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1. Introducció 

Aquest pla d’organització bàsic, que ha estat aprovat pel Consell Escolar del dia             

7 de setembre de 2020, té en compte els següents documents: 

● Instruccions organitzatives 

● Instruccions sanitàries  

Cal dir que aquest pla intenta mantenir la línia pedagògica del nostre PEC, tenint              

en compte les mesures per reduir la transmissió del virus i per millorar la              

traçabilitat de casos i contactes, marcades pel Departament de Salut. D’altra           

banda, en el nou projecte de Direcció es fa èmfasi en les competències             

bàsiques de l’alumnat. Per tant perquè les proves surtin el millor possible i per              

garantir un ensenyament de qualitat en els dos últims cursos de l’ESO s’ha             

intentat que sigui el professorat especialista que imparteixi aquestes àrees          

(català, castellà, anglès, matemàtiques, tecnologia i ciències naturals) 

Aquest pla pretén assegurar el 100% de presencialitat en tots els seus estudis,             

tant de matí com de tarda. 
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2. Diagnosi 

A l’Institut l’Estatut de Rubí tenim els grups següents: 

● ESO (matí) 

 1r 2n 3r 4t 

Grups 4 3 4* 5* 
 

* un grup oficial menys (a més de disposar del grup de diversificació curricular              

EINA amb alumnes de 3r i 4t) 

● Batxillerat (matí) 

 1r ciències i 
tecnologia 

2n ciències i 
tecnologia 

1r humanitats 
i ciències 

socials 

2n humanitats 
i ciències 

socials 

Grups 1 1 1 1 
 

● Cicles 

○ Grau mitjà (matí i tarda) 

 1r SMX  
(matí) 

1r SMX  
(tarda) 

2n SMX  
(matí) 

2n SMX  
(tarda) 

Grups 1 1 1 1 
 

○ Grau superior (tarda) 

 1r ASIX 2n ASIX 1r DAM-L 2n DAM-L 

Grups 1 1 1 1 
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En total, doncs, tenim aquests grups: 

● Matí: 17 ESO, 4 BATX i 2 CFGM (sense comptar desdoblaments) 

● Tarda: 2 CFGM (sense comptar desdoblaments) i 4 CFGS 

Comptem amb aquests espais: 

 
  

 
Aules 

convencionals 

Aules específiques 

 
TOTAL Aules 

informàtica Laboratoris 
Tallers 
(ViP, 

Tecno) 

Altres espais 
(Biblioteca, aula 
de música, Sala 

de profes, 
Cantina) 

 (± 52m2) 19 3 2 1    25 

 (85-115m2)     1 4 5 

(25-30m2)      4 
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3. Organització dels grups estables 

Es contemplen grups classe estancs de ràtios ordinàries, és a dir, grups de             

convivència i socialització molt estables. Per tant no es barrejaran entre ells i             

cada grup tindrà una aula pròpia. A l’aula pròpia no entrarà cap més grup i a les                 

específiques hi haurà un protocol de neteja i desinfecció. A continuació s’explica            

com s’han format els grups en cada ensenyament: 

● ESO 

○ De 1r a 3r: 

■ Grup A: alumnat SIEI o alumnat de francès són al grup A 

■ Grup B: alumnat de religió i alumnat que necessita suport de la            

vetlladora 

■ Grup C: alumnat d’aula d’acollida 

■ Grup D: alumnat de francès (en el cas de 1r) 

○ L’alumnat de 4t d’ESO està agrupat segons l’itinerari que hagi triat, les            

optatives que hi havia a 4t s’han aplegades per itineraris (8h): 

 Itinerari 1 
(2 grups) 

Orientat per a l’alumnat que es      
decanta per estudis més tècnics i      
aplicats 

INFORMÀTICA (3h) 

TECNOLOGIA (3h) 

CULTURA CIENTÍFICA* (2h) 

 Itinerari 2 
Orientat per a l’alumnat que es      
decanta per estudis de 
l’àmbit científic 

FÍSICA I QUÍMICA (3h) 

BIOLOGIA I GEOLOGIA(3h) 

INFORMÀTICA* (2h) 

 Itinerari 3 
Orientat per a l’alumnat que es      
decanta per estudis de l’àmbit     
humanístic i de les ciències socials 

LLATÍ (3h) 

ECONOMIA (3h) 

FILOSOFIA* (2h) 

 Itinerari 4 
Orientat per a l’alumnat que es      
decanta per estudis de 
l’àmbit artístic i plàstic 

MUSICA (3h) 

VISUAL I PLÀSTICA (3h) 

ART CLÀSSIC* (2h) 

*Francès de continuïtat 
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Per tant a 4t només es barrejaran alumnes de grups estables diferents a             

francès i a religió, i ho faran mantenint les mesures de seguretat            

establertes per Salut. 

○ Els grups d’ESO només sortiran de l’aula pròpia per fer Educació Física o             

per fer desdoblaments a les aules específiques: 

■ 1r ESO: 

Ciències Naturals i Anglès Tecnologia i Català     EViP i Matemàtiques 

■ 2n d’ESO 

Ciències Naturals i EViP Matemàtiques i EViP    Tecnologia i Anglès 

■ 3r d’ESO 

Ciències Naturals i Matemàtiques Tecnologia i Anglès 

■ 4t d’ESO 

Física i Química i Biologia 

○ En tots els nivells hi ha dues hores d’una optativa que l’alumnat farà             

cadascú a la seva classe, sense barrejar-se per nivells i ja determinada.            

“L’optativa” que faran dependran del nivell i estan relacionades amb els           

projectes de centre: 

■ 1r d’ESO: Convivència 

■ 2n d’ESO: Escola Verda 

■ 3r d’ESO: Intercanvi 

■ 4t d’ESO: Punt lila 

○ L’equip docent de cada grup classe consta de 6 professors/es a 1r i 2n              

d’ESO i de 8 a 3r i 4t d’ESO (a excepció d’un grup de 4t que és de 9, a                    

causa dels itineraris, i del professorat de francès i religió). Això s’ha            

aconseguit fent que molts professors/es liderin projectes de dues àrees,          

partint d’àrees del mateix àmbit o d’àrees de diferents àmbits, però que ja             

es feien en el centre: 

■ Àmbit lingüístic: català i castellà (a 1r i 2n d’ESO) 

■ Àmbit social: ciències socials i anglès (a 1r i 2n d’ESO) 
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■ Àmbit científic tecnològic i matemàtic: ciències naturals, tecnologia i         

matemàtiques (es combinen dues àrees de les tres de 1r a 3r) 

■ Àmbit artístic: educació visual i plàstica i música 

■ Àmbit de l’educació física: educació física 

Continuarem tenint cotutories en tots els grups d’ESO, excepte en alguns           

de 4t que tenen un nombre d’alumnes més petit, segons l’itinerari triat. 

A continuació hi ha l’organització de grups d’alumnes, professionals i espais: 

Grups 
ESO Alumnes 

Docents PAE Espais 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

1r A 31 2 4   120 

Taller de 
tecnologi
a, aula 

de 
música, 

aula 
EVIP, 

Gimnàs, 
laboratori 
de FQ i 

laboratori 
de BG 

1r B 31 2 4 vetllador  121 

1r C 28 2 4  acollida 122 

1r D 32 2 4   123 

2n A 32 2 4  SIEI 210 

2n B 31 2 4 vetllador  211 

2n C 30 2 4  acollida 219 

3r A 24 2 6  SIEI 116 

3r B 24 2 6 vetllador  117 

3r C 23 2 6  acollida 118 

3r D 24 2 6   119 

4t A 17 1 7   206 

4t B 16 1 7   212 

4t C 32 2 6   213 

4t D 28 2 7   214 

4t E 18 1 7   215 

EINA 12 1 3   125 
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● Batxillerat 

○ L’alumnat està agrupat segons la modalitat que ha escollit: 

■ Ciències i tecnologia 

■ Humanitats i ciències socials 

○ Sortiran de l’aula pròpia per fer per fer Educació Física a 1r de BATX i per                

fer les matèries de modalitat en aules específiques o en aules concretes.            

Per tant les matèries de modalitat s’han organitzat com a subgrups dels            

grups estables. A 1r de Batxillerat també la tria de matèries de modalitat i              

específica s’ha reduït a la tria d’itineraris, barrant la possibilitat de barrejar            

alumnes i impulsant la possibilitat de cursar matèries per l’IOC:  

■ Modalitat de ciències i tecnologia 

Científic 

Química  

Biologia 

Física o Ciències de la Terra 

Tecnològic 

Física 

Tecnologia 

Química o Dibuix Tècnic 

 
 

■ Modalitat d’humanitats i ciències socials 

Humanístic 

Llatí 

Grec 

Literatura catalana o francès 

Social 

Matemàtiques aplicades a les CCSS 

Economia i organització d’empresa 

Literatura catalana o francès 
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A continuació hi ha l’organització de grups d’alumnes, professionals i espais: 

Grups BATX Alumnes 
Docents Espais 

Estable Temporal Estable Temporal 

1r A 35 1 11 300 130, gimnàs, 
taller 

tecnologia, 
laboratoris 1r B 23 1 10 101 

2n A 23 1 11 114 125 b, 
gimnàs, taller 

tecnologia, 
laboratoris 2n B 28 1 9 115 

 

● Cicles 

○ L’alumnat està agrupat segons el cicle que cursa: 

■ SMX (matí o tarda) 

■ ASIX 

■ DAM-L 

○ A grau mitjà sempre estan en el grup desdoblat i no canvien mai de classe.               

A grau superior s’uneixen dos grups per fer alguns mòduls (FOL i EiE: 1r              

d’ASIX i 1r de DAM, anglès: 1r de DAM i 2n de DAM)  

 

A continuació hi ha l’organització de grups d’alumnes, professionals i espais: 

Grups Cicles Alumnes 
Docents Espais 

Estable Temporal Estable Temporal 

1r SMX M1 20 2 4 208 --- 

1r SMX M2 20 2 4 209 --- 

1r SMX T1 22 1 5 208 --- 
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1r SMX T2 22 1 5 209 --- 

2n SMX M 20 1 3 207 --- 

2n SMX T 20 1 3 207 --- 

1r ASIX 18 1 5 117 300 

2n ASIX 20 1 5 118 --- 

1r DAM-L 18 1 6 119 300 

2n DAM-L 8 1 4 120 300 

 

4. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb          
necessitat específica de suport educatiu 

Per tal de facilitar la feina als professionals de suport educatiu (SIEI, aula             

acollida, vetlladora, educador educació especial) l’alumnat amb necessitats        

educatives especials derivades de limitacions molt significatives forma part de la           

SIEI i estarà agrupat sempre al grup A. Això permet que el professional pugui              

entrar a l’aula per fer tasques de suport o, excepcionalment, se’ls podrà endur a              

l’aula concreta que tenen assignada. 

La resta d’alumnat amb necessitats de suport educatiu (alumnes amb          

necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i       

socioculturals especialment desfavorides o alumnes amb risc d'abandonament        

escolar prematur) estan repartits per tots els grups, pensant en un sistema            

inclusiu. 
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5. Organització de les entrades i sortides 

Per tal d’evitar aglomeracions a les portes de l’institut habilitarem les 3 portes a              

l’exterior que tenim al centre i amb els fluxos de circulació portarà a l’alumnat a 3                

portes interiors diferents. (Annex 1) 

A més, contemplem entrades i sortides esglaonades: 

● Matí: 

Hora entrada 
Porta secundària  

c/ Flammarion 

Porta principal c/   

Flammarion 

Porta avinguda  

Estatut 

8h BATX i Cicles 3r 4t 

8.15h --- 2n 1r 
 

 

Hora sortida 
Porta secundària  

c/ Flammarion 

Porta principal c/   

Flammarion 

Porta avinguda  

Estatut 

14.25h --- 3r 4t 

14.40h BATX i Cicles 2n 1r 
 

● Tarda: Tot l’alumnat de CGFS entrarà i sortirà per la porta principal del carrer              

Flammarion 

Tot l’alumnat entrarà al centre amb mascareta, mantenint la distància de           

seguretat i es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic en entrar a l’aula, on hi               

haurà un dispensador. Farà el mateix quan sigui l’hora de marxar a casa. 
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6. Organització de l’espai d’esbarjo 

Per sortir al pati es farà el mateix procediment que quan se surt de l’aula, el                

professor/a que es troba amb un grup classe vetllarà perquè tot l’alumnat es             

desinfecti les mans amb el gel hidroalcohòlic, surti amb la mascareta posada,            

evitant aglomeracions. 

La sortida a l’esbarjo es farà per les portes interiors habilitades per cada nivell              

(sempre les mateixes, per no confondre l’alumnat). Els alumnes es distribuiran           

segons els espais designats, amb el professorat de guàrdia corresponent que           

intentarà vetllar per la distància de seguretat i l’ús obligatori de la mascareta,             

sempre que no s’esmorzi. (Annex 2) 

● Matí:  

○ 1r i 2n d’ESO: dues franges de patis de 10h a 10.25h i de 12.25h a 12.40h.  

○ 3r i 4t d’ESO: un únic pati de 11h a 11.40h.  

○ Batxillerat i CFGM: un únic pati de 11h a 11.40h, però surten fora de              

l’institut. 

● Tarda: una única franja de pati (de 18h a 18.30h) 

○ CFGS: surten fora de l’institut 

L’alumnat d’un grup estable, o una part d’ells, només es pot quedar a la seva               

pròpia aula sota la supervisió d’un professor. Els dies de pluja l’alumnat d’ESO             

es quedarà preferentment a l’aula sota la supervisió dels professors de guàrdia i             

només podrà anar de forma controlada als lavabos i a la cantina. 

7. Relació amb la comunitat educativa 

L’accés al centre educatiu només es pot fer en cas d’absència de            

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

malestar, diarrea...) i seguint les mesures de prevenció personal (ús de la            

mascareta, higiene de mans i distanciament físic). Tampoc no hi podran accedir            

les persones que es trobin en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en             
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període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna           

persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

Tota la comunitat educativa haurà rebut la informació necessària respecte les           

mesures de protecció i prevenció (organització de les entrades i sortides,           

organització del pati, pla de neteja i del pla d’actuació davant d’un cas sospitós) 

● Professorat i PAS 

Les persones que presentin condicions considerades de risc s’hauran de          

posar en contacte amb els Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 A més, tot el professorat coneixerà el pla de treball en confinament. 

● Alumnat 

En el cas de l’alumnat majors d’edat, haurà de signar la declaració            

responsable. 

Haurà de seguir les indicacions d’aquest pla i, a més, s’ha de comprometre             

activament en el pla de neteja. 

● Famílies 

Hauran de signar la declaració responsable, en el cas de l’alumnat menor            

d’edat. 

Es potenciaran les entrevistes dels tutors amb les famílies a través de            

videotrucades i quan això no sigui possible, es faran presencialment al centre. 
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8. Servei de menjador 

El servei de menjador romandrà tancat fins al desembre. Si les condicions            

sanitàries ho permeten reprendrem el servei a partir del gener. 

L’espai del menjador tindrà dues funcions: 

● Cantina per les hores dels patis: 

Hi haurà un professor de guàrdia en tots els patis gestionant l’entrada i             

sortida dels alumnes, evitant-ne la concentració. Els alumnes ja vindran amb           

les mans netes amb aigua i sabó, no hi podran estar assegut a dins, només el                

temps suficient per comprar i marxar al pati. Durant tot el temps que estiguin              

a la cantina hauran de portar mascareta, tant l’alumnat com la responsable de             

la cantina. 

● Cantina menjador: 

Tindrem alumnes del nostre centre i usuaris de fora (menjador social).  

Els monitors del menjador (la responsable de la cantina pels que són del             

centre i els monitors de la Creu Roja per la resta) vetllaran perquè se              

segueixin les mesures de prevenció següents: 

○ rentar-se les mans amb aigua i sabó abans i després de dinar 

○ garantir la distància de seguretat quan s’asseguin a taula, si no són del             

mateix grup estable (1,5 metres de distància) 

○ fer torns si el nombre d’usuaris supera la capacitat del menjador 

○ ventilar i desinfectar la cantina després de cada torn 

El menjador social sí que començarà a prinicpis del curs. 
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9. Pla de neteja 

Per dur a terme aquest pla de neteja, ventilació i desinfecció comptem amb la              

col·laboració i amb la implicació de tota la comunitat educativa. L’alumnat haurà            

de ser responsable de la desinfecció del material que utilitzi, tant en l’aula pròpia              

com en les aules específiques. 

● Aules 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús Diàriament més d’una 

vegada al dia Comentaris 

Ventilació de 
l’aula pròpia    🔺 

mínim 10 minuts 
3 vegades/dia. 

Professorat 

Taules i cadires 
aula pròpia   🔺  Alumnat 

Ventilació de 
l’aula específica 🔺 🔺   mínim 10 minuts. 

Professorat 

Instruments 
utilitzats a l’aula 

específica 
 🔺   Alumnat 

 

● Cantina 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús Diàriament més d’una 

vegada al dia Comentaris 

Ventilació de 
l’espai    🔺 

mínim 10 minuts 
3 vegades/dia. 
Responsable 

cantina 

Superfícies on 
es prepara el 

menjar 
🔺 🔺   

responsable 
cantina i 
monitors 

menjadors 

Plats, gots, 
coberts...  🔺   

responsable 
cantina i 
monitors 

menjadors 

Taules i cadires  🔺   usuaris 
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● Espais comuns 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús Diàriament 

més d’una 
vegada al 

dia 
Comentaris 

Manetes i 
poms de portes 

i finestres 
  🔺  personal de 

neteja 

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

  🔺  personal de 
neteja 

Superfícies de 
taulells i 

mostradors 
  🔺  personal de 

neteja 

Cadires i bancs   🔺  personal de 
neteja 

Grapadores i 
altres utensilis 

d’oficina 
  🔺  personal de 

neteja 

Aixetes   🔺  personal de 
neteja 

Botoneres dels 
ascensors   🔺  personal de 

neteja 

Ordinadors, 
sobretot teclats 

i ratolins 
  🔺  personal de 

neteja 

Telèfons   🔺  personal de 
neteja 

Interruptors 
d’aparell 

electrònics 
  🔺  personal de 

neteja 

Fotocopiadores   🔺  personal de 
neteja 

 

17 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut l’Estatut  

 
Cal dir que augmentarem en 5 hores diàries el contracte amb l’empresa de la              

neteja. 

10. Transport 

No tenim transport escolar. 

11. Extraescolar i acollida 

Quant a les extraescolars ofertem idiomes, més concretament anglès i alemany,           

i activitats esportives.  

Els idiomes no es fan al centre, sinó que l’AMPA té un acord amb l’acadèmia               

“Espai i idiomes” i els alumnes interessats van a les seves instal·lacions. 

Els esports els farem a través del Pla Català de l’Esport i Escola. 

No tenim servei d’acollida. 

12. Activitats complementàries 

Aquest tipus d’activitats es reduirà al màxim, farem les imprescindibles que ens            

plantegin els departaments didàctics i repensarem moltes activitats que es feien           

a través de les tutories, ja sigui al centre com a fora.  

Quant a les sortides es duran a terme amb totes les mesures de prevenció i               

seguretat sanitària (portar la mascareta i respectar la distància interpersonal          

d’1,5 metres de seguretat). Si s’han de fer agrupaments es mantindran els grups             

estables.  

 

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

La planificació següent correspon en cas que no estiguem confinats: 

● Equip directiu 
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Farem les reunions setmanals al centre (dilluns de 8h a 10h i dimecres de              

11.25h a 13.40h), en un espai ventilat i guardant la distància de seguretat. El              

cap d’estudis adjunt podrà seguir telemàticament la reunió. 

● Coordinacions de nivell 

Farem les reunions setmanals al centre (dilluns de 12.40h a 14.40h), en un             

espai ventilat i guardant la distància de seguretat. 

● Caps de departament i departaments didàctics 

Les reunions dels caps i dels diferents departaments d’ESO i Batxillerat es            

faran presencialment un dimecres al mes i a la tarda.  

El departament d’informàtica es reunirà setmanalment al centre (dimecres de          

15:00 a 16:00h), en un espai ventilat i guardant la distància de seguretat. 

● Equips docents 

Les reunions dels diferents equips docents es faran presencialment al centre,           

en un espai ventilat i guardant la distància de seguretat: 

○ ESO: dos dimecres al mes i a la tarda 

○ BATX: un dimecres al mes i a la tarda 

○ Cicles: un dimecres al mes (al matí pels grups de tarda i a la tarda pels                

grups de matí) 

● Harmonització de projectes 

A l’ESO el professorat que dirigeix projectes de dues àrees es reunirà amb el              

seu complementari dues hores a la setmana de manera telemàtica. 

● CAD 
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La comissió d’atenció a la diversitat es reunirà presencialment al centre cada            

divendres de 9h a 10h, en un espai ventilat i guardant la distància de              

seguretat. 

14.  Protocol d’actuació davant la COVID-19 

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver              

signat una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les            

normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de           

qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els            

Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles             

contagis en relació a la gestió de casos. 

14.1. Requisit d’accés al centre educatiu 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut            

del seu fill/a. Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura            

superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics. 

No s’hi pot entrar amb cap d’aquests símptomes:  
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No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta             

presenta alguna de les següents situacions:  

○ Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  

○ Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic             

molecular.  

○ Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

○ Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat          

identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de         

COVID-19.  

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat          

que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per              

SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip           

pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa         

presencialment al centre educatiu. 

La mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat en tot el recinte escolar (en              

recomanem portar-ne dues, per si de cas una es fa malbé). S’haurà de dur              

posada de casa i en bon estat. Només es pot manipular amb les mans les               

gomes (per treure-la i posar-la). Cada alumne/a haurà de portar una bossa            

de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari. 

Si fos necessari prendre la temperatura es faria al llarg del dia. 

A més es recomana portar al centre una ampolla d’ús individual amb aigua             

de casa. 

14.2. Protocol d’actuació en aules específiques 
14.2.1. Educació Física 

➢ No es farà ús del vestuari ja que aquest espai no disposa de la              

ventilació necessària per mantenir els mínims de salubritat. Cal         
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que l’alumnat vingui canviat de casa. Si algú, excepcionalment,         

no ha pogut venir canviat de casa, podrà fer-ho als lavabos,           

però dependrà de l’ocupació d’aquest espai reduït. 

➢ Classes preferentment a l’exterior, sempre que la climatologia        

ho permeti i l’ocupació de la pista també. Si s’ha de fer servir el              

gimnàs serà amb les finestres obertes. 

➢ Durant la pràctica esportiva està permès no dur la mascareta. 

➢ Cada alumne/a haurà de portar la seva ampolla (personal i          

intransferible) degudament plena a l’inici de la classe, per poder          

refrescar-se a les pautes d’hidratació. Les fonts només serviran         

per omplir ampolles, no per beure-hi. 

➢ L’entrada al gimnàs es farà per una zona amb peus nets (catifa            

desinfectant amb gel hidroalcohòlic). Hi haurà un flux de         

circulació: entrada només per la porta habitual i sortida només          

per la porta d’emergència. 

➢ En acabar l’activitat cada alumne/a serà el responsable de         

desinfectar el material que hagi fet servir. 

➢ Després de fer educació física l’alumnat s’haurà de canviar la          

samarreta, com a hàbit higiènic. Habilitarem mampares i farem         

torns. Excepcionalment es podrà fer al lavabo, tenint en compte          

l’ocupació. 

14.2.2. Educació Visual i Plàstica 

➢ En acabar l’activitat cada alumne/a serà el responsable de         

desinfectar el material que hagi fet servir. 

➢ Com que hi ha material comú, caldrà en alguns casos utilitzar           

guants. 

➢ Armaris de material: el professorat serà l’encarregat d’agafar i         

repartir, desinfectar i guardar. 
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➢ Les aixetes de les piques no es podran fer servir per beure, però             

sí per reomplir ampolles d’ús personal i per agafar aigua per           

treballar (per diluir pintura…) 

14.2.3. Música 

➢ L’aula de música desapareix com a tal. Les especialistes de          

música passaran per les aules dels grups estables on estiguin          

assignades. 

➢ Material: es demana que cada alumne/a porti el seu propi          

material personal i intransferible (llibreta, ordinador personal,       

llapis, bolígrafs, flauta…). En el cas del material comú que s’hagi           

de compartir, caldrà fer una desinfecció posterior al seu ús. 

14.2.4. Laboratoris 

➢ El professorat serà l’encarregat d’agafar, repartir i guardar el         

material 

➢ En acabar l’activitat cada alumne/a serà el responsable de         

desinfectar i netejar el material de laboratori que hagi fet servir,           

així com el seu espai de treball 

➢ Les aixetes de les piques no es podran fer servir per beure, ni             

per reomplir ampolles d’ús personal, només per agafar aigua per          

fer pràctiques de laboratori quan el professorat ho indiqui i per           

netejar els materials utilitzats 

➢ En alguns casos caldrà utilitzar guants per a la realització de la            

pràctica 

➢ Caldrà netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i         

després de la realització de la pràctica 

➢ En la mesura que sigui possible, les pràctiques es realitzaran en           

grups més petits, mantenint grups estables 
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14.2.5. Tecnologia i aula d’informàtica 

➢ A l’aula de tecnologia cada alumne/a, en acabar l’activitat, serà          

el responsable de desinfectar el material que hagi fet servir. Es           

dipositaran a una safata, el professor/a aplicarà líquid        

desinfectant i paper per netejar. El responsable de retornar les          

eines a l’armari corresponent sempre serà el professor/a, una         

vegada desinfectades. L’alumnat també serà responsable de       

netejar el seu espai de treball (bancs de treball, taules i           

tamborets) 

➢ A les aules d’informàtica cada alumne/a, en començar i acabar          

l’activitat, desinfectarà el seu espai de treball (taula, cadira, el          

teclat i la pantalla de l’ordinador que hagi utilitzat) 

 

14.3. Gestió de casos al centre  

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus             

contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir            

entorns de seguretat. 

○ Alumnat 

Davant d'un alumne/a que comença a desenvolupar símptomes        

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:  

■ El professorat de guàrdia el portarà al despatx de l’AMPA, espai           

separat d'ús individual i avisarà l’equip directiu. 

■ El professorat de guàrdia contactarà amb la família per tal que           

vingui a buscar l’infant o adolescent. 

■ Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor)             

que es traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament          
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amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana          

que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic            

de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el            

seguiment epidemiològic.  

■ En cas de presentar símptomes de gravetat, algú de l’equip          

directiu ha de trucar també al 061.  

■ Algú de l’equip directiu ha de contactar amb el servei territorial           

d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el            

servei de salut pública.  

En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública comunicarà al            

centre les primeres mesures a prendre.  

L’estratègia de control d’un hipotètic brot pot incloure, en determinats          

casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol           

cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat           

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el            

terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat          

educativa.  

○ Personal docent i no docent 

La persona que presenti simptomatologia compatible amb la        

COVID-19 s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu           

posada, haurà d’abandonar el centre (avisant abans a l’equip directiu)          

i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària el més            

ràpidament possible.  

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR            

per a SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a            

conèixer els resultats. 
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Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de             

Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal de         

comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin anar            

preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu.  

Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al           

centre educatiu un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat            

almenys 24 hores sense febre i/o altres símptomes.  

14.4. Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas 

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha            

realitzat PCR i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins             

a conèixer el resultat.  

○ Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.  

○ En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o           

familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14           

dies, independentment del fet que ells siguin positius o negatius. 

14.5. Retorn al centre educatiu 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari              

realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la           

simptomatologia. De manera general, els infants es podran reincorporar         

quan faci 24 hores que es troben sense febre.  

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés             

hospitalari, ha estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament           

domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, l’aïllament es mantindrà         

durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin             

transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No           

serà necessària la realització d’una PCR de control.  
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15. Seguiment del pla 

La persona responsable de fer el seguiment del pla a l’institut és el coordinador              

de riscos laborals. 

Hi haurà fulls checklists a les aules, tant les pròpies com les específiques, i a               

consergeria. En aquests fulls s’indicarà el responsable de fer cada acció. 

A tot el centre hi haurà retolació per tal de conscienciar la comunitat educativa. 

16. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

A través de les tutories podrem saber quin és el material que disposa cada              

alumne/a per poder seguir l’educació a distància en cas d’un nou confinament,            

partint de tota la informació que ja tenim del curs 19-20: 

 

curs 19-20 
ESO BATX CF 

Total 
1r 2n 3r 4t 1r 2n GM GS 

alumnat sense 
dispositiu 2 6 3 13 2 2 4 1 33 

alumnat sense 
connexió qualitat 4 4 1 6* 1 1 4 0 21 

dificultat per fer 
seguiment acadèmic 9 24 4 2 6 5 12 4 66 

 

* Tots passaran a BATX o CFGM 

En el cas que hi hagi un confinament, ja sigui d’uns quants grups o de tot el                 

centre, l’educació per a l’alumnat afectat continuarà en línia a través de les eines              

del G-suite (sites, drive, meet, Google Classroom…) i/o a través del moodle del             

centre. 
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S’organitzarà, si fos el cas, un horari de trobades virtuals amb el professorat per              

tal de fer un seguiment dels projectes. Les tasques que es proposaran seran             

competencials i promouran l’autonomia de l’alumnat.  

També es farà un seguiment emocional dels alumnes a través de les tutories. 
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