
RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura de 
l’escola Torroja i Miret de Vila-seca 
 
El 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 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 28 de maig de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del contingut 
Pla d’Obertura. 
 
D’acord amb el que s’ha esmentat, 
 
RESOLC: 
 
1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola Torroja i Miret que s’adjunta a l’annex 
d’aquesta resolució. 
 
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   
 
Vila-seca, 28 de maig de 2020 
 
La directora d’escola Torroja i Miret 
Carme Negrillo Falcó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLA OBERTURA DE L’ESCOLA TORROJA I MIRET DE VILA-SECA 
Juny 2020 
 
1.- 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. 
 

 INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES 
EDUCATIUS. 

 
- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com 
s’està portant a terme fins al final del curs. 
- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 

- Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat 
establertes. 
 
 
2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

 
2.1 Alumnat 
  
Per conèixer les necessitats de les famílies i l’interès per l’assistència a les diferents 
accions del pla d’obertura del mes de juny de 2020 del nostre centre s’ha contactat 
amb les famílies a través del correu electrònic, formularis online de necessitats, pàgina 
web, facebook, mares i pares d’enllaç de grups-classe i telefònicament en alguns 
casos. 
 
En base als informes dels tutors/es, mestres i prenent com a referència les 4 
modalitats d’activitats que estableixen les activitats es recullen les següents dades: 
 

 Per l’acció educativa presencial de 6è curs, han manifestat el seu interès en 
assistir un total de 13 alumnes.  

 Per l’acció personalitzada dels diferents nivells i per alumnat NESE i acció 
social. De moment els tutors i tutores estan fent reunions virtuals amb les 
famílies i atenció telefònica de seguiment. SI en algun cas la família necessita 
recollir materials o bé alguna qüestió més específica, es convocaran en cita 
prèvia la darrera setmana de curs. 

 No es realitzarà atenció tutorial en grups reduïts d’alumnat atès que s’han 
realitzat videoconferències amb les famílies i alumnat i tutors/es. 

 Per l’acollida d’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6anys) han 
manifestat el seu interès i necessitat, 3 famílies. Algunes ( 5 famílies més) 
especifiquen que pot canviar la seva situació al llarg del mes de juny i que si és 
el cas s’informarà a l’escola i s’incorporaran a aquest servei. 
 
 

2.2 Disponibilitat de professionals 
 
En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del 
Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en 
les activitats presencials. 
 



El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al 
centre és de:   
 

Docents No docents 

10 1 

 
 
2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  
 

Per realitzar la previsió s’ha contactat amb les famílies mitjançat correu electrònic, 
formularis electrònic i els tutors (contacte telefònic) per recollir informació sobre les 
necessitats i interessos d’assistència a les activitats del mes de juny. 
 
Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada el centre es 
preveu el nombre d’alumnat per cada activitat:  
 

 P3 P4 P5 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 
Acció educativa 
presencial 

0 0 0 0 0 0 0 0 17 

Atenció 
personalitzada 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atenció tutorial en 
grups 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acollida EI segon 
cicle (3-6) 

0 2 1       

TOTAL 0 2 1 0 0 0 0 0 17 

 
 
2.4 Disponibilitat d’espais 
 
Després d’analitzar els casos les peticions de les famílies i les necessitats d’atenció 
d’aquestes, el centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les 
activitats abans esmentades: 
 

ACTIVITAT DEPENDENCIA SUPERFICIE (M
2
) OBSERVACIONS 

Acollida d’alumnat 
d’educació infantil 

Aula 2 (Pavelló 
Educació infantil) 

55,59 m
2 

Taules separades 2 
metres 

Acció 
d’acompanyament 
d’alumnat de 6è A 

Aula 39 (Pavelló 
direcció) 

43 m
2
 Taules separades 2 

metres 

Acció 
d’acompanyament 
d’alumnat de 6è B 

Aula 40 (Pavelló 
direcció) 

43 m
2
 Taules separades 2 

metres 

Acció 
d’acompanyament 
d’alumnat de 6è C 

Aula 40 (Pavelló 
direcció) 

43 m
2
 Taules separades 2 

metres 

Tutories Aula 29 (Pavelló 
direcció) 

45,28 m
2
 Taula i cadires 

separades 2 metres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Organització de l’acció educativa presencial.  
 
La temporalització de les activitats s’organitzaran segons el calendari següent: 
 

Calendari juny P3 P4 P5 6 EP 

1 Acollida Acollida Acollida No 

2 Acollida Acollida Acollida No 

3 Acollida Acollida Acollida No 

4 Acollida Acollida Acollida No 

5 Acollida Acollida Acollida No 

     

8 Acollida Acollida Acollida No 

9 Acollida Acollida Acollida Sessió 
d’acompanyament 

6è A 

10 Acollida Acollida Acollida Sessió 
d’acompanyament 

6è B 

11 Acollida Acollida Acollida Sessió 
d’acompanyament 

6èC 

12 Acollida Acollida Acollida No 

     

15 Acollida Acollida Acollida No 

16 Acollida Acollida Acollida Sessió 
d’acompanyament 

6è A 

17 Acollida Acollida Acollida Sessió 
d’acompanyament 

6è B 

18 Acollida Acollida Acollida Sessió 
d’acompanyament 

6èC 

19 Acollida Acollida Acollida No 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

 

L’alumnat es distribuirà en diferents agrupaments dins del nivell o del cicle seguint les 
instruccions de la ràtio d’atenció per nivells i activitats donades pel Departament 
d’educació. Així mateix la distribució del professorat per la realització de les activitats 
s’ha realitzat atenent els criteris pedagògics aportats per cada cicle, així com els 
criteris sanitaris del Departament (no vulnerabilitat). 

 

GRUP ACTIVITAT DOCENT 
RESPONSABLE 

RÀTIO 

Infantil / 3 alumnes Acollida 3 docents d’educació 
infantil 

Màxim 8 

6è A/ 6 alumnes 2 sessions 
acompanyament 

Docent A Primària de 
Cicle superior 

Màxim 13 

6è B/ 6 alumnes 2 sessions 
acompanyament 

Docent B Primària de 
Cicle superior 

Màxim 13 

6è C/ 5 alumnes 2 sessions 
acompanyament 

Docent C Primària de 
Cicle superior 

Màxim 13 

 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)  



 

Els horaris per grups seran els següents: 

 

GRUP DIA HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

Infantil / acollida Del 1 al 19 de juny 9 hores/ porta 
principal 

13 hores/ porta 
principal 

6è A/ 
acompanyament 

Dia 12 juny 

Dia  19 juny 

9:15 hores/ porta 
principal 

11:15 hores / porta 
Sant Josep 

6è B/ 
acompanyament 

Dia 12 juny 

Dia  19 juny 

9:30 hores/ porta 
principal 

11:30 hores / porta 
Sant Josep 

6è C/ 
acompanyament 

Dia 12 juny 

Dia  19 juny 

9:45 hores/ porta 
principal 

11:45 hores / porta 
Sant Josep 

 

 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  
 
Els espais que ocuparà cada grup seran els següents: 
 
GRUP-
CLASSE 

DEPENDÈNCIA Nombre 
d’alumnes 

Superfície 
(m

2
) 

Ràtio 
superfície/alumnes 

Verificació 
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre 
màxim 
d’infants 

Infantil Aula 2 
(Pavelló 
Educació 
infantil) 

3 
alumnes 

50 m
2 

50/3 OK OK 

6è A Aula 39 
(Pavelló 
direcció) 

6 
alumnes 

40 m
2
 40/6 OK OK 

6è B Aula 40 
(Pavelló 
direcció) 

6 
alumnes 

40 m
2
 40/6 OK OK 

6è C Aula 40 
(Pavelló 
direcció) 

5 
alumnes 

40 m
2
 40/5 OK OK 

 
2.6 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en 
grup reduït, que preveu el centre educatiu.  

L’atenció personalitzada s’ha realitzat telemàticament, telefònicament i per 
videoconferència amb les famílies al llarg del confinament. Es continuarà amb la 
mateixa línia d’atenció ja que funciona bé. 

 

2.7 Indicar si s’oferirà servei de transport.  
No hi haurà servei de transport atès que habitualment no hi ha aquest servei. 

 

2. 8 Informació als professionals. 
Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en 
les activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les 
mesures específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del 
Departament d’Educació. 
 
 
 
 



3. Organització d’accions de preparació del Pla d’obertura de juny 
 
 Per poder gestionar les accions preparatòries del Pla s’ha coordinat entre els 
equips docents, l’Ajuntament, la zona educativa per establir les accions 
preparatòries del pla. Entre les escoles de la zona s’han acordat criteris d’atenció i 
acompanyament similars entre les escoles. Els equips docents han dissenyat les 
activitats del mes de juny. Amb l’ajuntament s’han coordinat els serveis de neteja, 
desinfecció i consergeria. 
 
 Aquest pla ha estat aprovat pel Consell Escolar de l’escola en data 28 de maig 
de 2020 per unanimitat. 
 
 

 


