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PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA  

MARE DE DÉU DE LA ROCA 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El Departament d’Educació de la Generalitat ha comunicat que el curs 2019-20 finalitzarà de 

manera telemàtica el dia 19 de juny de 2020. 

No obstant, a partir del dia 1 de juny, es donarà l’oportunitat als i a les alumnes d’assistir al 

centre únicament i exclusivament en els següents casos: 

1.1      Trobada presencial dels i de les alumnes de 6è de primària: 

●  De caràcter voluntari. 

●  S’atendrà ½ grup d’alumnes (màxim 13). 

● 1 dia a la setmana (s‘especificarà quin). 

●  Horari: (a determinar) 

 

1.2  Atenció personalitzada del/de la  tutor/a  amb la família i l’EAPs i/o serveis 

educatius: 

●  És una mesura excepcional i no continuada. 

●  Objectiu: tancar temes del seguiment de l’alumne/a. 

●  S’assignarà dia i hora. 

 

1.3      Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes de 1r a 5è.  

●  De caràcter voluntari i no continu 

●  Atenció individualitzada tutor/alumne/família (Educació Infantil i Cicle inicial). 

● Atenció individualitzada tutor/alumne (Cicle Mitjà i Cicle Superior). 

● Es durà a terme les dues últimes setmanes lectives del mes de juny, 

s’informarà del dia i hora . 
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● Durant l’atenció tutorial es recollirà el material que cal emportar-se a casa, es 

deixaran a l’escola els llibres de reutilització que l’alumnat té a casa, i 

s’entregaran els informes de final de curs. 

 

1.4     Acollida a l’alumnat d’educació infantil de famílies els progenitors de les quals, 

per motius laborals hagin de realitzar treball presencial. 

●  Màxim 8 alumnes a P3 i 10 a P4 i P5 

●  Horari de 9 a 13 hores. 

● Servei exclusiu per a famílies en què pare i mare hagin de realitzar treball 

presencial i sense possibilitat de flexibilitzar-lo. Es demanarà declaració jurada. 

● No hi haurà servei de menjador. 
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2. REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA 

Per assistir al centre educatiu, cal  complir els següents requisits: 

● Els pares/mares que autoritzin la trobada ompliran prèviament una enquesta de 

salut que rebran online, per saber si l’infant pateix: 

○  Malalties respiratòries greus 

○  Malalties cardíaques greus. 

○  Malalties que afecten al sistema immunitari. 

○  Diabetis mal controlada. 

○  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

○ Presència de simptomatologia compatible amb la COVID. 

○ Contacte amb un familiar contagiat per COVID 

 

Si l’infant no compleix tots aquests requisits no podrà assistir a l’escola. 

●  A l’enquesta caldrà adjuntar: 

○ Una còpia actualitzada del calendari de vacunes. 

○ Una declaració responsable sobre l’absència de simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 

diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós i la no convivència amb 

un  positiu confirmat o simptomatologia compatible  en els 14 dies 

anteriors.  ANNEX 1 pels alumnes de 6è. 

○ Una declaració responsable del pare i de la mare conforme estan fent 

treball presencial i no el poden fer online (Document exclusiu pels 

assistents d’Educació infantil) on també s’informa de l’absència de 

simptomatologia compatible amb la COVID-19. ANNEX 2 

 

● Caldrà seguir en tot moment les instruccions donades per els/les mestres en 

relació a: rentat de mans, distància de seguretat, ús de mascareta... 
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En cap cas s’acceptarà l’entrada a un alumne/a al centre sense haver omplert 

l’enquesta i sense haver presentat la documentació requerida. Les mesures preses 

responen a les orientacions de Sanitat i del Departament d’Educació,  per  tal de garantir la 

màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, i de tota la  Comunitat Educativa. 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles, prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar a l’escola. En el cas que l’alumne o l’alumna 

presenti febre, no podrà assistir al centre. 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

● S’aïllarà l’alumne o l’alumna en un espai específic. 

● S’avisarà a la família. 

● S’informarà a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària o pediatra. 

● S’informarà al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

● Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 

Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per 

cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents: 

 

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 

1r. cicle d’educació 
infantil (0-3 anys)  

No indicada  _  

2n. Cicle d’educació 
infantil (3-6 anys)  

No indicada en general. 
A partir de 5 anys i si hi 
ha dificultat per fer 
complir les mesures de 
distanciament caldria 
indicar-la.  

Higiènica amb 
compliment norma UNE  

Educació primària (6-12 
anys)  

Indicada. Quan es 
compleixin mesures 
òptimes de 
distanciament i ventilació 
d’espais, se’n podrà 
prescindir. 

Higiènica amb 
compliment norma UNE  

Personal docent i no 
docent 

Indicada Higiènica amb 
compliment norma UNE 
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3. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

 Disponibilitat de professionals 

 
En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament 
d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats 
presencials. 
 
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és 
de:   
 
 

 
Docents 

 
No docents 

 
Docents que 

s’acullen a l’article 
5.2 

 
Docents 

vulnerables 

 
23 
 

 
1 

 
4 

 
4 
 

 

 Assistència al centre 

- Assistirà presencialment al centre: 

0 alumnes de P3 

2 alumnes de P4 

1 alumnes de P5 

20 alumnes de 6è 

 

- Organització de grups d’alumnes i del professorat: 

 Educació infantil comptarà de 2 mestres per grup d’alumnes. 

 6è comptarà amb la presència dels tutors i en la seva absència comptaran amb 

el suport de la coordinadora de cicle. 

 

- Horaris dels grups:  

● L’acollida a l’alumnat d’Educació Infantil es farà en horari de 9h a 13h a partir 

del dia 1 de juny de 2020. 

● L’acció educativa presencial per als grups de 6è es portarà a terme de la 

següent manera: 
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○ 6è A .  

■ Dia 2, dia 9 i dia 16 en horari de 9h a 11h.  

 

○ 6è B .  

■ Dies 4, dia 11 i dia 18 en horari de 9h a 11h. 

 

 L’atenció personalitzada es portarà a terme en l’horari que s’acordi amb la família i els 

professionals que hi hagin d’intervenir. Els tutors han de dividir els grups en dos (10 

alumnes per setmana) i comunicar-se amb les famílies per correu electrònic donant-

los cita amb dia i hora. L’interval de cita ha de ser de 20 minuts. 

 

Setmana 1 

DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

P3 A P4 A P3 B P5 B 2n B 

P5 A 2n A P4 B 3r B 3r C 

1r A 4t A 1r B 5è B 5è C 

3r A 6è A 4t B 6è B 5è A 

 

Setmana 2 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

P4 B P4 A P3 B P5 B P3 A  

P5 A 2n A 1r B 3r B 2n B 

1r A 3r A 4t B 5è B 3r C 

4t A 6è A 5è A 6è B 5è C 

 

 

 Espais 

Cada grup ocuparà només la seva aula. No es pot utilitzar cap altre espai perquè hi haurà el 

servei de neteja organitzat per a la desinfecció. 
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 Fluxos de circulació 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar 

la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments 

determinats:  

 

 Entrades i sortides  

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han 

de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre 

mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la 

instal·lació.  

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. 

Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora 

de les instal·lacions.  

Els alumnes d’Educació Infantil entraran per la porta principal del centre de manera 

esglaonada a partir de les 9:00h i sortiran de la mateixa manera a partir de la 13h. 

Els alumnes de 6è entraran i sortiran per la porta d’accés a la carretera de Colldejou en 

l’horari convingut.  

La resta d’alumnes del centre que assisteixin amb cita prèvia (dia i hora) entraran per la 

porta principal d’accés al centre. Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial hauran d’anar 

acompanyats per un familiar.  

La sortida del recinte escolar es farà per la mateixa porta que han entrat. 

 

 Circulació pels passadissos i accés al pati  

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i 

els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 
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 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada. 

 

Alumnes d’Educació Infantil 

Hauran de: 

 Portar signada la Declaració responsable per a poder accedir al centre. 

 Anar acompanyats per un familiar. 

 Anar directament a la seva aula. 

o Alumnes de P3 entraran per les portes habituals. 

o Alumnes de P4B entraran per la porta nova que dóna al pati d’educació 

primària. 

o Alumnes de P4A i P5 entraran a l’edifici per la porta del porxo del seu pati. 

 Recollir el material que els entreguin les tutores. 

 Recollir els informes d’avaluació d’aquest curs. 

 Sortir fent el camí invers. 

 

Es demana a les famílies màxima puntualitat, respecte i civisme per evitar aglomeracions. 

Queda prohibit aturar-se i mantenir converses amb altres famílies als passadissos i espais 

del centre. 

 

Alumnes de Cicle Inicial 

Hauran de: 

 Portar signada la Declaració responsable per a poder accedir al centre. 

 Anar acompanyats per un familiar. 

 Netejar les mans a l’entrar al centre amb gel hidroalcohòlic. 

 Anar directament a la seva aula. 

o Entrant pel porxo de mar (lloc on habitualment fan la filera). 

 Recollir el material que els entreguin els tutors. 

 Recollir els informes d’avaluació d’aquest curs. 

 Sortir fent el camí invers. 

 

Es demana a les famílies màxima puntualitat, respecte i civisme per evitar aglomeracions. 
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Queda prohibit aturar-se i mantenir converses amb altres famílies als passadissos i espais 

del centre. 

Es recomana l’ús de mascareta. 

 

Alumnes de Cicle Mitjà 

Hauran de: 

 Portar signada la Declaració responsable per a poder accedir al centre. 

 Entrar sols al recinte escolar. Els acompanyants no tenen accés al recinte. 

 Entrar per la porta de la biblioteca i deixar els llibres de reciclatge. Els alumnes que no 

tenen llibres de reciclatge també entraran per aquesta porta.  

 Netejar les mans a l’entrar al centre amb gel hidroalcohòlic. 

 Anar directament a la seva aula. 

 Recollir el material que els entreguin les tutores. 

 Recollir els informes d’avaluació d’aquest curs. 

 Sortir per la porta principal del centre. 

 

Es demana a les famílies màxima puntualitat, respecte i civisme per evitar aglomeracions. 

Queda prohibit aturar-se i mantenir converses amb altres famílies als passadissos i espais 

del centre. 

Es recomana l’ús de mascareta. 

 

Alumnes de Cicle Superior 

Hauran de: 

 Portar signada la Declaració responsable per a poder accedir al centre. 

 Entrar sols al recinte escolar. Els acompanyants no tenen accés al recinte. 

 Entrar per la porta de la biblioteca i deixar els llibres de reciclatge. Els alumnes que no 

tenen llibres de reciclatge també entraran per aquesta porta.  

 Netejar les mans a l’entrar al centre amb gel hidroalcohòlic. 

 Anar directament a la seva aula. 

 Recollir el material que els entreguin les tutores. 

 Recollir els informes d’avaluació d’aquest curs. 
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 Sortir per la porta principal del centre. 

 

Es demana a les famílies màxima puntualitat, respecte i civisme per evitar aglomeracions. 

Queda prohibit aturar-se i mantenir converses amb altres famílies als passadissos i espais 

del centre. 

Es recomana l’ús de mascareta. 

 

 Servei de transport i menjador escolar 

El centre no disposa de servei de transport ni de menjador escolar. 

 

 

 Material escolar 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà documents 

en paper, excepte en casos imprescindibles. 

En el cas dels centres d’infantil i primària per a les joguines i el material comú de plàstic se 

cercaran formes perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant que 

previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat. 
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RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre 

Escola Mare de Déu de la Roca 

 

 

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 

2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021 

estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. 

 

Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que 

cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats 

presencials amb els alumnes. 

 

En data 27 de maig de 2020, el director/a ha informat el Consell Escolar del contingut Pla 

d’Obertura. 

 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

 

RESOLC: 

 

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp, 

que s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució. 

 

2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   

 

Mont-roig del Camp, 1 de juny de 2020 

 

El director de l’Escola  Mare de Déu de la Roca 

 

 

 

(signatura) 
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Annex 1 
 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària. 

 

 

https://escolapublicamdr.files.wordpress.com/2020/05/a818.pdf
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Annex 2 
 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil. 

 

 

 

 

https://escolapublicamdr.files.wordpress.com/2020/05/a819.pdf


 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Mare de Déu de la Roca 
 

 

 

Annex 3 

 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

 
 Pautes de ventilació 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les 

finestres obertes. 

Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun 

sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de 

Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de 

concurrència humana. 

 Pautes generals de neteja i desinfecció 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. 

Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais 

exteriors de concurrència humana. 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de 

desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és 

eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els 

desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es 

poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en 

la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la 

neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells 

de màxima concurrència. 

 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit 

domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de 

cada producte. 
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Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus 

de desinfectants, com poden ser:  

 

Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al 

voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 

parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és 

suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de 

preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció 

eficaç. 

 

Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic 

habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 

69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 

70,6 %) 

 

Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% 

de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. 

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a 

ús pel públic en general i ús ambiental. 

 

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes 

impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. 

Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia. 

 

 Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells 

elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. 

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si 

no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent 

utilitzi el seu propi material. 
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Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

- Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

- Taules 

- Cadires 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

- Aixetes 

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene 

de mans en tot moment. 

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 
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