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PLA D’OBERTURA DEL CENTRE  

EL CENTRE 

Seguint les indicacions del departament d’Educació, i ja entrats en fase 2 de 
desescalada, el Col·legi Joan Roig obrirà les seves portes als alumnes des del dia 1 de 
juny fins el 19 del mateix mes de 2020, en horari de 9:00 a 13.00, amb els següents 
objecLus: 

1. El suport lecLu i orientació als alumnes que finalitzen etapa. 

2. Acompanyament tutorial  i emocional de l’alumnat. 

3. Atendre la població escolar més vulnerable i la conciliació laboral. 

4. Treballar en la planificació de diferents escenaris de cara al curs 2020-21. 

En cap cas es podrà accedir al centre sense haver estat convocat prèviament, ja que hem 
de garanLr un flux regulat de persones durant aquest període. Es penjaran rètols a la 
porta recordant la necessitat de demanar cita prèvia 

Tothom que entri al centre haurà de portar una mascareta homologada, tot i que els 
alumnes podran treure-se-la quan siguin a l’aula, on es contemplarà un distanciament 
d’almenys 2 metres entre ells. 

ALUMNAT 

Aquesta acció educaLva presencial va dirigits al següent alumnat, amb les condicions 
restricLves que preveu el document d’instruccions elaborat pel Departament 
d’Educació, i sempre de caràcter voluntari per part dels alumnes. 

1. Alumnes de 6è d’educació Primària, de 4t d’ESO i de 2n de CCFF, seran convocats 
almenys un dia per setmana fins el dia 19 de juny, en grups de fins a 13 alumnes, 
en el cas de 6è d’EP i 15 alumnes en la resta, en horaris diferents i esglaonats 
segons quadre annex 1. 

2. Alumnes del 2n cicle d’Educació InfanLl, els progenitors dels quals, per moLus 
laborals, no poden atendre els seus fills o filles durant aquest horari. En aquest 
cas, els pares hauran de presentar una declaració responsable segons el model 
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que es facilitarà. Els alumnes podran assisLr al centre diàriament, en un horari 
comprès entre 9:00 i 13:00, de forma esglaonada i en un nombre no superior a 8 
(en el cas de P-3) i 10 a P-4 i P-5. 

3. Alumnes de qualsevol curs en atenció personalitzada o en peLts grups, cenyint-se 
a un horari estricte i únic al centre, per tal d’evitar aglomeracions innecessàries. 
Per norma, els dies de trobada no podran coincidir amb els dies d’assistència de 
6è d’EP i de 4t d’ESO, la qual cosa no vol dir que, en casos excepcionals es puguin 
uLlitzar aquests dies. En l’atenció personalitzada hi pot assisLr com a molt un 
progenitor i el/la mateix/a alumne/a.  

El centre farà una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre durant 
el mes de juny. 

Els tutors seran els responsables de convocar els seus alumnes a les hores esLpulades i 
sota el control únic del director del centre. Tots els alumnes de l’escola seran convocats 
almenys una vegada tot i la voluntarietat d’assisLr-hi. (Veure annex) 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 

a) Que no presenLn símptomes compaLbles amb la COVID-19. 

b) Que no hagin donat posiLu en els 14 dies anteriors, o hagin estat en contacte amb 
posiLus confirmats. 

c) Que Lnguin el calendari de vacunacions al dia. 

d) Que no presenL cap malalLa crònica 

DOCENTS 

El centre garanLrà que tots els grups d’alumnes esLguin ben atesos procurant que 
l’assistència dels docents a l’escola no superi mai el 30 % del total. La resta d’hores es 
desLnaran  a fer feina telemàLca, com fins ara,  segons les indicacions del Departament. 
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Tant en l’atenció personalitzada com en la de grup hi haurà un sol docent, tot i que en 
algun moment hi podrà assisLr un altre, si el cas ho requereix. 

Tots els docents aniran protegits amb mascaretes sempre i quan no es pugui garanLr la 
distància de seguretat de 2 metres, i serà obligatòria a l’aula quan hi hagi alumnes. 

Els docents no tutors, faran de suport als tutors que rebin grups d’alumnes, si pot ser, 
afins a la seva acLvitat normal durant el curs. 

En el cas del personal docent i no docent del centre educaLu no podran assisLr les 
persones de risc elevat de malalLa greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir 
més de 60 anys i/o paLr malalLes cròniques, com hipertensió arterial, diabeLs, 
problemes cardíacs, pulmonars, hepàLcs o renals, les immunodeficiències i les dones 
embarassades. El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable 
respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables. 

ESPAIS 

Es limitarà al màxim els espais per a atendre alumnes i famílies, depenent sempre del 
nombre d’alumnes que es reincorporin. No hi haurà canvis d’aula i s’evitaran els espais 
comparLts i el desplaçament per l’interior del centre. 

S’organitzaran els espais de manera que permeL mantenir les distàncies de seguretat (2 
metres) entre les persones en totes les situacions. 

En els espais d’accés (entrada, escales, passadissos...) el docent vetllarà perquè es 
manLnguin les distàncies i evitar contactes entre alumnes i/o personal del centre. 
Circularan sempre per la dreta (hi haurà unes marques a terra per facilitar el trànsit), 
sobretot en el cas de trobada amb persones circulant en senLt contrari. S’evitarà, si no 
és estrictament necessari, el contacte amb parets i baranes, i no es podran aturar quan 
es transiL per espais comuns. S’exigirà l’ús de mascaretes homologades a parLr de 6 
anys. 

El paL és un espai que només uLlitzaran els alumnes d’acollida, que són els que 
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passaran més temps al centre. SorLran en peLts grups o bé ocuparan espais diferents, i 
faran acLvitats dirigides que no requereixin un apropament entre ells.  

Els alumnes uLlitzaran els lavabos de la planta on es troben i hauran de demanar 
l’autorització del tutor/a per tal que pugui proveir-los de gel hidroalcohòlic abans i 
després de fer-lo servir. 

L’atenció a les famílies es farà al vesibul de la secretaria del centre, sala de tutories i sala 
de professors, amb les mesures prevenLves esLpulades. 

Per a atendre els i les alumnes de P-3, P-4 i P-5 s’uLlitzaran les 3 aules d’educació 
InfanLl, i en el cas que s’hagin de desdoblar, per excedir del nombre màxim establert, 
s’ocuparà la biblioteca  i l’aula de Música, ambdues a la primera planta. 

Per a fer l’acompanyament a 6è d’EP i 4t d’ESO i l’atenció tutorial en grups reduïts 
s’uLlitzaran les aules de la segona planta. Per a l’atenció personalitzada es faran servir 
les aules classe de la primera planta.  Els tutors i tutores s’asseguraran de crear un 
escenari de trobada que compleixi la normaLva establerta, segons la fase que ens 
trobem de desconfinament. 

S’hauran de venLlar tots els espais uLlitzats, almenys dos cops al dia. En els casos que 
sigui possible es deixaran les portes i les finestres obertes. 

La neteja dels espais uLlitzats serà diària. 

MATERIALS 

El material emprat en les diferents acLvitats no podrà ser comparLt entre diferents 
infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i 
adolescent uLlitzi el seu propi material. 

Es podran donar dossiers, però no moltes fotocòpies soles, ja que d’aquesta manera es 
redueix el risc de contacte  
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Tot l’alumnat portarà de casa el material que se li recomani. En el cas de l’acollida, el 
deixarà al seu lloc per tornar-lo a uLlitzar el dia següent. Els alumnes que assisteixin a 
l’escola de forma esporàdica, el tornaran a prendre cap a casa el mateix dia. 

Es recomanarà als alumnes que, el primer dia,  porLn la motxilla de l’escola per tal de 
recollir el material que tenen a l’aula. 

MESURES D’HIGIENITZACIÓ 

Hi haurà un servei de neteja diari, de manera que els alumnes accediran a les aules 
netes i higienitzades. 

Abans de l’entrada i després de la sorLda d’alumnes es desinfectaran els espais uLlitzats, 
així com passadissos i baranes. 

Les portes de tots els espais romandran obertes per tal d’evitar el màxim possible de 
contactes amb poms i altres elements. 

Les finestres també romandran obertes per assegurar-ne una bona venLlació dels 
espais. 
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ANNEX  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:00 Entrada 4t ESO 
Grup A    

Entrada 6è EP 
Grup A

9:15 E n t r a d a 
Acollida

E n t r a d a 
Acollida

E n t r a d a 
Acollida

E n t r a d a 
Acollida

E n t r a d a 
Acollida

10:45 SorLda 4t ESO 
Grup A

SorLda 6è EP 
Grup A

11:00 Entrada 4t ESO 
Grup B

Entrada 6è EP 
Grup B

12:45 SorLda 4t ESO 
Grup B

SorLda 6è EP 
Grup B

13:00 S o r L d a 
Acollida

S o r L d a 
Acollida

S o r L d a 
Acollida

S o r L d a 
Acollida

S o r L d a 
Acollida

Durant tot el 
mai

A t e n c i ó 
personalitzada 
ESO 

A t e n c i ó 
personalitzada 
E. Primària

A t e n c i ó 
personalitzada 
ESO

A t e n c i ó 
personalitzada 
E. Primària

A t e n c i ó 
personalitzada 
E. InfanLl

Durant tot el 
mai

A t e n c i ó e n 
p eL t s g r u ps 
ESO

A t e n c i ó e n 
peLts grups   E. 
Primària

A t e n c i ó e n 
peLts grups   E. 
InfanLl
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OBSERVACIONS: 

. Tota l’atenció personalitzada i en peLts grups es farà a les aules de la primera planta. 

. L’acompanyament a 6è EP i 4t d’ESO, els dilluns i dimarts, es farà a l’aula de Música (primera planta) 
que ja té mobiliari adaptat a alumnes més grans. 

. Cada tutor/a elaborarà un calendari de tutories i vetllarà pel compliment estricte dels horaris 
marcats. També es farà càrrec personalment o a través d’un altre docent de rebre els alumnes i/o els 
familiars a l’entrada, acompanyar-los a l’aula corresponent i posteriorment a la sorLda, amb totes les 
mesures d’higienització contemplades en aquest pla.


