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I.  Introducció 
 
Aquest Pla d’actuació per al curs 2020-21 pretén donar resposta a la voluntat d’obrir el 
centre amb la màxima normalitat , atenent  però, a les mesures de protecció necessàries i 
implicant a tota la comunitat eductiva. Aquestes propostes tot i que tenen una vigència per 
a tot el curs haurien de  tenir un marge de flexibilitat que permeti  adaptar-les a noves 
necessitats . 
 

II. Marc general d’actuació  
 

1. Context 
 

a. L’Institut Joan Salvat Papasseit, es troba actualment en un procés de transformació. 
L’edifici s’està adequant  estructuralment i tecnològicament. Aquesta transformació es 
complementa en un nou projecte educatiu i amb una nova direcció.  
 

b. És un centre de màxima complexitat (CMC) el que indica que les mesures i recursos que 
s’hi aboquin han d’anar orientats a mantenir l’equitat en l’educació dels nostres 
alumnes. 

 
c. El centre ha anat perdent alumnat progressivament. Aquest fet millorarà amb el nou 

edifici i projecte eductiu.   
Aquesta situació temporal facilitarà la nova organització excepcional. 
 

d. El professorat està compromès amb el nou projecte i veu necessari adquirir les eines 
necessàries (tecnològiques i metodològiques) per tal d’afrontar amb garanties el futurs 
reptes,  ja sigui millorar els resultats acadèmics, d’equitat, el  prestigi de l’institut i la 
confiança de les famílies per un canto i les limitacions derivades del Covid 19 per l’altre. 
 

e. S’ha de destacar la implicació el claustre en aquestes propostes 
 

f. S’ha proposat derivar recursos d’altres partides a l’adquisició de dispositius per 
l’alumnat, per tal de poder disposar d’eines per pal·liar els efectes negatius de nous 
confinaments, ja siguin parcials o més globals. 

 
 

g. El centre disposa d’una superfície global de 13.786m2 i una superfície construïda de 
6116 m2. L’espai disponible en relació a la nostra població, evitarà aglomeracions 
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h. Previsió alumnat curs 2020-21. Distribució d’alumnes i professors i professorat 

 
 

Curs Nombre alumnes 
1r ESO 33 (*) 
2n ESO 29 
3r ESO 26 
4t ESO 55 
1r Batx. 29 
2n batx. 20 

(*) 2 grups amb matrícula oberta. Anirà incrementant en noves adjudicacions de famílies sense plaça. 
 
 

 
2. Organització 

 
a. L’horari marc prevists es el següent:  

• Entrada a les 8’00h.  
• Dos esbarjos de 20 minuts cadascun (10’00h i 12’20h). 
• Sortida a les 14’40h 
• Els alumnes de 4t i batxillerat mantindran l’estructura però amb una diferència 

horària de 05’. 
 

b. Els cursos de 1r,2n i 3r tindran un grup addicional. Aquest fet facilitarà que els grup 
estables tinguin un nombre petit d’alumnat 
 

c. La distribució de treball proposada serà per àmbits, això ha permès reduir 
considerablement el nombre de professores i professors que intervenen en el grups 
estables. 
 

d. Els alumnes d’aula d’acollida i SIEI estaran habitualment en el seu grup estable. En el 
marc d’una escola inclusiva, es preveu que quan sigui necessari entri a l’aula el personal 
especialista (professorat o monitoratge) 
 

e. Es minimitzen l’ús d’espais diferents a l’aula mare. S’intentarà dotar d’espais fixos i 
d’utilització exclusiva als grups més nombrosos de les matèries optatives. És potencien 
les classes en l’exterior. S’ha adquirit cadires polivalents per poder facilitar-ho 

 
f. Si s’escau en moments puntuals es pot modificar aquesta proposta organitzativa 
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Curs Nombre d’alumnes Nombre de professors  
1r ESO A 15 (1) 6 
1r ESO B 15 (1) 6 
1r ESO C 15 (1) 6 
2n ESO A 14 7 
2n ESO B 14 7 
3r ESO A 13 6 
3r ESO B 13 7 
4t ESO A 27 9 (2) 
4t ESO B 27 9 (2) 
1r batx. 29 9 (2) 
2n batx. 20 9 (2) 

(1) Estimació donat que està previst que en nombre dels alumnes augmenti segons necessitats 

(2) Les optatives farà augmentar el nombre de professorat 

 

g. L’aula es dissenya per ser un espai acollidor i esdevindrà l’aura mare. Es recomanarà al 
professorat fer classes en espais exteriors i puntualment podran anar als tallers i 
laboratoris si el grups autònomament s’encarreguen de la ventilació i desinfecció dels 
espais i estris utilitzats. 
 

h. Es proposen les següents mesures flexibilitzadores: En els cursos de 4t de l’ESO, 1r 
batxillerat i 2n batxillerat, es mantén la franja d’optatives. Com s’ha comentat, es 
procurarà dotar d’espais exclusius als grups més nombrosos. En els casos que no sigui 
possible es prendran mesures addicionals com mantenir la distancia d1mt entre 
alumnat o l’equivalent de 2m2 per tot l’alumnat. De totes maneres la dimensió del 
centre fa que aquests grups siguin reduïts i permetin que autònomament puguin aplicar 
les mesures de prevenció i desinfecció  abans detallades, afegint la utilització de 
mascaretes.  
 

i. Els agrupaments es mantindran durant tot el curs. No es barrejaran en la franja dels 
projectes, treball cooperatiu i la proposta de treball interdisciplinari contemplada en el 
nou projecte educatiu es realitzarà telemàticament. 

 
 

3. Circulació dins el centre 
 

a. Accés 
Es proposa que hi hagin dos grups d’accés. Grup 1 (alumnes de 1r 2n i 3r) que entrarien 
a les 8’00h  i grup 2 (alumnes de 4t i batxillerat) que entrarien a les 8’05h. Aquest marge  
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de 5’ es respectarà també en la sortida. Així doncs els alumnes de Grup 2 sortiran a les 
14’45h 
Entenem que les característiques del centre (poc alumnat i espai suficient) son 
suficients 
 

b. Passadissos 
Els alumnes hauran de portar obligatòriament les mascaretes en els passadissos  
 

c. Esbarjos 
L’ús de la mascareta es obligatòria. Es recomanarà que la relació sigui amb els grups 
estables. La superfície disponible possibilita l’absència d’aglomeracions. 
Es proposa que els alumnes de 4t i batxillerat puguin sortir a fora del recinte. Es 
demanaran les autoritzacions necessàries a les famílies i al CEB 
 

d. Sortida 
El alumnes sortiran mantenint les diferencies horàries dels 10’.  14’40h grup 1 i 14’50h 
grup 2. 
 

4. Mesures d’higiene 
 

a. Mascaretes 
Obligatòries en entrades, sortides passadissos i esbarjos. 
El centre tindrà un estoc per facilitar-ne als alumnes i familiars si no en porten 
 

b. Punts de rentat de mans 
Els accessos i punts “calents” com vestíbuls consergeria etc . tindran un dispensador de 
gel hidroalcohòlic i totes les aules 
 

c. Gestió residus 
Forma part d’un dels projectes de centre. Es preveu tenir especial cura amb els residus 
derivats del material de prevenció pel COVID 19. 
 

d. Espais separats d’us individual 
El centre designarà un espai acollidor pels alumnes que puguin presentar de covid19. 
Aquests alumnes estaran atesos per personal del centre 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 
 

5. Grups estables 
 

a. Com s’ha exposat es dissenya un marc d’actuació prioritzant grups estables amb 
nombre molt reduït d’alumnes i professors  
 

6. Organització del professorat 
a. L’organització de les reunions tindrà dues característiques principals. 

• Reunions de comissions  i de grups de treball d’un màxim de 6 membres es 
podran reunir presencialment 

• Reunions de treball i organització del centre es faran telemàticament.  
 

III. Organització docència  
 

1. Preparació  
a. Les dues primeres setmanes està previst desenvolupar i treballar amb l’alumnat les 

mesures necessàries pel bon funcionament. Es realitzarà un acompanyament tècnic i 
emocional. Volem empoderar a l’alumnat ( amb formació i atenent les seves capacitats) 
per tal de crear una xarxa d’actuació eficaç que a la vegada ajudi a adquirir consciencia 
de la situació d’emergència que patim. 
 

b. Està previs redissenyar el pla TAC amb urgència per preveure possibles rebrots i 
confinaments parcials o generals.  

• Implementació correus corporatius per l’alumnat 
• Aprenentatge en la utilització de plataformes (moodle, clasroom, etc) 
• Elecció d’una plataforma d’us general en el centre per les videoconferències 

(Microsoft Teams). L’alumnat s’ha de familiaritzar amb aquest nous recursos 
dels que disposaran 

 
2. Gestió de la informació 

a. S’estableixen estructures de microtutories perquè la comunicació centre i família sigui 
molt fluida 

b. S’implementarà una nova App gratuïta per les famílies per facilitar que els contactes i 
les respostes ( en les dues direccions) es puguin fer en el menor temps possible 
 

3. Suport emocional 
a. Es preveuen espais horaris per tractar la situació personal de cada alumne. El context 

socioeconòmic del barri fa preveure que la crisi derivada de la situació actual i futura, 
tingui efectes mes negatius que en altres zones de la ciutat. 

b. Programa TEI i mediació escolar, el PAT i les normes de convivència,  adaptaran els seus 
continguts i objectius per atendre aquestes necessitats 

c. Es preveu dirigir la formació del professorat d’aquest curs  en aquest sentit 
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4. Espais docents pels grups estables 
a. Les aules mare o de grup es dissenyen perquè siguin funcionals i acollidores. Preveuen 

crear diferents espais polivalents. Zones de treball cooperatiu individual i de descans,  
per donar eines al professorat i alumnat per la gestió de les sessions. 
 
 
 

 
 

• Illa de treball per presentar tasques o per potenciar el treball de grup 
• Taules individuals que es poden agrupar segons necessitats 
• Taula polivalent. Pot servir com a suport al professorat o pel treball cooperatiu 
• Sofàs  (individuals i de grup ) potenciarem espais de lectura , debat, o descans. 

 
b. Tallers i laboratoris 

Es preveu la seva utilització en situacions puntuals  
Es dissenyarà un registre d’utilització i control de neteja, desinfecció i aireig.  
Els alumnes de 4t i batxillerat tindran en algun cas aules per desenvolupar les 
assignatures optatives d’us exclusiu. 
 
 

5. Activitat d’Educació física 

L’activitat d’educació física es durà a terme en l’exterior. Es preveuen mesures de neteja i 
desinfecció dels vestidors ( 10’ al finalitzar cada sessió es dedicaran a aquesta tasca). 
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IV. Menjador 
El servei de menjador (imprescindible per moltes de les nostres famílies) es durà terme 
segons les recomanacions.  
Els agrupaments es faran respectant els grups estables 
Es mantindrà una separació d’una cadira (1m) amb els altres grups 
Es farà servir la mascareta que només es podrà treure quan estiguin asseguts a taula 
No es compartiran estris com setrilleres, gerres d’aigua etc. 
 
 

V. Extraescolars 
En aquest nou projecte les activitats extraescolar haurien de tenir un paper molt important 
en la fidelització de l’alumnat amb el centre. 
Estem pendents però de la seva organització amb l’AFA i entitats col·laboradores 
 
 

VI. Actuacions previstes en cas de confinament parcial o general 

La incertesa provocada per aquesta pandèmia fa que les propostes que es dissenyin per 
donar-hi resposta han de ser flexibles i adaptables. 

• La transformació tecnològica que s’està duent a terme permetrà dissenyar unes propostes que 
permetin atendre en condicions als nostres alumnes 
 

• Com hem comentat dedicarem les dues primeres setmanes a la formació de l’alumnat i 
professorat. S’han de familiaritzar amb plataformes i mètodes que son nous per ells. Les 
plataformes a utilitzar han de ser les mateixes i conegudes per tothom.  

o Correus corporatius de centre 
o Plataforma moodle 
o Classroom 
o Microssoft Team 
o Plataformes més importants de continguts digitals 
o Contractació d’una nova APP per la comunicació amb les famílies (Dinantia) 
o Disseny d’una nova pg web més interactiva i funcional 

 
• Adquisició de dispositius (portàtils per cada alumnat). En aquest sentit la proposta inicial en el 

PdD feia referencia a un creixement progressiu del model 1x1. La realitat ha fet necessari 
escurçar el període d’implementació. S’ha proposat al CEB derivar recursos destinat inicialment 
a l’estructura i mobiliari del centre per l’adquisició de més dispositius. 
 

• Es generaran documents per organitzar i facilitar la docència digital.  
 

o S’ha de controlar el volum i característiques de les tasques 
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o És convenient que es prioritzin tasques globalitzades. 
o S’ha de potenciar el treball cooperatiu (Drive) 
o En general, caldrà garantir, com ja s’ha fet esment anteriorment, la comunicació i el 

suport regular amb l'alumnat i les famílies mitjançant la figura dels tutors i tutores 
microtutors i microtutores. 

o Les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en 
l’avaluació de l’alumne. 

o La situació extraordinària de confinament presumiblement pot tenir un efecte més 
negatiu en les nostres famílies 
 

 

 

Aquest pla te com a principal objectiu posar en el centre de l’aprenentatge als nostres alumnes. Hem 
de vetllar perquè les situacions socioeconòmiques de les famílies de la nostra influencia no suposi cap 
handicap.  

Per tant hem de tenir molt present les seves situacions socials, emocionals, les seves necessitats 
individuals dins un marc d’actuació inclusiu. 

 

 

 

 


