
 

 
 

Pla d'organització de centre 20-21 
 
L’Institut Escola Arts estableix  una sèrie de mesures organitzatives  per tal d’assegurar la 
convivència i l’educació de tota la comunitat, dins el marc de la pandèmia per covid19. 
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1. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 
 
1.1 Infantil  
 
Les famílies de l’alumnat d’Educació Infantil (a excepció del període d’adaptació de            
P3) no podran entrar a l’Institut Escola i hauran d’acomiadar els infants a l’exterior,              
evitant no bloquejar les portes d’entrada. 
A l’hora de les sortides, les famílies s’hauran d’esperar al carrer mantenint les             
distàncies de seguretat i a mesura que vagin sortint els nens i les nenes, caldrà               
abandonar l’espai per tal de deixar-lo lliure pels grups d’alumnat que surten més             
tard. 
Recomanem que tot l’alumnat d’educació infantil porti una mascareta (marcada amb 
el nom i el curs) o bé posada o bé desada dins la motxilla en una bossa de roba o 
en un sobre de paper. Es recomana que no estigui desada en plàstic.. 

Caldrà que signeu la declaració responsable conforme el vostre fill o filla no té cap 
dels símptomes de possible infecció per la covid19 i la porteu el primer dia d’escola 
en el cas que no l’hagueu enviada prèviament a la tutora via mail.  

 

Grups i mestres 
P3: 3 grups estables de 16-17 alumnes. 3 tutors estables (1 per cada grup) 
P4 i P5: 4 grups estables de 18-19 alumnes. 4 tutores estables (1 per cada grup de 
3 grups+tutora ⅓ jornada per un grup) 
 
Professorat no estable: Suport , TEI i EE 
 
 
Espais 
Es faran servir les cinc aules més la ludoteca més l’aula de psicomotricitat com a 
espais de referència pels set grups estables. Cada espai s’especialitzarà en una 
ambientació diferent. Els diferents grups aniran passant pels diferents ambients al 
llarg de tot el curs escolar. Al canviar d’ambient es netejarà i desinfectarà l’ aula.  
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GRUP ESTABLE DE 
CONVIVÈNCIA 

DOCENTS QUE 
INTERVENEN AL GRUP 

TOTAL DE MESTRES QUE 
INTERVENEN AL GRUP 

P3-A Nadia Monrós (tutora) 
Eli (TEI) 
Assumpta 

3 

P3-B Aina Puig (tutora) 
Eli (TEI) 
Assumpta 
Marga 

4 

P3-C Mar Ortega(tutora) 
Eli (TEI) 
2/3 

3 

P4/P5-A Marga Rodríguez (tutora) 
Assumpta  
Aina (anglès) 
Anna V. (E.E. i Suport) 

4 

P4/P5-B Anna M. (tutora) 
Assumpta 
Anna V. (E.E. i Suport) 

3 

P4/P5-C Mònica (tutora) 
Assumpta 
Anna V. (E.E. i Suport) 

3 

P4/P5-D Sandra Villa(tutora) 
⅔ (tutora) 
Assumpta 
Anna V. (E.E. i Suport) 

4 
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1.2 Primària  
 
Tota la primària s’ubicarà a Institut escola Arts del carrer Miquel Bleach.  
 
Les famílies de l’alumnat de Primària no podran entrar a l’Institut Escola i hauran              
d’acomiadar els infants a l’exterior, evitant no bloquejar les portes d’entrada. 
A l’hora de les sortides, les famílies s’hauran d’esperar al carrer mantenint les             
distàncies de seguretat i a mesura que vagin sortint els nens i les nenes, caldrà               
abandonar l’espai per tal de deixar-lo lliure pels grups d’alumnat que surten més             
tard. 
 
Tot l’alumnat d’educació primària ha de dur la mascareta posada (marcada amb el 
nom i el curs) i portar una ampolla d’aigua per l’ús personal, un paquet de mocadors 
de paper d’un sol ús, així com una mascareta de recanvi (desada dins la motxilla en 
una bossa de roba o en un sobre de paper. Es recomana que no estigui desada en 
plàstic). 

Caldrà que signeu la declaració responsable conforme el vostre fill o filla no té cap 
dels símptomes de possible infecció per la covid19 i la porteu el primer dia d’escola 
en el cas que no l’hagueu enviada prèviament a la tutora via mail.  

 

El primer dia de classe, s’explicaran les mesures de prevenció i higiene (ventilació             
dels espais, neteja de mans…) així com el protocol d’entrades, sortides i mobilitat a              
l’escola. 
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➢ Grups d’alumnes estables: La disposició de les taules a l’aula en principi            
permetrà mantenir la distància de seguretat entre l’alumnat. Sempre que sigui           
possible s’intentarà treballar de forma cooperativa malgrat que les taules          
estiguin separades.  

➢ Professorat per grup: S’ha intentat reduir al màxim el nombre de mestres de             
referència que entren a un grup estable, mantenint les especialitats          
d’Educació Física i de Llengua Anglesa. La resta d’especialitats les faran les            
tutores. 

 
 
 
 

GRUP ESTABLE DE 
CONVIVÈNCIA 

DOCENTS QUE 
INTERVENEN AL GRUP 

TOTAL DE MESTRES QUE 
INTERVENEN AL GRUP 

1r/2n-A Carme (tutora) 
Carlos (EF) 
Marta E. (reforç) 
Teresa (Anglès) 
Anna V 

5 

1r/2n-B Bàrbara (tutora) 
Carlos (EF) 
Anna V. (reforç) 
Teresa (reforç i Anglès) 

4 
1r/2n-C Montse AA (tutora) 

Marta E. (tutora) 
Carlos (EF) 
Teresa (Anglès) 

4 
3r Montse (tutora) 

Carlos (EF i reforç) 
Teresa (Anglès) 

3 
4t Lola (tutora) 

Marta F. (EF i reforç) 
Teresa (Anglès i reforç) 

3 
5è Araitz (tutora) 

Carlos (EF i reforç) 
Teresa (reforç) 

3 
6è Àngels (tutora) 

Carlos (EF i reforç) 
Teresa (Anglès i reforç) 

3 
 
➢ No es farà el Suport Escolar Personalitzat.  
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➢ Es mantindrà l’hora de suport individual del programa ESCOLTA’M, que fa           
cada tutora com a tutoria individualitzada o en petit grup. 

➢ Espais: L’aula de 4t és a la planta baixa, les aules de 1r/2n-A, 1r/2n-B,              
1r/2n-C i 3r estan a la 1a planta i les de 5è i 6è a la 2a planta. Els accessos                    
es fan per escales diferents, de tal manera que no es creuen.  
 
Cada grup estable tindrà un aula de referència. En cas que s’utilitzi un altre              
espai, es netejaran els estris i les taules.  

 
 
 
 
 

Curs nivell nombre 
alumnes 

professor 
estable 

Especialis- 
tes 

 Atenció 
educativa 

Atenció 
educativa 
puntual 

Espai 
estable 

1r/2n A 16/18 1 2 EE - aula 1r/2n 

1r/2n B 16/18 1 2 EE - aula 1r/2n 

1r/2n C 16/18 2 2 EE - aula 1r/2n 

3r 22/25 1 2 EE acollida aula 3r 

4t 22/25 1 2 EE acollida aula 4t 

5è 22/25 1 1 EE acollida aula 5è 

6è 22/25 1 2 EE acollida aula 6è 

 
 
1.3 Secundària. 
 
1r ESO: 3 grups de 18 alumnes. 
2n ESO: 3 grups de 18 alumnes.  
 
➢ Grups d’alumnes estables: La disposició de les taules a l’aula en principi            

permetrà mantenir la distància de seguretat entre l’alumnat. Sempre que sigui           
possible s’intentarà treballar de forma cooperativa malgrat que les taules          
estiguin separades.  

➢ Professorat per grup: S’ha intentat reduir al màxim el nombre de professors            
de referència que entren a un grup estable, garantint les especialitats i            
competències del professorat.  
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➢ Espais: Les aules de 1r d’ESO estan a la 1a planta i les de 2n d’ESO a la 2a                   
planta. Els accessos es fan per escales diferents, de tal manera que no es              
creuen.  
Els dos nivells faran el pati de ½ hora en grups estables en dos espais               
diferents: terrassa 2n pis i pati, alternant cada mes.  
Cada grup estable tindrà un aula de referència. En cas que s’utilitzi l’aula             
taller es netejaran els estris i les taules.  

➢ L’Educació física es farà en grups estables al CEM la Bordeta i al CEM              
Espanya industrial. 
 

 
2. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 
 
El primer dia de classe a la tutoria s’explicaran les mesures de prevenció i higiene               

així com el protocol d’entrades, sortides i mobilitat a l’escola. 

 

2.1 Entrades i sortides 
 
 
INFANTIL 
 
Entrada, per l’accès assignat. Es prendrà la temperatura a l’alumnat i es farà rentat 
de mans amb gel hidroalcohòlic.  
 

 P3-A P3-B P3-C P4P5-A P4P5-B P4P5-C P4P5-D 

ENTRADA  
MATÍ 

9’20 
PORTA 
PRINCIPAL 

9’10 
PORTA 
PRINCIPAL 

9’10 
PORTA 
PRINCIPAL 

9’00 C/LEIVA 9’00 C/LEIVA 9’00 
PORTA 
PRINCIPAL 

9’00 
PORTA 
PRINCIPAL 

PATI 10’00-10’30 
PATI TERRA 

10’00-10’30 
PATI TERRA 

10’00-10’30 
PATI PISTA 

9’30-10’00 
PATI TERRA 

9’30-10’00 
PATI TERRA 

9’30-10’00 
PATI PISTA 

9’30-10’00 
PATI PISTA 

SORTIDA 
MATÍ 

12’30 PORTA 
PRINCIPAL 

12’20 PORTA 
PRINCIPAL 

12’20 PORTA 
PRINCIPAL 

12’20 
C/LEIVA 

12’25 
C/LEIVA 

12’15 PORTA 
PRINCIPAL 

12’20 PORTA 
PRINCIPAL 

ENTRADA 
TARDA 

14’35 PORTA 
PRINCIPAL 

14’40 PORTA 
PRINCIPAL 

14’40 PORTA 
PRINCIPAL 

14’30 
C/LEIVA 

14’35 
C/LEIVA 

14’30 PORTA 
PRINCIPAL 

14’30 PORTA 
PRINCIPAL 

SORTIDA 
TARDA 

15’55 PORTA 
PRINCIPAL 

16’00 PORTA 
PRINCIPAL 

16’00 PORTA 
PRINCIPAL 

15’50 
C/LEIVA 

16’00 
C/LEIVA 

15’50 PORTA 
PRINCIPAL 

15’50 PORTA 
PRINCIPAL 
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PRIMÀRIA 
 
Entrada, per l’accès assignat, amb mascareta posada. Es prendrà la temperatura a 
l’alumnat i es farà rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.  
 
 

GRUP 
ESTABLE 

HORARI ENTRADES I SORTIDES LLOC 

1r/2n-A 9’00-12’20 ----- 14’40-16’00 PORTA PRINCIPAL ARTS2 
(DRETA) 

1r/2n-B 9’00-12’20 ----- 14’40-16’00 PORTA PRINCIPAL ARTS2 
(ESQUERRA) 

1r/2n-C 9’00-12’20 ----- 14’40-16’00 PORTA DEL PATI GRAN ARTS2 

3r 9’00-12’20 ----- 14’40-16’00 PORTA D’EMERGÈNCIA 

4t 9’10-12’30 ----- 14’30-15’50 PORTA PRINCIPAL ARTS2  

5è 9’10-12’30 ----- 14’30-15’50 PORTA DEL PATI GRAN ARTS2 

6è 9’10-12’30 ----- 14’30-15’50 PORTA D’EMERGÈNCIA 

 
ESO 
Entrada amb mascareta. Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. Es prendrà la 
temperatura als alumnes. 
Entrades a 8:30, 8:35 i 8:40.. Setmanes alternatives. 
 
1r ESO porta principal i escala de marbre fin al 1r pis a les 8:30. 
2n ESO entrada carrer Leiva  per l’escala d’emergència fins al 2n pis a les 8:40. 
 
 
L’horari serà alternatiu quadrimestralment, setmanalment en el cas de l’ESO. 
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2.2 Patis 
 
Infantil 
 
La sortida als patis de terra i de pista es farà rotativa entre els diferents grups. A 
decidir per la comunitat d’Educació Infantil. 
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A les tardes, la Comunitat d’Infantil, farà ús dels patis programant activitats a l’aire 
lliure. 
 
 

 P3-A P3-B P3-C P4P5-A P4P5-B P4P5-C P4P5-D 

PATI 10’00-10’30 
PATI TERRA 

10’00-10’30 
PATI TERRA 

10’00-10’30 
PATI PISTA 

9’30-10’00 
PATI TERRA 

9’30-10’00 
PATI TERRA 

9’30-10’00 
PATI PISTA 

9’30-10’00 
PATI PISTA 

 
 
 
 
 
Primària 

Els grups de 1r/2n faran el pati de ½ hora al pati gran de l’escola (2 grups) i al                   
pati petit (1 grup), alternant cada mes. 
Els grups de 3r, 4t, 5è i 6è faran el pati de ½ hora a la plaça Joan Pelegrí. 
 
Els accessos dels diferents grups estables es fan per accesos diferents/ en            
franges horàries diferents per escales diferents, de tal manera que no es            
creuen entre sí. 

 
 

ARTS 2 1r/2n-A 1r/2n-B 1r/2n-C 3r 4t 5è 6è 

PATI 
PETIT 

11’00-11’30       

PATI 
GRAN 

 11’00-11’30 11’00-11’30     

PL.JOAN 
PELEGRÍ 

   10’30-11’00 10’30-11’00   

PL.JOAN 
PELEGRÍ 

     11’10-11’40 11’10-11’40 
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2.3.Espai de migdia 
 
E.Infantil 
L’alumnat dinarà a les seva aula amb el seu grup estable. 
Els alumnes de P3 (tres grups estables) faran la migdiada a la seva aula.  
Els alumnes de P4 - P5  (quatre grups estables) faran activitats lúdiques al pati 
després de dinar. 
 
 
Primària 
Es faran dos torns al menjador; 1r torn: Grups de 1r/2n i 3r (Un grup al menjador 
petit i la resta al menjador gran, mantenint la distància de seguretat entre els 
diferents grups estables) i 2n torn: 4t, 5è i 6è (menjador gran i també mantenint la 
corresponent distància de seguretat entre els diferents grups). 
 
ESO 
1r i 2n d’ESO,  els grups estables d’un mateix nivell en franges de ½ hora garantint 
la separació dels diferents grups. 
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3. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 

Què farem si sospitem que un alumne o alumna té símptomes de covid-19? 

Portarem a l’alumne/a a un espai separat d'ús individual. Tant l’alumne/a que té             

símptomes com la persona que l’acompanyarà es col·locaran la mascareta          

quirúrgica en el cas que no la portin posada. Es prendrà la temperatura a l’alumne/a. 

Un cop estigui l’alumne/a aïllat es contactarà amb la família per tal que vingui a               

buscar l’infant o adolescent. Si no es localitza a la família, i presenta símptomes de               

gravetat trucarem al 061.  

 

 
ARTS 1:  
 

CASOS 
POTENCIALS 
 

ESPAI 
HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT 
 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR- 
LO FINS QUE 
EL VINGUIN A 
BUSCAR 
 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 
LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE 
COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS 
 

Alumne/a amb 
símptomes. 

Despatx del 
segon pis. 

Equip directiu  
 

Equip directiu Equip directiu  
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ARTS 2: 
 

CASOS 
POTENCIALS 
 

ESPAI 
HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT 
 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR- 
LO FINS QUE 
EL VINGUIN A 
BUSCAR 
 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 
LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE 
COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS 
 

Alumne/a amb 
símptomes. 

Ex-Biblioteca. Equip directiu  
 

Equip directiu  Equip directiu 

 
 
 

Una vegada comunicat al CEB, que a la vegada ho comunicarà a Salut pública, el               

centre restarà a l’espera de rebre les instruccions sobre les mesures de quarantena             

que caldrà prendre a nivell de grup, nivell o centre. 

 
4. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 
 
Hi haurà ventilació als diferents espais al menys 5 vegades al dia. 

Es prendran unes mesures de neteja d’espais després del seu ús quan siguin             

utilitzats per diversos grups estables. També la neteja de l’espai del menjador, ja             

que es faran torns (ARTS 1 i ARTS 2). També hi haurà la periodicitat de la neteja                 

dels espais compartits, així com la dels lavabos. Per aquesta finalitat, l’ARTS1 i             

l’ARTS2 tenen assignat personal de neteja 5 hores/diàries.  

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre             

portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de            

contagi per la covid19, es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un              

espai que no és el del seu grup estable (cas d’un laboratori, per exemple), aquest               

col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar             

l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.  

El pla de neteja haurà de desplegar també la gestió dels residus. 
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Aquest pla entrarà en vigència el 14 de setembre de 2020 i s’anirà avaluant per fer                

els reajustaments pertinents per afavorir-ne l’eficàcia i el bon funcionament. 

 

5. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de 
confinament parcial o tancament del centre. 
 

Davant la possibilitat d’un confinament treballem per minimitzar els efectes i donar            

resposta a les necessitats del nostre alumnat. Donarem prioritat a la continuïtat de             

l’activitat lectiva amb propostes educatives significatives competencials que arribin a tot           

l’alumnat.  

Les activitats dissenyades pels equips docents s’orienten a desenvolupar les          

competències bàsiques amb tasques significatives.  

Així mateix, el seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies prenen                

en aquest context més importància encara i, molt especialment, en el cas de l’alumnat que               

té més dificultats a l’hora de participar en les activitats proposades.  

Durant el curs i especialment durant les primeres setmanes del primer trimestre es farà              

èmfasi en els següents aspectes: 

- L’acompanyament emocional de l’alumnat (activitats de tutoria orientades al          

retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...) 

- El treball de la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumnat a               

autoregular-se.  

- L’acció tutorial amb alumnat i famílies per compensar les desigualtats dels entorns             

familiars, més enllà de la bretxa digital, i abordar les necessitats educatives i les dificultats               

d’aprenentatge. 

-  El treball de la competencia digital per tal de facilitar l’aprenentatge telemàtic. 

 
5.1 GSuite per a Centres Educatius  
 

L’alumnat a partir de 3r de primària té un compte de correu corporatiu @iearts que li                

permet treballar en un entorn virtual d’aprenentatge protegit. L’alumnat d’ESO disposa           

d’un dispositiu Chromebook que assegura l’accés a les eines i entorns virtuals de treball              
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col·laboratiu. La comunicació amb l'alumnat i les famílies s'ha de realitzar sempre a través              

del correu corporatiu o del TokApp, aplicació de missatgeria educativa. 

“En cap cas l’alumnat ha d'utilitzar en l'àmbit escolar comptes genèrics de correu             

electrònic (gmail.com, hotmail, yahoo...) o xarxes socials (facebook, youtube, instagram,          

twitter, whatsapp...), ja que les condicions d'ús d'aquests serveis contemplen per defecte            

l'accés indiscriminat al contingut dels missatges, documents i material multimèdia dels           

usuaris, així com l'extracció de tot tipus de dades amb l'objectiu de definir perfils de               

consum i personalitat. Aquestes plataformes també acostumen mostrar publicitat i no és            

possible restringir-ne l'abast com a canal de comunicació amb tercers.”  1

  

5.2 Tutoria digital (primària i secundària) 

Objectius per facilitar l’aprenentatge en un possible confinament: 

➢  Internet segura (alumnat) 

➢ Checklist per un ús responsable d’Internet  (professorat) 

➢  Eines per treballar de forma col·laborativa: correu, drive, meet, Google 

calendar, Classroom… 

 

 

5.3 Web del centre. 
 
Utilitzarem el web del centre. així com les xarxes socials Twitter i Instagram com 

plataformes perquè les famílies puguin conèixer millor el centre i fer difusió de les 

actuacions que es duen a terme.  

Els grups d’infantil tenen un espai reservat al web al que les famílies poden accedir 

amb contrasenya.  

 

5.4 Acompanyament des de les tutories i seguiment de l’alumnat. 
 
El professorat ha de contemplar en la programació del curs la possibilitat de poder              

continuar treballant amb el seu alumnat en cas de confinament del grup o tancament              

del centre.  

1 Orientacions-entorns-cloud. Departament d'Ensenyament 
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http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HBqX3gJc5nIIA9Yetbcet_8t1jIjKtFe


 

➢ Cal tenir especial atenció a l’acollida i seguiment emocional de l’alumnat més            

vulnerable. Des de l'acció tutorial exercida per tot l'equip docent i coordinada            

pel tutor o tutora, cal preveure aquestes situacions i establir mesures de            

prevenció i mesures d’intervenció davant les primeres senyals de         

desconnexió escolar que pugui presentar l'alumnat.  
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