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1.CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 
 

a) Diagnosi 
 

Aquest Pla d’obertura s’ha creat d’acord amb les instruccions de la Secretària de Polítiques              
educatives i seguint el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat pel departament               
de Salut. Per tal d’elaborar el Pla hem tingut present l’experiència de confinament viscuda              
durant el darrer trimestre del curs 2019-20. Com qualsevol centre educatiu, l’institut Cal             
Gravat de Manresa ha hagut d’afrontar i assumir uns reptes insòlits, en un escenari mai               
imaginat. Amb encerts i errors, com tothom, hem anat modelant una estratègia que s’ha              
anat adaptant constantment amb la màxima entrega per part del nostre equip. Si d’una cosa               
estem convençuts/des és que d’aquesta, en sortirem més reforçats professionalment. 
 
El nostre és un centre jove, amb poc més de 10 anys d’existència, però el suficient per                 
consolidar un equip i un projecte en què les eines i metodologies digitals han jugat sempre                
un paper destacat, cosa que vam valorar com a fortalesa per afrontar la situació de               
confinament. Com a tots els altres centres la situació ens va agafar desprevinguts i ens vam                
organitzar el millor que vam saber i poder. 
 
Les CLAUS del repte pensem que han estat: 
 
TUTORIES de grup però també individuals, per correu electrònic o videoconnexió, que ens             
van permetre encarar de manera individual o acompanyats per les famílies, els dubtes i              
angoixes generats per la situació de confinament. Una acció que va prioritzar            
l’acompanyament emocional, amb el benentès que sense aquest no es pot produir una             
acció educativa. Les tutories de grup, amb telepresència, van ser d’una hora setmanal i en               
l’horari habitual que ja es feien abans del confinament. Les individuals es porten a terme a                
través del correu electrònic, telèfon i vídeoconnexió. Algunes tutories van rebre           
l’assessorament de la psicopedagoga. 
 
COORDINACIÓ bàsica i estreta entre els membres dels equips docents, la qual es va              
concretar amb reunions setmanals, on s’analitzaven les actuacions portades a terme i es             
van prendre les que ens van semblar que ens ajudaven a millorar. Tots el professorat ha                
pogut accedir als registres dels / de les companys/es, centralitzades en un full de càlcul al                
núvol i també a qualsevol de les tasques a realitzar.  
 
DINÀMIQUES i rutines que es van haver d’abandonar, readaptar o crear de noves. Més              
interdisciplinars i significatives, adaptades a nivells, formats diferents i articulades a un eix             
temàtic comú prèviament consensuat. Amb intensificació de l’autoavaluació, que va ser molt            
més qualitativa. Ni alumnes, ni famílies ni professorat estàvem preparats/des per aquest            
canvi tan radical d’unes rutines que perviuen des del mateix naixement de l’escolarització, al              
segle XIX. Si no hi ha una bona coordinació no es poden generar ni consolidar aquestes                
noves dinàmiques. Treballar en equip minimitza els errors i ens fa avançar més segurs/es.  
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EQUILIBRI entre les actuacions sincròniques i les asincròniques. Intentant evitar la           
descompensació a favor de les actuacions asíncrones, que requereixen un nivell maduratiu i             
sobretot d’autonomia, en molts casos no assolit a primer cicle d’ESO, i alhora un bon               
acompanyament des de casa i des de l’institut. Les vídeoconnexions són eines molt útils              
però només si s’utilitzen adequadament i no se’n fa un abús. No per ‘reinventar’ la típica                
classe tradicional, per exemple. 
 
FORMACIÓ ajustada a aquesta situació de confinament. Seria la darrera de les 5 claus que               
vam considerar fonamentals. A Cal Gravat vam iniciar una formació interna setmanal en què              
molts/es de nosaltres compartim coneixements i experiències. Contribuirà a equilibrar el           
nivell digital docent alhora que desengoixarà molts/es companys/es que tenien alguna           
mancança en l’assoliment de la competència digital, imprescindible en aquests moments. 
 

b) Organització de grups estables 
 

Oficialment tenim assignats 21 grups ordinaris. Tenint en compte tots els recursos humans             
i materials disponibles farem un grup més de cada nivell d’ESO fent en total 26 grups                
estables (19 ESO + 7 Postobligatoris). Està previst que tots els grups facin el 100% de les                 
classes presencials. L’alumnat de laboràlia es mantindrà com a grup estable els dies que              
estan al centre (dilluns, dimecres i divendres). Els 26 grups estables són: 
 

❏ 4 grups de 1r  
❏ 5 grups de 2n  
❏ 5 grups de 3r 
❏ 4 grups de 4t  
❏ 1 grup de laboràlia a 4t 
❏ 2 grups de 1r de batx 
❏ 3 grups de 2n de batx 
❏ 1 grup de 1r FPB 
❏ 1 grup de 2n FPB 

 
 
 

Curs - nivell 
- grup 

Núm. 
alumnes 

Núm.profes
sorat que 
intervé 

Personal 
d’atenció 
educativa 

que intervé 
en el grup 

Personal 
d’atenció 

educativa que 
intervé 

puntualment al 
grup 

Espai 
estable 
del grup 

1r ESO A 23 10 1 1 022 

1r ESO B 24 11 1 1 023 

1r ESO C 23 10 1 1 025 
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1r ESO D 23 11 1 1 026 

2n ESO A 23 8 1 1 122 

2n ESO B 25 9 1 1 123 

2n ESO C 24 8 1 1 125 

2n ESO D 24 8 1 1 126 

2n ESO E 23 10 1 1 129 

3r ESO A 26 10 1 1 021 

3r ESO B 27 10 1 1 Biblio 

3r ESO C 22 10 1 1 121 

3r ESO D 22 9 1 1 111 

3r ESO E 17 11 1 1 112 

4t ESO A 22 <9 1 1 116 

4t ESO B 23 <8 1 1 115 

4t ESO C 17 <8 1 1 114 

4t ESO D 18 <8 1 1 113 

4t LABOR 13 9 1 1 -111 

1r BTX A 36 <10 0 0 117 

1r BTX B 33 <10 0 0 118 

2n BTX A 27 <9 0 0 -112 

2n BTX B 33 <9 0 0 127 

2n BTX C 13 <9 0 0 128 

1r FPB 5 8 0 0 024 

2n FPB 15 
 

9 0 0 -111a 

 
A les aules estables hi ha marcada una línia de seguretat per mantenir la distància dels                
alumnes amb el professorat. Tot el professorat entra a l’aula amb mesures de protecció              
establertes (mascareta, pantalla, etc).  
Si el departament en algun moment permet treure les mascaretes, encara hi haurà algunes              
classes on l’alumnat també haurà de continuar portant la mascareta ja que no són grup               
estable. Aquestes són: 
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Activitat o 
matèria 

Grups estables 
dels quals 
provenen els 
alumnes 

Docent Horari (nombre 
d’hores o 
sessions 
setmanals) 

Observacions 

Alemany  
2n ESO 

Grups A, B i E Mercè Pedrosa 
 

2 hores / set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Alemany  
2n ESO 

Grups C i D Mia Comellas 2 hores / set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Alemany 
3r ESO 

Grups A i B Mercè Pedrosa 2 hores / set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Alemany  
4t ESO 

Grups A i B Mercè Pedrosa 3 hores / set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Història del món 
1r BTX 

Grups A i B Antonia Casas 4 hores /set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Química  
1r BTX 

Grups A i B Rosanna Viñas 
Sílvia Careta 

4 hores /set 
1 hora desdob. 

Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Dibuix Tècnic 
1r BTX 

Grups A i B Sandalio Del 
Río 

4 hores /set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Economia 
1r BTX 

Grups A i B Gerard Girbau 4 hores /set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Psicologia i 
sociologia 
1r BTX 

Grups A i B Anna Gomà 4 hores /set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

 
 

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

El professorat que fa atenció personalitzada a algun/s alumnes entraran a les aules a fer el                
suport però amb les mesures de protecció pertinents. A cada nivell d’ESO s’ha assignat una               
psicopedagoga de referència. Aquesta intervindrà només en el nivell assignat. La disminució            
de la ràtio dels grups d’ESO permet una atenció a la diversitat dins de l’aula i una                 
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personalització dels aprenentatges adoptant mesures addicionals i intensives que es          
plasmaran en els plans individualitzats d’aquest alumnat.  

 
d) Organització de les entrades i sortides 

 
Les entrades i sortides al centre es faran de manera esglaonada i per dos accessos               
diferents, la porta principal i la porta d’accés al pati que accedeix a la pista. Dividim els                 
alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del curs. L’alumnat transportat i              
que comença més tard de les 8h accedirà al centre a les 7:55 hores. Ha d’anar a la seva                   
aula de referència i mentre espera que comenci la classe farà lectura amb el professor que                
tindran a la primera franja. 
 
L’horari d’inici i finalització de la jornada i la porta d’accés i sortida de cada nivell és: 

Curs - nivell - grup tipus d’accés Hora d’entrada i de sortida 

1r ESO (amb mascareta) Porta d’accés principal Entrada 8h - Sortida a les 
14:25 hores. 

2n ESO (amb mascareta) Porta d’accés principal Entrada 8:10h - Sortida a 
les 14:35 hores. 

3r ESO (amb mascareta) 
 

Porta d’accés principal Entrada 8:20h - Sortida a 
les 14:40 hores. 

4t ESO (amb mascareta) Porta d’accés pista pati Entrada 8h - Sortida a les 
14:25 hores. 

1r BTX (amb mascareta) Porta d’accés pista pati Entrada 8:10h - Sortida a 
les 14:35 hores. 

2n BTX (amb mascareta) Porta d’accés pista pati Entrada 8h - Sortida a les 
14:30 hores. 

FPB (amb mascareta) Porta d’accés principal Entrada 8:30h - Sortida a 
les 13:25 hores. 

 
 
 

e) Organització de l’espai d’esbarjo 
 

Es farà el 100% de les hores presencials a tots els cursos, hi haurà 6 franges i l’estona                  
d’esbarjo, dues de 15 minuts a l’ESO, serà per nivells i estarà inclosa dins de dues franges                 
lectives. Cada grup, acompanyat del / de la professor/a que tinguin en aquella franja, tindrà               
destinada una zona del pati, aquestes seran rotatives i cada zona tindrà un WC de               
referència. 
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Relació de les zones de pati i banys de referència: 

 LLOC  WC 

Zona 1 ENTRADA 1 (2 taules de Ping-pong) SALA GUÀRDIA 

Zona 2 TAULES DE PICNIC  (2 taules de Ping-pong) GIMNÀS 

Zona 3 WORKFIT GIMNÀS 

Zona 4 GALLINER GIMNÀS 

Zona 5 ENTRADA 2 (2n i 3r) SALA GUÀRDIA 

 
 
Relació de la zona d’esbarjo, horari i el/la professor/a responsable: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 
DIVENDR

ES 

Prime
ra 

franja 
de 

pati 

1r ESO 9:20 - 
9:35h 

Zona 1 
Joan López 

(1A) 
Ramon 

Barlam (1B) 
Ramon 

Barlam (1C) 
David / 

Carles (1D) 
Mònica 

Mtz (1A) 

Zona 2 
David Fdez 

(1B) 
David / 

Carles (1C) 
Celes 

Fuentes (1D) 
Ramon B 

(1A) 
Mireia 

Llobet (1B) 

Zona 3 
Raül Badia 

(1C) 

Mia 
Comellas 

(1D) 
Mònica Mtz 

(1A) 

Judit 
Sánchez 

(1B) 

Celes 
Fuentes 

(1C) 

Zona 4 
Joaquim 

Villen (1D) 
Mireia Ll / 

Mònica (1A) 
Joaquim 

Villen (1B) 

Mia 
Comellas 

(1C) 

Judit 
Sánchez 

(1D) 

2n ESO 9:40 - 
9:55h 

Zona 1 
Natàlia 

Andreu (2A) 
Natàlia 

Andreu (2B) 
Jose V 

Gimeno (2C) 
Natàlia 

Andreu (2D) 
Sònia Fdez 

(2E) 

Zona 2 
Carme Picas 

(2B) 
Ivan Pérez 

(2C) 
Joan López 

(2D) 
Núria Robles 

(2E) 

Núria 
Planas 

(2A) 

Zona 3 
Núria Garcia 

(2C) 
Núria Garcia 

(2D) 
Ivan P / M. 
Simon (2E) 

Judit Roca 
(2A) 

Txell 
Guillèn 

(2B) 

Zona 4 
Jose V 

Gimeno (2D) 
Joan López 

(2E) 
Natàlia 

Andreu (2A) 
Núria Garcia 

(2B) 

Núria 
Garcia 
(2C) 

Zona 5 
Sònia Fdez 

(2E) 
Sònia Fdez 

(2A) 
Sònia Fdez 

(2B) 
Ivan Pérez 

(2C) 

Núria 
Robles 

(2D) 

3r ESO 10:30 - 
10:45h 

Zona 1 
M. Àngels P 

(3A) 
JJ. Noguerol 

(3B) 
Adel Sayed 

(3C) 
Montse S 

(3D) 

Judit 
Sánchez 

(3E) 

Zona 2 
Eva Rochés 

(3B) 
Eva Rochés 

(3C) 
Dolors 

Mansilla (3D) 
Mònica Mtz 

(3E) 
Sandalio 

Del R (3A) 

Zona 3 Sandalio Del Andreu Eva Rochés M.Àngels P Carles 
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R (3C) Clusella 
(3D) 

(3E) (3A) Gomila 
(3B) 

Zona 4 
J.J Noguerol 

(3D) 

Josep 
Busquet 

(3E) 
Sandalio Del 

R (3A) 
Eva Rochés 

(3B) 

Josep 
Busquet 

(3C) 

Zona 5 
Mònica Mtz 

(3E) 
Adel Sayed 

(3A) 
M.Sense / 

Noguerol (3B) 
Sílvia Careta 

(3C) 

Dolors 
Mansilla 

(3D) 

4t ESO 10:10 - 
10:25h 

Zona 1 
Marc Vallbé 

(4A) 
Gerard 

Girbau (4B) 
Minerva Vz 

(4C) 
Carles 

Gomila (4D) 

Jose V 
Gimeno 

(Lab) 

Zona 2 
Gerard 

Girbau (4B) 
Deborah 

Garcia (4C) 
Deborah 

Garcia (4D) 

Mireia Ll / 
Sandalio 

(4A) 

Anna 
Juberó 

(4B) 

Zona 3 
Deborah 

Garcia (4C) 
Raül Badia 

(4D) 
Andreu 

Clusella (Lab) 

Ovidi 
Cobacho 

(4B) 
Minerva V 

(4A) 

Zona 4 
Raül Badia 

(4D) 
Marc Vallbé 

(4A) 
Antònia 

Casas (4B) 
David Fdez 

(4C) 

Ovidi 
Cobacho 

(4D) 

Zona 5 
Virginia 

Pérez (Lab)  
Jose V 

Gimeno (4A)  

Deborah 
Garcia 
(4C) 

Segon
a 

franja 
de 

pati 

1r ESO 11:30 - 
11:45h 

Zona 1 

Mia 
Comellas 

(1A) 
Mireia Llobet 

(1B) 
Celes 

Fuentes (1C) 
Carme 

Ribas (1D) 

Mia 
Comellas 

(1A) 

Zona 2 
Celes 

Fuentes (1B) 

Mia 
Comellas 

(1C) 
Ramon / Bea 

(1D) 

Judit 
Sánchez 

(1A) 

Celes 
Fuentes 

(1B) 

Zona 3 
Raül Badia 

(1C) 
Ramon 

Barlam (1D) 
Mònica Mtz 

(1A) 
Joan López 

(1B) 
Raül Badia 

(1C) 

Zona 4 
Ramon 

Barlam (1D) 
David / 

Carles (1A) 
Mireia Llobet 

(1B) 
Joaquim 

Villen (1C) 

Ramon 
Barlam 

(1D) 

2n ESO 11:50 - 
12:05h 

Zona 1 
Jose V 

Gimeno (2A) 
Ivan Pérez 

(2B) 
Núria Planas 

(2C) 
Núria Garcia 

(2D) 
Ivan Pérez 

(2E) 

Zona 2 
Ivan Pérez 

(2B) 
Sònia Fdez 

(2C) 
Sònia Fdez 

(2D) 
Jose V 

Gimeno (2E) 

Natàlia 
Andreu 

(2A) 

Zona 3 
Joan López 

(2C) 
Judit Roca 

(2D) 
Ivan Pérez 

(2E) 
Sònia Fdez 

(2A) 
Sònia Fdez 

(2B) 

Zona 4 
Sònia Fdez 

(2D) 
Natàlia 

Andreu (2E) 
Núria Garcia 

(2A) 
Natàlia 

Andreu (2B) 

Núria 
Garcia 
(2C) 

Zona 5 
Núria Garcia 

(2E) 
Núria Garcia 

(2A) 
Txell Guillèn 

(2B) 
Judit Roca 

(2C) 

Núria 
Robles 

(2D) 
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3r ESO 12:40 - 
13:00h 

Zona 1 
Josep M 

Freixa (3A) 
Andreu 

Clusella (3B) 
Josep 

Busquet (3C) 
J.J Noguerol 

(3D) 

Eva 
Rochés 

(3E) 

Zona 2 
M.Àngels P 

(3B) 
Sílvia Careta 

(3C) 
Adel Sayed 

(3D) 
Joaquim 

Villen (3E) 

Elena / 
Pedrosa(3

A) 

Zona 3 
Montse S 

(3C) 

Dolors 
Mansilla 

(3D) 
Judit 

Sánchez (3E) 
Adel Sayed 

(3A) 
Marc 

Vallbé (3B) 

Zona 4 
Josep 

Busquet (3D) 
Joaquim 

Villen (3E) 
Laura Viayna 

(3A) 
Sandalio Del 

R (3B) 
M.Àngels 

P (3C) 

Zona 5 
Andreu 

Clusella (3E) 
Carles 

Gomila (3A) 
Dolors 

Mansilla (3B) 
Andreu 

Clusella (3C) 
Adel 

Sayed (3D) 

4t ESO 12:20 - 
12:35h 

Zona 1 
Gomila / 

Pedrosa (4A) 
Carme 

Ribas (4B) 
David Fdez 

(4C) 
Sílvia Careta 

(4D) 

Dolors 
Ribas 
(Lab) 

Zona 2 
Laura V / M. 
Simon (4B) 

Minerva Vz 
(4C) 

Carles 
Gomila (4D) 

Gomila / 
Pedrosa 

(4A) 
Carme 

Ribas (4B) 

Zona 3 
Rosanna 

Viñas (4C) 
Jose V 

Gimeno (4D) 
Anna Juberó 

(Lab) 
Laura V / M. 
Simon (4B) 

Anna 
Juberó 

(4A) 

Zona 4 
Sílvia Careta 

(4D) 
Deborah 

Garcia (4A) 
Ovidi 

Cobacho (4B) 
Rosanna 

Viñas (4C) 

Deborah 
Garcia 
(4D) 

Zona 5 
Dolors Ribas 

(Lab)  
Mireia LL / 

Sandalio (4A)  
Minerva Vz 

(4C) 

 
 
L’alumnat de Batxillerat i FPB fan un sol pati de 30 minuts (11 a 11:30 hores) i surten fora                   
del centre. El professorat de la franja 3 que faci classe a aquests cursos els obrirà la porta                  
per sortir del centre i el professorat de la franja 4 serà qui els l’obrirà per accedir. Així doncs,                   
l’accés a l’edifici serà amb el professorat.  
La relació de professorat de sortida i entrada dels patis de Batxillerat i FPB 
 

   
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

p
a
ti 

1r 
Batxillerat 

A 

Sortida 
11:00 h 

C Gomila, D 
Ribas, Mayra 

C Gomila, D 
Ribas, Mayra Joana Angrill 

/ Eloi Puig 
Dolors 

Mansilla 

Ester V, Mireia 
Ribas, 

i Dolors 
Mansilla 

i Dolors 
Mansilla 

Joaquim Villen 
i Laura V 

Entrada 
11:30 h 

Marc V, 
Rosanna V, 

Sandalio, 
Rosanna, 

Ester V, 
Mireia Ribas, 

C Gomila, 
Josep B, 
Mayra Rosanna Viñas 

Dolors Ribas i Sílvia, Joaquim D Ribas, M 
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B
a
t
x
il
l
e
r
a
t 
i 
F
P
B 

Antònia C Gerard, 
Anna G 

Villen i Laura 
V 

Llobet i 
Mansilla 

1r 
Batxillerat 

B 

Sortida 
11:00 h 

C Gomila, D 
Ribas, Mayra 

C Gomila, D 
Ribas, Mayra 

Anna Gomà Rosanna 
Viñas 

Ester V, Mireia 
Ribas, 

i Dolors 
Mansilla 

i Dolors 
Mansilla 

Joaquim Villen 
i Laura V 

Entrada 
11:30 h 

Marc V, 
Rosanna V, 

Sandalio, 
Rosanna, 

Ester V, 
Mireia Ribas, 

C Gomila, 
Josep B, 
Mayra 

Anna Gomà 

Dolors Ribas i 
Antònia C 

Sílvia, 
Gerard, 
Anna G 

Joaquim 
Villen i Laura 

V 

D Ribas, M 
Llobet i 
Mansilla 

2n 
Batxillerat 

A 

Sortida 
11:00 h Adel Sayed 

Sandalio, 
Judit Roca, 

Elisa, 
Ester V, Marc 
V, Mireia R, 

Ester V, Marc 
V, Mireia R, Adel Sayed 

Ovidi i David 
Fdez 

Gerard G i 
Laura V 

Gerard G i 
Laura V 

Entrada 
11:30 h 

Josep B, Eva 
R, Gerard G, 

César Riola 

Sandalio, 
Judit Roca, 

Elisa, Adel Sayed i 
Joana Angrill Carme Picas 

Núria Planas i 
Josep M 
Freixa 

Ovidi i David 
Fdez 

2n 
Batxillerat 

B 

Sortida 
11:00 h Anna Gomà 

Sandalio, 
Judit Roca, 

Elisa, 
Ester V, Marc 
V, Mireia R, 

Ester V, Marc 
V, Mireia R, César Riola 

Ovidi i David 
Fdez 

Gerard G i 
Laura V 

Gerard G i 
Laura V 

Entrada 
11:30 h 

Josep B, Eva 
R, Gerard G, 

Carme Picas 

Sandalio, 
Judit Roca, 

Elisa, Mònica 
Martínez 

Mònica 
Martínez Núria Planas i 

Josep M 
Freixa 

Ovidi i David 
Fdez 

2n 
Batxillerat 

C 

Sortida 
11:00 h César Riola 

Sandalio, 
Judit Roca, 

Elisa, 
Ester V, Marc 
V, Mireia R, 

Ester V, Marc 
V, Mireia R, Anna Gomà 

Ovidi i David 
Fdez 

Gerard G i 
Laura V 

Gerard G i 
Laura V 

Entrada 
11:30 h 

Josep B, Eva 
R, Gerard G, Mònica 

Martínez 

Sandalio, 
Judit Roca, 

Elisa, 
Anna Gomà Adel Sayed i 

Joana Angrill Núria Planas i 
Josep M 
Freixa 

Ovidi i David 
Fdez 
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1r FPB 

Sortida 
11:00 h 

Antònia 
Casas Eulàlia Giralt Carme Picas Mayra Fdez Mercè Pedrosa 

Entrada 
11:30 h Carme Picas Mayra Fdez Eulàlia Giralt Antònia 

Casas Mayra Fdez 

2n FPB 

Sortida 
11:00 h 

Mercè 
Pedrosa Txell Guillèn Mercè 

Pedrosa 
Mercè 

Pedrosa Eulàlia Giralt 

Entrada 
11:30 h Mayra Fdez Eulàlia Giralt Eloi Puig Eloi Puig Eulàlia Giralt 

 
 

f) Relació amb la comunitat educativa 
 
Les reunions amb les famílies d’inici de curs es faran de manera telemàtica. 
En aquestes s’informarà dels mitjans de comunicació utilitzats amb les famílies:  

● Aplicatiu ENSE d’assistència de l’alumnat i de la figura de tutor/a individual.            
(https://www.ense.cat/icalgravat) 

● S’ha creat un espai “SITES” per les famílies        
(https://sites.google.com/xtec.cat/famlies-ins-cal-gravat/p%C3%A0gina-principal) on  
podran trobar tota la informació referent al curs del seu/va fill/a.  

● Per altra banda, també s’ha elaborat una guia per l’estudiant amb tota la informació              
més destacada del propi curs. 

 
Tot el personal del centre és tutor/a individual d’un reduït grup d’alumnes. Aquests fan el               
seguiment acadèmic d’aquest alumnat. El contacte amb la família serà habitualment via            
telefònica o via correu electrònic tenint en compte la situació actual. Es preveu, sempre que               
sigui justificat i prèvia petició de la família i/o del professorat, fer entrevista presencial. En               
aquests casos, tan sols podrà venir un sol adult (pare, mare o tutor/a legal) previa cita                
concertada i adoptant les mesures de seguretat establertes en aquell moment.  
 
El nostre centre ja treballa amb chromebooks des del primer curs d’ESO. L’alumnat de 1r               
d’ESO rebran formació per fer un bon ús de l’eina digital. Aquest curs, de manera               
extraordinària, es realitzarà una formació de competències digitals a tot l’alumnat de 1r a 3r               
d’ESO dins de la franja d’optatives.  
 
El centre es comunica amb tot el professorat via correu electrònic. S’envien emails per              
traslladar totes les informacions i novetats que puguin anar sorgint.  
 
La pàgina web del centre serà un mitjà de comunicació general per a les famílies i el                 
professorat. https://agora.xtec.cat/iescalgravat/ 
 
I respecte a l’administració s’obre un nou mail d’oficines: oficines@icalgravat.net tot i també             
utilitzant la línia telefònica. 
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g) Funcionament de la cantina 
 
Està previst que hi hagi servei de cantina, sempre tenint en compte les mesures de               
seguretat establertes. A la cantina caldrà mantenir el 1,5 metres de distància entre persones              
de diferents grups estables. El personal de la cantina i l’alumnat anirà amb mascareta. Per               
evitar aglomeracions l’alumnat haurà d’encarregar l’esmorzar prèviament via tiquets. La          
gestió d’aquests tiquets la farà la persona responsable de la cantina. A l’entrada hi haurà un                
dispensador de gel hidroalcohòlic per tal que tothom que entri a la Cantina es pugui               
desinfectar abans les mans.  
 
Pel que fa el personal del centre podrà fer ús de la cantina seguint les mesures de seguretat                  
establertes. 
 

 
h) Pla de neteja 

 
Explicar com es netejaran els espais que utilitzin més d’un grup, els lavabos, pati, vestuaris,               
etc.  

V = ventilació NV = neteja i ventilació         N= neteja 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament > 1 vegada al 
dia 

Comentaris 
 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

V  NV X Tantes 
vegades com 
sigui possible 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

  N X  

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

  N X  

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

  N   

Cadires i bancs   N   

Grapadores i 
altres utensilis 

  N   

Aixetes   N X  

Botoneres dels 
ascensors 

  N   

Ordinadors, 
sobretot teclats 

  N   
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i ratolins 

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

  N   

Interruptors 
d’aparells 
electrònics 

  N   

Fotocopiadores   N X  

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament >= 1 vegada al 
dia 

Comentaris 
 

AULES I ESPAIS COMUNS 

Ventilació de 
l’espai 

V V V V Durant 10 
minuts 3 
cops/dia 

Superfícies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 

  N X S’anirà netejant 
sovint durant la 
jornada lectiva 

Terra   N   

Materials 
aula 

  N   

      

 
 

 Abans de 
cada ús 

Després 
de cada ús 

Diàriament >= 1 
vegada al 
dia 

Setmanal
ment 

Comentari
s 
 

LAVABOS, DUTXES, VESTUARIS 

Ventilació 
de l’espai 

X X NV X  Durant 10 
minuts 3 
cops/dia 

Rentamans   N X   

Inodors V NV NV X   

Terra i 
altres 
superfícies 

  N    

Vestuaris      No es 
podran fer 
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servir 

Dutxes      No es 
podran fer 

servir 

Cubells de 
brossa 

  N X   

 
 

i) Transport 
 
S’ha informat al Consell Comarcal del Bages de la modificació d’horaris i aquest s'adaptarà              
a aquest horari atenent a les circumstàncies excepcionals. Cal que tot l’alumnat porti la              
mascareta durant tot el trajecte i fins a l’arribada a l’aula a excepció d’aquells que el seu ús                  
està contraindicat. 
 
És molt important que a les diferents parades del bus escolar es mantingui la distància física                
de seguretat adequada i es porti la mascareta. Cal evitar aglomeracions en aquestes             
espais. 
 
L’alumnat transportat de tots els nivells que entren més tard de les 8h podran accedir al                
centre a partir de les 7:55h. Aquest alumnat transportat farà lectura a la seva aula mentre                
espera l’hora d’inici de classe. Els acompanyarà el/la professor/a que tinguin a la primera              
franja. 
 
A la sortida l’alumnat transportat ha d’anar directament a buscar el bus. L’accés al centre ha                
de quedar lliure per facilitar la sortida i per tant, l'alumnat i famílies han de transitar, no                 
poden quedar-se just davant dels accessos esperant o parlant. 
 
 

j) Extraescolars i activitats complementàries 
 
Aquest curs s’ha reduït la previsió del nombre de sortides per cada nivell. S’ha tingut en                
compte la situació econòmica actual de les famílies i per tant, s’ha prioritzat les sortides de                
baix cost. Cada nivell té especificades les sortides a la seva guia de l’estudiant i es                
realitzaran en funció de l’evolució de la situació actual de la pandèmia i seguint sempre els                
protocols establerts. 
 
Dins del Pla educatiu d’entorn està previst fer el reforç a l’alumnat de primer cicle d’ESO                
durant els dimarts a la tarda.  
 
Extraescolar de teatre (Diputació) - pendent de confirmació de l’activitat. 
 
Com a activitat complementària, es realitzarà el Taller de suport educatiu (TSTE) durant             
els dies 1, 2, 3, 4 i 7, 8, 9 i 10 de setembre on assistirà un monitor al centre i ho duran a                        
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terme a l’aula 021 amb les mesures de seguretat pertinents i prèvia autorització per part de                
les famílies. L’alumnat és: 
 

Alumne/a Curs 20-21 

BA 1r ESO 

MA 3r ESO 

MB 3r ESO 

SB 3r ESO 

YB 3r ESO 

ZBA 4t ESO 

SBA 4t ESO 

FBA 1r ESO 

 
 
 
 

k) Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
 

Les reunions amb el consell escolar i claustre serà trimestral i es farà, sempre que ho                
permeti la situació, de forma presencial i sinó telemàticament. En cas d’haver d’informar             
d’alguna qüestió urgent es farà a través de la comissió permanent.  
 
Segons la situació actual es prioritzarà les reunions i coordinacions de dimarts tarda via              
telemàtiques. De totes maneres, el centre, romandrà obert per aquell professorat que no té              
disponibilitat d’arribar a casa abans de començar la reunió. Aquelles reunions i            
coordinacions que es facin presencials es seguiran les mesures de seguretat establertes            
(mascareta, distància i ventilació). 
 
 

l) Protocol d’actuació en cas de detectar-se possible covid-19 
 
S’ha elaborat un protocol d’actuació per si hi ha un possible cas de COVID-19 en un grup.                 

Aquest estableix: 

 

● Si els símptomes apareixen dins del centre, caldrà posar-nos en contacte, al més             

aviat possible, amb el CAP. Si els símptomes són greus des del centre es truca al                

061. En cas que el possible cas sigui d’un alumne/a, se l’haurà de portar a l’aula de                 
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l’AMPA, l’ús d’aquesta aula serà individual i caldrà que estigui ben ventilada. El             

docent que l’acompanyi ha de posar-se mascareta.  

● Des del centre educatiu s’avisarà a la família perquè es posin en contacte amb el               

seu CAP.  

● En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li farà una                 

prova PCR al més aviat possible.  

● Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus              

convivents han de fer l’aïllament domiciliari.  

● El grup NO ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la                

prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els             

germans). 

● En cas que el resultat sigui positiu, haurà de ser Salut Pública l’encarregada de fer la                

identificació, aïllament i seguiment dels contactes. 

 
 

m) Seguiment del pla 
 

Aquest pla ha estat elaborat per l’equip directiu, per tant, aquest serà el responsable de               
fer-ne el seguiment i adaptar-lo a les diferents situacions que vagin sorgint.  
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2.CONCRECIONS A L’ESO 
El primer dia, el 14 de setembre del 2020, tot l’alumnat ha de portar la declaració                
responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, tal i com            
estableix el Departament d’Educació. Aquell alumnat que no la porti no podrà accedir al              
centre. Així mateix, el centre podrà prendre la temperatura aleatòriament a l’alumnat            
per tal de detectar possibles casos. 
 
S’ha elaborat una guia de l’estudiant per cada nivell que recull la informació del nivell on                
està l’alumne/a. La informació que conté la guia és: l’organigrama, el nom i correus del               
professorat del nivell, l’horari del grup, el calendari, els llibres i materials, el currículum, el               
pla d’actuació tutorial, les sortides previstes, la normativa destacada com l’ús del mòbil, l’ús              
de mascareta, l’utilització dels lavabos, l’assistència de l’alumnat i les normes d’aula. 
 
 
 
 

 
a) Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 
En cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre el contacte amb la família serà a                    
través del / de la tutor/a individual. Les activitats proposades seran a través del classroom.               
Se seguirà l’horari establert que es tenia de forma presencial a l’hora de fer les classes                
virtualment.  
 

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 

1r ESO Classroom segons horari Diari Quinzenal 

2n ESO Classroom segons horari Diari Quinzenal 

3r ESO Classroom segons horari Diari Quinzenal 

4t ESO Classroom segons horari Diari Quinzenal 

1r BTX Classroom segons horari Diari Quinzenal 

2n BTX Classroom segons horari Diari Quinzenal 

FPB Classroom segons horari Diari Quinzenal 
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b) Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 
 

Les matèries optatives coincidiran amb subdivisió del grup estable excepte les indicades a             
continuació: 
 

Activitat o 
matèria 

Grups estables 
dels quals 
provenen els 
alumnes 

Docent Horari (nombre 
de sessions 
setmanals) 

Observacions 

Alemany  
2n ESO 

Tots els grups 
de 2n ESO 

Mercè Pedrosa 
Mia Comellas 

2 hores / set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Alemany 
3r ESO 

Grups A i B de 
3r ESO 

Mercè Pedrosa 2 hores / set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Alemany  
4t ESO 

Grups A i B de 
4t ESO 

Mercè Pedrosa 3 hores / set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

 

3.CONCRECIONS AL BATXILLERAT 
 
El primer dia, el 14 de setembre del 2020, tot l’alumnat ha de portar la declaració                
responsable per a les famílies d’alumnes de batxillerat, tal i com estableix el Departament              
d’Educació. Aquell alumnat que no la porti no podrà accedir al centre. Així mateix, el centre                
podrà prendre la temperatura aleatòriament a l’alumnat per tal de detectar possibles            
casos. 
 
S’ha elaborat una guia de l’estudiant per cada nivell que recull la informació del nivell on                
està l’alumne/a. La informació que conté la guia és: l’organigrama, el nom i correus del               
professorat del nivell, l’horari del grup, el calendari, els llibres i materials, el currículum, el               
pla d’actuació tutorial, les sortides previstes, la normativa destacada com l’ús del mòbil, l’ús              
de mascareta, l’utilització dels lavabos, l’assistència de l’alumnat i les normes d’aula. 
 
El curs començarà presencialment. Aquest alumnat haurà de sortir del centre durant            
l’estona d’esbarjo (30 minuts). 
 

a) Criteris d’organització dels grups. Matèries comunes o comuna d’opció. 
 
La confecció de grups estables s’ha fet seguint les matèries de modalitat ja que d’aquesta               
manera era la que feia més estable els grups classe. 
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b) Matèries de modalitat 

 
La majoria de les matèries de modalitat és la subdivisió de grups estables evitant que hi                
hagi alumnes de diferents grups estables excepte en les modalitats següents: 
 
 

Activitat o 
matèria 

Grups estables 
dels quals 
provenen els 
alumnes 

Docent Horari (nombre 
de sessions 
setmanals) 

Observacions 

Història del món 
1r BTX 

Grups A i B Antonia Casas 4 hores /set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Química  
1r BTX 

Grups A i B Rosanna Viñas 
Sílvia Careta 

4 hores /set 
1 hora desdob. 

Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Dibuix Tècnic 
1r BTX 

Grups A i B Sandalio Del 
Río 

4 hores /set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Economia 
1r BTX 

Grups A i B Gerard Girbau 4 hores /set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

Psicologia i 
sociologia 
1r BTX 

Grups A i B Anna Gomà 4 hores /set Alumnat i 
professorat amb 
mascareta 

 
Es realitzarà l’Estada a l’empresa sempre que la situació de la pandèmia ho permeti.  
 

4.CONCRECIONS A L’FPB 
 
El primer dia, el 14 de setembre del 2020, tot l’alumnat ha de portar la declaració                
responsable per a les famílies d’alumnes de cicles formatius, tal i com estableix el              
Departament d’Educació. Aquell alumnat que no la porti no podrà accedir al centre. Així              
mateix, el centre podrà prendre la temperatura aleatòriament a l’alumnat per tal de             
detectar possibles casos.  
 
S’ha elaborat una guia de l’estudiant per cada nivell que recull la informació del nivell on                
està l’alumne/a. La informació que conté la guia és: l’organigrama, el nom i correus del               
professorat del nivell, l’horari del grup, el calendari, els llibres i materials, el currículum, el               

 
20 



PLA ORGANITZACIÓ BÀSIC setembre 2020 
 

pla d’actuació tutorial, les sortides previstes, la normativa destacada com l’ús del mòbil, l’ús              
de mascareta, l’utilització dels lavabos, l’assistència de l’alumnat i les normes d’aula. 
 
Totes les hores es realizen amb el mateix grup d’alumnat (grup estable). Es realitzarà l’FCT               
segons la situació de la pandèmia i de la normativa establerta. 
 

5.GRUPS 
 
Com ja hem dit anteriorment, hi ha 26 grups. A l’ESO s’ha establert un grup més de cada                  
nivell d’ESO. Aquests grups NO es mouran de l’aula del grup classe excepte les dues hores                
d’Educació Física. No faran servir aules específiques ja que queden reservades per            
modalitats de Batxillerat.  

6.ESPAIS 
 

1/ Aules: S’utilitzaran com a aules de grups estables les aules ordinàries i algunes de les                
aules específiques (biblioteca, aula de música, aula de dibuix i un laboratori). Romandran             
com a aules específiques dos laboratoris i dos tallers on es duran a terme les modalitats de                 
batxillerat. La resta de grups estables estaran sempre a l’aula assignada al grup, d’aquesta              
manera evitarem al màxim la circulació dels grups dins del centre.  
 
2/ Els espais comuns tots estan senyalitzats en quan a la màxima ocupació de persones.  
 

Recinte Area Capacitat  

BAR 90,59 36,24 30 

CONSERGERIA 15 6 3 

OFICINES 15,9 6,36 5 

Equip Directiu 14,56 5,82 4 

Director 14,47 5,79 3 

WC Alumnes 15,88 6,35 3 

WC Profes 9,24 3,70 2 

Sala Profes 60,24 24,10 12 

Sala Guardia 10,24 4,10 3 

Departaments (5) 20,07 8,03 6 

Departaments (4) 11,15 4,46 3 

WC Alumnes 15,03 6,01 4 

WC Profes 31,47 12,59 4 

WC 9,9 3,96 1 
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Sala entrevistes 14,93 5,97 4 

AMPA 13,88 5,55 3 

Vestidors 48,09 19,24  

WC’s 7,2 2,88 2 

Gimnàs 382,33 152,93 125 

 

7.ESGLAONAMENTS ENTRADES I SORTIDES    
I FRANGES 

 
Aquest serà l’horari d’entrades i sortides i la porta d’accés i sortida segons el nivell 
        

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BTX 2n BTX FPB 

Entrada 8:00 8:10 8:20 8:00 8:10 8:00 8:30 

Sortida 14:25 14:35 14:40 14:25 14:35 14:30 13:25 

Accés porta 1 entrada porta 2 pati 
porta 1 
entrada 

porta 2 
pati 

porta 1 
entrada 

porta 2 
pati porta 1 entrada 

 

8.UTILITZACIÓ PATIS 
El pati s’utilitzarà per realitzar Educació Física. Sempre que sigui possible aquesta es farà a               
l’aire lliure. Els grups estables sortiran en diferents franges horàries amb el professor que hi               
hagi en aquella franja i es mantindran junts el grup estable i el/la professor/a durant tota                
l’estona fins a entrar novament a la seva aula. Cada grup tindrà una zona del pati on                 
ubicar-se i aquestes seran rotatives. 
 
Franges de pati: 
 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BTX 2n BTX FPB 

8 a 9:05 
       

9:05 a 
10:10 9:20 - 9:35 9:40 - 9:55      

10:10 a 
11:15   

10:30 - 
10:45 

10:10 - 
10:25 11:00 11:00 11:00 

11:15 a 
12,20 

11:30 - 
11:45 

11:50 - 
12:05   

11:30 11:30 11:30 
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12;20 a 
13,25   

12:40 - 
13:00 

12:20 - 
12:35    

13,25 a 
14,30        

        

L'alumnat de batxillerat i FPB han de sortir obligatòriament del centre a les hores del pati. 

 
 
 
Zones pati: 

 LLOC  WC 

PATI 1 ENTRADA 1 (2 taules de Ping-pong) SALA GUÀRDIA 

PATI 2 TAULES DE PICNIC  (2 taules de Ping-pong) GIMNÀS 

PATI 3 WORKFIT GIMNÀS 

PATI 4 GALLINER GIMNÀS 

PATI 5 ENTRADA 2 (2n i 3r) MINUSVÀLIDS PLANTA 0 

 

9. ÚS DE LA MASCARETA 
Sempre i quan les autoritats sanitàries no diguin el contrari, la mascareta és d’ús              
obligatori per a tot l’alumnat, professorat i personal de centre en tot el recinte              
escolar. 
 
La mascareta s’ha de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden               
manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada alumne/a ha de              
portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.  
 

10. GESTIÓ DE CASOS 
 
En cas de sospita que un/a alumne/a tingui símptomes de covid-19 se’l portarà a la sala de                 
guàrdia amb un/a professor/a de guàrdia. Caldrà que l’alumne/a i el/la professor/a portin             
mascareta. Se l’hi prendrà la temperatura.  
 
Es trucarà a la família per tal que vinguin a buscar l’alumne/a. En cas de no localitzar a la                   
família, l’alumne/a haurà de romandre al centre però estarà separat de la resta de              
companys i professorat. Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061. 
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L’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat davant d’un cas d’un/a              
alumne/a o personal del centre sospitós/a de covid-19 que roman al seu domicili. 
 
Es comunicarà al servei territorial si es dóna un cas de covid-19 al centre. El servei territorial                 
ho comunicarà a Salut pública i aquests seran els que ens hauran de donar instruccions               
sobre les mesures de quarantena que cal prendre. Sempre seran les autoritats sanitàries             
competents qui prendran les decisions de les mesures que cal adoptar.  
 
Es procedirà segons document assessorat per la Societat Catalana de Pediatria “GESTIÓ            
DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS” del 13 d’agost de 2020.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Es realitzarà una revisió i un seguiment periòdic del pla per a ajustar-lo en cas que sigui                 
necessari en reunions d’Equip Directiu i la supervisió d’Inspecció del Departament           
d’Educació. 

Aspectes a tenir en compte en el seguiment del pla: 

● Evolució i avaluació de la situació sanitària general 
● Resposta de l’alumnat i professorat a les noves condicions de treball 
● Coordinació de les entrades, sortides i gestió dels esbarjos 
● Suport del professorat en l’aplicació del pla 
● Possibles casos positius 
● Funcionament del treball telemàtic (classes, reunions…) 
● Gestió de la neteja 
● Possibles ajustos i modificacions a realitzar al pla 

 
Hi ha d’haver corresponsabilitat en el compliment de les mesures organitzatives aplicant            
sempre el sentit comú. No oblidem però, que les decisions sanitàries corresponen al             
referent que se’ns assigni de sanitat. 
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