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1. Introducció 
Aquest document és una guia per a centralitzar totes les indicacions pel curs 2020-2021 que vindrà marcat 
per l’estat d’emergència sanitària. 
Aquest pla pretén establir les bases per tal de que el curs 2020-21 es pugui reprendre, buscant l’equilibri, 
amb les màximes garanties, entre la protecció de la salut dels alumnes i treballadors de l’ institut i el dret 
de tot l’alumnat a una educació de qualitat. 
Com tots els plans que depenen d’agents externs serà un pla viu i en constant revisió i modificació segons 
indicacions tècniques i sanitàries que vinguin dictades pel Departament d’Educació o el Departament de 
Salut. 

 
 

2. Diagnosi 
Després de l’experiència del tercer trimestre del curs 2019-20 podem assegurar que professorat, alumnat 
i famílies són coneixedors que durant el curs pot produir-se qualsevol situació.  
 
Del retorn rebut per part de la comunitat educativa de l’INS Alella es desprèn que cal millorar alguns 
aspectes: 

- Unificar i simplificar  les plataformes de treball de l’alumnat. 
- Millorar la temporització del lliurament de les tasques. 
- Incrementar el nombre de classes per videoconferència. 

 
Caldrà que millorem doncs,  alguns aspectes del pla de confinament si aquest s’ha de repetir en algun 
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moment al llarg del curs; i aprofitar l’inici de curs per assentar les necessitats i dinàmiques que s’hauran 
de mantenir actives durant tot el curs. 



 
 
 
 

3 
 

 
3. Organització dels grups estables 

 
Amb la intenció de baixar les ràtios, fer grups els més estables possibles d’alumnat i professorat, 
l’organització del curs vinent de l’INS Alella serà: 

 
 

19 grups oficials.  
Es proposa crear un grup més a cada 
nivell d’ESO per garantir el  
seguiment de les mesures de 
seguretat i sanitàries. 
 
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-antiga 
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. 

D'acord amb l'estabilitat de grup, nombre 
màxim d'alumnes del centre, els espais 
disponibles, plantilla, i característiques de 
l'alumnat. 

Grups heterogenis de 1r a 3r d’ESO, d’acord amb 
les indicacions dels equips docents.  
A 1r d’ESO es prioritza la informació rebuda  a les 
reunions de traspàs de primària-secundària. 
A 4t d’ESO els grups es confeccionen d’acord amb 
els itineraris, per tal de mantenir la màxima 
estabilitat. 

Inclusió: d’acord amb l’equip d’EAP, CREDA, CREDV-
ONCE l’alumnat amb NEE formarà part del grup 
classe seguint les adaptacions metodològiques i 
curriculars que ens indiquin els especialistes. 

Mesures flexibilitzadores: 
- 1 grup més a cada nivell d’ESO 
- Matèries optatives en bloc de 2h. 
- Optativa trimestral per grup estable, 
excepte Francès que prendrà les mesures 
de seguretat adients. 
- Matèria d’Educació física en bloc de 2h. 
- 4t d’ESO la modalitat defineix el grup 
estable. 
- 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. 
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Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 

CURS - 
NIVELL - 
GRUP 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSO 
RAT 
ESTABLE 

Es 
prioritz
a 
l’estabil
itat del 
profess
orat per 
cicle. 

ALTRES 
DOCENTS 
que intervenen 
(amb mesures de 
seguretat) 

Personal 
d’atenci
ó 
educativ
a, que 
intervé 
en 
aquest 
grup 
(TIS, 
educador
/a EE, 
TIE, 
Aux 
d’EE, 
monitors
... 

Personal 
d’atenció 
eductiva que 
intervé 
puntualment 
en aquest 
grup (amb 
mesures de 
seguretat): 
professional 
s SIEI, SIAL, 
monitors...) 

ESPAI 
estable 
d’aquest 
grup 

1r ESO A 22 10 2 
(especialistes FiQ i 
Francès) 

  9 

1r ESO B   22 11 2 (especialistes FiQ 
i Francès ) 

  11 

1r ESO C 23 11 1 (especialista 
Francès) 

1  vetllador  5 

1r ESO D 22 11 2 
(especialistes FiQ i 
Francès) 

1 vetllador  6 

2n ESO A 24 10 3 (especialistes 
FiQ, Francès i 
Anglès) 

  1 

2n ESO B 24 10 3 (especialistes 
FiQ, Francès i 
Matemàtiques) 

  2 

2n ESO C 24 10 3 (especialistes 
FiQ, Francès i 
Anglès) 

  3 

2n ESO D 23 10 3 (especialistes 
FiQ, Francès i 
Anglès) 

  4 

3r ESO A 21 11 3 (especialistes 
Clàssiques, 
Francès i 
Economia) 

  32 
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3r ESO B 20 11 3 (especialistes 
Clàssiques, 
Francès i 
Economia) 

  31 

3r ESO C 21 11 3 (especialistes 
Clàssiques, 
Francès i 
Economia) 

  27 

4t ESO A 24 7 6 (especialistes 
Tecnologia, FiQ, 
Informàtica, ViP, 
Socials, Francès) 

  21 

4t ESO B 16 7 6 (especialistes 
Biologia, FiQ, 
Informàtica, ViP, 
Socials, Francès) 

  22 

4t ESO C 27 7 6 (especialistes 
Economia, Llatí, 
Informàtica, ViP, 
Socials, Francès) 

  23 

4t ESO D 24 7 5 (especialistes 
Llatí, Música, 
Informàtica, ViP, 
Francès) 

  24 

1r Batxillerat 
A 

35 6 13 ( modalitats 
de batxillerat) 

   Sala d’actes 

1r Batxillerat 
B 

30 6 14 ( modalitats 
de batxillerat) 

  33 

2n 
Batxillerat A 

33 5 7 (modalitats de 
batxillerat) 

  Taller-Tecno 

2n 
Batxillerat B 

25 5 6 (modalitats de 
batxillerat) 

  26 

1r CFGM 13 6    Aula CFGM 

2n CFGM 10 6    Aula CFGS 

1r CFGS 7 4    Aula CFGM 

2n CFGS 14 4    Aula CFGS 
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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. 
Les matèries optatives i la religió on es barregen alumnes de diferents grups estables el professorat haurà 
de seguir les normes sanitàries pertinents. 

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les mateixes 
mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup. 

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, caldria fer els suports dintre de l’aula (2 
professionals estables del grups, docent + PAE, o utilitzant la distància o mascareta per poder fer 
l’atenció educativa dins l’aula). 

Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius fora de l’aula, si aquest 
fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de 
seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. Es recomana que es minimitzin els grups 
d’optatives amb alumnes de diferents grups estables, i sempre que sigui possible, els agrupaments 
s’organitzin per a mantenir l’estabilitat dels mateixos alumnes. 

 
S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 
 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

DOCENT HORARI 
(NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 
SETMANALS) 

OBSERVACION 
S (si escau) 

Francès 1rA, B, C, D 
2n A, B, C, D 
3r A, B, C 

 

1 2 per nivell  

Suport NEE 1rA, B, C, D 
2n A, B, C, D 
3r A, B, C 
4t A, B, C, D 
1r i 2n batx 
 

2. POE 10h d’atenció 
individualitzada 
per docent. 

 

Optatives 4t ESO 4t A, B, C, D 
 

 6   Aproximadament el 
70% de l’alumnat 
mantindrà el grup 
estable en totes les 
hores lectives. El 30% 
restant coincidirà 
amb alumnat d’altres 
grups a les optatives 
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de les franges 1 i 3 
(6h lectives) 

 
 
 
 

 
 

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

 
Tots els suports educatius es faran dins l’aula per no fer ús d’altres espais.   
 
El suports externs  –vetlladors-  formarà part del grup estable i hauran de seguir les normes sanitàries quan 
s’incorpori al grup.  
 
En el cas de l’alumne de 4t d’ESO no hi ha especialistes a l’aula. Hi ha una adaptació metodològica d’acord 
amb els especialistes del CREDV-ONCE. 
 
En el cas específic de l’alumne de 2n de Batxillerat –CREDA- no hi ha especialistes a l’aula. Hi ha una 
adaptació metodològica d’acord amb els especialistes.  
 

 
 

5. 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 
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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: 

En cas de noves indicacions sanitàries es podrà modificar aquest horari d’acord amb la inspecció educativa. 
No està previst que s’hagi de prendre la temperatura al accedir al centre, però si que hi haurà una neteja de 
mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i a la sortida. 

 
 

6. 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 

 
L’alumnat no podrà romandre a la cantina més del temps necessari per adquirir algun aliment i guardant 
les distàncies de seguretat. 
Els espais dels patis –pistes i cantina- estaran senyalitzats. 
En cas de pluja intensa l’alumnat no sortirà al pati i hi haurà un professor de guàrdia cada 3 grups classe. 
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Hi haurà una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a la sortida i a l’entrada de l’edifici. 

 
 

7. 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 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. 
 

8. Relació amb la comunitat educativa 
Les reunions del Consell Escolar es faran de manera telemàtica o de manera presencial sempre en un espai 
que permeti mantenir la distància i les mesures de seguretat i unes condicions de ventilació de l’espai 
adequades. 
Les reunions d’inici de curs de tots els nivells es faran de manera telemàtica o es duran a terme al pati de  
l’institut, sempre mantenint les distància i mesures de seguretat.  
Les reunions individualitzades amb les famílies es faran de manera telemàtica o per via telefònica, en casos 
molt excepcionals es podrà valorar fer una trobada presencial si es considera imprescindible per a 
l’evolució positiva de l’alumne/a. Caldrà incidir en un seguiment des de tutoria amb la família mitjançant 
el correu electrònic d’una manera periòdica. 

 
 

9. Pla de neteja 
Cada grup estable tindrà assignat una aula i mentre estiguin en aquell espai no caldrà una neteja especial. 
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. 
El servei de neteja extern s’iniciarà a les 15h. 
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. 

Després de cada ús l’alumnat higienitzarà l’espai utilitzat aplicant una solució desinfectant en esprai o 

similar. 

 
 
 

10. Transport 
Els alumnes de l’INS Alella no utilitzen transport escolar.. 
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11. Extraescolars i acollida. 

 
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: 
 

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 1r i 2n d’ESO Contracte AMPA Aula 9 

Reforç escolar 3r-4t 
ESO 

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

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

Gimnàs 

 
 

12. Activitats complementàries 
Cada nivell i departament planificarà les seves sortides i altres activitats complementàries amb normalitat 
tenint en compte que s’hauran de seguir totes les mesures sanitàries pertinents en cada ocasió. 
 
S’evitaran les xerrades i/o activitats que afectin més d’un grup alhora. Si per qüestions organitzatives cal 
fer alguna activitat conjunta caldrà utilitzar un espai ampli: gimnàs, patis. 
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13. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
Les reunions d’Equip Directiu, de Coordinadors/es de Nivell, de CAD i de Caps de Departament es faran de 
manera presencial sempre mantenint la distància i mesures de seguretat i unes condicions de ventilació 
de l’espai adequades. Es contempla la possibilitat que hi hagi persones fent la reunió de manera presencial 
i altres de manera telemàtica. En el cas que aquestes mesures no es puguin complir les reunions es faran 
de manera telemàtica. 
Les reunions de coordinació de nivell i de departament estaran marcades en l’horari personal però es 
podran fer de manera telemàtica. En cas de fer-se de manera presencial no s’haurien de concentrar més 
de 10-15 persones i sempre mantenint la distància i mesures de seguretat i unes condicions de ventilació 
de l’espai adequades. Es contempla la possibilitat que hi hagi persones fent la reunió de manera presencial 
i altres de manera telemàtica. 
Els claustres o les reunions professionals amb més de 20 persones es faran de manera telemàtica o caldrà 
utilitzar un espai ampli: gimnàs, patis, sala d’actes. 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial 1 per setmana 

Equip docent de 1r i 2n 
d’ESO 

Coordinació Presencial  Quinzenal 

Equip docent de 3r i 4t 
d’ESO 

 Coordinació   Presencial  Quinzenal 

Equip docent de 1r i 2n de 
batxillerat 

Coordinació   Presencial Quinzenal 

Equip docent de 1r i 2n de 
CFGM-CFGS 

Coordinació  Presencial Quinzenal 

Comissió pedagògica Coordinació  Presencial  Setmanal 

Departaments didàctics Coordinació  Presencial  Setmanal 

Reunions de tutors  Coordinació  Presencial  Setmanal 

Reunió coordinació cicle Coordinació  Presencial  Setmanal 

Comissió atenció a la 
diversitat 

Coordinació  Presencial  Setmanal 

Comissió convivència Coordinació  Presencial  Setmanal 

Claustre Coordinació  Presencial  Trimestral 

Comissió social Coordinació  Presencial  Mensual 

Consell escolar Coordinació  Presencial  Trimestral 
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14. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de CoViD-19 
En cas de detectar un possible cas de CoViD-19 s’aïllarà a la persona susceptible (antigues tutories) que 
haurà d’estar acompanyada en tot moment sempre mantenint la distància i mesures de seguretat i unes 
condicions de ventilació de l’espai adequades. 
El professional que ha detectat els símptomes haurà de passar un informe on s’indiqui: 

 Nom de l’alumne/a 
 Dia i hora de la detecció 
 Explicació del protocol seguit 
 Altres observacions 

El tutor/a o coordinador/a de nivell o un membre de l’equip directiu informarà a la família i la família haurà 
de recollir a la persona amb símptomes sospitosos i es posarà en contacte amb el seu CAP de referència i 
deixarà referències del CAP i metge de capçalera a l’institut. 
Un membre de l’Equip Directiu es posarà en contacte amb els Serveis Territorials i el CAP de referència 
facilitat per la família. 
El centre esperarà indicacions dels Serveis Territorial o dels responsables sanitaris de la zona per prendre 
alguna mesura. 

 
 

15. Seguiment del pla 
En totes les reunions de nivell i de departament es deixarà un punt pel seguiment del pla amb retorn a 
l’Equip Directiu a la següent reunió de Coordinadores de Nivell o de Caps de Departament. 
 

RESPONSABLES 

POSSIBLES INDICADORS 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

... 

 
 
 

16. Concrecions per a l’ESO 
a) Pla de treball del centre educatiu en condicions més estrictes a nivell sanitari 

En cas de noves indicacions sanitàries que limitin el nombre d’alumnat al centre es preveuen les 
següents mesures: 

 
 

NIVELL 
EDUCATI
U 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL 
GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA 

1r ESO Mètode telemàtic. 
Recursos: Entorn 

Mitjà: 
Videoconferència, 

Mitjà: 
Videoconferència, 

Mitjà: 
Videoconferència, 
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aprenentatge virtual. 
Google Classroom 
centralitza els recursos 
virtuals: moodle, Science 
Bits, Drive, llibres 
digitals. 

correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord amb 
l’horari del grup.  

correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord 
amb l’horari del 
grup. 

missatgeria Esemtia, 
telèfon. 
 
Periodicitat contacte: 
mínim quinzenal. 
També per demanda 
familiar i/o tutor-equip 
docent-centre. 

2n ESO Mètode telemàtic. 
Recursos: Entorn 
aprenentatge virtual. 
Google Classroom 
centralitza els recursos 
virtuals: moodle, Science 
Bits, Drive, llibres 
digitals. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord amb 
l’horari del grup.  

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord 
amb l’horari del 
grup. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
missatgeria Esemtia, 
telèfon. 
 
Periodicitat contacte: 
mínim quinzenal. 
També per demanda 
familiar i/o tutor-equip 
docent-centre. 

3r ESO Mètode telemàtic. 
Recursos: Entorn 
aprenentatge virtual. 
Google Classroom 
centralitza els recursos 
virtuals: moodle, Science 
Bits, Drive, llibres 
digitals. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord amb 
l’horari del grup.  

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord 
amb l’horari del 
grup. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
missatgeria Esemtia, 
telèfon. 
 
Periodicitat contacte: 
mínim quinzenal. 
També per demanda 
familiar i/o tutor-equip 
docent-centre. 

4t ESO Mètode telemàtic. 
Recursos: Entorn 
aprenentatge virtual. 
Google Classroom 
centralitza els recursos 
virtuals: moodle, Science 
Bits, Drive, llibres 
digitals. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord amb 
l’horari del grup.  

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord 
amb l’horari del 
grup. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
missatgeria Esemtia, 
telèfon. 
 
Periodicitat contacte: 
mínim quinzenal. 
També per demanda 
familiar i/o tutor-equip 
docent-centre. 

1r batxillerat Mètode telemàtic. 
Recursos: Entorn 
aprenentatge virtual. 
Google Classroom 
centralitza els recursos 
virtuals: moodle, Science 
Bits, Drive, llibres 
digitals. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord amb 
l’horari del grup.  

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord 
amb l’horari del 
grup. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
missatgeria Esemtia, 
telèfon. 
 
Periodicitat contacte: 
mínim quinzenal. 
També per demanda 
familiar i/o tutor-equip 
docent-centre. 

2n batxillerat Mètode telemàtic. 
Recursos: Entorn 
aprenentatge virtual. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
missatgeria Esemtia, 
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Google Classroom 
centralitza els recursos 
virtuals: moodle, Science 
Bits, Drive, llibres 
digitals. 

 
Contacte: d’acord amb 
l’horari del grup.  

 
Contacte: d’acord 
amb l’horari del 
grup. 

telèfon. 
 
Periodicitat contacte: 
mínim quinzenal. 
També per demanda 
familiar i/o tutor-equip 
docent-centre. 

CFGM Mètode telemàtic. 
Recursos: Entorn 
aprenentatge virtual. 
Google Classroom 
centralitza els recursos 
virtuals: moodle, Science 
Bits, Drive, llibres 
digitals. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord amb 
l’horari del grup.  

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord 
amb l’horari del 
grup. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
missatgeria Esemtia, 
telèfon. 
 
Periodicitat contacte: 
mínim quinzenal. 
També per demanda 
familiar i/o tutor-equip 
docent-centre. 

CFGS Mètode telemàtic. 
Recursos: Entorn 
aprenentatge virtual. 
Google Classroom 
centralitza els recursos 
virtuals: moodle, Science 
Bits, Drive, llibres 
digitals. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord amb 
l’horari del grup.  

Mitjà: 
Videoconferència, 
correu @insalella. 
 
Contacte: d’acord 
amb l’horari del 
grup. 

Mitjà: 
Videoconferència, 
missatgeria Esemtia, 
telèfon. 
 
Periodicitat contacte: 
mínim quinzenal. 
També per demanda 
familiar i/o tutor-equip 
docent-centre. 
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b) Pla de treball del centre educatiu en confinament 
Per facilitar el coneixement de les eines a utilitzar tot el professorat de l’ESO usarà 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. 
 
Les tutories es faran de manera setmanal amb un contacte familiar, com a mínim per correu electrònic, 
d’un cop cada quinze dies. 
 
S’activaran tots els mecanismes que es van posar en marxa a partir del 14 de març de 2020: 
 Graelles de seguiment setmanal de les tasques per matèries i grups. (google drive) 
 Graella de seguiment tutorial setmanal. (google drive) 
 Graella de programació didàctica setmana. (google drive) 
 Control de tasques de recuperació trimestrals. (google drive) 
 Seguiment i acompanyament TAC de famílies i alumnat: incidències, connectivitat, contrasenyes, 

etcètera. 
 

 
c) Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 

Quan fem subgrups, per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la 
barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat o, quan no 
sigui possible, utilitzar la mascareta. Enumerem les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta 
circumstància. 

 
ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

DOCENT 
 
 

HORARI 
(NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 
SETMANALS) 

OBSERVACION S 

(si escau) 

Francès De 1r a 4t d’ESO 1 2h per nivell de 1r 
a 3r 
 
3h a 4t d’ESO 
 

 

Llatí 4t A, B, C i D 
 

1 3h a 4t d’ESO 
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17. Concrecions per al Batxillerat 
a) Criteris d'organització dels grups.  Matèries comunes o comuna d'opció 

La confecció dels grups estables d’alumnat implica constituir els grups a partir de les matèries 
comunes d'opció. En aquesta agrupació, s'impartiran les matèries comunes tant de 1r com de 2n 
de batxillerat. 
 
 

b) Matèries de modalitat 
Si les matèries de modalitat s'organitzen com a subgrups dels grups estables que cursen una mateixa 
matèria comuna d'opció, es poden considerar subgrups estables, atès que no s'incorpora cap alumne 
que no pertany a aquell grup. 
En el cas que s’incorpori alumnat procedent d'un grup estable diferent, s’haurà de mantenir la distància 
de seguretat o utilitzar mascareta, també hi ha la opció que aquest alumnat pugui cursar la matèria en 
format virtual preferentment al mateix centre educatiu. 
 
 

c) Matèries específiques 
Quan fem subgrups per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja 
d’alumnes de diferents grups estables, s’haurà de mantenir la distància de seguretat i utilitzar 
mascareta. També es podran establir les condicions necessàries perquè aquest alumnat pugui cursar la 
matèria en format virtual preferentment al mateix centre educatiu. 
 

d) Pla de treball del centre educatiu en condicions més estrictes a nivell sanitari 
En cas de noves indicacions sanitàries que limitin el nombre d’alumnat coincident a les entrades i/o al 
pati, l’alumnat de BAT farà un o més dies d’activitats online on no assistirà al centre i la substituirà per 
activitats online. 

 
e) Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Per facilitar el coneixement de les eines a utilitzar tot el professorat usarà el correu @iesalella.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. 
 
Les tutories es faran de manera setmanal amb un contacte familiar, com a mínim per correu electrònic, 
d’un cop cada quinze dies. 
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18. Concrecions per als CF 
a) Pla de treball del centre educatiu en condicions més estrictes a nivell sanitari 

En cas de noves indicacions sanitàries que limitin el nombre d’alumnat coincident a les entrades i/o 
al pati, l’alumnat de CF farà un dia o més dies d’activitats online on no assistirà al centre i la 
substituirà per activitats online. 
 
 

b) Pla de treball del centre educatiu en confinament 
Per facilitar el coneixement de les eines a utilitzar tot el professorat usarà el correu @iesalella.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. 
Les tutories es faran de manera setmanal amb un contacte familiar, com a mínim per correu electrònic, 
d’un cop cada quinze dies. 
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19. Annex 1. Protocol del servei de cantina menjador. 
 
ESPAI MENJADOR: 
El servei de menjador escolar inclou esmorzars i dinars. El menjar es fa a l’espai habitual del menjador/cantina 
escolar. 
El menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Punts a tenir en compte: 
- Els i les integrants d’un mateix grup estable han de seure juntes en una o més taules, mantenint la 
separació d’1,5m entre les altres taules de grups diferents.  
- En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, deixarem  una cadira buida entre ells 
per garantir la distància.  
- Els i les alumnes seuran al mateix lloc,  per això posarem el nom o noms a la taula (és d’un nom en cas que 
no sigui diària l’assistència de l’alumnat). 
- En el cas de què, pel nombre d’assistents al menjador, no es puguin garantir les mesures de distancies 
recomanades,  es valorarà la realització de més torns per evitar la coincidència d’un gran nombre d’assistents 
en un mateix espai.  
- Entre torn i torn es realitzarà la neteja, la desinfecció i la ventilació del menjador. 
- Els assistents al menjador han de venir amb les mans rentades  i després de l’àpat, es procedirà a netejar 
les mans amb el líquid desinfectant. 
- El professorat, el personal d’administració i de serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el 
menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. De igual forma, els i les alumnes han de portar 
mascareta a l’entrada i a la sortida.  
EL MENJAR 
- El menjar es servirà en plats individuals (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre 
de la taula).   
- L’aigua  es portarà a taula en una gerra i la servirà la persona responsable l’àpat .  
- Es garantirà que l’alumnat mantingui la distància de seguretat a la filera, en el moment de recollir el 
menjar a la zona d’autoservei.  
- Garantirem les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. 
- El professorat, el personal d’administració i/o de serveis del centre podrà fer ús del servei d’àpats 
emportant-se la consumició fora de l’espai de menjador escolar, en l’horari del menjador, o bé, portar-se’l a 
un  espai habilitat exclusivament i fora de l’horari establert. Es mantindrà, en tot moment, la distància de 
seguretat entre els adults i l’alumnat. 
- Garantim la neteja, la desinfecció i la ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.  
 A l’entrada s’hi instal·larà un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè l’alumnat es renti les mans abans 
d’entrar-hi i al sortir amb gel hidroalcohòlic. Es ventilarà i desinfectarà el menjador/cantina després de cada 
torn. 
 

 PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN EL ESPAI MENJADOR-CANTINA 
• Al Teu Abast ja disposa  d’un Pla de neteja i desinfecció. 
• Utilitzem només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles 
pot provocar intoxicacions. Veure enllaç 1 al final del document.  
• La neteja la farem de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels 
desinfectants. 
• Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució 
indicades.  
• Farem la neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per 
persones/grups  
• La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones. 
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+ = ventilació      * = neteja i desinfecció        n = neteja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al Teu Abast, S.L. - Carrer Navarra, 53 - 08320 EL MASNOU (Barcelona) – Telèfons 93 540 77 23 – 608 794 239  

CIF B-64751647 - email: alteuabast@alteuabast.es – www.alteuabast.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abans 
de cada 
ús  

Després 
de cada 
ús 

Diàriament ≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies 
on es 
prepara el 
menjar 

 *  *   

Plats, gots, 
coberts... 

 *    Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 
temperatura. Sense 
aigua calenta: 
desinfecció en dilució de 
lleixiu al 0,1 %. 

Fonts 
d’aigua 

      

Taules, 
safates de 
trona 

 *     

Taulells * *  *   
Utensilis de 
cuina 

 *     

Taules per a 
usos 
diversos 

 *  *   

Terra    *   



 
 
 
 

20 
 

 
 20. Annex 2. Indicacions d’inici de curs per a les famílies. 

 
 
Benvolgudes famílies, 
El dia 14 de setembre iniciem el curs 2020-21 que ve marcat de manera inevitable per l'evolució de la 
COVID-19. Us volem fer arribar una petita guia que pretén informar-vos de les principals novetats. 
L'INS Alella ha posat les bases per tal que el curs 2020-21 es pugui reprendre, buscant l'equilibri, amb 
les màximes garanties, entre la protecció de la salut de l'alumnat i treballadors de l'institut i el dret de 
tots els joves a una educació de qualitat. 
 
Us adjuntem tres documents que us han de servir de guia per aquest inici de curs. 
• Document "informacions d'inici de curs" de l'INS Alella. 
• Carta de la consellera de Salut i del conseller d'Educació de mesures extraordinàries de Salut 
per evitar els brots de la covid-19 a les escoles. 
• Document "Altres recomanacions i procediment d'actuació" del departament de salut. 
• Document “Servei Cantina –Inici de curs”. 
• Document “ Inscripció Cantina”. 
 
Us recordem que l’horari de presentacions previst pel 14 de setembre és: 
 
1r ESO. De 9:15h a 11:30h 
2n ESO. De 9:45h a 11:45h 
3r ESO. De 10:15h a 12:00h. 
4t ESO. De 10:45h a 12:30h. 
1r bat i 1r CFGM. D’ 11:30h a 13h. 
2n bat i 2n CFGM. De 12:00h a 13:30h. 
 
Finalment us volem demanar que seguiu totes les recomanacions d'higiene i seguretat que dicten els 
departaments de salut i d'educació de la Generalitat de Catalunya, per fer de l'institut un espai segur 
davant la COVID-19. 
 
Aquesta informació estarà disponible a la pàgina web del centre. 
 
Us agraïm la vostra col·laboració. 
Atentament. 
Equip directiu de l’INS Alella 
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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. 
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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. 
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 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. 
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 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. 
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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. 
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