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1.Introducció 
 

El 13 de març del 2020 va marcar un punt d’inflexió en la normalitat percebuda               
fins aleshores al sistema educatiu. En un primer moment, la dinàmica de            
l’institut es va aturar de cop, seguint les orientacions del Departament           
d’Educació a causa de l’estat d’emergència decretat a causa de la pandèmia            
per la covid-19. Les activitats d’ensenyament i aprenentatge programades es          
van substituir per diferents tasques a la plataforma moodle amb el propòsit            
d’ajudar l’alumnat en la gestió del temps durant el confinament. El professorat            
de les matèries es va posar a disposició d’alumnat i famílies per a resoldre              
dubtes a través del correu electrònic, però en cap cas aquestes tasques es van              
qualificar.  

A partir del període marcat com a vacances de setmana santa, es va continuar              
oferint activitats quinzenals per matèria, en la majoria dels casos de tipus            
competencial, amb retroalimentació i avaluació qualificable de forma positiva.         
Els canals de comunicació es van ampliar tot fent ús de les xarxes socials,              
trobades virtuals, contacte telefònic... El fet que tot l’alumnat tingués un/a           
tutor/a individual va facilitar el contacte. 

La darrera quinzena de curs, a l’ESO es van substituir les tasques quinzenals             
per projectes globalitzats (el projecte confiemocional de 1r a 3r d’ESO i el             
projecte recerca a 4t) on cada tutor/a individual va acompanyar el seu alumnat. 

Val a dir però, que durant tot aquest període es van simultaniejar tasques             
globalitzades per a compartir experiències, proporcionar suport emocional i         
mantenir el treball cooperatiu1. 

Aquesta experiència ha conduït al claustre del nostre institut a un debat            
pedagògic en sintonia amb els trets identitaris i el model pedagògic del PEC2,             
de manera que s'ha accelerat el procés de transformació educativa que ja            
havíem iniciat. És per això, que malgrat la problemàtica social que comporta la             
situació actual, el canvis en els criteris pedagògics que aquí es presenten son             

1 Música contra el coronavirus :  
https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/general/musica-contra-el-coronavirus/ 
  Clips de lectura per Sant Jordi: 
https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/portada/clips-de-lectura-3/ 
  Reptes educació física:  
https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/portada/cafemninsantonipousdesdecasa/ 
  Missatge de suport a les famílies i alumnat: ens recordem de vosaltres. 
https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/general/ens-recordem-de-vosaltres/ 
 
2 https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/linstitut/projecte-educatiu/ 
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una oportunitat per posar l’alumnat al centre de l’aprenentatge, enfortir els           
vincles amb les famílies i potenciar les xarxes d’aprenentatge.  

2.Diagnosi  
La diagnosi per poder planificar el curs 2020-21 s’ha de basar en l’anàlisi de 4               
àmbits d’impacte en el procés d’ensenyament i aprenentatge: 

1.- El context socioeconòmic de l'alumnat. 

Es detecta un increment de l’alumnat amb necessitat socioeconòmiques als          
darrers cursos, passant del 25,3% el curs 2017-18 a gairebé el 30% el 2019-20.              
Aquesta situació de ben segur afecta l’estat emocional de les famílies i impacte             
en l’alumnat. 

2.- La situació emocional de famílies i l’alumnat 

Es preveu fer-ne la valoració durant l’acollida, a partir del projecte que s’ha             
planificat a l’acció de la tutoria de grup i de les individuals. 

3.- L’escletxa digital detectada 

Resultats de l’enquesta realitzada el juliol del 2020. 

 

 

4.- El nivell competencial de l’alumnat després del confinament. 
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Nivell 
educatiu 

Núm. ordinadors cedits Problemes de connectivitat 

ESO: 
          1r 
          2n  
          3r 
          4t 

 
4 
15 
8 
13 (4 d’ells a EXPERIMENTA) 

 
3 
10 
4 
6 

BAT: Tot l’alumnat disposava 
d’ordinador 
 

Tot l’alumnat disposava de 
connectivitat 

CFs: 
          TAPSD 
          CAFEMN 
          TEI 
          TIS 

 
16 
1 
1 
3 

 
En general, es disposava de 
connectivitat 
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Tot i que l’índex d’alumnat que supera el curs i que es gradua ha estat               
lleugerament superior al curs anterior i a la mitjana dels darrers 3 cursos,             
aquest fet pot haver estat condicionat pel tipus d’avaluació realitzada deguda a            
les condicions de confinament i a les orientacions donades pel Departament           
d’Educació. Per això es preveu, a més de l’acollida, la realització d’avaluacions            
competencials a tot l’alumnat. 

 

 

 

3.Concrecions organitzatives  
3.1. Organització dels grups estables  

Els grups estables han de facilitar la traçabilitat de possibles casos que            
puguin aparèixer, permetent una identificació i gestió precoç dels casos          
i dels seus contactes. Es tracta, per tant, d’un grup estable d’alumnat            
que passaran junts la major part de la jornada. No obstant, la mascareta             
és sempre obligatòria. 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests           
grups (docents, personal de suport...) o en cas que diferents grups es            
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Nivell 
educatiu 

Mitjana 3 
cursos 
anteriors 

Índex de 
superació 
curs 
18-19 (%) 

Índex de 
superació 
curs 19-20 
(%) 

Mitjana 3 
cursos 
anteriors 

Índex de 
Graduació 
curs 18-19 
(%) 

Índex de 
Graduació 
curs 19-20 
(%) 

ESO: 
          1r 
          2n  
          3r 
          4t 

 
98 
98 
95 
------------ 

 
100 
98 
95 
------------- 

 
100 
98,7 
98,7 
-------------- 

 
 
 
 
89 

 
 
 
 
86,9 

 
 
 
 
88,5 

BAT: 
          1r 
          2n 

 
92 

 
84 

 
98,1 

 
 
92 

 
 
93,2 

 
 
97,7 

CFs: 
TAPSD 
          1r 
          2n 
 
CAFEM
N 
 TEI 
          1r 
          2n 
  TIS 
          1r 
          2n 

 
 
57 
------------ 
 
 
 
95 
----------- 
 
95 

 
 
85 
------------ 
 
 
 
93,22 
----------- 
 
100 

 
 
87 
-------------- 
 
 
 
96,5 
------------ 
 
90 
 

 
 
 
77 
 
 
 
 
78 
 
 
73 

 
 
 
77 
 
 
 
 
70 
 
 
68,3 

 
 
 
78,6 
 
 
 
 
77 
 
 
85,5 
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relacionin entre si (matèries optatives), s’han de complir rigorosament les          
mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la         
distància física de seguretat d’1,5 metres, l’ús de la mascareta i rentat de             
mans amb gel hidroalcohòlic. Els espais es ventilaran sovint, es          
desinfectaran les superfícies. En tots els casos s’aplicaran les mesures          
que determini el Departament d’Educació i el de Salut. 

 

Els criteris d’organització dels grups estables han estat: 

a) 1r a 4t ESO es genera un grup més per reduir la ràtio i millorar la                
qualitat docent, passant de 4 grups a 1r ESO a 5 grups, 3 grups              
de 2n ESO a 4 grups, 3 grups de 3r ESO a 4 grups. A 4t ESO                 
s’han creat 4 grups (la idiosincràsia del 4t grup de 4t ESO            
s’explicita al punt on s’exposen criteris atenció a la diversitat).  

b) Tots els grups estables són heterogenis seguint els principis         
d’inclusió. La ràtio màxima dels grup és d’un interval entre 20 i 23             
alumnes per grup classe. Els espais de referència per cada grup           
permeten una distància de més 1,5 m2 entre alumne/a i alumne/a. 

c) La distribució de la plantilla en els diferents grups estables permet           
que només hi entri un màxim de 7 professors/es a cada grup en             
les matèries comunes.  

d) A 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat es mantenen les matèries optatives            
tal i com se’ns exigeix a les instruccions d’inici de curs (mantenir            
l’estructura curricular). Això comporta que es mescli alumnat d’un         
mateix nivell. 

e) S’ha optat per oferir tots els cursos i matèries en modalitat           
presencial (fins i tot Batxillerat i FP) ja que el centre disposa            
d’espais suficients per oferir les mesures de seguretat oportunes i          
la distribució del professorat també ho permet.  

 

Matèries que impliquen barrejar grups d’alumnat a ESO 

ENLLAÇ MATÈRIES QUE IMPLIQUEN BARREJAR GRUPS ESO 

 

Utilització d’espais específics de l’institut 

Aula de música 

Laboratoris i tallers de tecnologia: Es podran utilitzar, prèvia comunicació al cap            
d’estudis de professorat i complint les premises següents: 
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1. Només hi podrà anar un grup en les hores que hi ha entre l’entrada i el                

primer esbarjo, entre esbarjos i després del segon esbarjo. 
2. L’activitat a realitzar inclourà neteja de superfícies i material abans de           

començar l’activitat, realització de l’activitat amb les mesures de         
prevenció que es descriuen per la pràctica lectiva habitual i finalització           
de l’activitat amb la neteja i desinfecció del material i ventilació de            
l’espai. 
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3.2. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de 
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu  

El nostre centre els recursos que disposem per atendre la diversitat de            
l’alumnat són: 

- Alumnat amb NEE atès pel departament d'orientació des de 1r a           
4t ESO. 

- Alumnat del SIEI des de 1r a 4t ESO. 
- Alumnat d’experimenta (alumnat de 4t ESO). 
- Alumnat de l’aula d’acollida des de 1r a 4t ESO. 

El professorat del departament d'orientació s’ha distribuït pels diferents nivells          
educatius, per tant, comptem amb un professional per a 1r ESO, un a 2n ESO,               
un a 3r ESO i un a 4t ESO per atendre aquell alumnat que presenta dificultats                
per seguir el ritme normal del grup/classe.  

Els professionals del SIEI també entraran a les aules on hi ha aquest alumnat              
per fer-hi un reforç i acompanyament. I si s’escau, tot el grup de SIEI del centre                
conjuntament desenvoluparà aquelles activitats que els professionals creguin        
oportunes, tipus projectes. 

Pel que fa a l’aula d’acollida també entrarà un professional en els grups on hi               
hagi alumnat fent reforç i acompanyament en l’aprenentatge. Si es creu           
convenient el grup d’aula d’acollida treballarà conjuntament fent aquelles         
activitats que els professionals creguin oportunes. 

El 4t grup d’ESO (experimenta) funcionarà igualment com els darrers anys           
degut a la seva idiosincràsia horària ja que continuaran fent estada a les             
empreses per complementar la seva formació. Comptaran amb un grup reduït           
de 2 professionals que faran tot el seguiment i acompanyament dels seus            
aprenentatges. 

A FP la figura de l’Orientador/a col.laborarà en la detecció de dificultats            
educatives que requereixin un suport específic i assessorarà al professorat tant           
a GM com a GS ja sigui a través d’un assessorament psicopedagògic,            
proposant modificacions curriculars o coordinant relacions amb serveis        
educatius. 
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3.3. Organització de les entrades i sortides  
 

S’han habilitat entrades/sortides per a cada nivell educatiu, tant en torn de matí             
com de tarda, de manera que els diferents nivells educatius entraran i sortiran             
de l’institut pels llocs que s’identifiquen els plànols dels Annexos 1,2,3 i 4. Cada              
entrada estarà senyalitzada amb el nivell educatiu que li correspon i les hores             
d’entrada. Els conserges obriran les portes exteriors a les 7:45 hores de dilluns             
a divendres i les 8:00 hores obriran les portes interiors. Els professors de             
guàrdia es col·locaran a les entrades per controlar els accessos.  

A les entrades que s’indiquen a la distribució de guàrdies, el professorat de             
guàrdia prendrà aleatòriament la temperatura a l’alumnat, amb un mínim de 30            
alumnes per dia i de manera rotatòria per cada nivell educatiu de la següent              
manera: 

a) Matins:  
i) Dilluns: BATX, 1r ESO, 3r ESO 
ii) Dimarts: BATX, 2n ESO, 4t ESO 
iii) Dimecres: BATX, 1r ESO, 3r ESO 
iv) Dijous: BATX, 2n ESO, 4t ESO 
v) Divendres: BATX, 1r ESO, 3r ESO  

b) Tardes: 
i) Dilluns: TIS 
ii) Dimarts: TAPSD 
iii) Dimecres: TEI  
iv) Dijous: TIS 
v) Divendres: TAPSD  

En cas de detectar un/a alumne/a amb un temperatura superior als 37,5ºC, no             
se li permetrà l’entrada a l’institut i haurà de tornar a casa, previ avís a la família                 
per part de la TIS, que rebrà l’alumnat a l’entrada de l’institut. La TIS envia               
correu al/a la tutor/a individual de l’alumne/a i als responsables covid de            
l’institut. 

L’alumnat portarà sempre la mascareta i mantindrà la distància interpersonal de           
1,5 m. Si un alumne/a no porta mascareta, el professorat de guàrdia de             
l’entrada li farà notar i n’hi subministrarà una a partir de la dotació del              
Departament d’Educació. Si és reincident i d’acord amb el pla de convivència            
del centre, se li lliurarà una incidència que haurà de signar la família. Des del               
personal de consergeria es portarà un registre d’aquestes incidències que          
permetrà una actuació preventiva i pedagògica de la comissió de convivència. 
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Es disposarà d’un termòmetre a direcció, un a les aules d’aïllament (D3/D4) i un              
mínim de tres a consergeria perquè el professorat de guàrdia el recullin abans             
de les entrades de l’alumnat. 

A cadascuna d’aquestes entrades hi haurà 2 dispensadors de gel          
hidroalcohòlic. Tot l’alumnat es rentarà les mans abans d’accedir al recinte. Hi            
haurà professorat de guàrdia que vetllarà perquè es faci la desinfecció de mans             
i també per l’ús dels dispensadors. Si per algun motiu algun alumne/a no es pot               
rentar les mans a l’entrada ho farà a la seva aula on també hi haurà un                
dispensador de  gel hidroalcohòlic. 

En acabar les classes per sortir del centre l’alumnat amb la mascareta,            
mantindrà la distància interpersonal de 1,5 m i sortiran per el mateix lloc pel que               
han entrat. 

● Infografies relacionades:  

Abans de venir a l'Institut 

Entrades i sortides 

Circulació passadissos 

 

3.4. Organització de l’espai d’esbarjo  
 

Els nivells educatius que han de romandre obligatòriament en el centre a les             
hores d’esbarjo tindran assignats diferents espais i també diferents lavabos que           
es poden veure en els plànols dels Annexos 1,2,3 i 4. En aquests espais també               
és obligatori l’ús de mascareta. 

Es procurarà mantenir la distància interpersonal de 1,5 m i les entrades als             
lavabos es farà amb la correspondència nombre de lavabos i nombre d’alumnat            
que hi pot entrar, gestionat per un/a professor/a de guàrdia. 

Tant als lavabos com a l’entrada de la cantina hi haurà dispensadors de gel              
hidroalcohòlic. 

Els nivells educatius que a l’hora d’esbarjo poden sortir del centre ho faran pel 
lloc on han entrat. 

Tenint en compte les condicions meteorològiques, o altres, en les que calgui 
més espais en l’estona d’esbarjo, s’ha fet una distribució alternativa. 
Espais/Patis/Alternatives  
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El professorat de guàrdia vetllarà per tal que es compleixin aquestes normes. 

En aquests espais hi haurà papereres accionades per pedal. 

● Infografies relacionades: 

Dins de l'Institut 

Circulació passadissos 

Esbarjo 

 

3.5. Relació amb la comunitat educativa  
 

Les relacions amb els grups d’interès es realitzaran d’acord amb els 
procediments del sistema de gestió de l’institut: 

SPE08/PE03-P01 Gestió de la comunicació externa 

SPE09/PE03-P02 Gestió de la comunicació interna i promoció 

Es recomana no fer reunions presencials que superin les 10 persones. 

L’objectiu és prevenir els contagis mitjançant la informació i formació de tots els             
grups d’interès i detectar i gestionar els casos sospitosos d’acord amb les            
orientacions del Departament d’Educació, mantenint en la mesura del possible          
el funcionament habitual de l’insitut. 

La concreció de les comunicacions de les normes de seguretat i salut als grups 
d’interèses concreten a la taula següent: 
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Grup 
d’interès 

Què es comunica Qui ho 
comunica 

Com es 
comunica 

Quan es 
comunica 

Alumnat Què fer abans de venir a 
l’institut, dins l'institut, a la 
cantina, als lavabos, com 
entrar i sortir, i altres 
informacions que s’escaiguin. 
 
 
 
Declaració responsable 
alumnat major d’edat 

Tutor/a de 
grup. 
Reforç Tutor/a 
individual. 
Professorat. 
 
 
 
Tutoria 
individual 

Explicació. 
Reunió 
presencial. 
Web. 
 
 
 
 
Reunió on-line 

Acollida. 
Tutories de 
grup. 
Tutories 
individuals. 
Aula 
 
Abans de 
començar 
classe 

Professorat i 
PAS 

Mesures de protecció 
individual. 
Com formar i informar 
l’alumnat i les famílies. 

Equip directiu 
 
 
 

Reunió on-line 
i presencial. 
Infografies. 
Plànols. 

Acollida. 
Reunions. 
 
 

 

Pla d’organització de centre Data: 25/11/2020 Versió: 4 Pàgina 11 de 26 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

https://www.canva.com/design/DAD_695Rzc0/1F7tdR_dV-aBZh-BcPZgoA/view?utm_content=DAD_695Rzc0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAECWaDLcx0/8UO4jQ65Xg6TJBNmyMuXSw/edit
https://www.canva.com/design/DAECWfFX0m0/5TSLrAVZqRyzfTQIOe10mQ/edit
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf


 

 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Antoni Pous i Argila 

PLA D’ORGANITZACIÓ 
DE CENTRE 

Codi : 
PODC 

Gestió de casos sospitosos. 
Procediment en aules 
específiques. 
 
Declaració que indiqui el 
Departament d’educació 

 
 
 
 
 
Personal de 
l’institut 
 

Dinàmiques. 
 
 
 
Signatura 
documentació 
 

 
 
 
 
 
Quan el 
departament 
ho indiqui 

Famílies Què fer abans de venir a 
l’institut. 
Normes a l’institut. 
Gestió dels casos 
sospitosos. 

Equip directiu. 
Tutors/es de 
grup. 
Tutors/es 
individuals. 

Reunió on-line 
o presencial. 
Cartes. 
Infografies. 
Web. 

Reunió inici de 
curs i reunions 
tutoria. 

Informacions per reunions de 
grup 

Equip directiu 
i/o tutor/a de 
grup 

Reunió on-line 
o presencial 

Dies abans i 
quan es 
necessiti 

Informacions per reunions 
amb tutories individuals 

Tutor/a 
individual 

Reunió on-line Dies abans i 
quan es 
necessiti 

Declaració responsable 
famílies (per alumnat menor 
d’edat) 

Tutoria 
individual 

Reunió 
presencial o 
on-line 

Abans de 
començar 
classe 

Alumnat Centre 
formació Integral 

Què fer abans de venir a 
l’institut, dins l'institut, a la 
cantina, als lavabos, com 
entrar i sortir, i altres 
informacions que  
s’escaiguin. 
 
Declaració responsable 
alumnat major d’edat 

Coordinadora 
Pedagògica 
FP i Cap 
d’estudis 
Professorat 
 
 
Responsable 

Reunió 
presencial. 
Infografies. 
Plànols. 
Web. 
 
on-line 

Abans d’iniciar 
l’activitat i 
sempre que es 
necessiti. 
 
Abans inici 
activitat lectiva 

Activitats 
complementàrie
s 

El mateix que a l’alumnat  Coordinadora 
LIC. 
AFA 

Correu 
electrònic. 
Infografies. 
Web. 

Abans d’iniciar 
les activitats 
amb el 
professorat 
corresponent i 
primer dia amb 
l’alumnat. 

Activitats 
extraescolars 

Què fer abans de venir a 
l’institut, dins l'institut, a la 
cantina, als lavabos, com 
entrar i sortir, i altres 
informacions que s’escaiguin. 

Equip directiu 
a AFA i AFA a 
responsable. 

Correu 
electrònic. 
Infografies. 
Web. 

Abans d’iniciar 
l’activitat. 

Empreses i 
entitats de 
pràctiques 

Normes de seguretat a 
l’institut i a l’empresa o entitat 

Tutor de 
pràctiques 
institut i 
empresa 

Reunió on-line 
i procediment 
escrit, si 
s’escau. 

Abans i durant 
les pràctiques 

Alumnat en 
pràctiques 

Normes de seguretat a 
l’institut  

Cap estudis 
professorat i 
tutors/es a 
l’institut 

Reunió 
presencial. 
Infografies. 

Acollida. 
Reunions de 
seguiment. 

Inspecció Pla d’organització Direcció Drive Abans 23 juliol. 
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El consell escolar aprovarà el Pla d’organització definitiu que formarà part de la 
PGA en una reunió prèvia a l’inici de les classes. 
 
Tot l’alumnat de l’institut o la família en cas que siguin menors d’edat i en 
qualsevol de les modalitats d’estudis, haurà de signar la declaració 
d’autoresponsabilitat. 
 
El personal de l’institut, la documentació que el Departament d’educació 
requereixi i les persones externes a l'institut, el document d’activitats 
empresarials del Departament d’Educació. 
 

3.6. Servei de cantina  
Aquest curs no s’ofereix servei de cantina. 
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educativa provisional. 
 
PGA 

compartit.  
Setembre 
2020 

Ajuntament Pla d’organització 
provisional. 

Direcció Reunió 
Drive 
compartit. 

23/07/2020 
 

Empresa de 
neteja 

Normativa seguretat. 
Registres de neteja. 

Secretari Reunió 
presencial 

Julioli 
setembre 2020 

Proveïdors Activitats empresarials 
Normativa seguretat. 

PAS Registre 
document. 
Correu 
electrònic 

A l’entrada de 
l’instiut 
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3.7. Servei de biblioteca 

L’objectiu de la coordinació de la biblioteca escolar, junt amb el departament            
lingüístic és potenciar i avaluar les competències comunicatives de gestió de la            
informació. Per això, el funcionament de la biblioteca serà el següent: 

1. Desaparició de la biblioteca de la peixera: l'alumnat no podrà anar, durant             
la mitja hora de lectura diària, a la peixera per agafar un llibre de lectura. L'han                
de portar obligatòriament de casa, com a mínim, fins que el servei de préstec              
estigui disponible. 

2. La Biblioteca romandrà tancada i l'alumnat no hi podrà anar durant els             
patis. 

3. El servei de préstec no estarà disponible fins a l'octubre. Estem            
treballant per portar-lo a terme amb totes les mesures de seguretat. 

4. Creació d'un banc de llibres digital. Al Moodle, es crearà un curs de              
Biblioteca, al qual tot l'alumnat hi tindrà accés i es podran descarregar llibres de              
tipologia diversa i adients a cada nivell educatiu. 

 

3.8. Pla de neteja, desinfecció i ventilació 
S’ha establert un nou protocol d’actuació per la neteja i desinfecció amb            
l’empresa de neteja Deyse. S.A. Es portarà un registre diari de la neteja dels              
lavabos. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una            
periodicitat almenys diària. S’han seguit les recomanacions de Neteja i          
desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 

Quan l’alumnat estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas               
dels laboratori, aula de projecte, aula de tecnologia, aula d’informàtica, aula de            
dibuix, aula de música, etc), col·laborarà en les actuacions de neteja de            
superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en              
bones condicions.  

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per             
aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització            
d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i             
desinfecció es seguiran les indicacions establertes en el document Neteja i           
desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 
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Ventilació: 
 
Totes les aules que s’utilitzin es ventilaran després de cada sessió de 55             
minuts aprofitant el canvi de professorat, a les hores d’esbarjo i durant el temps              
de canvi de torn. El professorat vetllarà perquè l’alumnat obri les finestres i les              
tanqui. 
 
Gestió de Residus produït arran del COVID-19: 
 
S’ha ampliat el número i tipus de contenidors de residus i fent èmfasi en              
aquells que han de recollir els materials amb risc d’infecció: 

CONTENIDOR COVID-19: Aquests contenidors haurien de ser molt visibles i          
amb tapa que s’obri amb pedal. Aquests contenidors serviran per recollir les            
mascaretes sanitàries malmeses, guants, i mocadors d’un sol ús o paper seca            
mans (Ja siguin utilitzats per assecar mans, per la higiene respiratòria, o per la              
desinfecció de superfícies). La bossa s’hauria de diferenciar clarament dels          
altres residus, aniria bé que fos de color vermell. 
UBICACIÓ: Aquests contenidors estarien ubicats als lavabos, al final de cada           
passadís de nivell o als halls, a fora els patis i a l’entrada del centre. 
 

● Infografia relacionada: 
 

Gestió de residus 
Lavabos 
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3.9. Transport 

L’institut no és usuari del servei de transport escolar. No obstant, es 
fomentarà la mobilitat sostenible d’acord amb el projecte "UN CARRIL 
BICI! FOMENT DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A L'INS ANTONI 
POUS I ARGILA", que forma part de l’ERASMUS pendent d’aprovació: 
https://twinspace.etwinning.net/107765/pages/page/916836 

3.10. Extraescolars i acollida  

ACOLLIDA 

Per al professorat i PAS, es realitzarà una acollida el dia 1 de setembre del 
2020 on s’explicarà el Pla d’organització provisional. 

Per a l’alumnat, l’acollida inclou la informació i formació en 4 blocs temàtics: 

- Seguretat i salut 
- Eines digitals 
- Acollida emocional  
- Medi ambient 

La coordinació d’aquesta acollida la realitzarà el/la tutor/a de grup i comptarà 
amb la corresponsabilitat de tot l’equip docent. 

La durada varia en funció del nivell educatiu: 

- ESO: 3 setmanes (1r ESO) i 2 setmanes (2n, 3r i 4t ESO) 
- BAT: 5 dies 
- CFGM: 5 dies 
- CFGS: 5 dies 
- IFE: 5 dies 

Les activitats planificades es troben a l’enllaç:  

- ESO: Sites Acollida ESO 
- BAT: Sites Acollida Batxillerat 
- CFGM: Sites Acollida TAPSD  Acollida CAFEMN 
- CFGS: Acollida TIS Acollida TEI 
- IFE: Sites Acollida IFE 

 

Una vegada realitzada l’acollida, a l’ESO i Batxillerat es realitzarà una 
avaluació competencial de tot l’alumnat. 
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EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars s’organitzen per part de les quatre AFAs dels centres            
educatius de secundària de Manlleu conjuntament amb les entitats esportives i           
l’Ajuntament. Les activitats es realitzaran sempre i quan el Departament de Salut no             
doni la indicació contrària. 

A l’INS Antoni Pous i Argila s’hi realitzen 3 d’un total de 13 activitats. Concretament               
fotografia, natació i futbol-net. 

Fotografia: dijous de 16 a 17h. Ubicació: aula parquet i espais exteriors .             
Responsable: Xavier Vilaregut i se seguirà la normativa establerta a l’institut. 

Futbol Net: dijous de 18,30 a 20h. Ubicació: Pati gran (3r ESO). Responsable: Enric               
Mayo, regidor d’esports de l’ajuntament de Manlleu. Se seguirà la normativa establerta            
a l’institut. 

Natació (activitat subvencionada pel Pla català de l’esport): dimarts i dimecres de            
16,15 a 17.15h. Ubicació: piscina municipal. Responsable: Enric Mayo, regidor          
d’esports de l’ajuntament de Manlleu. Se seguirà la normativa establerta a la piscina             
municipal. 

Iniciació a la ràdio i al periodisme: dimecres de 17,30 a 18.30. Ubicació: Ràdio              
Manlleu. Responsable: Manlleu mitjans de comunicació. Se seguirà la normativa          
establerta a Manlleu mitjans de comunicació. 

 

3.11. Activitats complementàries  

Com a activitats complementàries hi ha: 

Estudi Assistit: Per tots els nivells d’ESO a concretar amb coordinadora LIC i 
AFA. Ubicació: Aules C1 i C2 . Responsable: Coordinadora LIC. 

Francès 30+2: L’alumnat de 1r i 2n d’ESO té la possibilitat de fer una segona 
llengua estrangera (francès) de forma complementària i en horari de tarda 
(dilluns i dimarts respectivament de 15.45 a 17.45h). Ubicació: Aula 1.5 

Invulnerables: Segons horari a acordat per la Fundació Projecte Vida, de qui 
depèn. Responsable: Aina Tusquelles.  Ubicació:  Aula 1E ESO.  
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3.12. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de 
coordinació i govern 
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ÒRGANS Tipus Periodicitat FORMAT ESPAI  

Consell escolar Planificació i 
Coordinació 

 Inici del curs, al final de 
curs i una vegada al 
trimestre 

Videoconferència ONLINE 

CE Comissió 
econòmica 

Planificació i 
Coordinació Gener i abril Videoconferència ONLINE 

CE Comissió 
convivència 

Planificació i 
Coordinació Quan és necessari Videoconferència ONLINE 

CE Comissió 
permanent 

Planificació i 
Coordinació Quan és necessari Videoconferència ONLINE 

Claustre Professorat  Planificació i 
Coordinació 

Inici de curs, final 1r 
trimestre, final 2n trimestre, 
final de curs  

Videoconferència ONLINE 

Formació interna 
centre ESO/BATX 

Innovació, 
planificació 7 sessions a l'any Videoconferència ONLINE 

Formació interna 
centre FP 

Innovació, 
planificació 7 sessions a l'any Videoconferència ONLINE 

Consell direcció Planificació i 
Coordinació Inici, mig i final de curs Videoconferència ONLINE 

Reunió coordinacions 
nivell ESO/BATX 

Planificació i 
Coordinació Setmanal Videoconferència ONLINE 

Comissió pedagògica 
ESO/BATX 

Planificació i 
Coordinació 2 cops trimestre Videoconferència ONLINE 

Comissió pedagògica 
FP 

Planificació, 
Coordinació 2 cops mes Videoconferència ONLINE 

Reunió tutories FP Planificació, 
Coordinació 

Inici de curs, final 1r 
trimestre, final 2n trimestre, 
final de curs  

Videoconferència ONLINE 

Reunió Equip Directiu Planificació, 
Coordinació Dues per setmana Videoconferència ONLINE 

Reunió responsables 
processos 

Planificació, 
Coordinació Inici, mig i final de curs Videoconferència ONLINE 

Comissió gestió 
integral 

Planificació, 
Coordinació Setmanal Videoconferència ONLINE 

Comissió de 
comunicació 

Planificació, 
Coordinació 

Inici i final de curs i 
trimestral i sempre que 
convoqui Direcció 

Videoconferència ONLINE 

Comissió TAC Planificació, 
Coordinació 1 cop mes Videoconferència ONLINE 

Comissió intercanvis i 
projectes 

Planificació, 
Coordinació 

inici de curs, mitjans 2n 
trimestre, final de curs Videoconferència ONLINE 
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internacionals 

Comissió coeducació Planificació, 
Coordinació Mínim 1 cop al trimestre Videoconferència ONLINE 

Coordinació PAS Planificació, 
Coordinació 

Inici i final de curs i 
trimestral Presencial Despatx 8 

Comissió convivència 
ESO i BATX 

Planificació, 
Coordinació Setmanal Presencial Despatx 8 

Comissió convivència 
FP 

Planificació, 
Coordinació Mínim mensual Presencial Despatx 8 

Comissió biblioteca Planificació, 
Coordinació 1 cop trimestre Presencial Biblioteca 

Comissió atenció 
diversitat 

Planificació, 
Coordinació setmanalment Presencial o on-line Despatx 8 

Comissió Social Planificació, 
Coordinació Cada tres setmanes Presencial o on-line Despatx 8 

Reunió tutories ESO 
BATX 

Planificació, 
Coordinació setmanal Presencial o on-line Despatx 8 

Reunió departament Planificació, 
Coordinació Setmanal Presencial o on-line Depart. que  co 

rrespongui 

Reunió Departament 
FP 

Planificació, 
Coordinació Quinzenal Presencial o on-line Depart. que  co 

rrespongui 

Reunió equip docent 
ESO/BATX 

Planificació, 
Coordinació Setmanal Videoconferència ONLINE 

Reunió equip docent 
FP 

Planificació, 
Coordinació Quinzenal Videoconferència ONLINE 

Tutories individuals Coordinació 1 cop al trimestre Videoconferència ONLINE 

Junta avaluació Planificació, 
Coordinació 1 cop trimestre Videoconferència ONLINE 

Coordinació tutories 
FCT 

Planificació, 
Coordinació 1 cop trimestre Videoconferència ONLINE 

Reunió reconeix 
laboral FP 

Planificació, 
Coordinació Quan hi ha convocatòries Videoconferència ONLINE 

Consell delegats/des 
1r cicle ESO 

Planificació, 
Coordinació 1 cop trimestre Presencial Aula video 

Consell delegats/des 
2n cicle ESO 

Planificació, 
Coordinació 1 cop trimestre Presencial Aula video 

Consell delegats/des 
BATX 

Planificació, 
Coordinació 1 cop trimestre Presencial Aula video 

Consell delegats/des 
FP tardes 

Planificació, 
Coordinació 1 cop trimestre Presencial Aula video 

Consell delegats/des 
FP matins 

Planificació, 
Coordinació 1 cop trimestre Presencial Aula video 

Reunió delegat/des 
digitals 

Planificació, 
Coordinació 1 cop trimestre Presencial Aula video 
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NOTA: En cas que la temàtica d’una reunió ho requereixi es procedirà a fer-ho en format presencial 
respectant el número màxim de persones que en aquell moment es permeti. En cas de confinament es 
faran totes on-line. 

 

3.13. Gestió de casos covid-19 
 

Objectius: Com detectar i actuar en casos de sospita de símptomes de la             
covid-19. 

L’institut disposa d’una persona referent de salut al CAP de Manlleu. Qualsevol            
dubte que es vulgui adreçar, es canalitzarà a través de les persones referents a              
l’institut (coordinador de riscos laborals i directora) 

Les concrecions d’actuació es recolliran sempre al darrer document publicat pel           
Departament d’Educació i/o Salut.  

A nivell de centre, la gestió de casos es realitzarà d’acord al protocol intern de               
gestió de casos Covid. 

 

3.14. Seguiment del pla  

El seguiment del pla té com a objectiu valorar l’eficàcia de les actuacions i 
modificar-les i millorar-les, si s’escau. 

La responsabilitat del seguiment del pla és de tota la comunitat educativa, 
essent les persones de referència a l’institut: el coordinador de riscos laborals i 
la directora. 
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Reunió delegats/des 
coeducació 

Planificació, 
Coordinació 1 cop trimestre Presencial Aula video 

Reunió delegats/des 
verds 

Planificació, 
Coordinació 1 cop trimestre Presencial Aula video 

Comissió GEP Planificació, 
Coordinació 1 o 2 cops trimestre Videoconferència ONLINE 

Reunió Projectes per 
nivell 

Planificació, 
Coordinació Setmanal Videoconferència ONLINE 

Què es revisa Quan es revisa Qui ho revisa Com es revisa 

Seguiment de les 
normes de seguretat i 
salut 

Diàriament Professorat i PAS Observació exhaustiva. 
Número d’incidències. 

Actualització de les Sempre que hi hagi un Comissió de Revisió diària del Portal de 
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En cas de detectar persones que incompleixin les mesures per preservar la            
salut de la comunitat educativa s’actuarà d’acord amb el projecte de           
convivència (Normativa específica curs 2020-2021: COVID-19). Aquest inclou        
les mesures preventives, de seguretat, de compliment de la normativa i de            
convivència i la tipificació de faltes com a base de la resolució positiva dels              
conflictes. 

4.Criteris pedagògics 
4.1. Concrecions per a l’ESO  

En els estudis d’ESO que s’imparteixen al centre es prendran les mesures de             
protecció habituals (distància física, higiene de mans, mascareta quan estigui          
indicada…) i s’adoptaran altres mesures més específiques segons els         
procediments i/o aules en els quals s’imparteixen els aprenentatges         
(laboratoris, aules de tecnologia, música, taller de dibuix, etc..). 
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infografies canvi en les 
orientacions o 
normatives 

comunicació centres 

Control de registres 
neteja lavabos 

Protocol empresa 
neteja 

Empresa neteja  Comprovació signatures i 
arxiu dels registres 

Control registres aules 
específiques 

En funció de les 
activitats realitzades i 
d’acord amb la 
infografia 

Professorat de 
l’activitat 

Comprovació de l’activitat i 
arxiu dels registres 

Buidat de contenidors Diàriament  Coordinador medi 
ambient, 
delegats/des 
verds/es i alumnat 

Observació directa i 
recollida d’incidències. 

Acollida Final de l’acollida Tutor/a grup Enquesta de satisfacció 

Comunicació Mig curs Coordinadora de 
qualitat 

Enquesta de satisfacció 

Gestió dels casos Sempre que s’escaigui 
segons documents del 
Departament 
d’educació 

Directora TRAÇACOVID 
Excel SEGUIMENT 
INDICADORS COVID 19 

Base de dades grups 
estables 

Inici de curs i sempre 
que hi hagi canvis 

Cap Estudis 
professorat 
 
 
Secretari 

Excel base de dades grup 
estable professorat 
 
Llistat grup estable 
alumnat (Esfer@) 

Indicadors bàsics de 
seguiment setmanal 

Setmanalment Coordinador de 
riscos laborals 

Excel indicadors bàsic 
seguiment covid-19 
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Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 

A nivell de centre es potenciarà el treball per àmbits (estructures lingüístiques,            
cientificotecnològic i matemàtic, social, artístic i educació física). 

També es treballarà per projectes en cadascun dels nivells educatius on           
intervindran els diferents àmbits. 

I per últim, es potenciarà tot el treball que ha estat fent el centre en el model                 
SCAP, per tal que l’alumnat disposi d’unes hores de planificació i organització a             
principi i final de setmana i entremig de la setmana una hora de treball              
personal. 

En el nivell de centre continuarem oferint les optatives següents, complint amb            
les normes de seguretat i higiene que estiguin establertes (ús de mascaretes,            
distàncies i neteja personal i dels espais): 

A nivell de 3r d’ESO continuarem oferint les optatives de 2 hores setmanals,             
que són: 

Educació emocional, emprenedoria, speaking, mitologia greco-romana i       
francès.  

A nivell de 4t d’ESO es mantindran les 3 franges d’optatives de 3 hores              
setmanals cadascuna. 

FH 4.1. Biologia, informàtica, llatí i tecnologia. 

FH 4.2 Economia, informàtica, Física i química i música 

FH 4.3 Filosofia, visual i plàstica, tecnologia i francès. 

 

 

 

 

4.2. Concrecions per al batxillerat  
En els estudis de Batxillerat que s’imparteixen al centre es prendran les            
mesures de protecció habituals (distància física, higiene de mans, mascareta          
quan estigui indicada…) i s’adoptaran altres mesures més específiques segons          
els procediments i/o aules en els quals s’imparteixen els aprenentatges (aula           
de tecnologia, informàtica, laboratoris, etc.) 
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Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció  

Els grups estables de batxillerat seran els grups classe on es realitzaran totes les              

matèries comunes. Tant a 1r com a 2n el grup A serà per a l’alumnat de l’àmbit                 

cientificotècnic i en el B l’alumnat d’humanitats i social. 

Matèries de modalitat  

El centre ofereix els diferents itineraris de batxillerat, amb les optatives corresponents,            

on els alumnes assistiran complint els requisits de seguretat i higiene pertinents: 

● Itinerari tecnologic (matemàtiques, Física, tecnologia, dibuix o quimica) 

● Itinerari ciències (Matemàtiques Física, dibuix o quimica, tecnologia o 

biologia) 

● Itinerari ciències de la salut (Matematiques, Quimica, Biologia, Fisica o 

ciències de la terra) 

● Itinerari d’humanitats (Llatí, història del món contemporani/Història de l’art, 

Lit castellana/Lit catalana i Grec /psicologia/ informatica-estada a l’empresa) 

● Itinerari de gestió ( Matemàtiques Ciències socials, Economia de l’empresa, 

Economia/ Geografia, Grec o psicologia) 

● Itinerari de ciències socials (Matemàtiques Ciències socials, Economia/Lit 

castellana/Geografia/Lit catalana, Història del món contemporani/Història 

de l’art, Grec/psicologia) 

Matèries específiques 

Les matèries específiques que ofereix el nostre centre són : psicologia i estada a 

l’empresa que es troben relacionades en cadascun dels itineraris explicats en 

l’apartat anterior (4.5). 
 

4.3. Model híbrid  

L’estructura i distribució del model híbrid queda explicat en el següent enllaç: 

https://docs.google.com/document/d/1LsFLsm6dkEHfx_8ylb_kWi7ZBK6CUOHUGJDqiRY5el

c/edit?usp=sharing 

4.4. Concrecions per a la formació professional  
En la formació professional que s’imparteix al centre es prendran les           
mesures de protecció habituals (distància física, higiene de mans, mascareta          
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quan estigui indicada…) i s’adoptaran altres mesures més específiques         
segons els procediments i/o aules en els que s’imparteixen els          
aprenentatges. Concretament a l’IFE AMIE i al CFGM de TAPSD. S’ha           
procedit a la compra de secadores de roba i rentavaixelles per una millor             
neteja dels materials. 

*Infografies relacionades: 

Mesures de seguretat i higiene al taller TAPSD 

Aula Taller TAPSD 

Aula Cuina 

Amb el CFGM de CAFEMN s’hauran de prendre les mesures          
pertinents en les sortides de centre següents: 

*Infografies relacionades: 

Sortides a l'Hípica 

Sortides amb BTT 

Degut a les característiques del nostre alumnat (centre màxim complexitat) 
s’habilitarà l’aula INFO1 i INFO3 per tal que alumnat de FP a les tardes hi pugui 
accedir seguint les mesures específiques de l’aula. Cada aula serà gestionada 
per un/a professor/a de guàrdia. Per tal de no barrejar alumnat de diferents 
grups es farà en franges horàries. Aquestes dependràn de la identificació de les 
necessitats de l’alumnat (setembre 2020) i dels horaris definitius dels grups. 
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5.Pla de treball del centre educatiu en 
confinament  
 

A ESO: 
A l’ESO durant el primer dies de curs amb el treball d’acollida s’explicaran les              

eines digitals que s’utilitzaran a nivell de centre que consten de:  
- Correu corporatiu insantonipous, que té cadascun/a dels/les alumnes. 

- Moodle o Classroom com a plataformes educatives. 
- Meet per poder fer videoconferències en cas de necessitat. 

En cas de confinament l’alumnat realitzarà les tasques setmanalment en cas de            

1r d’ESO i 2n d’ESO, quinzenalment per als cursos de 3r i 4t d’ESO.  
L’alumnat cada dia tindrà programada mínim una videoconferència a les 9:30h           

del matí, dels diferents àmbits, en la qual hauran de tenir la càmera oberta i el                
micròfon. Durant la videoconferència el micròfon estarà apagat a no ser que            

sigui necessari per comunicar-se. A part, es mantindrà la videoconferència de           

la tutoria grupal, i també hi poden haver videoconferències amb el tutor/a            
individual. 

Tota la informació necessària durant el confinament es trobarà en el Moodle de             
tutoria de cada nivell. 

 
A BATXILLERAT:  
A Batxillerat durant la primera setmana de curs amb el treball d’acollida            

s’explicaran les eines digitals que s’utilitzaran a nivell de centre que consten de:  
- Correu corporatiu insantonipous, que té cadascun/a dels/les alumnes. 

- Moodle o Classroom com a plataformes educatives. 

- Meet per poder fer videoconferències en cas de necessitat. 
En cas de confinament a Batxillerat se seguirà el mateix horari que per les              

classes presencials, l’únic que es realitzaran la meitat de les hores lectives amb             
videoconferència, per tant de llengua catalana i castellana es realitzarà una           
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hora, en el cas d’anglès i filosofia que tenen 3 hores setmanals, només es              
realitzarà una videoconferència a la setmana. Per les matèries de modalitat           

enlloc de 4h es realitzaran dues videoconferències de 1h cadascuna. Durant           

les videoconferències o bé s’explicarà temari, o s’aclariran dubtes o es           
realitzaran les tasques proposades pel professorat. 

Tota la informació necessària es trobarà en el Moodle de tutoria que disposa             
l’alumne/a. 

 

A  FORMACIÓ PROFESSIONAL 
A FP durant els primers dies de curs amb el treball d’acollida s’explicaran les              

eines digitals que s’utilitzaran a nivell de centre que consten de:  
❏ Tot l’alumnat ha de tenir accés a les eines digitals que utilitza el             

centre: 
Tenir correu insantonipous (des del primer dia) perquè és         
el mitjà de comunicació amb el professorat-alumnat. 

Tenir accés al Moodle com a plataforma educativa 
Tenir accés a Ieduca com a plataforma de gestió. 

❏ Escollir Delegat/da digital 
❏ Les eines digitals són els recursos per tal de facilitar l’aprenentatge           

de l’alumnat. Per tant hauria de saber... 
Configurar el Calendar per anotar les tasques       
encomanades. 

Utilitzar el Moodle i Ieduca 

Utilitzar les eines Google; Sites, formularis, documents       
amb enllaços, Drive: documents, presentacions. 

Utilització d’altres aplicacions: Canva, Genially, Edpuzzle,... 
Crear les carpetes d’aprenentatge necessàries per a cada        

mòdul 

Utilitzar les eines de comunicació per videoconferència:       
Meet o Hangouts 
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És necessari tenir ordinador i connexió a Internet. (Per tant          
cal recollir necessitats de connectivitat i ordinador des del         

primer dia en el formulari que s’adjunta en la matriculació) 

Eines d’organització de gestió i pautes de treball. 
❏ Durant les Classes telemàtiques: 

Apagar el micròfon quan no s'ha d’intervenir. 
No cedir l’enllaç a terceres persones. 

Mantindran l’horari lectiu de les classes presencials: es farà         

un horari amb les videotrucades (mínim una cada tarda). 
Mantindran la normativa del centre: 

◆ Assistència obligatòria (es passarà llista a través del        
meet). 

◆ Puntualitat 

◆ Respecte davant del grup, demanar el torn de        
paraula. 

Hi haurà diferents tipus de classes telemàtiques prèviament establertes         
pel professorat i anotades al Calendar: 

Sessió grupal amb assistència obligatòria per impartir el        

temari dels mòduls. 
Sessió grupal només per respondre dubtes del temari del         

mòdul.  
Sessió grupal per la realització de la Tutoria de grup (una a            

la setmana) 

Sessió d’acompanyament individual: el/la tutor-a individual      
la concertarà directament amb l’alumnat. 

 
❏ Lliurament de tasques presencials com telemàtiques: 

Cada MP té el seu moodle corresponent. En cas de          

confinament tota la informació quedarà centralitzada al       
moodle de Tutoria. 

Respectar estrictament el termini d’entrega de les tasques        
segons eina Calendar. 
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El Moodle i el Drive són eines imprescindibles per treballar. 
El professorat tindrà fins a 48h per respondre els         

missatges. 

El Cap de setmana no és lectiu per tant, no hi haurà            

seguiment acadèmic. El professorat no té l’obligació de        

contestar cap missatge. 
Si per algun motiu no es pot lliurar la tasca caldrà avisar al             

professorat abans que finalitzi el termini. 
❏ Responsabilitat de l’alumnat: 

És obligatori respondre els correus dels docents per tal de          
saber que s’han rebut correctament. 

La responsabilitat del propi aprenentatge.  

Revisar les tasques pendents al Calendar (cal       
assegurar-se que el tenen sincronitzat al mòbil). 

Saber organitzar-se per poder realitzar les tasques amb el         
termini establert. 
 

● Realitzar Gimcana digital i/o Kahoot al finalitzar l’acollida per comprovar          

l'adquisició dels aprenentatges 

6.Pla d’organització PTT Manlleu 
https://drive.google.com/file/d/1vOIMKSpLYTU9ePFUaHDNg7sg5ZsBpsU0/vie
w?usp=sharing 

7.Annexos 
 

Annex 1 Entrades Matins Planta 0 

Annex2 Entrades Matins Planta 1 

Annex3  Entrades Tardes Planta 0 

Annex4 Entrades Tardes Planta 1 
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