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1.- Organització pedagògica 

1.1.- Modificacions Projecte Curricular de Centre 

1.1.1.- Organització dels grups estables 
A l’ESO, per tal de mantenir la distància interpersonal d’un metre entre els alumnes              
d’un mateix grup estable, i tenint en compte la superfície de les aules del centre,               
s’augmentarà un grup per a cada curs, i es passarà de 4 a 5 grups. D’aquesta manera, la                  
ràtio es reduirà de 30 a 25 alumnes i es podran respectar les normes de seguretat dintre                 
el mateix grup estable. Els criteris utilitzats a l’hora de redefinir tots els grups són: 
 

● Capacitat de l’aula de tutoria. El nombre final d’alumnes pot canviar per sobre o              
sota 25 segons la capacitat de l’aula. 

● Heterogeneïtat. S’evitarà separar els alumnes segons els seu nivell acadèmics i           
es vetllarà per crear grups estables heterogenis. 

● Inclusió. Els alumnes amb necessitats educatives especials es repartiran de          
manera proporcional en els diferents grups. 

 
A batxillerat, els grups de tutoria es definiran en funció de la modalitat de batxillerat.               
D’aquesta manera, en el moment de dividir el grup en les franges de modalitat o               
optatives, la major part dels membres d’una de les matèries serà del mateix grup estable.               
Excepcionalment, en el cas que hi hagi algun alumne d’un altre grup estable, si la mida                
de l’aula ho permet es respectaran les distàncies de seguretat d’1,5 metres i s’utilitzarà              
mascareta. 
 
A cicles formatius, no es preveuen canvis en l’organització dels grups de tutoria de cada               
curs i família, que passaran a ser grups estables. 

1.1.2.- Desdoblaments i grups flexibles 
A ESO, s’eliminaran els grups flexibles de les matèries instrumentals per evitar que             
alumnes de diferents grups estables es barregin en les matèries de català, castellà, anglès              
i matemàtiques. Caldrà tenir en compte dintre la programació de cada matèria quina serà              
l’atenció als alumnes de necessitats educatives especials que utilitzaven aquest recurs. 
 
També s’eliminaran la majoria de desdoblaments i/o suports que es feien en aquestes             
matèries per evitar que part del grup canviï d’aula o entri un altre professor al grup                
estable, i també per invertir aquestes hores en l’augment d’hores lectives de cada             
matèria de resultes de l’augment d’un grup d’ESO per curs. Només es mantindrà el              
desdoblament marcat per la normativa d’inici de curs d’una hora de les matèries de              
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ciències experimentals i tecnologia. Això suposarà canviar la programació de les           
matèries per tal de tenir en compte aquesta circumstància. 
 
A batxillerat es mantindran únicament els desdoblaments de català i castellà a 1r i 2n               
curs. Aquests desdoblaments seran entre alumnes del mateix grup estable. D’altra banda            
s’elimina l’estada a l’empresa pel curs 20-21 
 
A cicles formatius es mantenen els desdoblaments marcats per la normativa a totes les              
famílies professionals. En qualsevol cas, seran desdoblaments entre alumnes del mateix           
grup estable. 

1.1.3.- Optatives i matèries de modalitat 
A 1r, 2r i 3r d’ESO s’eliminaran totes les optatives de cada curs amb l’única excepció                
del francès a 2n i 3 d’ESO, i la robòtica de 3r d’ESO. Les dues hores s’impartiran                 
seguides, sempre que sigui possible, i cada grup classe estable treballarà un o més              
projectes interdisciplinaris durant el curs amb un professor del mateix grup estable.  
 
Les matèries optatives de 4t d’ESO s’han dividit en diferents franges. En cada optativa              
només hi assistiran alumnes de com a molt dos grups estables, que portaran mascareta i               
mantindran una distància de seguretat d’1,5 metres entre grups. 
 
A batxillerat les matèries de modalitat i optatives les cursaran els alumnes d’un sol grup               
estable sempre que sigui possible. En cas que hi assisteixin alumnes d’alguna altra             
modalitat, se separaran entre ells 1,5 metres i portaran mascareta. El mateix tractament             
tindrà les matèries específiques de francès i psicologia. 
 
El llistat de matèries optatives o de modalitat on assistiran alumnes de més d’un grup és                
el següent: 
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Activitat o 
matèria 

Grups 
estables dels 

quals 
provenen els 

alumnes 

Docent Horari 
(nombre 
d’hores 

setmanals) 

Observacions 

2n ESO 

Francès A-B Maite Ros 2 2 hores setmanals 
seguides mentre la 
resta d’alumnes fa 
la franja de 
projectes.  

Francès C-D Maite Ros 2 2 hores setmanals 
seguides mentre la 
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resta d’alumnes fa 
la franja de 
projectes.  

3r ESO 

Francès A-E Maite Ros 2 2 hores setmanals 
seguides mentre la 
resta d’alumnes fa 
la franja de 
projectes.  

Francès B-C Maite Ros 2 2 hores setmanals 
seguides mentre la 
resta d’alumnes fa 
la franja de 
projectes.  

4t ESO 

Física i química  
F1 i F3 

A-B Nuri Carandell 3  

Dibuix F1 A-B Assumpta Planas 3  

Arts escèniques F1 A-C Gemma Oliva 3  

Francès F1 i F2 A-D Maite Ros 3  

Economia F1 C-D Miquel Tarrés 3  

Biologia i geologia 
F2 i F3 

A-B Eduard Torrellas 3  

Informàtica F2 A-B Rafel Juanola 3  

Llatí F2 C-D Anna Torrent 3  

Tecnologia F3 A-B Lluís Alemany i 
Glòria Busquets 

3  

Filosofia F3 C-D Joan Moreno 3  

Informàtica F3 C-D Glòria Busquets 3  

Música F3 A-D Mònica Pozo 3  

1r batxillerat 

Economia de 
l’empresa 

A-B-C Miquel Tarrés i 
Immaculada 

Montoro 

4 4 alumnes de l’A i 1 
alumnes del C 
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Biologia A-B M. Teresa Colomer 4 2 alumnes del B 

Cultura audiovisual 
+ Tècniques 
d’expressió 

B-C Assumpta Planas 4 1 alumne del B 

Llenguatge musical B-C Mònica Pozo i 
Montse Andreu 

2+2 1 alumnes del B 

Volum B-C Josep Masdevall 4 2 alumnes del B 

Francès A-B-C Maite Ros 4 6 alumnes de l’A, 9 
alumnes del B i 1 
alumne del C 

Dibuix Tècnic A-C Josep Masdevall 4 matèria de dues 
modalitats 

2n batxillerat 

Disseny A-C Assumpta Planas 4 1 alumne de l’A 

Economia de 
l’empresa 

A-B Miquel Tarrés 4 4 alumnes de l’A 

Cultura audiovisual A-B-C Judit Romans 4 1 alumne de l’A i 2 
alumnes del B 

Dibuix artístic A-C Assumpta Planas 4 2 alumnes de l’A 

Psicologia A-B-C Ioia Isern i Montse 
Figueras 

2+2 5 alumnes de l’A, 
18 alumnes del B i 2 
alumnes del C 

Ciències de la Terra A-B Experimentals 4 4 alumnes del B 

Llatí B-C Anna Torrent 4 2 alumnes del C 

Geografia B-C Teresa Planas 4 1 alumne del C 

Història de l’art B-C Pau Martín 4 5 alumnes del C 

Literatura catalana B-C Rut Jou 4 2 alumnes del C 

Cicles formatius grau mitjà 

UF/MP CF/nivell curs 
Grups estables 

dels quals 
provenen els 

alumnes 

Docent Horari 
(nombre 
d’hores 

setmanals) 

Observacions 
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MP3UF1 cfgm GA Teia Dutras 1h 1 alumna 

MP3UF2 cfgm GA Teia Dutras 1h 4 alumnes 

MP3UF3 cfgm GA Teia Dutras 1h 1 alumne 

MP4UF2 cfgm GA Imma Armengol 2h*desd 1 alumne 

MP5UF1 cfgm GA Imma Armengol 1h 1 alumne 

MP5UF2 cfgm GA (501) 1h 1 alumne 

MP7UF1 cfgm GA Susanna Reixach 1h*desd 1 alumne 

MP7UF2 cfgm GA Susanna Reixach 1h*desd 2 alumne 

MP7UF3 cfgm GA Susanna Reixach 2h*desd 1 alumne 

MP10UF1 cfgm GA Teia Dutras 1h*desd 2 alumne 

MP10UF2 cfgm GA Teia Dutras 1h*desd 1 alumne 

MP10UF4 cfgm GA Teia Dutras 1h*desd 3 alumne 

UF/MP CF/nivell curs 
Grups estables 

dels quals 
provenen els 

alumnes 

Docent Horari 
(nombre 
d’hores 

setmanals) 

Observacions 

MP1UF1 cfgm IM Dani Lorenzo 
 

1h 1 alumne 

MP1UF2 cfgm IM Dani Lorenzo 
 

1h 1 alumne 

MP1UF3 cfgm IM Dani Lorenzo 
 

1h 2 alumne 

MP1UF4 cfgm IM Dani Lorenzo 
 

1h 1 alumne 

MP12UF1 cfgm IM Àngels Gratacós i 
Paco Moragues 

 

3h 1 alumne 

UF/MP CF/nivell curs 
Grups estables 

dels quals 
provenen els 

alumnes 

Docent Horari 
(nombre 
d’hores 

setmanals) 

Observacions 

MP1UF1 cfgm ME Carles Planas 2h*desd 1 alumne 
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MP1UF3 cfgm ME 611 
 

1h 1 alumne 

MP4UF1 cfgm ME Martí Font 
 

3h*desd 1 alumne 

MP7UF1 cfgm ME Carles Revert 
 

1h*desd 1 alumne 

MP10UF1 cfgm ME Profe extra  
 

3h*desd 1 alumne 

Cicles formatius grau superior 

UF/MP 
 

CF/nivell curs 
Grups estables 

dels quals 
provenen els 

alumnes 

Docent Horari 
(nombre 
d’hores 

setmanals) 

Observacions 

MP1UF1 CFGS DiM Àngels Gratacós 2h 3 alumnes 

MP1UF1 CFGS DiM Àngels Gratacós 2h 1 alumne 

MP1UF1 CFGS DiM Àngels Gratacós 1h 1 alumnes 

MP2UF1 CFGS DiM Toni Ribó 1h 5 alumnes 

MP2UF2 CFGS DiM Toni Ribó 3h 5 alumnes 

MP3UF2 CFGS DiM Àngels Gratacós 1h 1 alumne 

MP3UF3 CFGS DiM Àngels Gratacós 1h 1 alumne 

MP9UF1 CFGS DiM Pau Llobet 2h 1 alumne 

MP9UF2 CFGS DiM Pau Llobet 1h 1 alumne 

MP9UF1 CFGS DiM Pau Llobet 1h 1 alumne 

MP10UF1 CFGS DiM Jaurés Sanchis 2h 1 alumne 

UF/MP 
 

CF/nivell curs 
Grups estables 

dels quals 
provenen els 

alumnes 

Docent Horari 
(nombre 
d’hores 

setmanals) 

Observacions 

MP2UF2 CFGS MI Martí Font 1h 1 alumne 

MP4UF1 CFGS MI Martí Font 1h 1 alumne 
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1.1.4.- Atencions individuals, aula d’acollida i SIEI 
La Comissió d’Atenció a la Diversitat farà una proposta de distribució de les hores              
d’atenció individual als alumnes NESE, hores d’aula d’acollida i de SIEI. A part del              
tipus d’atenció, aquesta distribució indicarà si: 
 

- el docent especialista, amb les mesures de protecció adequades, entrarà a la            
classe per atendre algun alumne (dos professors a l’aula). 

- els alumnes d’un determinat grup estable sortiran per ser atesos pel docent            
especialista en un altre espai del centre. 
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MP4UF2 CFGS MI Martí Font 1h 2 alumne 

MP4UF3 CFGS MI Martí Font 2h 1 alumne 

MP5UF1 CFGS MI Carles Planas 1h 1 alumne 

MP5UF3 CFGS MI Carles Planas 1h*desd 1 alumne 

MP6UF1 CFGS MI Carles Planas 1h 3 alumnes 

MP6UF2 CFGS MI Carles Planas 3h*desd 4 alumnes 

MP8UF2 CFGS MI Profe extra 1h 1 alumne 

MP9UF1 CFGS MI Francesc Pujol 1h*desd 3 alumne 

MP9UF2 CFGS MI Francesc Pujol 1h*desd 3 alumne 

MP9UF5 CFGS MI Francesc Pujol 1h*desd 2alumne 

MP11UF1 CFGS MI Jaurés Sanchis 1h 1 alumne 

MP11UF2 CFGS MI Jaurés Sanchis 1h 1 alumne 

Nivell i curs Número d’alumnes Personal 
d’Atenció 

Educativa que 
intervé 

Espai (a l’aula, 
despatx…) 

1r ESO A (2 
alumnes SIEI) 

24 Àngels/ Educadora SIEI Aula 01 / Aula SIEI/ 
Despatx 

1r ESO B 24 Ioia Aula 03/ Despatx 

1r ESO C (3 alumnes 
SIEI) 

25 Àngels/ Educadora SIEI Aula 04 / Aula SIEI/ 
Despatx 

1r ESO D 24 Ioia Aula 12/ Despatx 
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1.2.- Pla de confinament 
El centre ha d’estar preparat per un confinament parcial o total que es pot produir en                
qualsevol moment del curs. És per això que el pla de confinament s’organitzarà a              
l’entorn de tres línies de treball 
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1r ESO E 24 Ioia Aula 13/ Despatx 

2n ESO A 24 Prof SIEI Aula B2/ Despatx 

2n ESO B 20 Prof SIEI Aula B4/ Despatx 

2n  ESO C 24 Prof SIEI Aula B8 / Despatx 

2n ESO D ( 2 
alumnes AA) 

25 Prof SIEI 
Pili Morella 

Aula B9 
Aula Acollida / Despatx 

2n ESO E (2 
alumnes SIEI) 

24 Prof SIEI/  Educadora 
SIEI 

Aula B3/ Aula SIEI/ 
Despatx 

3r ESO A ( 2 
alumnes SIEI) 

24 Gemma Olivas/ 
Vetlladora/ Educadora 

SIEI 

Aula P1/ Aula POTS/ 
Despatx 

3r ESO B ( 3 
alumnes POTS) 

24 Gemma Olivas Aula 05/ Aula POTS/ 
Despatx 

3r ESO C 24 Gemma Olivas Aula P2/ Despatx 

3r ESO D (2 
alumnes AA) 

24 Montse Figueras Aula 10/ Aula Acollida/ 
Despatx 

3r ESO E( 3 alumnes 
AA) 

24 Montse Figueras Aula 11/ Aula Acollida/ 
Despatx 

4t ESO A 26 Montse Figueras Despatx 

4t ESO B 26 Montse Figueras Despatx 

4t ESO C 24 Montse Figueras Despatx 

4t ESO D 25 Montse Figueras Despatx 

4t ESO E (3 alumnes 
AA) 

18  Montse Figueras 
Pili Morella 

Aula B1  
Aula Acollida 

Batxillerat AI  Àngels Vergés Despatx 
Psicopedagogia 

Cicles AI Àngels Vergès Despatx Psicopedagogia 
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1.2.1.- Brugulat Virtual 
Es crearà un únic accés a totes les plataformes digitals que utilitzen les diferents              
matèries de cada curs. En aquest accés, que tindrà el format de pàgina web, els alumnes                
podran escollir el seu curs i obtindran el llistat de matèries amb l’enllaç a la plataforma                
virtual de cada una d’elles. En el moment d’un suposat confinament, també hi haurà el               
llistat setmanal de tasques que caldrà realitzar i el mitjà i periodicitat del contacte del               
professor amb el grup i individualment amb cada alumne. En el cas de la tutoria, es                
marcarà el mitjà i la periodicitat del contacte amb la família. 
 

 

1.2.2.- Fitxa model programació d’unitat didàctica 
Es proporcionarà un model de programació d’unitat didàctica (annex 1) a tots els             
professors de manera que s’unifiqui la presentació de cada tema en les diferents             
matèries. Aquest model pretén millorar l’autonomia dels alumnes per tal d’afrontar un            
suposat confinament, sigui de tot el grup o d’un alumne en particular. També facilitarà              
el traspàs d’informació en el cas de que el professor estigui de baixa. 

1.2.3.- Llistat alumnes amb dificultats de connexió 
El centre disposa d’un llistat d’alumnes amb dificultats de connexió en base a             
l’experiència del curs 19/20. Aquest llistat marcarà quina haurà de ser l’atenció            
prioritària en el moment d’un episodi de confinament. 
 

1.3.- Semipresencialitat a postobligatòria 
Un dels escenaris que cal considerar, a part del confinament total, és una organització de               
semipresencialitat als diferents cursos per tal de reduir la mobilitat dels alumnes i evitar              
el desplaçament al centre. Es tracta de dissenyar un calendari de manera que els              
alumnes vinguin al centre uns dies determinats i la resta segueixin les classes per              
videoconferència des del seu domicili. Segons les característiques de l’etapa aquesta           
organització pot canviar. 
 
El calendari actualitzat dels dies concrets quan els alumnes han de venir al centre el               
podran consultar famílies i alumnes a la pàgina web del centre. 
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Nivell educatiu Mètode de 
treball i 
recursos 
previstos 

Mitjà i 
periodicitat del 
contacte amb 
el grup 

Mitjà i 
periodicitat del 
contacte 
individual amb 
l’alumne/a 

Mitjà i 
periodicitat del 
contacte amb 
la família 
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1.3.1.- Batxillerat 

Opció 50% 
Quan calgui un 50% de presencialitat s’optarà per un model de dies alterns combinant              
1r i 2n BTX. D’aquesta manera, 1r BTX ve al centre dilluns, dimecres i divendres i 2n                 
BTX, dimarts i dijous. La següent setmana s’alterna. Els dies que venen al centre els               
alumnes segueixen les sis classes de l’horari per videoconferència.  
 

Opció 80% 
Quan calgui una presencialitat del 80%, es defineix un altre model de manera que els               
grups de 1r i 2n BTX deixin de venir al centre un dia a la setmana (dimarts 2n BTX i                    
divendres 1r BTX). 
 
En el cas que el període de semipresencialitat coincideixi amb un final de trimestre, la               
setmana d’exàmens finals es farà presencial al centre. 
 
 

 

1.3.2.- Família administratiu 

Opció 50% 
En el cicle formatiu de grau mitjà es dividiran els grups de 1r i 2n en A i B. D’aquesta                    
manera, el grup A vindrà dilluns, dimecres i divendres al centre i el B, el dimarts i el                  
dijous. La següent setmana s’alterna. Els dies que venen al centre els alumnes segueixen              
les sis classes de l’horari per videoconferència.  
 
En el cicle formatiu de grau superior, el grup de 1r anirà a l’institut el dilluns, dimecres i                  
divendres i el de 2n, el dimarts i dijous. La següent setmana s’alterna. Els dies que                
venen al centre els alumnes segueixen les sis classes de l’horari per videoconferència.  
 

 

 

 

 
Pla d’Actuació COVID-19 

Calendari d’aplicació 

Novembre 50% 

Desembre 80% 

Gener 80% 
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Opció 80% 
Quan calgui una reducció de presencialitat del 80% s’optarà per a que tots els alumnes               
d’un curs, 1r o 2n, deixin de venir un dia determinat. Aquest dia anirà canviant setmana                
a setmana per afectar a totes les matèries per igual. Podrà consultar-se al web del centre 
 
 

 

1.3.3.- Família fusteria 
Els alumnes assisteixen al centre per fer els mòduls pràctics i alguna hora de mòdul               
teòric. La resta de dies segueixen les classes per videoconferència. Els dies canvien per              
a cada curs segons aquesta taula que pot consultar-se al web del centre: 
 

 

1.3.4.- Família electromecànica 
Els alumnes assisteixen al centre per fer els mòduls pràctics i alguna hora de mòdul               
teòric. La resta de dies segueixen les classes per videoconferència. Els dies canvien per              
a cada curs segons aquesta taula que pot consultar-se al web del centre: 
 

 

 

 

 
Pla d’Actuació COVID-19 

Calendari d’aplicació 

Novembre 50% 

Desembre 50% 

Gener 80% 

Presencialitat 

1r CFGM dimarts, dimecres i divendres 60% 

2n CFGM dilluns, dimecres i dijous 60% 

3r CFGM dimarts, dimecres i divendres 60% 

1r CFGS dimarts, dijous i divendres 60% 

2n CFGS dimecres i dijous 50% 

Presencialitat 

1r CFGM dimarts, dijous i divendres 60% 
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1.3.5.- PFI Auxiliar vivers i jardins 
No es preveu cap reducció de presencialitat per aquest curs. Les característiques de             
l’alumnat fan que sigui difícil seguir els mòduls teòrics a distància i per tant s’opta per                
una presencialitat del 100% en qualsevol cas. 
 
  

 

 

 

 
Pla d’Actuació COVID-19 

2n CFGM dimarts, dimecres i divendres 60% 

1r CFGS dilluns, dimarts i dimecres 60% 

2n CFGS dilluns, dimarts (la resta de dies estan a l’empresa en 
formació dual) 

100% 
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2.- Organització de grups d’alumnes, 
professionals i espais 
 
Els canvis en l’organització i l’ús de materials i espais fan necessari afegir dos annexos               
a les NOFC del centre (annex 2 i 3) on es descriuen les indicacions específiques per                
alumnes i professors en les entrades i sortides del centre, els canvis d’aula, els patis i                
l’ús del material. 

2.1.- Llistat grups estables 

 

 

 

 
Pla d’Actuació COVID-19 

Nivell Alumnes Professor
at estable 

Altres docents 
(intervenen 

amb mesures 
de seguretat) 

Espais 

1r ESO A 24 - 8 aules 1 

1r ESO B 24 - 8 aula 3 

1r ESO C 25 - 9 aula 4 

1r ESO D 24 - 8 aula 12 

1r ESO E 24 - 8 aula 13 

2n ESO A 25 - 8 aules B2 

2n ESO B 20 - 7 aula B4 

2n ESO C 25 - 7 Aula B8 

2n ESO D 25 - 7 aula B9 

2n ESO E 24 - 7 aula B3 

3r ESO A 25 - 9 aules P1 

3r ESO B 25 - 8 aula 5 

3r ESO C 24 - 8 aula P2 

3r ESO D 25 - 8 aula 10 

3r ESO E 25 - 9 aula 11 

4t ESO A 26 - 8 aula S2 
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2.2.- Activitats complementàries i sortides 
Les sortides i activitats complementàries s’aprovaran en el primer Consell Escolar de 
setembre. Aquestes són les activitats principals: 
 
 

 

 

 
Pla d’Actuació COVID-19 

4t ESO B 26 - 8 aula S3 

4t ESO C 24 - 8 aula S4 

4t ESO D 25 - 8 biblioteca 

4t ESO E 19 - 8 aula B1 

1r batxillerat A 33 - 10 aula B5 

1r batxillerat B 34 - 10 aula B6 

1r batxillerat C 26 - 10 aula dibuix 

2n batxillerat A 24 - 9 aula B7 

2n batxillerat B 34 - 9 aula B10 

2n batxillerat C 25 - 9 aula 08 

1r CFPM AG10 29 - 8 taller administratiu 

2n CFPM AG10 23 - 7 aules Consell 
Comarcal 

1r CFPM IM10 25 Santi Coll 7 aula EM 

2n CFPM IM10 18 - 7 aula TN 

1r CFPM FS20 21 Toni Ribó 5 aula S1 

2n CFPM FS20 14 Juli Lozano 3 taller fusteria 

2n CFPM FS10 12 - 4 aula S1 

1r CFPS AGB0 15 - 7 aula 02 

2n CFPS AGB0 14 - 6 aula Socioeducatiu 

1r CFPS IMC0 23 - 7 aula EM 

2n CFPS IMC0 26 - 4 aula TN 

1r CFPS FSA0 12 Guillem Lunar 6 aula S1 

2n CFPS FSA0 14 - 5 aula S2 

PIP 10 Cèsar Renau, 
Jordi Riera 

1 aula Centre Cívic / 
hort 
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2.3.- Comunicació amb les famílies 
El mitjà principal de comunicació amb les famílies serà el correu electrònic de manera              
que s’eliminarà l’aplicació tokapp que s’ha utilitzat fins ara. Abans d’inici de curs             
s’actualitzarà tota la base de dades de correus i adreces des de secretaria. 

2.3.1.- Reunions de famílies d’inici de curs 
 

2.3.2.- Reunions individuals de seguiment 
Durant el curs 2020-21 s’oferirà a les famílies la possibilitat de realitzar les entrevistes 
anuals amb el tutor en format de videoconferència. Si l’entrevista és presencial es farà al 
despatx de sota l’escala o al despatx de direcció. 
 

2.4.- Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de 
coordinació i govern 
 

 

 

 

 
Pla d’Actuació COVID-19 

Activitat Nombre 
d’alumnes 

Grups dels 
quals 

provenen els 
alumnes 

Professional 
responsable 

Espai on es 
realitza 

l’activitat 

     

Curs Dia Hora Format Observacions 

1r ESO 03/09/20 19:00 
20:30 

presencial part general + tutoria 

2n, 3r i 4t ESO 24/09/20 20:00 telemàtic abans reunió d’AMPA 

Batxillerat 24/09/20 20:00 telemàtic part general + tutoria 

Cicles 8/10/20 20:00 telemàtic part general + tutoria 

Òrgans Format de la reunió Periodicitat 

Equip Directiu presencial setmanal 

Equip Coordinació presencial setmanal 
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Pla d’Actuació COVID-19 

Atenció a la Diversitat presencial setmanal 

Equip docent telemàtica/presencial quinzenal 

Reunió caps de 
departament 

telemàtica/presencial mensual 

Claustres telemàtica/presencial trimestral 

Consell Escolar telemàtica/presencial trimestral 

Reunió departament telemàtica/presencial setmanal 

Altres (projectes, 
xarxes…) 

telemàtica - 
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3.- Organització d’horaris i gestió 
d’entrades i sortides 

3.1.- Entrades i sortides: Horaris i circuits 
El portal del centre s’obrirà a les 8.10 per permetre l’entrada dels alumnes que arribaran               
al centre amb mascareta i seguiran el circuit indicat, segons el seu curs, fins arribar a                
l’aula que també estarà oberta. 

3.1.1.- Circuit entrada aules B1 a B10
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3.1.2.- Circuit entrada aules 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 i 15 

3.1.3.- Circuit entrada aules S1, S2, S3 i EM 
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3.1.4.- Circuit entrada aules biblioteca, P1, P2, laboratoris, tecnologia, 
10, 11, taller administratiu  

3.1.5.- Circuit entrada aules S4, S5 i S6 
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3.1.6.- Circuit entrada aules 5, 6, 7, 8 i 9 
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3.2.- Patis 
La distribució de patis per cursos serà la següent: 
 

 
Es preveu un sistema de rotació setmanal per tal que els alumnes d’ESO no estiguin tot                
el curs en la mateixa zona i tots els alumnes puguin fer ús de les pistes.  
 
A cada hora de pati hi haurà tres professors assignats per control·lar que es compleixin               
les mesures de seguretat (ús de la mascareta). Aquests professors es distribuiran a la              
zona de les pistes, zona al costat dels barracons i interior de l’edifici. 
 
Els alumnes durant el pati hauran d’anar a la zona indicada a esmorzar, segons la               
zonificació feta. 
  

 

 

 

 
Pla d’Actuació COVID-19 

Nivell Hora del pati Zona 

1r ESO 10:20 - 10:40 
12:30 - 12:50 

pista de dalt 

2n ESO 10:20 - 10:40 
12:30 - 12:50 

barracons 

3r ESO 11:15 - 11:55 pista de dalt 

4t ESO 11:15 - 11:55 barracons 

Batxillerat 11:15 - 11:55 exterior 

Cicles Formatius 10:20 - 10:40 
12:30 - 12:50 

exterior 
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4.- Pla d’actució en cas de detectar un 
possible cas de COVID-19 

4.1.- Llista de comprovació de símptomes 
Les famílies i alumnes majors d’edats signaran en el moment d’iniciar el curs una              
declaració responsable conforme si l’alumne o algun familiar tenen símptomes          
compatibles amb la COVID-19, no assistiran al centre (Annex 4). També es            
proporcionarà un checklist a les famílies perquè abans de sortir de casa valorin amb              
aquesta llista de comprovació (Annex 5) si l’alumne pot assistir al centre. 

4.2.- Detecció i seguiment de possibles casos COVID-19 
La detecció i seguiment de casos es farà seguint el protocol establert en el document               
Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius publicat el dia 13 d’agost al portal de               
centres. L’algorisme resum de la gestió dels possibles casos és el següent: 
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1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un          
centre educatiu que presentin símptomes es posaran en contacte telefònic amb el            
seu CAP de referència per a una valoració clínica. 

2. Els professionals sanitaris del CAP de referència decidiran si fer o no una prova              
PCR. 

3. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de             
serveis d’un centre educatiu es realitzi una prova PCR ho haurà d’informar al/a             
la director/a del centre educatiu. El/La director/a de centre educatiu activa el            
TRAÇACOVID 

4. El/la director/a de centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre. 
5. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials,          

inspecció educativa i serveis centrals de Salut Pública. 
6. El gestor COVID del CAP comença la recollida de contactes de l’àmbit familiar             

que introduirà al programa “COVID Contacts” i ho registrarà com a “cas            
escolar”. 

7. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial prioritzarà          
el cas. 

8. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica          
el cas sospitós al Servei Territorial d’Educació 

9. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica          
el cas sospitós al centre educatiu i recull els contactes estrets del grup de              
convivència estable del cas sospitós. 

10. El/La director/a de centre educatiu verifica que el cas estigui registrat al            
TRAÇACOVID, si no ho està, introdueix les dades al TRAÇACOVID. 

11. Si el resultat de la PCR és negatiu, la persona afectada o la família rebrà la                
informació a través del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal             
sanitari. 

12. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un          
centre educatiu informen del resultat negatiu al director/a del centre educatiu. En            
qualsevol cas, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el          
resultat de la prova als Serveis Territorials d’Educació i aquests al centre            
educatiu. 

13. El/la director/a de centre educatiu registra el resultat negatiu al TRAÇACOVID. 
14. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials,          

inspecció educativa i serveis centrals de Salut Pública. 
15. Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o la família rebrà la                

informació a través del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal             
sanitari. 

16. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un          
centre educatiu informen del resultat positiu al/a la director/a del centre educatiu.            
En qualsevol cas, el gestor COVID comunica el resultat de la prova als Serveis              
Territorials d’Educació i al centre educatiu. 

17. El/La director/a de centre educatiu registra el resultat positiu al TRAÇACOVID. 
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18. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials,          
inspecció d’Educació i serveis centrals de Salut Pública. 

19. Els serveis centrals d’Educació publiquen la visualització de dades de casos           
escolar per municipi. 

20. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica          
el resultat positiu al Servei territorial d’Educació., 

21. El Servei Territorial d’Educació informa a/ls l’Ajuntament/s del cas positiu. 
22. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica          

el resultat al centre educatiu. 
23. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial pren les mesures d’aïllament i           

les comunica al centre educatiu i als Serveis Territorials del Departament           
d’Educació 

 
 
Els espais i responsables del centre en els diferents casos potencials són els següents 
 

 

 

 

 
Pla d’Actuació COVID-19 

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 

ESO i  Aula COVID  Equip directiu Coordinador Director 
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Per tal de fer un correcte seguiment dels casos s’utilitzarà l’aplicació TRAÇACOVID            
tal com marquen les instruccions. 
 

5.- Pla de ventilació, neteja i desinfecció 
Es dotarà de gel hidroalcohòlic per rentar les mans i de solució desinfectant en tots els                
espais del centre (despatxos, aules, laboratoris...). De manera general, qualsevol persona           
del centre es rentarà les mans i netejarà el seu espai en el moment de la sortida del seu                   
lloc de treball. A part del lloc de treball, cal tenir en compte els altres elements que es                  
detallen a continuació. 

5.1.- Espais 

5.1.1.- Espais generals 
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Batxillerat (antiga aula de   
convivència) 

de curs 

Cicles 
Formatius 

Aula COVID Equip directiu Cap de  
departament 

Director 

Espai Abans 
ús 

Despré
s ús 

Diàri
amen

t 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
alment 

Responsable 

Ventilació espais    3  consergeria 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

   ✔  neteja 

Baranes i 
passamans 
d’escales i 
ascensors 

   ✔  neteja 

Bancs    ✔  neteja (després 
1r pati i final de 

la jornada) 
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5.1.2.- Secretaria i consergeria 

5.1.3.- Despatxos 

5.1.4.- Departaments i sala de professors 
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Espai Abans 
ús 

Despré
s ús 

Diàri
amen

t 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
alment 

Responsable 

Ventilació espais    3  PAS 

Telèfons    ✔  PAS 

Ordinadors    ✔  PAS 

Fotocopiadora    ✔  PAS 

Superfícies 
taulells i 
mostradors 

   ✔  neteja 

Taules    ✔  PAS 

Cadires     ✔ neteja 

Espai Abans 
ús 

Despré
s ús 

Diàri
amen

t 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
alment 

Responsable 

Ventilació espais    3  professorat 

Telèfon    ✔  professorat 

Ordinador, 
sobretot teclats i 
ratolins 

   ✔  professorat 

Superfícies taules    ✔  professorat 

Cadires     ✔ neteja 

Espai Abans 
ús 

Despré
s ús 

Diàri
amen

t 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
alment 

Responsable 
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5.1.5.- Aules 

5.1.6.- Laboratoris i tallers 
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Ventilació espais    3  professorat 

Telèfon ✔ ✔    professorat 

Ordinador, 
sobretot teclats i 
ratolins 

✔ ✔    professorat 

Superfícies taules ✔ ✔    professorat 

Cadires   ✔   neteja 

Espai Abans 
ús 

Despré
s ús 

Diàri
amen

t 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
alment 

Responsable 

Ventilació espais    3  professorat/alum
nat 

Ordinador aula  ✔    professorat 

Ordinadors 
portàtils 

 ✔    professorat/alum
nat 

Superfícies taules  ✔    professorat/alum
nat 

Cadires  ✔    professorat/alum
nat 

Espai Abans 
ús 

Despré
s ús 

Diàri
amen

t 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
alment 

Responsable 

Ventilació espais    3  professorat/alum
nat 

Ordinador aula  ✔    professorat 

Ordinadors 
portàtils 

 ✔    alumnat 
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5.1.7.- Gimnàs 

5.1.8.- Música 

5.1.9.- Menjador 
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Superfícies taules  ✔    professorat/alum
nat 

Cadires  ✔    professorat/alum
nat 

Aixetes   ✔   neteja 

Material 
laboratori o taller 

 ✔    professorat/alum
nat 

Espai Abans 
ús 

Despré
s ús 

Diàri
amen

t 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
alment 

Responsable 

Ventilació espais    3  professorat/alum
nat 

Ordinador aula  ✔    professorat 

Material educació 
física 

 ✔    professorat/alum
nat 

Espai Abans 
ús 

Despré
s ús 

Diàri
amen

t 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
alment 

Responsable 

Ventilació espais    3  professorat/alum
nat 

Ordinador aula  ✔    professorat 

Instruments 
musicals 

 ✔    professorat/alum
nat 

Espai Abans 
ús 

Despré
s ús 

Diàri
amen

t 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
alment 

Responsable 
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5.1.10.- Lavabos 
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Ventilació espais    3  cuina 

Superfície on es 
prepara el menjar 

✔ ✔    cuina 

Plats, gots, 
coberts 

 ✔    cuina 

Fonts d’aigua    ✔  cuina 

Taules ✔ ✔    usuaris 

Taulells  ✔    cuina 

Utensilis de cuina  ✔    cuina 

Taules per a usos 
diversos 

✔ ✔    cuina 

Terra    ✔  cuina 

Espai Abans 
ús 

Despré
s ús 

Diàri
amen

t 

>1 
vegada 
al dia 

Setman
alment 

Responsable 

Ventilació espais    3  PAS 

Rentamans    ✔  neteja (final pati 
i final de la 

jornada) Inodors    ✔  

Terra i altres 
superfícies 

   ✔  

Dutxes  ✔    neteja 

Cubells de brossa 
o compreses 

  ✔   neteja 
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5.2.- Gestió de residus 
Els mocadors i el paper per a l’assecat de mans serà d’un sol ús. Es llançaran en                 
contenidors amb bossa amb tapa i pedal que es trobaran en els diferents lavabos. A               
l’aula es llançaran a la paperera de paper. 
 
A l’aula COVID es posarà un contenidor de rebuig especial per llençar tot el material               
d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus d’higiene. 
 
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà la               
bossa amb tot el material utilitzat a l’espai de l’aula COVID (antiga aula de              
convivència) on s’haurà aïllat la persona. Aquesta bossa tancada s’introduirà en un            
segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. En aquest espai hi haurà una                
paperera amb tapa. 

6.- Mecanismes de seguiment 
El director, junt amb l’equip directiu i de coordinació, és el responsable del compliment              
de totes les indicacions que es contemplen en aquest pla. 
 
Els indicadors de seguiment seran els indicadors relacionats amb la convivència i            
satisfacció d’alumnes, famílies i professors dels processos: 
 

● C02-EA-ESO-Desenvolupar EA de l’ESO 
● C03-EA-BAT-Desenvolupar EA del Batxillerat 
● C04-EA-FP-Desenvolupar EA de la FP 

 
Mensualment es revisarà el pla en la reunió de coordinació i la reunió de caps de                
departament per tal d’afegir propostes de millora. 
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N.millor
a 

Problema Proposta millora Data 
implantació 

1 Els alumnes de 2n d’ESO que han 
fet francès a 1r no tenen la 
possibilitat de continuar-lo. 
Diverses famílies han exposat la 
preocupació davant aquest fet. 

A l’inici de curs s’establirà un 
sistema de classes online i es 
prepararà l’horari d’aquests 
alumnes per a reprendre la 
matèria de francès en format 
presencial en el moment en que 
les indicacions del Departament 
d’Educació i Salut ho permetin. 

14/09/20 
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7.- Control de canvis 
 

 
  

 

 

 

 
Pla d’Actuació COVID-19 

Versió Data 
d'aprovació 

Canvis 

V1 
 

23/09/2020 Aprovació 

V2 23/11/2020 S’afegeix l’apartat 1.3 
Es modifica la distribució de les zones dels 
grups als patis 

V3 11/01/2021 Es defineixen nous models de 
semipresencialitat a l’apartat 1.3 i s’afegeix un 
calendari d’aplicació 
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Annex 1.- Model Programació Unitat 
Didàctica 
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Annex 2.- NOFC COVID-19 (alumnes) 

1.- Entrada 
● Es prohibeix l’entrada al centre a qualsevol alumne/a que presenti simptologia           

COVID. 
● L’alumnat haurà de portar el seu kit COVID: dues mascaretes, un gel            

hidroalcohòlic i una ampolla d’aigua d’ús individual. 
● L’ús correcte de la mascareta és obligatori en tot el recinte escolar i durant tot               

l’horari lectiu. En cas que l’alumnat es no porti la mascareta o bé se li faci                
malbé durant l’horari lectiu, podrà anar a consergeria a comprar una mascareta            
(1€) 

● El portal del centre i les aules estaran obertes a partir de les 8:10h de manera que                 
caldrà entrar a l’institut i seguir el circuit que s’haurà informat a tutoria fins              
arribar dins de l’aula. En els passadissos i escales es demana circular per la              
dreta. 
 

2.- Aula 
 

● En el moment d’entrar a l’aula caldrà rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 
● En el moment de la sortida de l’aula caldrà netejar la taula, cadira i el material                

utilitzat  amb el desinfectant que hi haurà a cada classe. 
● Les taules estaran situades en una posició determinada de l’aula indicada amb un             

gomet al terra. En cada taula hi haurà el nom de l’alumne i sempre caldrà seure                
en el mateix lloc de l’aula.  

● Si a l’aula hi ha alumnes de dos grups de tutoria, hauran d’estar separats 1,5 m.  
● Després d’utilitzar el material de laboratoris, tallers i d’educació física, caldrà 

netejar-lo utilitzant el desinfectant de l’aula. 

3.- Pati 
● Caldrà sortir a la zona indicada del pati, sempre amb mascareta. 
● Les zones del pati es canviaran setmanalment per tal que tots els cursos puguin              

jugar a les pistes. 
● L’alumnat ha d’esmorzar a l’espai indicat en el pati del seu grup estable. 
● Els alumnes de postobligatòria hauran de sortir del centre en les hores d’esbarjo. 
● Si plou caldrà quedar-se a l’aula durant l’hora d’esbarjo, excepte els alumnes de             

post-obligatòria que podran sortir del centre. 
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● Els alumnes no podran beure directament de les fonts. Hauran de reomplir la             
seva ampolla d’aigua. 

 

4.- Lavabos 
● Cal rentar-se les mans abans i després d’utilitzar els lavabos 
● Cal respectar l’aforament indicat a les portes d’accés als lavabos. 

5.- Sortida 
● Cal desinfectar l’espai abans de sortir de l’aula. 
● Cal seguir el circuit indicat per arribar a la sortida del centre 

 

6.- Disciplina 
● Es considerarà incidència l’incompliment de les normes relacionades amb el 

COVID-19 de manera intencionada: no fer ús correcte de la mascareta, no 
respectar la mobilitat indicada dins el centre, no respectar el protocol de neteja 
específic dels diferents espais, barrejar-se amb altres grups estables... 

●   
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Annex 3.- NOFC COVID-19 (professorat 
i PAS) 
Aquestes normes d’organització i funcionament s’afegeixen a les que ja existeixen en la             
versió vigent de les NOFC (veure Gestor Documental) 
 

1.- Entrada 
● L’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte escolar i durant tot l’horari               

lectiu.  
● El portal del centre i les aules estaran obertes a partir de les 8:10h de manera que                 

caldrà seguir els circuits d’accés. 
● Caldrà rentar-se les mans utilitzant el gel hidroalcohòlic cada vegada que s’entri            

a l’aula. 

2.- Aula 
● Cal rentar-se les mans abans de començar la classe amb el gel hidroalcohòlic             

que es trobarà a l’aula. 
● Si s’utilitza l’ordinador, cal netejar-lo després del seu ús amb el desinfectant que             

es troba a l’aula. 
● Caldrà assegurar-se que les finestres i si pot ser la porta estiguin obertes durant              

la classe. Els mesos d’hivern, caldrà ventilar entre classe i classe. 
● Caldrà deixar les portes de les aules sempre obertes, menys a última hora. 
● Els alumnes han de seure sempre en el mateix lloc de l’aula. La disposició de les                

taules es marcarà al terra. 
● En el cas de matèries que barregin alumnes de dos grups diferents, aquests             

hauran d’estar separats 1,5 metres.  

3.- Disciplina 
● No es pot deixar sortir un alumne de l’aula per anar a buscar quelcom als               

departaments, consergeria… 
● No es pot enviar l’alumnat a l’aula de convivència i reflexió, perquè serà l’aula              

COVID. En cas que s’incompleixin les normes i calgui fer sortir l’alumnat de             
l’aula, l’espai serà al passadís. Si la incidència és molt greu es pot portar              
l’alumne/a davant del despatx de direcció. 

● Es considerarà incidència l’incompliment de les normes relacionades amb el          
COVID-19 de manera intencionada: no fer ús correcte de la mascareta, no            
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respectar la mobilitat indicada dins el centre, no respectar el protocol de neteja             
específic dels diferents espais, barrejar-se amb altres grups estables... 
 

4.- Guàrdies 
● Durant l’hora de guàrdia, els professors caldrà que facin una ronda per            

passadissos de l’edifici i de barracons. 
● Durant les guàrdies de pati caldrà controlar que els alumnes esmorzin en grups             

estables a l’espai habilitat. En cas de pluja, els alumnes romandran a l’aula i els               
professors de guàrdia de pati faran ronda pels passadissos. 

● Cada equip docent establirà un calendari de guàrdies rotatives pels dilluns a la             
tarda de 15:45 a 17h per atendre els alumnes sancionats. 

5.- Sala de professors i departaments 
● L’aforament a la sala de professors estarà limitat a 10 persones.  
● En els departaments caldrà mantenir la distància de seguretat. 
● Caldrà netejar l’espai de treball abans i després d’utilitzar-lo. 
● Abans d’utilitzar un ordinador de la sala de professors o departament, cal            

netejar-lo utilitzant el desinfectant que hi haurà a la sala de professors o             
departament. 

6.- Altres 
● Cal evitar les reunions presencials amb persones de fora del centre i es recomana              

fer-les telemàticament. 
● En cas de fer entrevistes presencials, l’espai habilitat serà el despatx de sota             

l’escala. 
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Annex 4.- Declaració responsable 
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Annex 5.- Llista de comprovació de 
símptomes 
 
Si no et trobes bé, marca amb una creu quins d’aquests símptomes tens 
 

 
 
Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marca amb una creu quins 
d’aquests símptomes presenta: 
 

 
 
Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu venir a l’institut i que us poseu en 
contacte amb el centre per comunicar-ho. 
 
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, posa’t en contacte telefònic 
amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truca al 061 
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