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1. Introducció i objectiu del document. 
 
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre                
amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als                
centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de                    
qualitat.  
 
Aquest document desplega el pla d’obertura del curs 2020-2021 per a l’Institut Joaquim Blume des               
de l’autonomia dels centres i, d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives               
i al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, té la voluntat                   
d’oferir una obertura de l’institut per al curs 2020-21 que sigui segura i alhora adequada a la                 
singularitat del nostre centre. 
 
L’obertura es farà sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la               
pandèmia i seguint la normativa existent. 
 
Les famílies o tutors legals rebran la informació de les mesures adoptades a l’escola en relació amb                 
la prevenció i control de la covid-19. 
 
En una societat amb grans incerteses, cal que l’institut pugui treballar amb la màxima normalitat               
possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les mesures sanitàries de               
protecció. Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en                
condicions d’equitat. L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima             
normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.  
 
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la                
comunitat educativa –incloses les famílies–, el centre educatiu ha de continuar essent un espai on               
l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. 

2. Contingut del Pla. 

2. 1. Diagnosi i trets de singularitat del nostre centre. 

 
L’institut Joaquim Blume té una oferta actual de dues línies de 2n cicle d’ESO i dues línies de                  
Batxillerat que desenvolupen les modalitats de Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Humanístic i de              
les Ciències Socials. L’accés als estudis d’ESO i Batxillerat a l’institut el resol el Consell Català de                 
l’Esport amb l’admissió de becaris que s’incorporen al projecte ARC (Alt Rendiment Català)             
proposats per les diferents federacions esportives o clubs i de projectes individuals d’acord amb els               
requeriments del Consell Català de l’Esport. L’estructura horària de l’organització curricular per als             
cursos de les dues línies d’ESO i Batxillerat (A i B) està adequada a la compaginació amb els                  
entrenaments i tecnificació esportiva i l’optimització de les instal·lacions i disposa d’una            
modificació respecte de la durada de les sessions de 45 minuts i de l’organització de l’Educació                
Física, així l’horari A (partit) té com a franges horàries marc de 8h a 12h i de 15.30h a 17.45h,                    
mentre que l’ horari B (intensiu) les té de 9.45h a 14.25h.  
 
El centre també ofereix els dos cursos d’una línia del CFGS d’Ensenyament i Animació              
socioesportiva. L’horari del CFGS es desenvolupa entre les 8.05h i les 15h de dilluns a divendres                
amb sessions de 60 minuts. 
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2.2. Organització pedagògica en situació de pandèmia i criteris organitzatius          

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

 
El criteri prioritari per establir les següents mesures incorporades per a facilitar l’atenció educativa              
i la inclusió de l’alumnat del centre és el de la personalització de l’ensenyament-aprenentatge, que               
es desenvolupen de la següent manera: 
 
- Incorporació d’un tercer tutor o cotutor a cada nivell d’ESO i batxillerat. 
 
- Desdoblaments heterogenis a totes les matèries instrumentals de 4t d’ESO, i a les matemàtiques               
de 3r d’ESO, així com la incorporació d’una hora de desdoblament a la llengua anglesa a tots els                  
cursos d’ESO. Respecte al Batxillerat, desdoblament d’una hora de llengües i/o filosofia únicament             
als cursos amb ràtio més elevada i de matemàtiques a 1r i 2n de batxillerat. 
 
- Desdoblaments de llengua anglesa i socials del grup més nombrós de 4t d’ESO amb la dotació de                  
½ professor de reforç com a plantilla addicional. 
 
- Respecte al CFGS de 1r curs (el més nombrós), desdoblaments del màxim d’hores possibles.  
 
- La digitalització del procés d’ensenyament-aprenentatge i l’avaluació (llicències digitals, assegurar           
l’ús de dispositius i connectivitat de l’alumnat, criteris d’avaluació als departaments que contemplin             
la competència digital..., protocols de moodle, documents, plataformes, G-Suites for education per            
tal d’integrar totes les aplicacions: classroom, correu, moodle i plataformes digitals, classes            
virtuals) especialment si hi ha un possible confinament.  
 
- Èmfasi en metodologies d’aprenentatges autònoms. 
 
- Formació digital  del professorat. 
 
- Propostes de dinàmiques de gestió emocional per al professorat i propostes de dinàmiques de               
gestió emocional per a treballar transversalment amb l’alumnat, ja que sabem que la situació actual               
de pandèmia per coronavirus té i ha tingut diversos efectes sobre la salut emocional de la infància i                  
l’adolescència. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden estar                
presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. També pot ser necessari adaptar-se a les               
diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits durant els mesos de              
confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar             
situacions no resoltes. Es proposa que les primeres setmanes es realitzin activitats que permetin              
l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 
 
- Seguiment i acompanyament individualitzat del procés d'aprenentatge de l’alumnat amb PI per             
part del professional TIS del centre i/o l’EAP. 
 
- Diversificació de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació per a l’alumnat amb PI.  
 
- Sessions de control individualitzat (presencial i/o virtual) amb l’alumnat amb PI. 
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2.3. Organització dels grups estables. 

 
El pla d’actuació del centre pel que fa a l’ESO i al Batxillerat ha de ser compatible amb el pla del                     
CTEC (Centre de Tecnificació Esportiva de Catalunya), que a la pràctica suposa que tot l’alumnat               
d’ESO i Batxillerat conviuen als entrenaments per esports que afecten a tots els cursos, i molts d’ells                 
conviuen també a la residència. És per això no podem parlar d’agrupaments estables als cursos               
d’ESO i Batxillerat sinó que cal prendre mesures de prevenció per facilitar els desdoblaments dels               
grups més nombrosos i reduir les ràtios en les matèries comunes i caldrà, també, adoptar mesures                
de protecció com mantenir la distància individual dins i fora de l’aula, la higiene constant i l’ús                 
obligatori de mascaretes.  
 
Tot i així, el centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència el màxim estables possible. 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. A partir del nombre d’alumnes, del                 
nombre de docents i del personal de suport educatiu, el centre i els espais disponibles, s’han                
organitzat els grups d’alumnat amb un tutor o tutora i un espai referent i un nombre reduït de                  
professorat. En el cas del 4tA s’han fet dos subgrups 4A1 i 4A2 amb totes les matèries comunes                  
desdoblades.  Aquests grups i subgrups  seran:  

● De naturalesa heterogènia, que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no agrupats per            
nivells d’aprenentatge. 

● Que afavoreixin una atenció inclusiva a tot l’alumnat, incorporant els suports a l’alumnat amb              
necessitats educatives específiques al grup al qual pertany. 

● L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de              
l’alumnat, una distància interpersonal d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o               
en petits grups al voltant de la taula  tindrà en compte aquesta distància.  

 
 
Pel que fa als dos grups del CFGS sí que poden considerar-se, cadascun d’ells, un grup estable de                  
convivència amb un molt reduït nombre de professorat que intervé, un únic espai de referència i                
desdoblaments especialment a la formació pràctica i esportiva, tanmateix, es fa necessari l’ús de la               
mascareta a tot el recinte..  
 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat              
sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, vetllarem perquè el              
mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (per exemple                 
l’aula d’informàtica), col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans              
d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.  
 
 
 
 
Per nivells, s’enumeren els grups d’ESO i Batxillerat i els grups de CFGS estables que es mantindran                 
durant el curs 2020-2021: 
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CURS - 
NIVELL - 

GRUP 

NOMBRE 
D'ALUMNA

T 

PROFESSO 
RAT 

ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS que 

intervenen 
(amb mesures 
de seguretat) 

Matèries 
optatives o 

desdoblaments 

Personal 
d’atenció 

educativa, 
que intervé 
en aquest 
grup (TIS, 

educador/a 
EE, TIE, Aux 

d’EE, 
monitors…) 

Personal 
d’atenció 
educativa 

que intervé 
puntualment 

en aquest 
grup (amb 

mesures de 
seguretat): 

professionals 
SIEI, SIAL, 
monitors... 

ESPAI 
estable 

d’aquest 
grup 

3r ESO A 22 8 1 1  Aula 9 

3r ESO B 21 9 1 1  Aula 10 

4t ESO A 
4A1/4A2 

26 
13/13 

4A1(5)/ 
4A2(5) 

5 1  Aula 12/ 
Aula 1 

4t ESO B 23 B1(5)/B2(
5) 

5 1  Aula 11 

1r Batx A 21   1  Aula 3 

1r Batx B 23   1  Aula 2 

2n Batx A 23   1  Aula 4 

2n Batx B 21   1  Aula 5 

1r CFGS 30 6    Aula gran 

2n CFGS  25 6    Aula  8 

 
Ja que els grups de 4t d’ESO són els més nombrosos es poden fer subgrups dins del mateix grup                   
(desdoblament instrumental amb professors per a cada subgrup) tot i que es mantenen en tots els                
casos d’ESO i Batxillerat les mateixes mesures de prevenció, protecció i seguretat: la distància d’un               
metre i l’ús obligatori de la mascareta són necessàries perquè els docents no són estables en el grup                  
i els grups no són estables, ni pel que fa als entrenaments ni a la residència.  
 
Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, caldria fer els suports dintre de l’aula (TIS                 
i/o plantilla de suport) utilitzant la distància i la mascareta per poder fer l’atenció educativa dins                
l’aula). 
 
Quan fem subgrups, per a optatives, si aquest fet comporta la barreja d’alumnat de diferents grups,                
caldrà mantenir la distància de seguretat quan sigui possible i utilitzar la mascareta. 
 
 

2.4. Organització de les entrades i sortides. 

 
El nostre centre està ubicat en les plantes soterrani, primera, segona i tercera d’un edifici del                
Consell Català de l’Esport. Tenim dos accessos d’entrada i de sortida (porta cap al pavelló i porta                 
que dona al c/Sant Mateu). L’entrada i sortida depèn del tipus de beca que tinguin (poden venir                 
d’entrenar i/o residència o de casa). L’horari d’entrada i sortida es farà en franges d’horari               
esglaonat que correspon al seu horari. La sortida es realitzarà de forma que no coincideixin dues                
aules alhora, per planta, en la sortida.  
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Accés Grup Horari entrada Horari Sortida 

 
 
Entrada principal: 
accés Sant Mateu/   
Jardí CEE 
 

3r i 4t ESO A 
1r i 2n  Batx A 

8h MATÍ 
15.30h TARDA 

11.55h MATÍ 
17.45h TARDA 

3r i 4t ESO B 
1r i 2n  Batx B 

9.45 h 14.25h 

1r i 2n CICLES 8.05h/8.35h 14.05h/14.35h 

 
 
 

2.5. Organització de l’espai d’esbarjo. 

 
Els horaris d’esbarjo són coincidents per l’alumnat dels grups A i dels grups B. Les entrades de                 
l’esbarjo cap a l’aula es faran seguint les indicacions del professorat de guàrdia. 
 
Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre                
ells la distància sanitària interpersonal d’1,5 m. Igualment, serà obligatori l’ús de mascaretes al              
pati i rentar-se les mans a la tornada a l’edifici. 
 

Accés Grup Horari inici esbarjo Horari final esbarjo 

 
 
Entrada principal 
accés Sant Mateu   
(CFGS) 
Jardí CEE (ESO i    
BATX) 
 
 

3r i 4t ESO A 
1r i 2n Batx A 

9.30h 9.40h 

3r i 4t ESO B 
1r i 2n Batx B 

12h 12.10h 

1r i 2n CICLES 11.40h 12.05h 

 
 
 

2.6. Relació amb la comunitat educativa. 

 
- Procediment per a les sessions del consell escolar: de modalitat presencial o telemàtica (amb               
les mesures de distància física i seguretat (mascareta i higiene) i amb la possibilitat d’oferir la                
intervenció dels membres de mares i pares i de l’Ajuntament de manera telemàtica sincrònica ja               
que l’espai per a la reunió permet la projecció i participació virtual dels tres membres esmentats.  
 
- Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies: la difusió es farà                
mitjançant la publicació del Pla al web del centre i s’explicarà a les reunions d’inici de curs amb les                   
famílies que tindran el següent format: 
 

● Reunió amb les famílies (ESO i Batxillerat): es realitzarà mitjançant una videoconferència            
per part de la direcció del centre el dia 7 d’octubre a les 18.30h 

● El dia 8 d’octubre s’atendran presencialment les famílies d’ESO a les 18.30h a l’aulari de               
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l’institut per part de l’equip tutorial de cada curs, mantenint la distància de seguretat i,               
utilitzant la mascareta. Es sol.licitarà la presencialitat preferentment d’un sol membre per            
família. 

● El dia 9 d’octubre s’atendran presencialment les famílies de BTX a les 18.30h a l’aulari de                
l’institut per part de l’equip tutorial de cada curs, mantenint la distància de seguretat i,               
utilitzant la mascareta. Es sol.licitarà la presencialitat preferetment d’un sol membre per            
família. 

 
 
- Procediments de comunicació amb les famílies: la comunicació habitual amb les famílies al              
llarg del curs i, així se’ls fa saber des de la matriculació dels seus fills i filles al centre, serà via                     
correu electrònic. El professorat i l’alumnat disposarà d’un correu amb domini propi de l’institut              
que les persones tutores i cotutores de grup faran servir per a la comunicació amb les famílies.                 
Continuarem anunciant i compartint les novetats i algunes de les activitats culturals de centre i               
projectes mitjançant el web del centre. 
 
Les reunions de tutoria individualitzades podran fer-se presencialment sempre que la situació i             
condicions del moment ho facin propici i recomanable però es prioritzaran les reunions             
telemàtiques per videoconferència en funció de la situació de la pandèmia. Les converses             
telefòniques amb la família seguiran essent un complement a l’activitat de seguiment            
individualitzat  de l’alumnat.  
 

2.7. Servei de menjador.  
 
El centre no disposa de servei de menjador. L’alumnat que n’ha de fer ús disposa d’aquest servei a                  
la residència Joaquim Blume i haurà de seguir el protocol i pla d’actuació establert a la residència.  
 

2.8. Pla de ventilació,  neteja  i desinfecció. 

 
El centre, amb col·laboració amb el CCE (que és de qui depèn la contractació de l’empresa de neteja)                  
disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció (veure annex 2). Aquesta planificació             
preveu ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida de l’alumnat i                 
tres vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 
 
Totes les aules seran adequadament ventilades. Sempre que sigui possible, es deixaran les finestres              
obertes mentre s’imparteixen les classes. 
 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària.  
 
Igualment es garanteix 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 s’han de netejar i desinfectar un cop                    
al dia després de les activitats i es promou la responsabilitat i coresponsabilitat de l’alumnat en la                 
neteja de les superfícies utilitzades quan hi hagi un canvi d’aula així com assegurar-ne la ventilació                
abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup.  
 
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte.  
 
Pel que fa a la gestió de residus es recomana que els mocadors i tovalloletes d'un sol ús utilitzats                   
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per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin als contenidors amb bosses amb                  
tapa i pedal ubicats a tots els lavabos.  
 
En el cas que alguna persona presenti símptomes de covid-19 mentre és al centre, cal tancar en una                  
bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta                 
bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. 
 
 
 

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

 

ÒRGANS  TIPUS DE REUNIÓ  FORMAT DE LA REUNIÓ  PERIODICITAT/  
TEMPORITZACIÓ  

Equip directiu  Planificació  Presencial  Dues per setmana  

Equip docent  Coordinació  Presencial Una per setmana  

Equip impulsor Xarxa Cb Coordinació/Formació Presencial Una mensual 

Equip impulsor PEE Coordinació/Formació Presencial  Dues per setmana  

Comissions TAC/  
Seguiment programes  
esportius 

Planificació/Coordinació Presencial  Quan s’escaigui 

 

2.10. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19. 

 
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin              
símptomes compatibles amb la covid-19, així com aquelles persones que es trobin en aïllament per               
diagnòstic de covid-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret              
amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de covid-19. 
 
Quan una persona comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 i es trobi en el                
centre educatiu: 
 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat símptomes com la               

persona que quedi al seu càrrec). 
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent, o demanar                 

la valoració al Centre Mèdic del CTEC, segons el tipus de beca de l’alumnat (comprovar               
llistat) 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061. 
5. El centre 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. 
6. La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les                  

actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la              
família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.  

7. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació,               
aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació, en              
última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica             
encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament               
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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.  

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.  

L’equip d’atenció primària de referència del centre estarà a disposició de l’equip directiu per a               
mesures de consell sanitari sobre la covid-19, havent designat un responsable d’aquesta            
interlocució.  
 
 

DETECCIÓ DE  
POSSIBLES CASOS  
PER 
SIMPTOMATOLOGIA 
COMPATIBLE AMB  
LA COVID-19. CASOS   
POTENCIALS  

ESPAI HABILITAT  
PER A  
L’AÏLLAMENT  

PERSONA 
RESPONSABLE DE  
REUBICAR 
L’ALUMNE/A I  
CUSTODIAR-LO 
FINS QUE EL   
VINGUIN A BUSCAR   
O DERIVAR-LO AL   
SERVEI MÈDIC DEL   
CTEC  

PERSONA 
RESPONSABLE DE  
TRUCAR A LA   
FAMÍLIA  

PERSONA 
RESPONSABLE DE  
COMUNICAR EL  
CAS ALS SERVEIS   
TERRITORIALS  

Qualsevol curs Aula petita 
 

El professor de   
guàrdia 

Tutor/a o un   
membre de l’equip   
directiu 

Coordinador 
pedagògic 

... 
 

 
SEGUIMENT DE  
CASOS ALUMNE/A  

 
DIA I HORA DE LA     
DETECCIÓ  

 
EXPLICACIÓ DEL  
PROTOCOL SEGUIT  
I OBSERVACIONS  
(incloure el nom de    
la persona que ha    
fet les actuacions i    
el nom del familiar    
que l’ha vingut a    
buscar)  

 
PERSONA DE  
SALUT AMB QUI ES    
MANTÉ EL  
CONTACTE I  
CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA  

 
PERSONA 
REFERENT DEL  
CENTRE PELS  
CONTACTES AMB  
SALUT (mantindrà  
el contacte amb   
salut i farà   
seguiment del cas)  

...  

 

2.11. Control de símptomes: 

 
Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de                  
salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signen una declaració responsable a través de la qual: 
 

● Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això                
comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada               
moment. 

● Es comprometen a no portar el seu fill/a al centre educatiu en cas que presenti               
simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers catorze dies i              
a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder            
prendre les mesures oportunes. 
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Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La família i/o               
l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la                  
situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures           
addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 
 
 

2.12. Requisits per a l’accés al centre.  

● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,           
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. L’absència de simptomatologia ha            
de ser sense haver pres cap fàrmac. És obligatori prendre’s la temperatura diàriament abans              
d’accedir al centre, en cas contrari, s’haurà de prendre a l’arribada a l’institut (en aquest cas cal                 
avisar professor de guàrdia).  

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14              
dies anteriors.  

 

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, es valorarà de manera conjunta –amb la família o                   
persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre               
l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties de risc per a             
complicacions de la covid-19:  

● Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.  

● Malalties cardíaques greus.  

● Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen            
tractaments immunosupressors).  

● Diabetis mal controlada.  

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

2.13. Seguiment del pla. 
 
Proposta per a l’avaluació i seguiment del Pla 

 
RESPONSABLES : Direcció 

POSSIBLES INDICADORS : Nombre i gestió dels casos de detecció precoç/ Grau de presencialitat i normalitat                
dels ensenyaments i aprenentatges/ Índex d’absentisme per motius de salut/ Grau de satisfacció dels              
diferents membres de la comunitat educativa 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: 
En funció dels resultats dels indicadors i de l’evolució de la pandèmia 
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2.14. Pla de treball del centre educatiu en confinament (Pla de contingència). 

 
Les mesures es prendrien en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre en relació amb                    
aquesta etapa educativa. Com es preveu el manteniment del contacte amb la família i quines               
activitats es preveu que puguin fer els alumnes en un marc de confinament. Es pot adjuntar el pla                  
de contingència que s’hagi elaborat o fer-ho amb el format següent: 
 
 

NIVELL 
EDUCATIU 

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 
 
 

Tots Digitalització del  
procés 
d’ensenyament 
aprenentatge i  
l’avaluació 
(llicències digitals  
per als llibres de    
text, assegurar l’ús   
de dispositius i   
connectivitat de  
l’alumnat, criteris  
d’avaluació als  
departaments que  
contemplin la  
competència 
digital..., protocols  
per a l’ús de    
moodle, nodes i   
enviament de  
documents, ús de   
plataformes tipus  
Blinklearning per  
part de les   
editorials, domini  
de l’institut amb   
G-Suites, classes  
virtuals (Meet/  
Classroom). 

Manteniment de  
l’horari de les   
classes 
telemàtiques 
davant un  
possible 
confinament amb  
petites 
modificacions pel  
que fa a la    
temporització de  
les unitats o   
reptes. 

Videoconferència 
i correu  
electrònic 
setmanal per  
part del tutor. 

Només per a l’ESO    
i el  batxillerat: 
 
Videoconferència i  
correu electrònic  
(telefònicament) 
en cas que fos    
necessari. 
 
Sempre que el   
tutor, la direcció   
del centre o la    
família ho  
considerin 
necessari. 
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2.15. Altres mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut. 

 
Distanciament físic  
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de               
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció                
per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire               
lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m per                ²   

persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt                
habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.  
 
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat                
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m ).²   

 
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat,               
una distància interpersonal mínima d’1 metre.  
 
Higiene de mans  
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del                  
personal docent i no docent.  Per tant, s’ha de requerir el rentat de mans:  
 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 
● Abans i després dels àpats. 
● Abans i després d’anar al WC (infants continents). 
● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 
 

● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els companys i companyes. 
● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments. 
● Abans i després d’anar al WC. 
● Com a mínim una vegada cada dues hores. 

 
Al centre es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó                
amb dosificador i assecadors d’aire. En punts estratègics a cada planta o aula hi ha dispensadors de                 
gel hidroalcohòlic. 
 
Espais de reunió i treball per al personal 
En els espais de reunió i treball per al personal s’estableixen les mesures necessàries per garantir el                 
distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, igualment és obligatori l’ús de mascareta. S’ha              
d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres              
instruments o accessoris, o bé s’han de desinfectar després de cada ús, i s’ha de prestar especial                 
atenció a la correcta ventilació de l’espai.  
 
Fluxos de circulació 
Per evitar aglomeració de persones en un lloc del centre es respectaran els horaris d'entrada i                
sortida esglaonats i es mantindran completament obertes les portes d’accés a la primera i la segona                
planta de l’edifici.  
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En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixi més d’un grup estable. Quan                
coincideixi més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar              
mascareta.  
 
Ascensors 
S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el                  
seu personal de suport, si s’escau. L’ús per a les visites i professionals que hi treballen serà                 
individual i esporàdic. 
 
 
D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i               
conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

● Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 
● Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 
● Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

 
 

2.14  Sortides culturals i didàctiques i activitats complementàries. 

 
Les mesures de seguretat quan fem les sortides i altres activitats complementàries incloses en la               
programació general anual, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el                   
transport, quan aquest sigui necessari es faran amb l’ús obligatori de mascaretes sempre que no es                
pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m                 ²  

per persona. 

 

3. Concrecions per a l’ESO i el Batxillerat. 
 
El curs començarà de manera presencial tot i tenir preparat un model aplicable en cas que s’hagués                 
de confinar un grup, un nivell o tot el centre. Els grups de tercer d’ESO no comporten en les                   
matèries comunes ni en les matèries optatives barreja d’alumnat de diferents grups.  
 
A les matèries optatives de 4t d’ESO i a les matèries de modalitat del Batxillerat es barreja alumnat                  
de diferents grups, per tant, caldrà mantenir la distància de seguretat i seguir utilitzant la               
mascareta. 
 

4. Concrecions i mesures addicionals referides al CFGS.  
  
Els grups de 1r de CFGS, amb els desdoblaments, i de 2n de CFGS es consideren grups estables amb                   
un reduït nombre de professorat.  
 
Les mesures globals són comunes per a tot tipus d’ensenyaments. La distància física, el rentat de                
mans, els grups estables i l’adequada ventilació dels espais interiors constitueixen també les             
mesures principals en l’àmbit de la formació professionalitzadora.  
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No podran assistir a les activitats aquelles persones que presentin simptomatologia compatible            
amb la covid-19 o que l’hagin presentat en els darrers catorze dies. Tampoc si han tingut contacte                 
amb una persona amb la malaltia confirmada o amb símptomes compatibles en els darrers catorze               
dies.  
 
Pel que fa a l’activitat física, cal rentar-se les mans abans i després de la pràctica físico-esportiva i                  
quan s'accedeixi a un pavelló, si és el cas. Quan sigui possible, el material serà d’ús individual. Si no,                   
es comparteix únicament dins del grup estable. Cal netejar i desinfectar el material esportiu després               
de cada pràctica i activitat físico-esportiva. 
 
Es prioritzaran la pràctica d’activitat física a l’aire lliure. 
 
Pel que fa als vestuaris, es tracta d’espais interiors, sovint petits i que, per tant, poden propiciar el                  
contacte estret entre persones. Per aquest motiu, seran utilitzats preferentment per part del grup              
estable.  
 
Respecte a la Formació en centres de treball (FCT) i pràctiques en empreses, tal com disposa la                 
normativa, en els estudis de dos cursos de durada es podrà iniciar en començar el segon curs, o bé a                    
partir de la segona avaluació del primer curs. 
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5. Annexos 

Annex 1 

 
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES  

 
 
 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins                   
d’aquests símptomes presenta:  
 
 

□ Febre o febrícula 

□ Tos 

□ Dificultat per respirar 

□ Congestió nasal 

□ Mal de coll 

□ Mal de panxa 

□ Vòmits  

□ Diarrea  

□ Malestar 

□ Dolor muscular 

 
 
 
Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu quins                  
d’aquests símptomes presenta: 
 

□ Febre o febrícula 

□ Tos 

□ Dificultat per respirar 

□ Falta d’olfacte i/o de gust 

□ Mal de coll 

 
 

□ Calfreds 
 
□ Vòmits  

□ Diarrea  

□ Malestar 

□ Dolor muscular 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’adolescent a l’activitat i que us                 
poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. En horari d’atenció del              
vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria              
o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
 
 
(2) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista 
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Annex 2: 

 
 
 Es troba en el següent enllaç. 
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Annex 3: 

Diagnosi recursos digitals a casa (Famílies) 
 
Es troba en el següent enllaç. 
 
 
 
 

Annex 4: 

Diagnosi recursos digitals a casa (Equip docent) 
 
Es troba en el següent enllaç. 
 
 
 

Annex 5: neteja 

 
 
PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS 

  

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en 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.  

  

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 s’han de netejar i desinfectar després de les activitats. 

  

Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així contacte amb les manetes de                 

les portes. 

  

Es recomana que els mocadors per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses,                

preferiblement amb tapa i pedal.  

  

Diàriament ≥ 1 vegada al dia, cal netejar:  

  

·       Manetes i poms de portes i finestres  

·       Baranes i passamans, d’escales i ascensors  

·       Superfície de taulells i mostradors 

·       Cadires i bancs, especialment en les zones que contacten amb les mans 

·       Aixetes  

·       Botoneres dels ascensors  

·       Telèfons  

·       Interruptors d’aparell electrònics  
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·       Fotocopiadores  

·       Superfícies o punts de contacte freqüent amb les mans  

·       Terra  

· Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º els ordinadors, sobretot               

teclats i ratolins (la neteja habitual d’aquest material recaurà sobre els docents i personal usuari               

de l’institut) 

  

Cal utilitzar només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles                

pot provocar intoxicacions. La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir                  

l’eficàcia dels desinfectants.  

  

Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups                

diferents amb més freqüència com lavabos, aules multiactivitats i zones d’elevada freqüència de pas i recepció. 

  

  

Lavabos 

  

Especialment després de l’ús massiu (després del pati o després de dinar) i sempre al final de la jornada: 

  

·       Rentamans. 

·       Inodors. 

·       Terra  

 
 

Annex 6: Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius 

ALGORITME DE GESTIÓ DEL CAS 

 

1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un           
centre educatiu que presentin símptomes es posaran en contacte telefònic amb el            
seu CAP de referència per a una valoració clínica. 

2. Els professionals sanitaris del CAP de referència decidiran si fer o no una prova              
PCR. 

3. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de             
serveis d’un centre educatiu es realitzi una prova PCR ho haurà d’informar al/a la              
director/a del centre educatiu. El/La director/a de centre educatiu activa el           
TRAÇACOVID. 

4. El/la director/a de centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre. 
5. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció           

educativa i serveis centrals de Salut Pública. 
6. El gestor COVID del CAP comença la recollida de contactes de l’àmbit familiar que              

introduirà al programa “COVID Contacts” i ho registrarà com a “cas escolar”. 
7. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial prioritzarà el           

cas. 
8. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas            

sospitós al Servei Territorial d’Educació 
9. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas            

sospitós al centre educatiu i recull els contactes estrets del grup de convivència             
estable del cas sospitós. 
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10. El/La director/a de centre educatiu verifica que el cas estigui registrat al            
TRAÇACOVID, si no ho està, introdueix les dades al TRAÇACOVID. 

11. . Si el resultat de la PCR és negatiu, la persona afectada o la família rebrà la                 
informació a través del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal             
sanitari. 

12. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un          
centre educatiu informen del resultat negatiu al director/a del centre educatiu. En            
qualsevol cas, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el          
resultat de la prova als Serveis Territorials d’Educació i aquests al centre educatiu. 

13. El/la director/a de centre educatiu registra el resultat negatiu al TRAÇACOVID. 
14. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció           

educativa i serveis centrals de Salut Pública. 
15. Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o la família rebrà la                

informació a través del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal             
sanitari. 

16. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis          
d’un centre educatiu informen del resultat positiu al/a la director/a del           
centre educatiu. En qualsevol cas, el gestor COVID comunica el resultat de la             
prova als Serveis Territorials d’Educació i al centre educatiu. 

17. El/La director/a de centre educatiu registra el resultat positiu al TRAÇACOVID. 
18. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció           

d’Educació i serveis centrals de Salut Pública. 
19. Els serveis centrals d’Educació publiquen la visualització de dades de casos escolar            

per municipi. 
20. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el           

resultat positiu al Servei territorial d’Educació., 
21. El Servei Territorial d’Educació informa a/ls l’Ajuntament/s del cas positiu. 
22. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el           

resultat al centre educatiu. 
23. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial pren les mesures d’aïllament i les            

comunica al centre educatiu i als Serveis Territorials del Departament d’Educació 
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