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1. Introducció 

 

Comencem un curs escolar amb una «nova normalitat» que ens comporta una 

organització diferent i l’establiment de mesures higièniques i de seguretat per tal de 

minimitzar els riscos sobre la salut dels infants i treballadors de l’escola que comporta 

la pandèmia del COVID-19. 

 

Per aquest motiu, i tenint en compte les instruccions del Departament d’Educació, hem 

fet una diagnosi del centre per tal de planificar i estructurar el curs 2020-2021 amb les 

màximes garanties educatives i de salut. 

 

El mes de juliol, el nostre centre va presentar un pla d’obertura adequat a les directrius 

dictades pel Departament en aquell moment. 

 

Degut a l’evolució de la pandèmica, les instruccions del Departament a finals del mes 

d’agost van ser diferents i molt més restricitives, especialment pel que fa al l’agrupació 

d’alumnes en grups “bombolla”. Per això, l’Equip Directiu del centre vam prendre la 

decisió de minimitzar riscos baixant les ràtios i dividint aquells grups d’alumnes que 

superaven la ràtio de 20.  

 

No ha estat possible fer-ho amb tots els grups d’alumnes, simplement per manca de 

professorat. Així, s’han ampliat de 6 a 9, els grups de primària, deixant encara, un grup 

de cada etapa que supera la ràtio de 20 alumnes.  

 

Realitzar aquest desdoblament de grups ha estat possible, per una banda a les 30 

hores de professorat  que ens va adjudicar el Departament el mes de juliol, i també, 

per la reorganització de les tasques de la persona dedicada a les tasques d’educació 

especial, hores de suport i a invertir hores de direcció en tasques de docència. 

 

Considerem que aquesta decisió i aquestes mesures són extraordinàries i provocades 

per una situació de pandèmia que és responsabilitats de tots controlar, però també és 

una emergència ampliar recursos docents a les escoles per tal de garantir una 

educació inclusiva i de qualitat. És per això que fem una crida al Departament perquè 

si hi ha disponibilitat de més hores per fer front a aquesta situació, es tingui en compte 

l’esforç que el nostre centre, amb recursos propis, però insuficients. 
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2. Contingut del pla d’obertura 

a. Diagnosi  

L’escola Rocaprevera, som una escola familiar, d’una sola línia, que educa des de 

l’etapa de llar d’infants (P2) fins a 4t d’ESO. 

A més, és una escola amb 130 anys d’antiguitat i que per la seva estructura disposa 

d’espais diferenciats per etapes i la majoria són espais grans que permeten encabir la 

major part dels alumnes de tots els cursos. 

La principal dificultat  l’hora d’organitzar els grups estables és que pel fet de ser una 

escola d’una sola línia el professorat està molt especialitzat i comporta que no es 

puguin fer grups amb poques entrades i sortides de professorat.  

De tota manera, i com ja s’ha dit en la introducció, s’ha prioritzat desdoblar grups que 

superaven la ràtio de 20, la majoria de 26 i 27 alumnes per tal de minimitzar els riscos 

sobre la salut. 

 

b. Organització dels grups estables.  

Els grups estables d’alumnes de cada 

etapa estaran formats pels alumnes del 

mateix nivell acadèmic. 

 

A l’etapa d’educació primària, els grups 

de 2n, 3r i 6è es dividiran cadascun d’ells 

en 2 grups estables, ja que són grups 

molt nombrosos, 25, 26 i 27 alumnes 

respectivament. 

 

 

 

Com ja s’ha comentat l’escola té 130 

anys d'antiguitat. Això vol dir que és 

tracta d’una escola antiga i el espais de 

que disposa són grans i amb edificis 

diferenciats per etapes. Es disposa 

d’aules amb el suficient espai perquè 

cada alumne disposi d’1m2 en els grups 

estables. 

Pel que fa al professorat cada grup 

estable tindrà un tutor/a de referència 

que serà el que estarà la major part de 

les hores amb el seu grup. 

Els especialistes d’infantil i primària, 

idiomes, educació física i música seran 

els únics mestres que passaran pels 
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diferents grups estables, juntament amb 

el tutor/a. 

 

A 6è de primària i a l’Educació 

Secundària Obligatòria s’amplia el 

nombre de professors/es que entraran a 

les aules degut a la major especialització 

d’aquests. 

Els grups estables estan formats segons 

el curs acadèmic que els correspon. 

Per aquest motiu, els grups són 

totalment heterogenis i les mesures 

d’atenció a la diversitat s’adapten a les 

necessitats del grup d’alumnes.  

Les mesures per garantir la inclusió de 

tot l’alumnat aniran dirigides 

prioritàriament a garantir el benestar 

emocional de tot l’alumnat, així com a 

establir mesures addicionals perquè 

puguin desenvolupar les seves 

competències digitals en igualtat de 

condicions.  
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Grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021 

LLAR D’INFANTS I EDUCACIÓ INFANTIL 

CURS NOMBRE 
ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS (amb 

mesures de 
seguretat) 

ALTRE 
PERSONAL 

ESPAI DEL 
GRUP 

ESTABLE 

P2 
P3 

6 
14 

Mireia Devesa 
Anna Ricart 

Marisa Grigioni 
(psicomotricitat) 

 
Roser Autonell 

(música) 
 

 Aula P2 
Aula P3 

P4 21 Roser Autonell Marisa Grigioni 
(psicomotricitat) 

 
Maria Camprubí 

(anglès) 
 

Marta Ricart 
(complementàries) 

 Aula P4 

P5 15 Maria Camprubí Marisa Grigioni 
(psicomotricitat) 

 
Roser Autonell 

(música) 
 

Marta Ricart 
(complementàries) 

 Aula P5 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CURS I 
NIVELL 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS (amb 

mesures de 
seguretat) 

ALTRE 
PERSON

AL 
(vetllador

a, 
personal 

de 
pràctique

s,...) 

ESPAI DEL 
GRUP 

ESTABLE 

1r de 
primària 

19 Ingrid Seuba Marisa Grigioni  
(ed. física) 

 
Raquel Navàs 

(anglès) 
 

Laia Rovira 
(música) 

 

 Aula de 
primer 

2n A de 
primària 

12 Esther Mercader Marisa Grigioni  
(ed. física) 

 
Raquel Navas 

(anglès) 
 

Laia Rovira 
(música) 

 

 Aula de 
segon 

2n B de 
primària 

13 Raquel Navas Marisa Grigioni  
(ed. física) 

 
Laia Rovira 

(música) 
 

Marta Ricart 
(complementàries 

 

 Aula 
d’informàtica 

3r A de 
primària 

13 Jaume Caelles Marisa Grigioni  
(ed. física) 

 
Laia Rovira 

(música) 
 

Mariona Valls 
(anglès) 

 

 Aula de tercer 
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3r B de 
primària 

13 Àngels Marfà Marisa Grigioni  
(ed. física) 

 
Laia Rovira 

(música) 
 

Mariona Valls 
(anglès) 

 

 Aula de 

música 

4t de 
primària 

23 Sergi Pla Marisa Grigioni  
(ed. física) 

 
Laia Rovira 

(música) 
 

Mariona Valls 
(anglès) 

Inés 
Vargas 

(vetlladora 

Aula de 4t 

5è de 
primària 

19 Pilar Suriñach Marisa Grigioni  
(ed. física) 

 
Laia Rovira 

(música) 
 

Mariona Valls 
(anglès) 

 
Ainhoa Corts 

(Francès) 

 Aula d’anglès 

6è A de 
primària 

13 Anna Solé Marisa Grigioni  
(ed. física) 

 
Laia Rovira 

(música) 
 

Mariona Valls 
(anglès) 

 
Marta Ricart 
(informàtica) 

 
Jordina Plana 

(matemàtiques i 
ciències socials) 

 
Ainhoa Corts 

(Francès) 
 

 Aula de 6è 
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6è B de 
primària 

14 Jordina Plana Marisa Grigioni  
(ed. física) 

 
Laia Rovira 

(música) 
 

Mariona Valls 
(anglès) 

 
Marta Ricart 
(informàtica) 

 
Anna Solé 

(català, castellà) 
 

Ainhoa Corts 
(Francès) 

  

 

En el cas d’infantil i primària, el tutor/a del grup estable serà la persona que imparteix 

més àrees i passa més hores amb el grup estable.  

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

CURS NOMBRE 
ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 
(amb mesures de 

seguretat) 

ALTRE 
PERSONAL 

ESPAI 
DEL GRUP 
ESTABLE 

1r 
d’ESO 

27 A l’etapa d’educació 
secundària no es 
pot garantir que el 

tutor/a sigui la 
persona estable del 

grup degut a les 
especialitzacions 

dels docents. 

Fina Ferrés (català i 
tutoria, taller 
d’escriptura) 

 
Irina Sureda (castellà 

i tutoria) 
 

Adelina Colomer 
(anglès) 

 
Carme Prat 

(matemàtiques, 
tecnologia i ciències 

naturals) 
 

Marta Ricart (ciències 
socials i informàtica) 

 
Ainhoa Corts (música, 

 Aula de 1r 
d’ESO 
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francès i tutoria) 

 
Montse Fletas (EVIP) 

 
Mercè Berga  

(alemany) 
 

Toni Vidal 
(Educació Física) 

 
Jaume Caelles 

(Robòtica) 
 
 

2n 
d’ESO 

19  Fina Ferrés 
 (català, taller 

d’escriptura, tutoria) 
 

Irina Sureda (castellà, 
Revista, tutoria, 
cultura i valors) 

 
Adelina Colomer 

(anglès) 
 

Carme Prat, 
(tecnologia i ciències 

naturals) 
 

Marta Ricart (ciències 
socials, informàtica) 

 
Ainhoa Corts (música, 

francés) 
 

Cristiana Bisquets 
(matemàtiques) 

 
Montse Fletas (EVIP) 

 
Mercè Berga  

(alemany) 
 

Toni Vidal 
(Educació Físca) 

 
Jaume Caelles 

(Robòtica) 
 

Berta 
Capdevila 
(Suport de 
Matemàtiqu

es) 
 

Cristiana 
Busquets 
(Suport 

Tecnologia i 
Naturals) 

Aula de 2n 
d’ESO 
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3r 

d’ESO 

15 Fina Ferrés 

(català) 

Irina Sureda (castellà, 

cultura clàssica) 

 

Adelina Colomer 

(anglès) 

 

Ainoha Corts 

(ciències socials, 

francès) 

 

Cristiana Busquets 

(biologia, física i 

química, cultura i 

valors, tutoria) 

 

Berta Capdevila 

(matemàtiques,mate

màtiques aplicades 

tecnologia 

emprenedoria) 

 

Mercè Berga 

(Alemany) 

 

Toni Vidal 

(Educació Física) 

 Aula de 3r 

d’ESO 

4t 
d’ESO 

23 Fina Ferrés  
(català) 

 
Irina Sureda 

 (castellà, llatí, 
philosophy, suport 

Projecte de Recerca) 
 

 Aula de 4t 

d’ESO 
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Adelina Colomer 
(anglès i tutoria) 

 
Ainoha Corts  

(ciències socials. 
Projecte de Recerca, 

Servei comunitari) 
 

Cristiana Busquets 
(cultura científica i 

suport de 
matemàtiques) 

 
Berta Capdevila 

(matemàtiques, física 
i química, biologia, 

cultura i valors i 
tutoria) 

 
Toni Vidal 

(Educació Física) 

 

A l’educació secundària els suports es plantegen amb desdoblaments de grups. 

Aquests desdoblaments però són amb el propi grup estable. Això pot significar canvis 

d’aula que estaran planificats per tal que siguin els mínims, comptant amb una 

desinfecció prèvia i posterior al seu ús. 

El mateix criteri se seguirà amb les matèries optatives que requereixen espais diversos 

per poder-les impartir. 

Només ens trobem amb el cas de l'assignatura complementària Alemany de 2n i 3r 

d’ESO (8 alumnes) que es realitza de manera conjunta. Serà amb aquest grup de 2n 

(5 alumnes) i 3r d’ESO (3 alumnes) que es farà ús de la mascareta i també s'estableix 

la distància de seguretat per tal de minimitzar riscos. 
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AGRUPACIÓ D’ALUMNES QUE PROVENEN DE DIFERENTS GRUPS ESTABLES 

 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 

DELS QUALS 
PROVENEN 

ELS ALUMNES 

DOCENT NOMBRE 
D’HORES 

SETMANALS 

OBSERVACIONS 

Alemany 2n i 3r d’ESO Mercè Berga 1h  

Acollida 1r, 2n i 3r de 
primària 

Àngels Marfà 2h  

Acollida 4t, 6è, 1r i 2n 
d’ESO 

Àngels Marfà 2h  

 

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu 

A la nostra escola, i en aquests moments, podem diferenciar les necessitats 

específiques de suport educatiu en: 

- alumnat nouvingut, que desconeix la llengua vehicular i procedeix d’un 

sistema educatiu diferent. 

- alumnat amb necessitat de suport educatiu per diferents nivells de 

discapacitat intel·lectual. 

- alumnat amb trastorns específics, del llenguatge (TEL, dislexia,...) o per 

hiperactivitat (TDAH). 

- alumnat amb necessitat d’atenció personalitzada per dificultats 

d’aprenentatge. 

Tenint en compte aquestes necessitats i també la reorganització en grups estables 

més reduïts,, es farà una atenció a la diversitat a l’aula, i serà el propi tutor/a qui podrà 

fer aquest treball més personalitzat. 

En el moment del confinament estàvem treballant amb vuit alumnes nouvinguts que 

desconeixien totalment la llengua vehicular, i que fins i tot, alguns d’ells, portaven 

temps sense estar escolaritzats per raons diverses. 
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El confinament ha dificultat poder fer aquest treball directe, ja que aquestes famílies, 

són famílies amb dificultats socioeconòmiques i per tant la major part d’elles no 

disposen dels recursos i els coneixements per poder fer un treball online amb els seus 

fills i filles. Tot i això, des de l’escola hem facilitat les eines i hem donat suport 

telefònic, online i hem fet arribar propostes de treball a domicili per donar tot un ventall 

de possibilitats segons la situació i necessitats.  

Per tot això, creiem que el mes de setembre, serà necessària una nova acollida 

d’aquest alumnat i iniciar aquest treball de llengua tan indispensable per a poder 

aconseguir una cohesió social i uns resultats acadèmics. 

A més d’aquest grup d’alumnes nouvinguts, també tenim altres alumnes que per la 

seva discapacitat intel·lectual no segueix el currículum com la resta i que necessiten 

un suport intensiu per poder avançar. A aquests alumnes tampoc els ha ajudat el 

confinament, ja que tot i tenir el nostre suport acadèmic i emocional online i telefònic, 

les famílies s’han vist superades i la majoria els ha costat gestionar la situació. 

Considerem important, si més no, el primer mes del nou curs, poder fer un suport 

intensiu amb aquests alumnes per tornar a adquirir hàbits de treball, que la majoria 

han perdut en aquests mesos, i també valorar l’adequació dels Plans Individuals a la 

nova realitat. 

d. Organització de les entrades i sortides 

L’escola disposa de 3 possibles entrades al centre. Per tal de garantitzar que no hi 

hagi aglomeracions s’utilitzaran entrades diferenciades per a etapes educatives. Així 

les entrades i sortides es realitzaran per les diferents portes que disposa l’escola: 

 

- Llar d’infants (P2) i P3 d’educació infantil entraran per la porta de ferro del Call 

de la Torrentera número 1 i sortiran per la porta blanca de la mateixa adreça. 

- Educació primària, de 1r a 5è, ho faran per la porta de fusta del Call de la 

Torrentera, 7 i  

- Sisè de primària entrerà per la porta del carrer Estudis, 7 i sortirà per la porta 

de fusta del Call de la Torrentera, 7. 

- Secundària Obligatòria entraran i sortiran per la porta del carrer Estudis, 7. 
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A les 08:55 s’obriran totes portes. Les mestres de la llar, infantil i primària aniran a 

l’entrada corresponent i esglaonadament recolliran als nens i nenes del seu curs i 

entraran a la seva aula.  

 

La porta del carrer Estudis 7 també s’obrirà cada dia a les 7.55. Les professores que 

aquella hora tinguin classe amb els alumnes d’ESO els aniran recollint 

esglaonadament a la porta i aniran cap a la seva aula. Els dilluns s’obrirà també a les 

8:25 per l’entrada dels alumnes de 1r d’ESO. 

 

Pel que fa a les sortides s’obriran les portes a les 13h. Abans però cada curs (grup 

estable) tindrà senyalitzat un espai del pati, diferenciat de la resta, per situar-se i 

esperar el seu torn de sortida.  

 

Els nens i nenes de P2 i P3 (grup estable) sortiran per la porta blanca del Call de la 

Torrentera, 1. Aniran entregan els alumnes a les seves famílies segons ordre 

d’arribada. 

 

Els nens i nenes de P4 i P5, estaran situats pati en espais diferenciats. La mestra de 

P5 anirà entregant als nens i nenes a les seves famílies. Una vegada els nens i nenes 

de P5 estiguin amb les seves famílies serà el torn dels alumnes de P4. 

Les mestres de cicle inicial faran el mateix per la porta de fusta del Call de la 

Torrentera, 7, essent els primers en sortir per ordre de 1r a 5è. Els alumnes de 3r, 4t i 

5è podran sortir sols però primer un grup i després l’altre. 

 

Tan a l’entrada com a la sortida tots els alumnes hauran de portar mascareta. També a 

l’entrada i a la sortida es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic. 
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DISTRIBUCIÓ HORÀRIA ENTRADES I SORTIDES INFANTIL 

 

Curs Entrada Horari entrada Sortida Horari sortida 

P2 

Porta ferro infantil 

8:55 
Porta de fusta 

infantil 

13:00 

P3 8:55 13:00 

P4 8:55 
Porta de ferro 
infantil 

13:00 

P5 8:55 13:00 

 

 

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA ENTRADES I SORTIDES PRIMÀRIA 

 

Curs Entrada Horari entrada Sortida Horari 

sortida 

1r  

 

Porta fusta gran. 

Call de la 

Torrentera, 7 

9:05  

 

Porta fusta gran. 

Call de la 

Torrentera, 7 

13:05 

2n 9:05 13:05 

3r 8:55 12:55 

4t 8:55 12:55 

5è 8:55 12:55 

6è Porta de ferro del 
carrer Estudis, 7 

8:55 Porta de ferro del 
carrer Estudis, 7 

13:05 
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DISTRIBUCIÓ HORÀRIA ENTRADES I SORTIDES ESO 

 

Curs Dia Entrada 
Horari 
entrada 

Sortida 
Horari 
sortida 

1r ESO 

Dilluns 

Porta ferro 

8:30 

Porta ferro 
13:00 
 

Dimarts 

7:55 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

2n ESO 

Dilluns  
 
 
 
Porta ferro 
 

 8:30 

Porta ferro 

 
 
 
 
13:00 

Dimarts 

7:55 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

3r ESO 

Dilluns 

Porta ferro 
 

 
 
7:55 

Porta ferro 

 
 
13:00 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 13:35 

Divendres 14:05 

4t ESO 
Dilluns 

Porta ferro 

 
 
 
 

Porta ferro 

13:00 

Dimarts 
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Dimecres 7:55 

Dijous 13:25 

Divendres 13:55 

 

* Cada grup, quan surti de classe, tindrà un lloc assignat on els alumnes faran fila 

mantenint la distància de seguretat. Així la sortida es farà escalonada amb les 

respectives mesures higièniques (gel hidroalcohòlic). 

L’alumnat entrarà i sortirà del centre amb mascareta.  

 

 

e. Organització de l’espai d’esbarjo 

Les sortides seran esglaonades i en diferents franges horàries així els alumnes no es 

trobaran en els espais compartits perquè 1r i 3r d’ESO surten per portes diferents i 2n i 

4t també. 

-1r i 3r d’ESO l’esbarjo es realitzarà en la franja horària de 10:00h a 10:30h.(42 

alumnes repartits amb dos espais diferents) 

-2n i 4t d’ESO l’esbarjo es realitzarà en la franja horària de 10:30h a 11:00h.(40 

alumnes repartits amb dos espais diferents) 

 

-Els espais d’esbarjo també es distribuiran perquè els dos cursos no coincideixin: 

 

 

ESO 

 HORA 

ESBARJO 

DLL DT DC DJ DV 

1 ESO 10-10.30h Pati del 

davant 

:pista i 

pati de 

taules 

Pati del 

darrera: 

zona de 

gespa i 

ping-pong 

Pati del 

davant 

:pista i pati 

de taules 

Pati del 

darrera: 

zona de 

gespa i 

ping-pong 

Pati del 

davant 

:pista i pati 

de taules 
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3 ESO 10-10.30h Pati del 

darrera: 

zona de 

gespa i 

ping-pong 

Pati del 

davant 

:pista i pati 

de taules 

Pati del 

darrera: 

zona de 

gespa i 

ping-pong 

Pati del 

davant 

:pista i pati 

de taules 

Pati del 

darrera: 

zona de 

gespa i 

ping-pong 

       

2ESO 10.30-11h Pati del 

davant 

:pista i 

pati de 

taules 

Pati del 

darrera: 

zona de 

gespa i 

ping-pong 

Pati del 

davant 

:pista i pati 

de taules 

Pati del 

darrera: 

zona de 

gespa i 

ping-pong 

Pati del 

davant 

:pista i pati 

de taules 

4 ESO 10.30-11h Pati del 

darrera: 

zona de 

gespa i 

ping-pong 

Pati del 

davant 

:pista i pati 

de taules 

Pati del 

darrera: 

zona de 

gespa i 

ping-pong 

Pati del 

davant 

:pista i pati 

de taules 

Pati del 

darrera: 

zona de 

gespa i 

ping-pong 

 

Cicle Superior de primària comparteix edifici i pati amb l’alumnat de secundària. Per 

això l’horari d’esbarjo serà d’11 a 2/4 de 12, una vegada siguin a l’aula els alumnes de 

secundària i amb 5 minuts de diferència entre 5è i 6è per no coincidir a les entrades i 

sortides. 

PRIMÀRIA CICLE SUPERIOR 

 DLL DT DC DJ DV 

5è PISTA/ 

TAULES 

PATI 

DARRERA/ 

PING-PONG 

PISTA/ 

TAULES 

PATI 

DARRERA/ 

PING-PONG 

PISTA/ 

TAULES 

6è PATI 

DARRERA/ 

PING-PONG 

PISTA/ 

TAULES 

PATI 

DARRERA/ 

PING-PONG 

PISTA/ 

TAULES 

PATI 

DARRERA/ 

PING-PONG 
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Primer i segon cicle de Primària ocuparan el pati principal, que es dividirà en dos 

espais, i el pati on hi havia abans l’hort. S’aniran tornnt en els diferents espais per tal 

que l’alumnat pugui accedir al llarg dels dies dels diferents espais i les seves virtuts. 

 

HORA ZONA DL DM DC DJ DV 

10:30 
a 11 

 
Hort 

 
3r B 2n A 4t 3r A 4t 

 
Font 

 
2n B 3r B 3r A 2n A 2n B 

 
Polivalent 

 
1r 4t 3r B 1r 2n A 

 
 
 
 

HORA ZONA DL DM DC DJ DV 

11 a 
11:30 

 
Hort 

 
3r A 2n B 1r 3r B 1r 

 
Font 

 
4t 1r 2n A 2n B 3r B 

 
Polivalent 

 
2n A 3r A 2n B 4t 3r A 

 
L’alumnat de la Llar d'infants i d’Educació infantil comparteixen espai d’esbarjo, 

diferenciats de la resta d’etapes. 

Habitualment, comparteixen aquest espai, i els diferents grups intercanvien vivències 

en aquesta estona d’esbarjo. 
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Per tal de poder mantenir el contacte només entre grups estables, es delimitaran 

espais rotatius que ocuparan els grups estables en funció del dia de la setmana. 

 

 

INFANTIL 

DIES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P2 i P3 Gronxadors Arbres Caseta Gronxadors Arbres 

P4 Caseta Gronxadors Arbres Caseta Gronxadors 

P5 Arbres Caseta Gronxadors Arbres Caseta 

 

 

f. Relació amb la comunitat educativa  

Reunions per informar els òrgans unipersonals i de coordinació i col·legiats de 

participació, gestió i govern. 

La nostra escola, com a tret característic és que és i està gestionada pels pares, 

escollits democràticament en assemblea i que formen la Junta de pares i mares que 

durant quatre anys vetllen pel bon funcionament de tot el conjunt de l’escola. 

Per aquest motiu, quinzenalment, la Junta de pares i mares i l’Equip directiu del 

centre, es reuneixen per fer el seguiment general de l’escola i prendre les decisions 

que siguin necessàries en aquell moment. 

Des de l’inici de la pandèmia, aquests reunions es porten a terme per 

videoconferència, i si en algun moment cal la trobada presencial a l’escola, és en 

funció dels càrrecs dels membres de la Junta (tresorera i presidenta) que juntament 

amb el director fan la trobada. 

També arran de la pandèmia, es va crear un òrgan de coordinació anomenat Comissió 

de Prevenció, on a més de l’Equip Directiu si hi incorporava l’administrativa i una 

representant de l’etapa d’infantil. 
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Al llarg del curs, es fa, com a mínim, una assemblea de mares i pares en tant 

que titulars de l’escola on s’informa i s’aproven, si s’escau, propostes 

estructurals i estratègiques. 

Reunions amb el Consell Escolar: 

De moment tenim una reunió programada amb el Consell Escolar per aprovar les 

mesures proposades en aquest Pla, i les activitats complementàries que es proposen 

pel curs 2020-2021.  

Donades les circumstàncies, aquestes reunions es faran via telemàtica per minimitzar 

els riscos dels assistents. Durant el curs, i en funció de l'evolució de la pandèmia es 

valorarà la possibilitat de fer alguna reunió presencial.   

Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies.  

És important, que abans de començar el nou curs, les famílies del centre estiguin 

informades del nou funcionament i de totes les mesures i reorganitzacions que s’han 

dut a terme a l’escola per tal de minimitzar els riscos de salut pels seus fills i filles. Per 

aquest motiu, el procediment previst serà el següent: 

 

Llar d’infants (P2), Educació Infantil 

- El dimarts 21 de juliol hi ha prevista una reunió online per informar de forma 

general de com s'encara el proper curs. A aquesta reunió hi estan convidades 

totes les famílies de la llar d’infants (P2) i d’educació infantil (P3, P4 i P5). 

- La primera setmana de setembre s’han programat les reunions de curs 

presencials amb un sol progenitor per explicar el funcionament del curs. 

- Durant aquesta primera setmana de setembre es farà una entrevista 

individualitzada amb totes les famílies de l’alumnat nou, (P2, P3 i algun de P4) 

amb un sol progenitor i el nen/a i tutora. Aquesta entrevista ha de servir per 

donar tota la informació necessària del funcionament del curs, conèixer el 

nen/a i també resoldre els dubtes que tinguin les famílies. Per altra banda 

també és una manera de que l’alumne entri en contacte amb la tutora i la seva 

aula i comenci a familiaritzar-se amb l’entorn. 
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- Les famílies sempre que hagin d’accedir al centre ho faran amb mascareta i 

procurant mantenir les distàncies de seguretat. 

 

Educació Primària i Secundària obligatòria 

- A les etapes d’Educació Primària i ESO, la segona setmana de setembre es 

durant a terme reunions de pares presencials. 

- Aquestes reunions serviran per explicar el funcionament i metodologia del cicle, 

els canvis i les mesures que s’han establert a causa del COVID-19 i també per 

conèixer el tutor/a i a les famílies. 

- Cada curs, realitzarà la reunió a la seva aula i mantenint la distància de 

seguretat i amb l’ús de mascareta. 

- En el cas de grups nombrosos, aquestes reunions es realitzaran al teatre de 

l’escola per assegurar les distàncies de seguretat. 

 

Reunions de seguiment i tutories amb les famílies. 

Llar d’infants (P2) i Educació Infantil 

En aquestes etapes, durant el transcurs del primer trimestre es realitzen entrevistes 

familiars per tal de valorar l'adaptació dels nens i nenes (en els primers cursos 

sobretot) i fer el seguiment de la seva evolució. Aquestes entrevistes són presencials 

en tots els cursos, però aquest nou curs 2020-2021 plantegem que només siguin 

presencials pels alumnes que s’hagin incorporat de nou a l’escola aquest curs (nous 

alumnes de P2, P3 i P4). Els alumnes que ja formaven part de l’escola el curs 2019-20 

es farà l’entrevista online, tot i que es valorarà en cada moment la 

possibilitat/necessitat de fer-la presencialment. 

Pel que fa l’etapa de primària, les entrevistes del primer trimestre es faran 

presencialment. A la resta de cursos es faran telemàticament, tot i que sempre es 

valorarà la possibilitat de fer-la presencialment, en funció del cas. 

Durant el tercer trimestre, i per tal de tancar el curs, es torna a fer una entrevista amb 
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les famílies. Aquesta entrevista prioritzarem que sigui de forma presencial, tot i que la 

decisió vindrà condicionada segons l’evolució de la pandèmica. 

 

Procediments de comunicació amb les famílies.  

 

Habitualment, i des de fa anys, la comunicació amb les famílies la realitzem a través 

de la plataforma Clickedu. Aquest sistema permet una comunicació directa i ràpida ja 

que la majoria de famílies tenen l’App instal·lada en el seu mòbil. 

De tota manera, durant el confinament, hem experimentat altres vies de comunicació 

per tal de poder arribar a totes les famílies sense distinció, és per això que disposem 

de varis sistemes, en funció del tipus de comunicació que volem adreçar: 

- Clickedu, per comunicar-nos amb les famílies, especialment per temes d’aula i 

tutoria. 

- Correu electrònic dels progenitors. Per temes generals d’escola. 

- Whatsapp, per recordar temes d’aula i tutoria i enviar tasques als alumnes que 

tenen dificultats de connexió amb ordinador. 

- Classroom, des de P2 fins a 4t d’ESO per plantejar les tasques acadèmiques 

de l’alumnat i el seu retorn. 

Aquests sistemes de comunicació i treball ens han funcionat força bé i és per això, que 

creiem que hi ha eines que encara que no estiguem confinats, s’incorporaran al treball 

d’aula, com és el clasroom, per garantir.ne un bon aprenentatge i si es dona el cas 

d’un nou confinament que l’alumnat conegui millor el seu funcionament i siguin 

capaços de ser el màxim d’autònoms a l’hora de fer les tasques. 

També, proposarem a les famílies breus càpsules de formació, per conèixer el 

funcionament d’aquestes eines i facilitar-los la feina en cas de confinament. 

 

g. Servei de menjador  

Per les característiques del nostre centre, escola petita i familiar, el servei de menjador 

és utilitzat aproximadament per un 16% de l’alumnat. Això significa que els alumnes 

poden compartir espai i taula amb alumnes de diferents grups i etapes. 
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Els alumnes de P2 i P3 que es queden a dinar, tenen un horari diferenciat de la resta 

per poder mantenir l’hora de migdiada i per tant també tenen una monitora 

exclusivament per ells. Així, aquest servei es mantindrà de la mateixa manera ja que 

els alumnes seran d’un mateix grup estable i no coincidiran amb cap altre grup. La 

migdiada al realitzen a la seva pròpia aula, per tant l’espai és el mateix  no caldran 

mesures addicionals. 

Pel que fa a la resta d’alumnat, de cara al proper curs, per tal de poder mantenir les 

mesures de seguretat establertes, s’ha buscat un espai més ampli alternatiu, ja que en 

el menjador actual potser no serà possible encabir als alumnes, si en són a partir d’un 

nombre. Per això, si és necessari, s’habilitarà l’actual aula polivalent per espai de 

menjador i així poder complir amb les distàncies determinades. 

Enguany es canvien els gestors del menjador, entre altres coses per buscar una major 

proximitat del proveïdor. Les mesures i els condicionants pel COVID19 han estat 

acordades des d’un bon inici, assegurant una estabilitat del servei malgrat posibles 

majors dificultats. 

Amb NODRISSA, els nous gestors del menjador, s’ha acordat un sistema de servei per 

emportar de dinar ofert als alumnes confinats, en especial als que tenen beques de 

menjador. 

 

h. Extraescolars i acollida  

Acollida 

L’escola disposa del servei d’acollida de ¾ de 8 a 9 del matí. Aquest servei acull a 

alumnes des de P2 fins a 6è de primària.  

Com ja hem dit, per les característiques del centre, l’alumnat és com una gran família 

on tots els nens i nenes es coneixen i comparteixen diferents activitats. 

Per poder seguir donant continuïtat a aquests servei, de cara al curs 2020-21 es 

planteja utilitzar dos espais diferenciats per tal de poder delimitar espais de grups 

estables i poder mantenir les distàncies de seguretat. Així, a l’aula de P2 es farà 

l’acollida matinal dels alumnes del grup estable de P2 i P3 amb la mateixa mestra de 

P2. La resta de l’alumnat farà l’acollida al teatre de l’escola amb una monitora fixe per 

aquest servei. En l’espai del teatre es delimitaran espais per grups estables, tot i que 
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serà obligatori l'ús de la mascareta per a tots els alumnes i també per la monitora del 

servei. 

Extraescolars 

Les activitats extraescolars de Torelló estan organitzades per la Federació d'AMPAS 

de les escoles de Torelló. Aquestes activitats, fins ara, una vegada organitzades es 

distribuïen per escoles i cada escola oferia dos, tres extraescolars i els alumnes hi 

assisteixen en horari extraescolar. 

Estem a l’espera que la Federació ens comuniqui quina serà la oferta de cara al proper 

curs. Aquestes activitats s’hauran de dura a terme sempre amb les mesures de 

seguretat establertes, mans-distància-mascareta. 

 

i. Activitats complementàries 

Un dels trets diferencials de la nostra escola, es que les activitats complementàries 

estan incorporades en el propi horari escolar i són una part més de suport al 

currículum. Així, l’alumnat fa aquestes activitats complementàries en el marc de l’horari 

escolar i a l’hora estan impartides pel mateix professorat que està en plantilla a 

l’escola.  

A l’etapa d’educació infantil i primària es realitzen 5 hores d’activitats complementàries 

setmanals i a l’etapa de secundària obligatòria 2 hores. En totes les etapes, les 

activitats complementàries estan plantejades per donar continuïtat al currículum i oferir 

un suport complementari a la resta de matèries.  
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COMPLEMENTÀRIES INFANTIL COMPLEMENTÀRIES 

PRIMÀRIA 

COMPLEMENTÀRIES ESO 

P3 P4 P5 CICLE 

INICIAL 

CICLE  

MITJÀ 

CICLE 

SUPERI

OR 

1r d’ESO 2n 

d’ESO 

3r d’ESO 4t ESO 

Taller de 

contes 

Taller de 

llenguatge 

Taller de 

llenguatge 

Creativit

at 

Francès Francès Informàtic

a 

Informàti

ca 

Alemany Projecte 

de 

Recerca 

Taller de 

jocs 

tradicional

s 

Taller de 

jocs 

matemàtic

s 

Taller de 

jocs 

matemàtic

s 

Speaking Speakin

g 

Speaking Alemany Alemany Matemàtique

s aplicades 

Servei 

Comunitar

i 

Taller 

Psicomoto

r 

Taller 

psicomot

or 

Taller 

psicomtor 

Robòtica Robòtic

a 

Robòtica Robòtica Robòtica Ciències 

Experimental

s 

 

Taller 

emocions 

Taller 

emocions 

Taller 

d’emocion

s 

Body 

Action 

Express

ió 

corporal 

Revista. 

Júnior 

Report 

  

Taller de 

danses i 

ritmes 

Taller 

danses i 

ritmes 

Taller 

danses i 

ritmes 

TIC TAC TIC TAC TIC TAC 

 

j. Pla de neteja 

La nostra escola compta amb un servei mixt de neteja, majoritàriament portat a terme 

per personal propi de l’Escola i en una petita proporció per una empresa externa. 

L’equip de neteja de l’escola compta ja amb un reforç de l’equip amb elements de 

seguretat com ara pantalles facials, mascaretes, guants de diferents tipus i davantals 

per fer front a esquitxos. També compten amb el material necessari per fer la neteja 
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desinfectant de terres a través de la tècnica del doble cubell 

De cara el curs que ve s’ampliarà les hores globals del servei de neteja, calculat amb 

un 35% més, per donar resposta a les necessitats actuals, per tal de garantir la 

higienització necessària, que és la de garantir d’una desinfecció de les aules de forma 

diària i un manteniment d’espais comuns i lavabos. 

Al costat d’aquesta ampliació d’hores, es prendran mesures de caire preventiu i d’altres 

de responsabilització i de bons hàbit per tal de l’alumnat i el professorat. Aquestes 

mesures seran les següents: 

- Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades de l’escola, a les 

aules i en espais comuns. 

- Instal·lació d’estores desinfectants a les entrades dels edificis d’aules. 

- Instal·lació d’aixetes d’una sola acció als lavabos que no en comptin, ja. 

- Instal·lació de cartells informatius sobre el COVID19 i de mesures preventives i 

higièniques. 

- Instal·lació de dispensadors de tovalloletes d’un sol que substitueixi, d’altres 

elements per eixugar mans. Així també es grantirà que hi hagi papereres amb 

pedal a tots els espais susceptibles a què sigui necessari. 

- Neteja i desinfecció d’eines i de l’espai personal de treball (pupitre, cadira, 

elements de laboratori, etc) sobretot en espais no del grup estable, per part de 

l’alumne. 

Dels residus de l’escola se'n encarreguen l’equip de neteja, que utilitzarà material de 

protecció també quan actuï en aquells. En tot moment se seguirà les mesures de 

seguretat sobrevingudes que s’hagin d’aplicar en els recursos, com ara el d’evitar una 

part del fraccionament. 

En l’espai del menjador, l’equip de neteja garantirà la desinfecció de l’espai abans de 

l’ús i l’empresa gestora del servei de menjador, garantirà que cada dia hi hagi coberts, 

plats i gots nets i desinfectats que els portaran diàriament. 

Per altra banda, estarem en disposició habilitar un espai alternatiu o complementari a 

l’actual menjador, per motius de seguretat higiènica. 

En els (restringits) casos de desdoblaments en espais que siguin utilitzats per diferents 
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grups estables, es garantirà una neteja i ventilació entre grup i grup. 

En quant a les joguines, l’escola compta ja amb una màquina de neteja de plats que es 

farà servir exclusivament per netejar i desinfectar les joguines diàriament. 

S’inclou, com a guia bàsica de les accions concretes de neteja, en aquest Pla, a 

annexos: 

(Aplicació a partir de l’Annex 2. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I 

DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS, del ) 

 

k. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19  

 

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR POSSIBLE CAS DE COVID-19 

 

Les famílies, han de ser responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A 

l’inici de curs signaran una declaració responsable a través de la qual faran constar 

que són coneixedors de la situació actual de pandèmia i que s’atendran a les mesures 

que puguin ser necessàries en cada moment.  

 

També s’han de comprometre a no portar a l'infant o adolescent al centre educatiu en 

cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en 

els darrers 14 dies i comunicar-ho immediatament al responsable del centre per poder 

prendre les mesures oportunes. 

 

En el cas que el personal docent o altre personal del centre tingui símptomes 

compatibles amb el COVID-19, no podran assistir al centre fins que el seu metge de 

referència diagnostiqui el seu cas cas. En el cas de donar positiu per COVID-19 haurà 

de quedar en quarantena domiciliaria fins que el personal mèdic doni l’alta 

corresponent. 

 

En el cas d’estar al centre i detectar un possible cas de COVID-19, el protocol a seguir 

per part del personal serà: 
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- Si es tracta d’un alumne de la llar d’infants, d’educació infantil o de 1r a 4t de 

primària se’l portarà a la sala de visites per aïllar-lo. 

 

- Si es tracta d’un alumne de cicle superior de primària o educació secundària 

obligatòria, se’l aillarà a la sala de visites de l’edifici d’ESO. 

 

- Es col.locarà una mascareta quirúrgica,tant al nen/a amb símptomes i també 

a la mestra/professora al seu càrrec. 

 

- La mestra/professora trucarà a la família per tal que vinguin a buscar al nen/a. 

 

- Si l’alumne presenta símptomes de gravetat (febre alta, molta tos) es 

trucarà al 061. 

 

- El director contactarà amb els serveis territorials de la Catalunya Central 

per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

La família de l’alumne s’ha de comprometre a contactar amb el seu CAP 

de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

 

Mentre no es sàpiga el diagnòstic mèdic, l’alumne i la família hauran d’estar 

en aïllament domiciliari. En el cas de realitzar una PCR per a SARS - COV-19 

i donar positiu, la direcció del centre comunicarà a Salut Pública amb 

quins alumnes i personal ha estat en contacte l’alumne. 

 

Salut Pública serà l’encarregada d’identificar, aïllar i fer el seguiment dels 

contactes. 

 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAIS 
HABILITATS 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

REUBICAR L’ALUMNE 
FINS QUE EL VINGUIN 

A BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 

LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL CAS 
A SERVEIS 

TERRITORIALS 
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P2 A 4t 
PRIMÀRIA 
 
 
 
CICLE 
SUPERIOR 
DE 
PRIMÀRIA I 
ESO 

Sala de 
visites 
infantil 
 
 
Sala de 
visites edifici 
ESO 

Docent del grup 
estable o docent que 
té l’alumne en el 
moment de la 
detecció. 

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip directiu 

Director o persona 
de l’equip directiu. 

 

SEGUIMENT DE CASOS  

ALUMNE DIA I HORA 
DE 
DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL 
PROTOCOL 
SEGUIT 

PERSONA DE 
SALUT AMB 
QUI ES MANTÉ 
EL CONTACTE I 
CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT 

 

l. Pla de treball del centre educatiu en confinament  

 

ORGANITZACIÓ PER ETAPES EN CAS DE CONFINAMENT 

 

LLAR D’INFANTS (P2) I EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Mètode de treball  

 

- Cada curs tindrà un correu electrònic de classe. 

- Utilització del CLASSROOM com a plataforma per penjar les tasques. 

- Enregistraments de tutorials, contes, etc. per part del professorat de les 

diferents matèries. 

 

Recursos  

 

- Utilització de diferents aplicacions i programes (Genially…) per presentar 

tasques motivadores als alumnes. 
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- Elaboració d’un dossier perquè cada alumne/a se’l pugui emportar a casa en 

cas de confinament on es treballaran diferents àrees: llengua, matemàtiques, 

creativitat, etc. 

 

 

Mitjà i periodicitat (individual, grupal i familiar) 

 

- Les trobades virtuals grupals i les entrevistes familiars es realitzaran a partir de 

l’enllaç que hi ha en la mateixa plataforma del CLASSROOM. 

- Les mestres seran a dins d’un grup de Whatsapp de pares/mares per tenir 

contacte diari. 

- Cada 15 dies es farà una videotrucada personal amb cada família. 

- La periodicitat i freqüència d’aquestes variarà en funció dels curs dels alumnes. 

 

 

 

 

P2 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11 a 12   Trobada grupal   

 

P3 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11 a 12   Trobada grupal   

 

 

P4 
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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11 a 12  Trobada grupal  Trobada grupal  

 

P5 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11 a 12  Trobada grupal  Trobada grupal  

 

 

 

 

 

 

 

PRIMÀRIA 

 

Mètode de treball  

 

- Creació de correus electrònics personals d’escola per a cada alumne/a des de 

1r de primària. 

- Utilització del CLASSROOM com a plataforma per penjar les tasques i fer el 

seguiment d’aquestes. 

- Enregistraments de tutorials per part del professorat de les diferents matèries. 

 

 

Recursos  
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- Utilització de diferents aplicacions i programes (Genially, kahoot…) per 

presentar tasques motivadores als alumnes. 

- Llicències digitals mitjançant la plataforma SNAPPET: àrees de català, castellà, 

matemàtiques i anglès. 

- Preparació de material a l’inici de curs per a cada nen (reglets, lletres…) per 

poder utilitzar a les classes virtuals en cas de confinament. 

 

 

Mitjà i periodicitat (individual, grupal i familiar) 

 

- Les classes virtuals grupals, les tutories personals i les entrevistes familiars es 

realitzaran a partir de l’enllaç que hi ha en la mateixa plataforma del 

CLASSROOM. 

- La periodicitat i freqüència d’aquestes variarà en funció dels curs dels alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

1r primària 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10 a 11 Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual 

11 a 12 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

15 a 16 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 
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2n primària 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10 a 11 Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual 

11 a 12 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

15 a 16 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

 

3r primària 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10 a 11 Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual 

11 a 12 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

15 a 16 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

 

4t primària 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10 a 11 Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual 
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Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

15 a 16 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

 

5è primària 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10 a 12 Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual 

12 a 13 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

15 a 16 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

 

 

 

 

 

6è primària 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10 a 12 Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual Classe virtual 

12 a 13 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 

Treball personal 

amb tutor/a 

connectat 



 

 
 
 

36 15 a 16 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

Tutories 

personalitzade

s 

 

 

SECUNDÀRIA 

 

Mètode de treball 

 

-Cada alumne/a disposa d’un correu electrònica del domini de l’escola.  

-Cada matèria té un CLASSROOM en el qual es pengen les tasques i els alumnes 

n’han de fer el lliurament en els períodes indicats. 

-Es pengen tutorials i gravacions de les classes i es pugen a les classes del 

classroom. 

-Es realitza una trobada setmanal amb el grup classe de les diferents matèries per tal 

de fer el seguiment i les explicacions pertinents. 

 

 

Recursos 

 

-Utilització del Meet per connectar-nos amb els alumnes.  

-De forma online i mitjançant càmeres externes es realitzaran les classes en directe. 

-Es faran gravacions de les classes per poder-les penjar i així l’alumne/a poder veure 

l’explicació les vegades que calgui. 

-Recursos com ara Kahoot, Quizizz, qüestionaris google, etc... i altres aplicacions 

motivadores pels alumnes. 

-S’utilitzaran llicències digitals de llengua: DICTAPP (de 1r a 4t d’ESO), Science Bits 

(per les ciències de 3r i 4t d’ESO), llibre digital per Llatí i material elaborat pel mateix 

professorat que es penjarà al classroom de la matèria. 

 

Mitjà i periodicitat (individual, grupal i familiar) 

 

1r i 2n d’ESO 
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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.30 a 10 

Treball 

personal 

individual 

Treball 

personal 

individual 

Treball  

personal individual 

Treball 

personal 

individual 

Treball 

personal 

individual 

10 a 11 

classe en 

directe de 

l’àmbit 

lingüístic 

classe en directe 

de l’àmbit 

matemàtic 

classe en directe de 

l’àmbit 

cientificotecnològic 

classe en 

directe de 

l’àmbit social 

classe en directe 

de l'àmbit 

artístic. 

11 a 12 

Treball 

personal amb 

connexió si 

cal del 

professor de 

l’àmbit 

lingüístic 

Treball 

personal amb 

connexió si cal 

del professor 

de l’àmbit 

matemàtic 

Treball personal 

amb connexió si 

cal del professor 

de l’àmbit 

cientificotecnològic 

Treball 

personal 

amb 

connexió si 

cal del 

professor 

de l’àmbit 

social 

Treball 

personal amb 

connexió si cal 

del professor 

de l’àmbit 

artístic. 

12 a 13 

Dubtes i 

correccions 

en directe de 

l’àmbit 

lingüístic 

Dubtes i 

correccions en 

directe de 

l’àmbit 

matemàtic 

Dubtes i 

correccions en 

directe de l’àmbit 

cientificotecnològic 

Dubtes i 

correccions 

en directe 

de l’àmbit 

social 

Dubtes i 

correccions en 

directe de 

l’àmbit artístic. 

15 a 16 

Treball 

personal i 

retorn de les 

correccions 

Treball 

personal i 

retorn de les 

correccions 

Treball personal i 

retorn de les 

correccions 

Treball 

personal i 

retorn de 

les 

correccions 

de l’àmbit 

social 

Treball 

personal i 

retorn de les 

correccions de 

l’àmbit artístic. 

16 a 17 

Tutoria 

individual 

(Seguiment 

de les 

tasques i 

suport 

Tutoria 

individual 

(Seguiment de 

les tasques i 

suport 

emocional) 

Tutoria individual 

(Seguiment de les 

tasques i suport 

emocional) 

Tutoria 

individual 

(Seguiment 

de les 

tasques i 

suport 

Tutoria grupal 

(Dinàmica de 

grup) 
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emocional) emocional) 

 

 

3r i 4t d’ESO 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.30 a 10 

Treball 

personal 

individual 

Treball 

personal 

individual 

Treball  

personal individual 

Treball 

personal 

individual 

Treball 

personal 

individual 

10 a 11 

classe en 

directe de 

l’àmbit 

lingüístic 

classe en directe 

de l’àmbit 

matemàtic 

classe en directe de 

l’àmbit 

cientificotecnològic 

classe en 

directe de 

l’àmbit social 

classe en directe 

de l'àmbit 

artístic. 

11 a 12 

Treball 

personal amb 

connexió si 

cal del 

professor de 

l’àmbit 

lingüístic 

Treball 

personal amb 

connexió si cal 

del professor 

de l’àmbit 

matemàtic 

Treball personal 

amb connexió si 

cal del professor 

de l’àmbit 

cientificotecnològic 

Treball 

personal 

amb 

connexió si 

cal del 

professor 

de l’àmbit 

social 

Treball 

personal amb 

connexió si cal 

del professor 

de l’àmbit 

artístic. 

12 a 13 

Dubtes i 

correccions 

en directe de 

l’àmbit 

lingüístic 

Dubtes i 

correccions en 

directe de 

l’àmbit 

matemàtic 

Dubtes i 

correccions en 

directe de l’àmbit 

cientificotecnològic 

Dubtes i 

correccions 

en directe 

de l’àmbit 

social 

Dubtes i 

correccions en 

directe de 

l’àmbit artístic. 

15 a 16 

Treball 

personal i 

retorn de les 

correccions 

Treball 

personal i 

retorn de les 

correccions 

Treball personal i 

retorn de les 

correccions 

Treball 

personal i 

retorn de 

les 

correccions 

de l’àmbit 

social 

Treball 

personal i 

retorn de les 

correccions de 

l’àmbit artístic. 
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16 a 17 

Tutoria 

individual 

(Seguiment 

de les 

tasques i 

suport 

emocional) 

Tutoria 

individual 

(Seguiment de 

les tasques i 

suport 

emocional) 

Tutoria individual 

(Seguiment de les 

tasques i suport 

emocional) 

Tutoria 

grupal 

(Dinàmica 

de grup i 

orientació 

acadèmica) 

Treball 

personal 

 

 

m. Seguiment del pla  

El seguiment del Pla es farà principalment des de l’Equip Directiu, així com també en 

les reunions regulars que es fan amb la Junta de l’AMPA, com a titular de l’escola.  

El seguiment concret en quan en l’àmbit d’higiene i prevenció pel COVID19 es farà en 

el marc de la Comissió de Prevenció, anteriorment esmentada, on a més de l’Equip 

Directiu hi ha l’administrativa i una representant de l’Etapa d’Infantil. 

 

RESPONSABLES: Equip directiu 

POSSIBLES INDICADORS:  
- Casos positius 

 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRAL: 
Es farà una valoració setmanal de les mesures adoptades. 
En el cas que es consideri necessari s’adaptaran i es comunicarà a inspecció. 

 

 

3. Especificitats per etapa 

a. Concrecions per a la llar d’infants (P2) i educació infantil:  

Pla d’acollida de l’alumnat 

L’alumnat de la llar d’infants, cada curs comença una setmana abans que la resta 

d’alumnes. Això permet fer una adaptació a l’escola més tranquil·la i que es vagin 

familiaritzant amb l’entorn. 
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L’horari d’entrades i sortides, així com les hores d’estada a l’escola són totalment 

flexibles, en funció de les necessitats de les famílies.  

L’horari que s’ofereix és de ¾ de 8 a 13h i de 3 a 5. S’aconsella a les famílies fer una 

adaptació esglaonada, és a dir, anar deixant petites estones al nen/a i anar 

augmentant l’horari fins a normalitzar-lo en uns quinze dies. De tota manera, si la 

família ho necessitat l’alumnat pot romandre al centre tot l’horari des del primer dia. 

Aquest curs, i per garantir i facilitar l’adaptació dels nens i nenes de P3 s’oferirà la 

possibilitat de començar el curs la setmana del 7 de setembre, en horari matins. Per 

l’alumnat de nova incorporació i també per la resta, cada curs es permet l’entrada a 

l’aula a les famílies a l’hora de les entrades i sortides per tal de fer un acompanyament 

progressiu. Això també és extensiu a la resta de cursos d’educació infantil. 

El curs 2020-21 i donades les circumstàncies. l’acollida i adaptació es realitzarà de 

forma diferent : 

- El període d’adaptació per l’alumnat de P2, P3 s’amplia (P3) en una setmana. 

Es podran incorporar al centre el dia 7 de setembre en horari de matins. 

- Aquest curs tenim noves incorporacions a P4. A més cal tenir en compte que 

l’alumnat que el curs passat feia P3 ha estat 6 mesos sense venir a l’escola, 

per tant també es contempla que hi hagi un temps d’adaptació a l’escola. 

- Per tal de minimitzar els riscos, l’adaptació es realitzarà al pati de l’escola. Es 

delimitaran espais pels diferents grups estables on es situaran alumnes i 

familiars (1 progenitor) i amb la mestra tutora del grup i la mestra de suport a 

l’adaptació que faran breus activitats d’acollida i coneixença. Aquesta activitat 

conjunta alumne-mestra-pare o mare servirà per fer l’adaptació. Seguidament 

la mestra tutora anirà entrant a l’aula amb petits grups d’alumnes mentre els 

progenitors aniran marxant. La mestra de suport estarà al pati amb la resta 

d’alumnes i familiars. fins acabar l’activitat. 

- Aquest sistema d’acollida es preveu fer amb P2, P3 i P5. P5 es preveu que no 

sigui necessari allargar-ho en el temps, només els primers dies. 

- El progenitor/acompanyant haurà d’anar amb mascareta. 

- Es desinfectaran les mans a l’entrada. 
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Els primers dies d’estada a l’escola es farà un treball d’acollida tenint en compte la 

situació de pandèmia viscuda el curs passat, i les circumstàncies actuals. 

Es realizaran activitats de tancament (del curs passat) per poder obrir una nova etapa i 

un curs nou amb objectius i fites noves. 

 

b. Acollida a Primària i ESO 

Pel que fa la resta d’etapes, primària i ESO, es farà una acollida que proritzarà el 

treball emocional amb l’alumnat, donant espais per expressar vivències i emocions 

viscudes durant aquest temps,  potenciar la cohesió dels grups i oferint opcions 

positives de futur. 

 

 

c . Matèries optatives i altres activitats a l’ESO  

OPTATIVES ESO PROFESSORA AULA ON ES FA 
L’OPTATIVA 

 
 
 
 
 

1r ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCÈS 
 
Per tot l’alumnat.  
1h. setmanal 

 
Ainhoa Corts 

Aula 1r d’ESO 

 
 
TALLER 
D’ESCRIPTURA 
 
Per tot l’alumnat.  
1h setmanal. 

 
 
 

Fina Ferrés 
(Suport Marta 

Ricart) 

 
 
 

Aula 1r d’ESO 

 
 
 

 
2n ESO 

FRANCÈS 
 
Per tot l’alumnat.  
1h setmanal. 
 

 
Ainhoa Corts 

Aula 2n d’ESO 

REVISTA (JUNIOR 
REPORT) 
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Per tot l’alumnat.  
1h setmanal. 
 
 

Irina Sureda Aula 2n d’ESO 

 
 
 
 
 
 
 

3r ESO 

FRANCÈS 
 
Alumnes que ho 
han escollit. 
3h setmanals. 

 
 

Ainhoa Corts 

 
 

Aula d'idiomes 
ESO 

EMPRENEDORIA 
 
Alumnes que ho 
han escollit. 
1h setmanal. 
 
 
 
 

 
 

Berta Capdevila 

 
 

Aula 3r d’ESO 

CULTURA 
CLÀSSICA 
 
Alumnes que ho 
han escollit. 
1h setmanal. 

 
 

Irina Sureda 

 
 

Aula 3r d’ESO 

 
 

 
 
 

4 ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICA I QUÍMICA 
 
Alumnes que ho 
han escollit. 
3h setmanals. 

 
 

Berta Capdevila 

 
 

Aula 4t d’ESO 

LLATÍ 
 
Alumnes que ho 
han escollit. 
3h setmanals. 

 
 

Irina Sureda 

 
Aula gran de 

desdoblament 
d’ESO 

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA 
 
Per tot l’alumnat. 
3h setmanals 
 
 

 
 

 
Berta Capdevila 

 
 

 
Aula 4t d’ESO 

FRANCÈS 
 
Alumnes que ho 

 
 

Ainhoa Corts 

 
 

Aula 4t d’ESO 



 

 
 
 

43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ESO 

han escollit. 
2h setmanals. 
 
 

TÈCNIQUES 
ARTÍSTIQUES 
 
Alumnes que ho 
han escollit. 
2h setmanals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montse Fletas 

 
 
 
Taller d’EVIP ESO 

PHILOSOPHY 
 
Alumnes que ho 
han escollit. 
2h setmanals. 
 

 
 

Irina Sureda 

 
Aula gran de 

desdoblament 
d’ESO. 

CULTURA 
CIENTÍFICA 
 
Alumnes que ho 
han escollit. 
2h setmanals. 

 
 
Cristiana Busquets 
 

 
 

Aula 4t d’ESO 

 

★ PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR:  

● D’AULA OBERTA 

L’Escola Rocaprevera disposa d’un conveni establert entre el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torelló on 

s’estableixen les bases perquè els/les alumnes de 3r i/o 4t d’ESO, que requereixen 

estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades de les de l’aula 

ordinària, puguin desenvolupar unes hores fora del centre en una entitat o taller perquè 

puguiN desenvolupar les competències i ajudar-los a poder acabar amb èxit 

l’escolaritat obligatòria. 
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A principi de curs es farà la proposta de quins alumnes realitzaran aquest any l’Aula 

Oberta i a quina entitat o taller del poble de Torelló podran desenvolupar-la. Es tindran 

en compte els interessos de l’alumne/a prenent les mesures de seguretat pertinents 

 

● UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) 

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), és un programa de diversificació 

curricular específic per alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió 

social, com a mesura d’atenció a la diversitat per a tots aquells alumnes que fan 

absentisme, mostren rebuig escolar, compten amb trets d’inadaptació escolar, risc 

de marginació i/o problemes de comportament. La UEC d’Osona està gestionada 

per la Fundació Projecte i Vida. Aquest any tenim 2 alumnes de 4t d’ESO que 

portaran a terme la UEC de Vic. No assistiran cap dia a l’escola i  les tutores dels 

alumnes seran les que es desplaçaran a la UEC de Vic, un cop al trimestre per fer-

ne el seguiment, evidentment amb les mesures de seguretat pertinents. 

 

 

Torelló, 23 setembre de 2020 


