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PLA D’ACTUACIÓ PROVISIONAL PER AL CURS 2020-2021 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 

Atenent a les instruccions decretades per la Secretària general del Departament d’Educació i la 
Secretària general del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya pel que fa al Pla 
d’actuació per al curs 20-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia COVID-19 i a les 
instruccions per al curs 20-21 per als centres educatius de Catalunya decretades per la Secretaria de 
Polítiques Educatives del Departament d’educació, així mateix atenent al Decret d’autonomia de 
centres educatius, l’Institut Pompeu Fabra de Martorell proposa aquest pla d’actuació provisional per 
al curs 2020-2021. 

1.INTRODUCCIÓ 
La proposta que l’Institut Pompeu Fabra presenta en aquest document es basa en una sèrie de 
valors: 

Seguretat  
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la 
comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent espais on 
l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.  
Salut  
La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat 
per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la 
transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.  
Equitat  
El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, 
aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patint- les 
conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels 
infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i 
cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la 
discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament.  
Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat 
d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.  
Vigència  
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat 
dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es 
canvia el context epidemiològic.  

2.DIAGNOSI. 
L’impacte de la pandèmia ha estat, com en tots els àmbits socials molt fort. Veiem la necessitat 
d’impulsar plans de suport tutorial i emocional als nostres alumnes més desfavorits a fi i efecte de 
disminuir la bretxa social i digital que ha comportat la pandèmia. 
Degut al gran nombre d’alumnes matriculats al centre i a no poder disposar d’espais suficients per fer 
els desdoblaments ens veiem en la necessitat de mantenir ràtios d’alumnes entre 23 i 30 alumnes 
extremant les mesures sanitàries de seguretat.  
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3.PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del 
virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  
Grups de convivència i socialització molt estables  
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat 
que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió 
precoç dels casos i dels seus contactes.  
Mesures de prevenció personal  
1.Distanciament físic. 
2.Higiene de mans : ▪   

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  
• Abans i després d’entrar i sortir i després de l’esbarjo.  
• Abans i després d’anar al WC  

3. Ús de mascareta: Obligatòria dins el grup classe de convivència i en qualsevol espai del centre. 
Especialment quan no es pugui mantenir la distancia d’1,5 metres i en aules especifiques: tallers, 
laboratoris i aules d’informàtica. Per als docents recomanable en tots els casos. En l’entrada i la 
sortida al centre tota la comunitat educativa ha de portar mascareta fins a la seva aula.
Requisits d’accés als centres educatius 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o qualsevol altre quadre infecciós. 
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 

dies anteriors. 
Neteja, desinfecció i ventilació. 
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És 
necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes 
i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres 
obertes durant les classes.  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària. 
S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 
humana.  

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, 
les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar i desinfectar 
després de les activitats i dels àpats, respectivament.  
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en 
les manetes de les portes.  
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest 
motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats 
puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions 
establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de 14 concurrència humana.  
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Promoció de la salut i suport emocional. 
Veure Annex: Pla d’acollida de retorn a les classes, elaborat per l’equip d’Orientadors i 
psicopedagogs del centre i la Prefectura d’Estudis. 
Pel que fa a les mesures suplementàries implementades són: 

• Ús de mascareta obligatòria a totes les aules alumnes i professorat. 
• Higiene de mans 5 vegades al dia (entrades i sortides i patis). 
• Control aleatori de temperatura a l’entrar al centre (veiem inviable el control tèrmic a 900 

alumnes). 
• Els professors de guàrdia de la 1ª hora es repartiran en les tres entrades del centre i prendran 

la temperatura als alumnes , un de cada deu aproximadament, per fer viable la 1ª hora de 
classe.  

Gestió de casos 
(Veure el punt 4.5. del Pla d’actuació per al curs 20-21 decretat per la Secretària general del 
Departament d’Educació i la Secretària general del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya) 
Veure el document de 13 d’agost de 2020 “Gestió de casos COVID-19 als centres educatius. 

4.ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
El curs començarà de manera presencial el 14 de setembre. 
Alumnat 
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de l’ESO i el Batxillerat. S’establiran grups de 
classe estable atenent a la següent taula: 

1A 1B 1C 1D 1E 1F

27 26 25 23 23 23

2A 2B 2C 2D 2E Taller 2

30 30 21 21 22 8

3A 3B 3C 3D AO3

30 30 21 21 22

4A 4B 4C 4D 4E AO4

26 27 30 32 30 10

B1A B1B B1C B1D B1E B1F B1N

25 25 28 30 27 19 ?

B2A B2B B2C B2D B2E B2N

28 27 36 33 30 25
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Característiques: 
• S’ha creat 1 grup més a 1r ESO per rebaixar ratio 
• S’ha creat 1 grup més a 2n ESO per rebaixar ratio 
• Els grups de taller de 2n, AO de 3r i AO de 4t d’ESO seran grups de convivència i socialització 

estables. Compartiran amb el grup classe l’EF, la ViP a 3r d’ESO i l’EF la Música al Taller de 
2n. A 4t d’ESO compartiran únicament l’EF. 

• S’han eliminat les franges d’optatives a 3r d’ESO i s’ha afegit una hora més a català i castellà. 
• S’han eliminat els grups flexibles reduïts i la roda de matèries instrumentals de diversitat. 
• S’ha reduït la presència de professorat als grups de l’ESO de l’ordre del 25-30% segons els 

cursos. 
• Al batxillerat s’han suprimit les franges d’optatives i matèries de modalitat i s’han creat per a 

cada grup franges estables on no hi ha barreja d’alumnes de grups diferents. Excepció: Dibuix 
tècnic. 

• L’estudi assistit de la biblioteca de tardes que recull alumnes de tots els grups, es limitarà a 10 
alumnes màxim per tarda i hauran de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat. 

Espais 
S’ha transformat l’Aula de música per acollir un grup estable de 4t. d’ESO. 
Es mantenen les aules específiques d’informàtica, taller de tecnologia, i els tres laboratoris i Aules de 
dibuix i volum del batxillerat artístic. Es potenciarà la neteja dels espais específics per part dels 
alumnes que en facin ús en entrar i sortir d’aquests espais. 
És cancel·la el contracte amb l’empresa de les màquines expenedores de begudes i snacks. 
Amb excepcions dels dies de pluja (on es mantindran la distància d’1 metres i mascareta) les classes 
d’EF es realitzaran a l’exterior i pistes poliesportives. 

Patis. 
Es suprimeix el pàrquing de professors i s’habilita com a espai per realitzar l’esbarjo: 3 espais  
diferenciats per fer l’esbarjo de 11:15 a 11:45 hores. 
Espai 1: Antic pàrquing de professors: ESO 1A-C-D 
Espai 2: Pati 1r d’ESO zona jardí: ESO 1B-D-E-F 
Espai 3: Pati general i pistes. Sectoritzat en 4 espais per tanques: 4t-3r i 2n ESO 
L’entrada i sortida al pati serà ordenada pel professorat que entra/surt de classe i que acompanyarà i  
anirà a buscar els alumnes fins a la seva zona o aula corresponent. 

Entrades i Sortides. 
S’han habilitat tres entrades / sortides diferents per evitar la massificació. 
Entrada batxillerat: porta pàrquing amb accés directe al pati de l’escola 
Entrada 1r ESO: Portes d’emergència que donen accés al 1r pis on s’ubiquen les aules de 1r ESO 
Entrada 2n., 3r. I 4t ESO: Porta principal amb dos fluxos de circulació en funció de la ubicació de les 
aules dels grups. 
L’horari del centre no es modifica: 8:15 a 14:45 hores. 
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Sortides i Colònies. 

Queden suprimides totes les excursions i sortides amb pernoctació fora del centre que impliquin 
barreja d’alumnes. Aquesta supressió afecta al Treball de síntesi de l’ESO, Viatges de fi d’etapa 
d’ESO i batxillerat. 
Es mantenen els viatges programats del programa ERASMUS + a l’espera d’instruccions del SEPIE 
(Servei Español de programes educatius europeus). 

Organització pedagògica.  
• Es treballarà en una organització d’una certa normalitat pel que fa als aspectes organitzatius, 

curriculars i acadèmics. 
• En cas  de confinament total o parcial es potenciaran les eines digitals que el centre ha fet 

universals: Cursos de Moodle per a tots els grups i nivells. 
• Treballarem des de tutories i amb els recursos que el Departament d’Educació ens doni  i en 

aplicació del pla Digital de Catalunya en eliminar la bretxa digital dels nostres alumnes. 
• Potenciar la formació digital del professorat. 
• Impuls de l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que 

aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre. 
• Creació d’un correu electrònic corporatiu de tots els alumnes del centre (Gsuite). Els tutors en 

disposaran dels llistats i dels correus de les famílies.
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