
 
 

 
 

Informacions d’inici de curs. 

 

Principis bàsics: 

 

1. Mascareta:  

 És d’ús obligatori per l’alumnat, professorat, personal del centre i famílies. 

 L’alumnat portarà la mascareta de casa. 

 Es recomana portar-ne una de recanvi. 

 En darrera instància el centre en submistrarà una d’urgència. 

 La mascareta ha de complir la normativa UNE. 

 

2. Mans: 

 La higiene de mans es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut 

de l’alumnat, així com la del personal docent i no docent. 

 El centre dotarà de gel hidroalcohòlic tots els espais. 

 Es recomana que l’alumnat porti de casa un hidrogel de petit format per ús individual. 

 

3. Distància: 

 Cal respectar les distàncies de seguretat en tot moment: 

o Grup estable: 1 metre. 

o Resta de casos: 1’5 metres. 

 

4. Ventilació: 

 Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

alumnes i 3 vegades més durant el dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Organització de les entrades i sortides: 

Si no hi ha noves indicacions sanitàries, l’alumnat del centre entrarà en dos horaris 

diferenciats d’acord amb la taula següent: 

 
CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE 

SORTIDA 

1r ESO A, B, C, D (amb 
mascareta) 

Porta principal Entrada 8:05 h - Sortida 14.45 h 

2n ESO A, B, C, D (amb 
mascareta) 

Porta pati cantina Entrada 8:05h - Sortida 14.45 h 

3r ESO A, B, C (amb 
mascareta) 

Porta principal Entrada 8.20 h- Sortida 15 h 

4t ESO A, B, C, D (amb 
mascareta) 

Porta pati cantina Entrada 8.20 h- Sortida 15 h 

Alumnes de 1r i 2n de 
Batxillerat (amb mascareta) 

1r bat B -2n Bat A i B:  Porta reixa 
gimnàs - Porta planta baixa taller 
 
1r bat A:  Porta reixa gimnàs. 

Entrada 8:20 h- Sortida 15 h 

Alumnes de 1r CFGM (amb 
mascareta) 

Porta accés aula de cicles Entrada 8.20 h- Sortida 15 h 

Alumnes de  2n CFGM (amb 
mascareta) 

Porta accés aula de CFGS Entrada 8.20 h- Sortida 15 h 

Alumnes de  1r i 2n CFGS (amb 
mascareta) 

Entrada principal - Porta accés 
aula de CFGS 

Entrada 15:30.h 

Observacions: 
Es prendrà la temperatura a l’accedir al centre. 
Hi haurà una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i a la sortida. 

 
 
 

Mesures flexibilitzadores: 

 1 grup més a cada nivell d’ESO per garantir el seguiment de les mesures 

sanitàries. 

 Matèries optatives en bloc de 2h per minimitzar els canvis d’aula. 

 Optatives trimestrals per grup estable, excepte Francès que prendrà les 

mesures de seguretat adients. 

 Matèria d’Educació física en bloc de 2h. 



 
 

 A 4t d’ESO la modalitat defineix el grup estable i s’evita trencar els grups 

estables. 

 Professorat estable per cicles d’ESO, batxillerat i cicles formatius: 

* Professorat de 1r i 2n d’ESO 

* Professorat de 3r i 4t d’ESO 

* Professorat de 1r i 2n de batxillerat 

* Professorat de CFGM-CFGS 

 

 En la mesura del possible, el professorat de les matèries comunes imparteix 

les matèries optatives en els mateixos grups. 

 

 Batxillerat. Grups estables a les matèries comunes i flexibilitat a les 

matèries de modalitat seguint les normes de seguretat establertes pel 

departament d’educació. Dotació de les aules més grans del centre per 

mantenir les distàncies de seguretat (Sala d’actes, aula 33-antic 

audiovisuals, taller de tecnologia). 

 

 CFGM. Aula específica. Grup estable. Ràtio inferior a 30 alumnes. 

 

 CFGS. Horari de tarda. Disposen d’aula pròpia  en un mòdul separat de 

l’edifici central. Ràtio inferior a 30 alumnes. 

 

Aula: 

 Cada grup estable tindrà assignat una aula . 

 L’ús de la mascareta és obligatori pel professorat i per l’alumnat. 

 L’alumnat tindrà assignada la seva taula i cadira que estaran degudament 

senyalitzades. 

 A les aules hi haurà gel hidroalcohòlic, i un kit de neteja pel mobiliari. 

 Quan un grup -estable o d’optativa- ocupi un espai no habitual que pot ser una aula 

específica (laboratori, taller, música o visual i plàstica) o una aula d’un altre grup 

estable (poc probable), el professorat responsable serà l’encarregat de demanar a 

l’alumnat que realitzi les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans 

d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. Hi haurà un 

protocol de neteja genèric i cada aula específic personalitzarà el seu protocol. 



 
 

 

 

Organització de l’espai d’esbarjo 

 

Si no hi ha noves indicacions sanitàries, el pati es podrà fer amb normalitat guardant les 

distàncies de seguretat i utilitzant la mascareta. La distribució dels patis i el recorregut per 

accedir-hi serà: 

 
CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI 

1r i 2n d’ESO 10:05-10:35h. ½ Pistes esportives 
12:25-12:55h. ½ Pistes esportives 

3r i 4t d’ESO 10:20-10:50h. ½ Pati cantina 
12:40-13:10h. ½ Pati cantina 

1r i 2n de Batxillerat 10:20-10:50h. Bosquet 
12:40-13:10h. Bosquet 

1r i 2n de CFGM 10:20-10:50h. Bosquet 
12:40-13:10h. Bosquet 

 
Observacions: 
 
Els diferents grups accediran al pati corresponent per itineraris diferents. 
 
Els espais dels patis –pistes i cantina- estaran senyalitzats. 

 
L’alumnat no podrà romandre a la cantina més del temps necessari per adquirir algun aliment 
i guardant les distàncies de seguretat. 

 
En cas de pluja intensa l’alumnat no sortirà al pati i hi haurà un professor de guàrdia cada 3 
grups classe. 
 
Hi haurà una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a la sortida i a l’entrada de l’edifici. 
 
 
 
Servei de cantina. 

 A l’hora del pati es vetllarà perquè l’alumnat accedeixi de forma ordenada, mantenint 

la distància de seguretat i usant la mascareta a la cantina. En cap cas podrà quedar-se 

dins de l’espai de la cantina per fer l’esbarjo. 

 A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una 

distància de seguretat respecte a altres grups estables. Quan això no sigui possible, 

caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals. 

 El personal responsable de la cantina vetllarà pel compliment de les normes dins del 

menjador escolar. 



 
 

 

Neteja 

 El servei de neteja extern s’iniciarà a les 15h. 

 El professorat i l’alumnat vetllaran en tot moment perquè l’espai de l’aula estigui net. 

 Els lavabos del centre romandran tancats i per usar-los caldrà dirigir-se al professorat 

de guàrdia, que estarà permanentment present al vestíbul del centre,  i/o als 

conserges. 

 Als lavabos s’assegurarà la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada 

higiene de mans en tot moment. 

 Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de 

l’aigua de la cisterna. 

 

Extraescolars: 

 Les activitats extraescolars, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups 

estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta. 

 
Activitats extraescolars que es fan al centre: (previsió) 
 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS 
QUALS PROVENEN 
ELS ALUMNES 

PROFESSIONA L 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

Reforç escolar 1r-2n 
ESO 

 8 aprox 1r i 2n d’ESO Contracte AMPA Aula 9 

Reforç escolar 3r-4t 
ESO 

8 aprox 3r i 4t d’ESO Contracte AMPA Aula 9 

Esgrima 10 aprox ESO i batxillerat Club esgrima sala 
d’armes Cabrils 

Gimnàs 

 
 

Pla de treball del centre educatiu en confinament. 

 Per facilitar el coneixement de les eines a utilitzar tot el professorat i l’alumnat del 

centre utilitzaran el correu @insalella.cat, la plataforma Meet i el Google Classroom 

com a eines habituals de comunicació i transmissió de documents amb l’alumnat. 

 En cas de confinament l’horari passarà a realitzar-se de manera telemàtica. El 

professorat proposarà activitats didàctiques i/o realitzarà les seves classes amb un 

contacte amb el grup mitjançant la plataforma Meet com a mínim una hora a la 

setmana que poden repartir-se en diferents trobades de menys d’una hora, d’acord 

amb l’horari del grup classe i de la matèria. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


