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1. INTRODUCCIÓ I DIAGNOSI 
 
El pla que a continuació es descriu explica l’organització de l’INS Salvador Espriu             
d’acord amb les instruccions rebudes pel Departament d’Educació per tal de poder            
mantenir la presencialitat de tot l’alumnat malgrat que la situació de pandèmia            
continuï. 
 
Aquesta organització es mantindrà al llarg de tot el curs malgrat la situació pugui              
canviar en sentit positiu. Les raons de no tornar a la situació de normalitat              
organitzativa rauen en el fet que comportaria més problemes recuperar la situació de             
normalitat que no pas mantenir la de contingència. Tanmateix, si la situació millorés             
es poden relaxar algunes de les mesures com el fet de no permetre l’alumnat de               
diferents grups tenir relació entre ells dins del centre. 
 
En aquest pla s’explica bàsicament l’organització de l’alumnat i del professorat i les             
mesures sanitàries que s’adoptaran per garantir la seguretat de tothom. 
 
Aquesta versió tot i seR definitiva, pot patir canvis si la situació de cada moment ho                
requereix. 
 
aquest pla formarà part de la PGA d’enguany 
 

2. MESURES GENERALS 
 
Són les mesures que, de forma general, adoptarà l’alumnat, professorat i personal            
administratiu i de serveis mentre duri la situació de pandèmia. 
 

● Mascaretes: se’n farà ús sempre per part del professorat i del personal del             
centre. L’alumnat ho farà en tot aquell moment que comporti desplaçament           
dins del centre i durant les entrades i sortides. També quan en una             
assignatura hi hagi de conviure alumnat de més d’un grup. 
 

● Rentat de mans: totes les aules disposaran d’un dispensador de gel           
hidroalcohòlic i de tovalloletes. El rentat de mans ha de ser freqüent i es farà               



 

sota la supervisió del professorat. També hi haurà dispensadors a altres           
espais que puguin ocupar alumnat, professorat, PAS o visites. 
 

● L’alumnat haurà de romandre dins de la seva aula sense la possibilitat de             
sortir al passadís sense autorització. 
 

● Presa de temperatura. Es prendrà la temperatura a l’alumnat de forma           
rotatòria seguint la programació següent: 
 

○ 1r d'ESO dilluns i dijous a les 8h 
○ 2n d'ESO dilluns i dijous a les 9h 
○ 3r d'ESO dimarts i divendres a les 8h 
○ 4t d'ESO dimarts i divendres a les 9h 
○ 1r de BATX dimecres a les 8h 
○ 2n de BATX dimecres a les 9h 

 
Aquesta programació es canviarà trimestralment per a evitar que siguin les           

mateixes classes que es vegin afectades. 
 

● Es limitarà l’aforament a la sala de professorat 
 

● Es vetllarà perquè les conserges i el personal administratiu disposin en els            
seus respectius espais de treball de les mesures de seguretat necessàries:           
mampares, gel, mascaretes, etc. 
 

● No es podrà fer ús dels armaris de l’alumnat dels passadissos per tal             
d’evitar sortides de l’aula. Les aules romandran tancades amb clau quan no hi             
hagi ningú. 

 
● L’alumnat haurà de portar el seu material propi i no el podrà compartir. 

 
● L’alumnat que presenti símptomes que poden ser identificats com a covid 19            

romandrà al vestíbul de Glòries mantenint la distància de seguretat fins que el             
professorat de guàrdia pugui gestionar el seu retorn a casa prèvia informació            
a la família. 

● Es dispensarà a professorat i PAS els EPIs que l’administració ens           
proporcioni 

 



 

 
● Es vetllarà perquè totes les instal·lacions del centre estiguin ventilades          

freqüentment. Això inclou principalment, aules despatxos i passadissos. 
 

● En els pocs espais que hem considerat necessari compartir s’hauran de           
netejar el mobiliari personal i els estris que s’hagin pogut fer servir per part de               
l’alumnat i sota la supervisió del professorat. 
 

● Durant els primers dies de classe s’informarà l’alumnat de tots els           
protocols de seguretat establerts i del seu obligatori compliment. 
 

● Els lavabos romandran oberts. Cada nivell en tindrà uns d’assignats no           
podent fer-ne ús d’uns altres. Les sortides als lavabos en hores de classe             
saeran autoritzades pel professorat i mai entre hores. 

 
 

3.MARC HORARI  
El quadre següent descriu la distribució general de l’horari: 
 

 
Cursos 
senars Cursos parells  

Entrada 7:45 a 8:00   

Classe 1 8:00 8:40 a 8:55 Entrada 

Classe 2 8:55 8:55 Classe 1 

Classe 3 9:50 9:50 Classe 2 

PATI 10:45 10:45 Classe 3 

Classe 4 11:15 11:40 PATI 

Classe 5 12:10 12:10 Classe 4 

Classe 6 13:05 13:05 Classe 5 

Sortida 14:00 14:00 Classe 6 



 

  14:55 Sortida 
 
Es fan dos horaris que funcionen de forma paral·lela per evitar moure tot l’alumnat              
(aproximadament 700 alumnes) alhora en entrades sortides i patis. 
 
Això vol dir que els moviments es fan sempre amb la meitat de l’alumnat (350               
alumnes) que entren i surten per portes diferents la qual cosa redueix a la meitat,               
125, l’alumnat que es mou alhora que coincideix amb els diferents nivells. 
 

4. ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES 
 
Els cursos senars (1r, 3r d'ESO i 1r de Batx.) entren en intervals diferents i portes                
diferents entre les 7:45 i les 8:00 h. Fan recorreguts diferents per passadissos             
diferents marcats amb colors a terra. 
Tenen el pati de 10:45 a 11:15 h. L’alumnat de 3r i 1r de Batx. pot sortir al carrer si té                     
autorització de la família. En cap moment l’alumnat de diferents nivells es troba als              
passadissos. La sortida i entrada es fa de forma esglaonada. 
La sortida en finalitzar les classes es fa a les 14:00 h de forma esglaonada i per                 
portes diferents. Cada nivell fa un itinerari assenyalat per passadissos diferents fins            
al carrer. 
 
Els cursos parells (2n, 4t d’ESO i 2n de Batx.) entren en intervals diferents i portes                
diferents entre les 8:45 i 8:55. Fan recorreguts diferents per passadissos marcats            
amb colors. 
Tenen el pati de 11:40 a 12:10 h. L’alumnat de 4t i 2n de Batx. pot sortir al carrer si                    
té autorització de la família o és major d’edat. En cap moment l’alumnat de diferents               
nivells es troba als passadissos. La sortida i entrada es fa de forma esglaonada. 
La sortida en finalitzar les classes es fa a les 14:55h de forma esglaonada i per                
portes diferents. Cada nivell fa un itinerari diferent per passadissos diferents fins al             
carrer. 
 
4.1 1r a 3r d’ESO 
 
Es fan 5 grups de 24 alumnes que conviuen sempre a la mateixa aula. 
 



 

Els 1rs ocupen les aules 101 a 105 
Els 2ns ocupen les aules 106 a 110 
Els 3rs ocupen les aules 207 a 210 i 001 
 
Els diferents nivells utilitzen exclusivament els passadissos i escales més propers tot            
intentant que cap nivell hagi de compartir recorreguts en el mateix moment 
 
Fan una hora desdoblada de laboratori, taller i anglès amb la meitat de l’alumnat (12               
aprox.). Es tindrà cura de netejar els espais que ocupin abans d’entrar i després de               
sortir. El personal de neteja hi donarà suport si es requereix. 
El professor que hagi d’ocupar un espai diferent a l’aula amb un grup desdoblat anirà               
a recollir l’alumnat a la seva aula i l’acompanyarà fins a l’espai que hagi d’ocupar. En                
acabar els tornarà a acompanyar cap a classe després d'haver netejat l'espai. 
 
Les dues hores optatives es desglosaran en una hora de lectura i una d’optativa              
que s’oferirà als diferents grups en funció de la disponibilitat horària dels            
departaments. Es prioritzarà la competència digital i social, l’orientació, l’organització          
personal i les tècniques d’estudi. 
 
L’alumnat de 2n i 3r que havia fet segona llengua estrangera el curs anterior farà               
una hora d’aquesta llengua en aquesta franja d’optativa. Com serà alumnat provinent            
de grups diferents, es farà a l’auditori per poder mantenir una distància prudencial i              
amb mascareta. 
 
4.2 4t d'ESO 
 
Es faran 6 grups de 20 alumnes per itineraris segons la tria de l’alumnat: 2 científics,                
2 socials, 1 tecnològic i un per a cicles. 
 
Ocupen les aules 201 a 206 
 
No hi ha desdoblaments; per tant l’alumnat roman a la mateixa aula sempre. 
 
L’optativa de la franja 3 (3h). Es barregen alumnes de grups diferents. Si pot ser, la                
farem presencial prenent les mesures oportunes. Un grup de franja 3 només podrà             
sortir d’un màxim de tres grups. Es mantindrà en tot moment la distància i es farà ús                 
de mascareta.  
 



 

Si la situació ho demana es farà una hora presencial sense barrejar grups i la resta                
virtual. Aquesta matèria se situarà en hores finals d’horari per si s’acabés fent tota              
virtual. 
 
4.3 Religió 
 
S’ajunta alumnat de més d’un grup. Es farà a l'auditori mantenint les distàncies i              
amb mascareta. 
 
4.4 1r de Batxillerat  
 
De tres línies fem 4 grups per modalitats: 1 social, 1 social i humanístic, 1 científic i 1                  
tecnològic. Tot es fa presencial. Doblem optatives per evitar que l’alumnat de            
diferents grups es barregi; per tant, seran sempre grups estancs tot i que en alguna               
optativa alguns alumnes aniran a una altra aula que caldrà mantenir neta en entrar i               
sortir. Ocupen les aules 009, 010, S06 i S07 
 
4.5 2n de Batxillerat 
 
Com a primer, fem quatre grups per modalitats. Es poden impartir totes les optatives              
de forma separada sense barrejar tret de la Física II i la Química II que es farà amb                  
l’alumnat del científic i del tecnològic. Tanmateix es considera que formen part del             
mateix grup: el batxillerat científico-tècnic amb uns 38 alumnes.  
Per a garantir que l’alumnat de l'humanística-social pugui triar totes les optatives de             
les seves especialitats respectives tot respectant els grups estancs, s’impartiran          
unes classes presencials (3 hores setmanals per a Hª de l’Art i Geografia i 2 per a                 
Cultura Audiovisual) les hores que falten per a completar el currículum (1 h setmanal              
per a Hª de l’Art i Geografia i 2 per a Cultura Audiovisual) es proposaran feines                
presencials i pautades que l’alumnat haurà de resoldre a través d’una plataforma            
(Classroom, Moodle) Les feines s’hauran de fer i lliurar quan indiqui el professorat.             
Per a aquestes feines l’alumnat disposarà en tot moment d’una aula amb ordinadors             
i connexió a internet. El professorat atendrà consultes de l’alumnat per correu            
electrònic o de forma presencial si el seu horari ho permet. Ocupen les aules 002,               
003, 004, 007. 
 
 
 
 



 

4.6 Educació Física 
 
Les classes es faran prioritàriament en espais oberts: pistes del centre, parc del Clot              
i plaça de les Glòries. S’utilitzarà el gimnàs de forma puntual si és necessari i es                
mirarà també de poder fer ús d’instal·lacions municipals si la situació ho permet. 
Els vestidors es podran fer servir per torns de 5 alumnes només per a canviar-se en                
acabar l’activitat. Després caldrà netejar l’espai. 
 

5. ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE     
SUPORT EDUCATIU 

 
L’alumnat amb necessitats específiques s’atendrà dins de l’aula per part de           
professorat, tutors i orientadores.  
 
L'alumnat de l’aula d’acollida es traurà quan sigui possible per poder treballar amb             
ells sempre mantenint les mesures de seguretat. 
 

6. ENTRADES I SORTIDES 
 
Es faran sempre esglaonades i amb itineraris diferents perquè els nivells i grups no              
coincideixin. S’aprofitaran els diferents accessos per facilitar-ne l’efectivitat. 
 
Es mantindran intervals prudencial de temps perquè els grups no s’ajuntin. Els            
itineraris estan marcats en colors perquè l’alumnat circuli per els passadissos           
establerts 
 

7. ESBARJO 
 
D'acord amb el marc horari, es fan dos patis per tal de dividir l’alumnat en dos grups:                 
nivells parells i senars que sortiran en dos patis de mitja hora consecutius. Per tant,               
els esbarjos es faran amb la meitat de l’alumnat: 350 aproximadament. 
Depenent de la situació es prendran mesures diferents: 



 

 
● En cas que la situació sigui complicada s’esmorzarà a les aules i després es              

podrà sortir al pati amb mascareta. Hi haurà zones segregades per als grups             
estancs. 

● Si la situació és més relaxada es farà el pati amb la normalitat que permeti la                
situació concreta. 

● No es podran fer jocs de pilota ni totes aquelles activitats que impliquin             
contacte entre persones. 

● L’alumnat a partir de 3r d’ESO que compti amb autorització, sortirà al carrer             
on haurà de servar les mesures de seguretat que en aquell moment siguin             
vigents per a la ciutadania. 

 

8. REUNIONS 
 
Equip directiu 
Consell de direcció 
Reunió de coordinadors 
Reunió de tutors 
Reunions de la comissió d’atenció a la diversitat 
Reunions de departament 
Reunió d’equips docents 
Reunions dels diferents projectes 
Juntes d’avaluació  
Claustres 
 
Es prioritzaran les reunions virtuals per a evitar el contacte entre el professorat             
sobretot quan les reunions siguin molt nombroses. Totes aquelles a les quals es             
convoquin més de 6 persones es faran de forma virtual. L’hora de reunions de tarda               
serà dimecres a les 16:30 h. 
 
Les reunions individuals de seguiment amb les famílies es faran preferentment           
per telèfon, correu electrònic o videoconferència. En cas de fer una trobada            
presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. Les reunions de famílies            
d’inici de curs o d’altres es faran prioritàriament per videoconferència. 
 



 

9. SORTIDES PROGRAMADES 
 
No hi ha previst de fer sortides en aquest moment però, en cas que es consideri de                 
programar-ne alguna, s’organitzarà d’acord a la situació del moment i tenint en            
compte les mesures de seguretat necessàries. 
 

10. EXTRAESCOLARS 
 

● Queden anul·lades les activitats extraescolars de centre per a aquest curs. 
● S’autoritzen les que organitza l’AFA sota la seva supervisió i responsabilitat i            

sempre que siguin en espais exteriors o interiors controlats. 
 

11. SERVEI DE NETEJA 
 
És responsabilitat de tota la comunitat educativa mantenir els espais que s’utilitzin            
nets i desinfectats. Tanmateix hi haurà servei de neteja durant tot el matí (1 operari) i                
a la tarda (2 operaris). Caldrà concienciar l’alumnat perquè tingui cura del seu espai              
propi (aula de tutoria) i d’aquells que esporàdicament pugui utilitzar. 
 

● L’ús dels lavabos serà controlat i es mantindran nets pel personal de neteja              
mentre hi hagi activitat al centre. 
● No es pot utilitzar la font del pati. Es recomana que els alumnes portin una                
ampolla d’aigua o una cantimplora. Tanmateix s'han instal·lat dues fonts de           
pedal a les plantes primera i segona. 
● Es mantindran tots els espais del centre ventilats. 
● Hi haurà cartells i infografies recordant la importància de seguir aquestes            
mesures de prevenció. 
● Es farà incidència especialment en tots aquells elements, superfícies o           
zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. 

 



 

12. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR      
UN CAS DE  COVID19 
 

●  En cas d’aparició de símptomes en un alumne present al centre: 
○ El docent que detecta el cas acompanya l’alumne/a al vestíbul de           

Glòries; tots dos han de dur mascareta quirúrgica. S’informarà l’Equip          
directiu 

○ Un professor de guàrdia avisa la família perquè l’alumne/a pugui sortir           
o el vinguin a buscar. Si presenta símptomes de gravetat es contactarà            
amb el servei de salut  

○ Es comunica el cas al referent COVID per a activar el protocol 
○ L’equip directiu entrarà les dades de l’alumne/a als dos aplicatius          

proposats: “Taçacovid” i “Alerta comunicació PCR positius” quan es         
disposi de les dades necessàries prèvia sol·licitud a la família.  

○  
● En cas d’aparició de símptomes en personal del centre: 

○ No assistir al centre o marxar-ne si la simptomatologia apareix mentre           
s’hi és. 

○ Informar-ne l’equip directiu i la coordinadora de riscos laborals. 
○ Posar-se en contacte amb el metge de capçalera. 
○ S’introduiran les dades del professor/a al “Traçacovid” en cas que          

s’hagi de fer PCR 

 

13. ACTUACIONS EN CAS DE CONFINAMENT 
● En cas de confinament d’un alumne 

○ L’alumne/e podrà seguir les classes a través de la plataforma virtual que cada 
professor hagi disposat: “Classroom” o “ Moodle” 

○ Sempre que sigui possible es connectarà la classe amb Meet perquè 
l’alumne/a pugui seguir-la en directe 

○ En tot cas, sempre, es proporcionarà feina a l’alumne/a perquè pugui seguir el 
curs sense problemes 

● En cas de confinament d’un grup 
○ El grup podrà seguir la programació del curs a través de la plataforma virtual 

que cada professor hagi disposat: “Classroom” o “ Moodle” 



 

○ Les classes passaran a ser virtuals 
● En cas de confinament de tot el centre 

○ Tota l’activitat passarà a ser virtual aprofitant l’experiència del curs passat 
 

14. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 

● S’evitarà en la mesura del possible l’atenció presencial. L’atenció es farà via mail o 
telefònica 

● El centre romandrà tancat a les tardes per la qual cosa, fora de l’horari de centre, 
només s’atendrà el correu electrònic 

● Tot allò que es pugui fer de forma virtual no es farà de forma presencial 
● En cas que la situació ho requereixi caldrà concertar hora de visita per resoldre 

tràmits administratius 
● Per poder parlar amb tutors o equip directiu de forma presencial, s’haurà de 

concertar hora de visita prèviament 
● Sempre que sigui possible, les reunions presencials amb famílies es faran al pati tot 

mantenint les mesures de seguretat establertes en cada moment 
 

 
 

 
 
 


