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1. Introducció
Comencem un curs escolar amb la «nova normalitat» encara vigent, 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 l’experiència del curs anterior i les instruccions del
Departament d’Educació, hem fet una diagnosi del centre per tal de planificar i
estructurar el curs 2021-2022 amb les màximes garanties educatives i de salut.

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.
El curs passat l’impacte de la COVID19 en el centre va ser molt menor, respecte el
nostre entorn, amb un total de 15 grup confinats en tot el curs, el primer dels quals al
20 d’octubre i el darrer al 17 d’abril. D’aquests 15 grups, 2 d’Infantil, 6 de Primària i 7
d’ESO.

b. Organització dels grups estables.

Els grups estables d’alumnes de cada Com ja s’ha comentat l’escola té 130
etapa estaran formats pels alumnes del anys d'antiguitat. Això vol dir que és
mateix nivell acadèmic.

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

desenvolupar-se de forma còmoda i
segura..
Pel que fa al professorat cada grup
estable tindrà un tutor/a de referència
que serà el que estarà més hores amb el
grup tot i que també haurà d’entrar
algunes hores amb altres grups.
Es

normalitzarà

la

condició

dels

especialistes de les diferents etapes,

idiomes, educació física, música i els que
imparteixen

l’hora

d’activitats

complementàries, que passaran pels
diferents grups amb les mesures de
seguretat necessàries.
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
puguin

mesures

addicionals

desenvolupar

les

perquè
seves

competències digitals en igualtat de
condicions.

c. Grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022
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

4
20

Mireia Devesa
Ester Mercader

Marisa Grigioni
Laia Rovira
Raquel Navas
Marta Ricart

Aula P2
Aula P3

P4

18

Anna Ricart

Marisa Grigioni
Roser Autonell
Maria Camprubí
Laia Rovira
Marta Ricart

Aula P4

P5

23

Maria Camprubí

Marisa Grigioni

Aula P5

Roser Autonell
Marta Ricart
Laia Rovira

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CURS I
NIVELL

NOMBRE
D’ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS
(amb mesures
de seguretat)

ALTRE
PERSONAL
(vetlladora,
personal de
pràctiques,...)

ESPAI
DEL GRUP
ESTABLE

1r de
primària

16

Ingrid Seuba

Marisa Grigioni
Raquel Navàs
Laia Rovira
Àngels Marfà
Marta Ricart
Jaume Caelles
Pilar Suriñach
Sergi Pla

Aula de
primer

2n de
primària

19

Pilar Surinyach

Marisa Grigioni
Raquel Navas
Laia Rovira
Àngels Marfà
Marta Ricart
Jaume Caelles
Pilar Suriñach
Sergi Pla
Íngrid Seuba

Aula de
segon

3r de
primària

25

Sergi Pla

Marisa Grigioni
Laia Rovira
Mariona Valls
Marta Ricart
Jaume Caelles
Pilar Suriñach
Íngrid Seuba
Jordina Plana
Anna Solé

4t de
primària

26

Jaume Caelles

Marisa Grigioni
Laia Rovira
Mariona Valls
Marta Ricart
Sergi Pla
Pilar Suriñach
Anna Solé
Àngels Marfà
Íngrid Seuba

5è de

24

Sergi Ventura

Marisa Grigioni

Aula

de

tercer

Aula de 4t

Inés Vargas

Aula de 5è

primària

Laia Rovira
Mariona Valls
Marta Ricart
Anna Solé
Ainhoa Corts
Pilar Suriñach

6è de
primària

20

Jordina Plana

(vetlladora)

Marisa Grigioni
Laia Rovira
Mariona Valls
Marta Ricart
Anna Solé
Sergi Ventura
Ainhoa Corts
Pilar Suriñach

Aula de 6è

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. Com que es fa difícil poder reduïr
considerablement el nombre d’hores que el professorat que formi part d’un grup
estable també passi per altres grups, per qüestions de seguretat, tot el professorat farà
ús de la mascareta amb tots el grups, sigui el seu grup estable o no.
Pel que fa a l’alumnat, a Infantil no es farà ús de mascareta, a no sé que les famílies
així ho indiquin; a Primària es farà ús d’ella, excepte en activitats a l’aire lliure amb
només el grup estable.
Els suports, a infantil i primària es realitzaran dins de la mateixa aula, amb el grup
estable.
També hi ha haurà aules de desdoblament específiques especialment ventilades
després de cada ús i estarà dotada de gel hidroalcohòlic, per ser usar obligatòriament
a l’entrada.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
CURS

NOMBRE
ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES DOCENTS
(amb mesures de
seguretat)

1r
d’ESO

31

A l’etapa d’educació
secundària no es
pot garantir que el
tutor/a sigui la
persona estable del
grup degut a les

Fina Ferrés
Irina Sureda
Adelina Colomer
Carme Prat
Marta Ricart
Ainhoa Corts

ALTRE
PERSONAL

ESPAI
DEL GRUP
ESTABLE
Aula de 1r
d’ESO

especialitzacions
dels docents.

2n
d’ESO

3r

Montse Fletas
Mercè Berga
Toni Vidal
Sergi Ventura
Àngels Marfà

27

Fina Ferrés
Irina Sureda
Adelina Colomer
Marta Ricart
Ainhoa Corts
Montse Fletas
Mercè Berga
Berta Capdevila
Toni Vidal
Cristiana Busquets
Jaume Caelles
Àngels Marfà

Aula de 2n
d’ESO

18

Fina Ferrés

Aula de 3r

Irina Sureda

d’ESO

d’ESO

Adelina Colomer
Ainoha Corts
Cristiana Busquets
Berta Capdevila
Mercè Berga
Toni Vidal
4t
d’ESO

14

Fina Ferrés
Irina Sureda
Adelina Colomer
Ainoha Corts
Cristiana Busquets
Berta Capdevila
Toni Vidal

Aula de 4t
d’ESO

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 ventilació i
posterior al seu ús.
El mateix criteri se seguirà amb les matèries optatives que requereixen espais diversos
per poder-les impartir.
L’ús de la mascareta a l’etapa d’ESO serà obligatòria per part dels alumnes i els
docents.

AGRUPACIÓ D’ALUMNES QUE PROVENEN DE DIFERENTS GRUPS ESTABLES

ACTIVITAT O
MATÈRIA

GRUPS
ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN
ELS ALUMNES

DOCENT

NOMBRE
D’HORES
SETMANALS

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

OBSERVACIONS

d. 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, els criteris organitzatius venen donats per la
possibilitat de fer una atenció a la diversitat a l’aula, o bé fer agrupacions internivells,
sempre esclar, amb les mesures d’higiene i seguretat necessàries.
Si valorem les dificultats que han tingut aquests alumnes des del confinament i en la
situació pandèmica, cal preveure un suport intensiu que farà necessària l’atenció
personal fora de l’aula.
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. Durant el curs 2020-21, amb totes
les mesures CODIV19 presents ha estat difícil poder fer una atenció personalitzada i
un acompanyament emocional tal com hauria de ser. Malgrat tot, però, el fet que
l’escola desdoblés les aules més poblades de Primària, ha facilitat una atenció millor.
Els confinaments individuals o grupals al llarg del curs han dificultat poder fer aquest
treball directe, ja que aquestes famílies, són famílies amb dificultats socioeconòmiques
i per tant la major part d’elles, més que no disposar de dispositius, no compten
d’habilitats i coneixements per poder fer un treball online amb els seus fills i filles.
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.
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.
La resta d’alumnes amb necessitat de suport educatiu seran atesos a les aules, amb
els seus grups estables, i amb dos docents a l’aula. En aquest cas se seguiran les
mesures d’agrupament, dins la mateixa aula, que els mestres considerin adequada
amb cada grup estable.

PROPOSTA D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT DE MESURES
ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU

ALUMNAT

TIPUS DE
SUPORT

RECURSOS

MESURES DE
SEGURETAT

Alumnes
nouvinguts que
desconeixen la
llengua vehicular

Atenció en grups
reduïts internivells.

Mestra especialista

Mascareta, higiene
de mans i distància
1,5m.

Alumnat amb
discapacitat
intel.lectual

Setembre i octubre,
suport intensiu fora
de l’aula per
adquirir hàbits
d’estudi i valorar
les necessitats
acadèmiques i
conductuals.

Mestra de suport.

Mascareta, higiene
de mans i distància
1,5m.

Dos mestres a
l’aula.
Vetlladora si el cas
ho requereix.

Les del grup
estable.
Vetlladora portarà
mascareta per si
cal fer contenció.

Després atenció a
l’aula amb el seu
grup estable.

Alumnes amb
trastorn del
llenguatge i TDAH

Atenció a l’aula
amb el seu grup
estable.

Dos mestres a
l’aula

Les del grup
estable.

Alumnat amb
necessitat de
suport personalitzat
per garantir els
aprenentatges

Atenció a l’aula
amb el seu grup
estable.

Dos mestres a
l’aula.

Les del grup
estable.

e. 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, de
forma esglaonada, però sense cap interval de temps mínim:

-

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 4t, ho faran per la porta de fusta del Call de la
Torrentera, 7 i

-

Cicle superior de primària entrarà 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.

Pel que fa a les sortides s’obriran les portes a les 12.55h. 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 entregant els alumnes a les seves famílies segons ordre
d’arribada.
Els nens i nenes de P4 i P5, estaran situats al 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 4t. Els alumnes de 3r i 4t
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.

DISTRIBUCIÓ ENTRADES I SORTIDES INFANTIL

Curs

Entrada

P2

Sortida
Porta de fusta
infantil

P3
Porta ferro infantil

P4
Porta de ferro
infantil

P5

DISTRIBUCIÓ ENTRADES I SORTIDES PRIMÀRIA

Curs

Entrada

Sortida

Porta fusta gran.

Porta fusta gran.

Call de la

Call de la

Torrentera, 7

Torrentera, 7

Porta ferro dalt.

Porta de fusta

Carrer Estudis, 7

gran. Call de la

1r
2n
3r
4t
5è
6è

Torrentera, 7

DISTRIBUCIÓ ENTRADES I SORTIDES ESO

Curs

Dia

Entrada

Sortida

Porta ferro

Porta ferro

Dilluns
Dimarts

1r ESO

Dimecres
Dijous
Divendres
Dilluns
Dimarts

2n ESO

Dimecres

Porta ferro

Porta ferro

Dijous
Divendres
Dilluns
Dimarts

3r ESO

Dimecres

Porta ferro

Porta ferro

Dijous
Divendres
Dilluns
Dimarts

4t ESO

Dimecres
Dijous
Divendres

Porta ferro

Porta ferro

* 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.

f. Organització de l’espai d’esbarjo
Els espais d’esbarjo que compta l’escola és el del pati d’infantil, separat per una tanca
de fusta respecte el pati de Primària. A més d’aquests dos hi ha un espai que s’ha
recuperat per l’esbarjo conegut com el pati de l’hort, així com també els espais oberts
a la part de dalt (ESO i Cicle Superior de Primària), que consta d’una pista
poliesportiva, espai obert de lleure als costats i zona verda a darrera l’edifici.
Els grups estables comptaran amb el seu espais, però s’aniran establint moments de
convivència a Primària i a Infantil entre grups estables, sempre que la normativa i a la
situació epidemiològica ho permeti, amb l’ús de macareta.
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, que
paulativament anirem introduint la interacció entre grups estables, seguint mesures de
seguretat com ara la mascareta i sempre seguint les indicacions de les autoritats
sanitàries i educatives. :

ESO
HORA
ESBARJO

DLL

DT

DC

DJ

DV

1 ESO

3 ESO

10-10.30h

10-10.30h

Pati del

Pati del

Pati del

Pati del

Pati del

davant

darrera:

davant

darrera:

davant

:pista i

zona de

:pista i pati

zona de

:pista i pati

pati de

gespa i

de taules

gespa i

de taules

taules

ping-pong

Pati del

Pati del

Pati del

Pati del

Pati del

darrera:

davant

darrera:

davant

darrera:

zona de

:pista i pati

zona de

:pista i pati

zona de

gespa i

de taules

gespa i

de taules

gespa i

ping-pong

2ESO

4 ESO

10.30-11h

10.30-11h

ping-pong

ping-pong

ping-pong

Pati del

Pati del

Pati del

Pati del

Pati del

davant

darrera:

davant

darrera:

davant

:pista i

zona de

:pista i pati

zona de

:pista i pati

pati de

gespa i

de taules

gespa i

de taules

taules

ping-pong

Pati del

Pati del

Pati del

Pati del

Pati del

darrera:

davant

darrera:

davant

darrera:

zona de

:pista i pati

zona de

:pista i pati

zona de

gespa i

de taules

gespa i

de taules

gespa i

ping-pong

ping-pong

ping-pong

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.
Al pati de Primària no hi ha divisió del pati i els alumnes faran ús de la mascareta,
excepte en alguns dies que es reorganitzarà el pati i els horaris per tal que els grups
estables puguin està sols i sense mascareta.
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.
De cara al proper curs, 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

g. 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 de 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, 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 ara es comencen a fer presencials si els temes a tractar són
complexes, sempre respectant el màxim nombre de persones permesos i amb totes
les mesures de seguretat (mascareta, ventilació, distància).
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.
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. Aquesta assemblea es va fer virtualment el curs
passat i si la situació no canvi molt positivament el plantejament és que també
sigui virtual.
Reunions amb el Consell Escolar:
Els plenaris del Consell Escolar també s’han fet i es plantegen virtuals.
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 2021-2022.
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-ne 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.
Ja que les famílies ja tenen experiència de l’any passat, s’ha recordat les mesures i
s’han explicat les novetats d’enguany. En el cas de les famílies de P2 i P3 si que s’ha
posat molt d’èmfasi en explicar la normativa i les mesures COVID19.
S’enviarà un resum orientatiu de les mesures COVID19 a totes les famílies, a més de
l’enllaç amb el Pla d’Obertura definitiu.

Llar d’infants (P2), Educació Infantil
-

El dimarts 21 de juliol hi va haver 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 fa 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.

-

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, les primeres setmanes 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.

-

Les reunions informatives es fan prioritàriament on-line, en tot cas sempre
seguint la normativa COVID19.

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 2021-2022 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 2020-21
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
les famílies. Aquesta entrevista prioritzarem que sigui de forma presencial, tot i que la
decisió vindrà condicionada segons l’evolució de la pandèmica.
Durant el curs 2020-21, les reunions amb les famílies han pogut ser, a decisió de les
famílies, de forma presencial amb només un dels progenitors, o bé de forma
telemàtica. Al final de curs, s’han fet reunions amb els dos progenitors presencialment
sempre en espais oberts a l’aire lliure, en els espais de lleure. Aquesta serà la línia a
seguir, sempre seguint les restriccions o la flexibilització de la normativa vigent per la
COVID19.
Segons l’evolució epidemiològica, es buscarà facilitar la participació dels dos
progenitors en les reunions presencials, tenint en compte que formen part del mateix
grup estable familiar que l’alumne, prenent les mesures de seguretat pertinents.

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.

h. 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, organitzant els
àpats per torns.
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, el passat curs finalment es van establir diferents torns
per tal de mantenir les mesures de seguretat necessàries, sobretot de les distàncies i
dels grups estables. Es va fer, a més un registre de cada dia de la ubicació dels
alumnes i dels grups en cada torn en el menjador. Enguany el plantejament és similar,
estudiant la possibilitat d’establir un espai complementari si hi ha alumnes d’ESO o bé
si s’amplia molt en nombre el nombre de comensals.
Amb el nostre proveïdor es busca una major proximitat del producte. Les mesures i els
condicionants pel COVID19 han estat acordades des d’un bon inici, assegurant una
estabilitat del servei malgrat possibles majors dificultats.

i. 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 2021-22 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
serà obligatori l'ús de la mascareta per a tots els alumnes i també per la monitora del
servei.
Si el temps ho permet, les activitats sempre es faran a l’aire lliure amb mascareta.

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.

j. Activitats complementàries
Un dels trets diferencials de la nostra escola, es que les activitats complementàries, ja
que estan garantides per tot l’alumnat, 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,
majoritàriament, 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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k. Pla de neteja i ventilació
La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és
molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu,
durant el curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja
establerts per al curs 2020-2021. Malgrat tot, al nostre centre hi haurà aspectes que
mantindrem respecte el curs anterior, sobretot en moments que les dades COVID19
puguin empitjorar en el nostre entorn.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al
final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.
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
desinfectant de terres a través de la tècnica del doble cubell
El servei està organitzat 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 organització del servei, 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. Malgrat només ser obligatori dispensar gel als alumnes
a l’entrada del centre, sempre tindran gel a la seva disposició en les diferents
espais.

-

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

-

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 garantirà que hi hagi papereres amb
pedal a tots els espais susceptibles a què sigui necessari.

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.

Per altra banda, estarem en disposició d’habilitar un espai alternatiu o complementari a
l’actual menjador, per motius de seguretat i és necessari
En els (restringits) casos de desdoblaments en espais que siguin utilitzats per diferents
grups estables, es garantirà una neteja i ventilació més intensives.
En la ventilació, a més de comptar amb dos aparells purificadors d’aire pel menjador i
per l’aula de P3, es seguiran les indicacions que indica el document de la Generalitat
de Catalunya “Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el
marc de la covid-19”.

● Annex. Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius
en el marc de la covid-19”

l. 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. Els alumnes d’ESO es demanarà que,
en cas de tenir la pauta completa de vacunació, n’informin.
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:
-

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, 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 el referent COVID 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.
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Des de la direcció del centre, en tot moment s’activarà una via de comunicació per
Whatsapp, que es va demostrar altament eficaç, per fer el seguiment de les famílies
que hagin tingut un positius (o possible) així com també de tot el grup classe que hagi
esdevingut contacte estret.

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.

3. 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.
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 2021-22 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.

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.
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.

4. 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.

-

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

11 a 12

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DIJOUS

DIVENDRES

DIJOUS

DIVENDRES

Trobada grupal

P3

DILLUNS

DIMARTS

11 a 12

DIMECRES

Trobada grupal

P4

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

11 a 12

Trobada grupal

Trobada grupal

P5

DILLUNS

11 a 12

DIMARTS

DIMECRES

Trobada grupal

DIJOUS

DIVENDRES

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
-

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

10 a 11

11 a 12

15 a 16

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

amb

amb

amb

amb

amb

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

connectat

connectat

connectat

connectat

connectat

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

s

s

s

s

s

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

2n primària

DILLUNS

10 a 11

11 a 12

15 a 16

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

amb

amb

amb

amb

amb

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

connectat

connectat

connectat

connectat

connectat

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

s

s

s

s

s

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

amb

amb

amb

amb

amb

3r primària

10 a 11

11 a 12

15 a 16

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

connectat

connectat

connectat

connectat

connectat

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

s

s

s

s

s

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

amb

amb

amb

amb

amb

4t primària

10 a 11

11 a 12

15 a 16

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

connectat

connectat

connectat

connectat

connectat

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

s

s

s

s

s

5è primària

10 a 12

12 a 13

15 a 16

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

amb

amb

amb

amb

amb

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

connectat

connectat

connectat

connectat

connectat

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

s

s

s

s

s

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Classe virtual

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

Treball personal

amb

amb

amb

amb

amb

6è primària

10 a 12

12 a 13

15 a 16

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

tutor/a

connectat

connectat

connectat

connectat

connectat

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

Tutories

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

personalitzade

s

s

s

s

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

8.30 a 10

10 a 11

DILLUNS

DIMARTS

Treball

Treball

personal

personal

individual

individual

classe

en

directe

de

l’àmbit
lingüístic

DIMECRES

Treball
personal individual

DIJOUS

DIVENDRES

Treball

Treball

personal

personal

individual

individual

classe en directe

classe en directe de

classe

en

classe en directe

de

l’àmbit

directe

de

de

cientificotecnològic

l’àmbit social

matemàtic

l’àmbit

artístic.

l'àmbit

Treball

Treball
personal amb
connexió
11 a 12

cal

si
del

professor de
l’àmbit

personal

amb

connexió si cal
del

professor

de

l’àmbit

matemàtic

lingüístic

Treball

personal

amb connexió si
cal del professor
de

l’àmbit

cientificotecnològic

personal

Treball

amb

personal

connexió si

connexió si cal

cal

del

professor

professor

de

l’àmbit

de

artístic.

del
l’àmbit

amb

social

Dubtes
12 a 13

Treball

i

Dubtes

i

correccions

correccions en

en directe de

directe

l’àmbit

l’àmbit

lingüístic

matemàtic

de

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.

Treball
Treball
15 a 16

personal

Treball

personal

i

personal

i

retorn de les

retorn de les

correccions

correccions

i

Treball personal i

retorn

retorn

les

retorn de les

correccions

correccions de

de

l’àmbit artístic.

de

les

correccions

de

Treball

l’àmbit

personal

i

social
Tutoria
individual
(Seguiment
16 a 17

de

Tutoria

Tutoria

les

tasques
suport
emocional)

i

individual

Tutoria individual

(Seguiment de

(Seguiment de les

les tasques i

tasques

suport

emocional)

i

suport

emocional)

individual
(Seguiment

Tutoria grupal

de

(Dinàmica

les

tasques

i

grup)

suport
emocional)

3r i 4t d’ESO

8.30 a 10

DILLUNS

DIMARTS

Treball

Treball

personal

personal

individual

individual

DIMECRES

Treball
personal individual

DIJOUS

DIVENDRES

Treball

Treball

personal

personal

individual

individual

de

10 a 11

classe

en

directe

de

l’àmbit

personal amb
connexió

si
del

professor de
l’àmbit

en

classe en directe

de

l’àmbit

directe

de

de

cientificotecnològic

l’àmbit social

l’àmbit

Treball
personal

amb

connexió si cal
del

professor

de

l’àmbit

matemàtic

lingüístic

l'àmbit

artístic.

Treball

personal

amb connexió si
cal del professor
de

l’àmbit

cientificotecnològic

personal

Treball

amb

personal

connexió si

connexió si cal

cal

del

professor

professor

de

l’àmbit

de

artístic.

del
l’àmbit

amb

social

Dubtes
12 a 13

classe

Treball

Treball

cal

classe en directe de

matemàtic

lingüístic

11 a 12

classe en directe

i

Dubtes

i

correccions

correccions en

en directe de

directe

l’àmbit

l’àmbit

lingüístic

matemàtic

de

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.

Treball
Treball
15 a 16

personal

Treball

personal

i

personal

i

retorn de les

retorn de les

correccions

correccions

i

Treball personal i

retorn

retorn

les

retorn de les

correccions

correccions de

de

l’àmbit artístic.

de

les

correccions

de

Treball

l’àmbit

personal

social
Tutoria

Tutoria

individual
(Seguiment
16 a 17

de

les

tasques
suport
emocional)

i

Tutoria

individual

Tutoria individual

grupal

(Seguiment de

(Seguiment de les

(Dinàmica

les tasques i

tasques

de

suport

emocional)

emocional)

Matèries optatives i altres activitats a l’ESO

i

suport

grup

orientació
acadèmica)

Treball
i

personal

i

OPTATIVES ESO

PROFESSORA

FRANCÈS

AULA ON ES FA
L’OPTATIVA
Aula 1r d’ESO

Ainhoa Corts
Per tot l’alumnat.
1h. setmanal
1r ESO
TALLER
D’ESCRIPTURA
Per tot l’alumnat.
1h setmanal.

Fina Ferrés
(Suport Marta
Ricart)

FRANCÈS

Aula 1r d’ESO

Aula 2n d’ESO
Ainhoa Corts

Per tot l’alumnat.
1h setmanal.
2n ESO
REVISTA (JUNIOR
REPORT)
Irina Sureda

Aula 2n d’ESO

Ainhoa Corts

Aula d'idiomes
ESO

Berta Capdevila

Aula 3r d’ESO

Irina Sureda

Aula 3r d’ESO

Per tot l’alumnat.
1h setmanal.

FRANCÈS
Alumnes que ho
han escollit.
3h setmanals.
EMPRENEDORIA
3r ESO

Alumnes que ho
han escollit.
1h setmanal.

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

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

Berta Capdevila

Aula 4t d’ESO

Irina Sureda

Aula gran de
desdoblament
d’ESO

Berta Capdevila

Aula 4t d’ESO

Ainhoa Corts

Aula 4t d’ESO

Montse Fletas

Taller d’EVIP ESO

Irina Sureda

Aula gran de
desdoblament
d’ESO.

Cristiana Busquets

Aula 4t d’ESO

LLATÍ
Alumnes que ho
han escollit.
3h setmanals.
BIOLOGIA I
GEOLOGIA
Per tot l’alumnat.
3h setmanals

FRANCÈS
Alumnes que ho
han escollit.
2h setmanals.

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

4 ESO

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

Alumnes que ho
han escollit.
2h setmanals.

★

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.
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

