durant les 

entrades i les sortides. 

Patis: Els alumnes de primària no sortiran al pati. Els alumnes d’infantil, com 

que només són dos, tenen espai de pati suficient per no tocar-se. 
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-Tots els espais seran netejats, ventilats i desinfectats cada dia a l’acabar 

l’activitat educativa. 

 

3. Protecció individual: 

-Tots els i les mestres aniran protegits amb mascaretes 

           - Els alumnes de primària hauran d’entrar a l’escola amb mascaretes i només se  

              la podran treure un cop asseguts al seu lloc. 

-A l’entrada de l’escola, el conserge mullarà les mans de tots els alumnes amb 

gel hidroalcohòlic  i la mestra o el mestra responsable de l’aula ho farà cada cop 

que algú torni del lavabo, després de l’esmorzar, just abans de marxar i sempre 

que ho consideri necessari. 

Als petits se’ls rentarà també després de tornar del pati. 

- El personal docent es rentarà les mans a l’arribar al centre, abans d’entrar en 

contacte amb els aliments, abans i després d’acompanyar un nen al lavabo, 

abans i després d’anar al lavabo, abans i després de mocar un infant i com a 

mínim, un cop cada 2 hores. 

- A les aules hi haurà un pot de gel i mocadors d’un sol ús o paper de mans. 

En cas de símptomes en algun alumne se seguirà el protocol establert pel Departament 

d’Educació. 

 

 

 


