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Diagnosi 
El tancament de l’Institut ha repercutit en tots els aspectes de la vida acadèmica. De               
cop i volta hem hagut d’integrar les eines digitals per a les activitats d’ensenyament i               
aprenentatge. Afortunadament l’INS Candelera és un centre transformat i és d’ús           
habitual per molta part del claustre, eines com el moodle i el Classroom. També              
disposem de la plataforma ENSE per a la comunicació amb els tutors legals i gestió               
de centre. 
La part que hem hagut d’innovar ha estat la de les trobades a distància. El meet ha                 
estat la gran aplicació per a mantenir el contacte amb els tutors, fins i tot hi ha hagut                  
professionals que hi han fet classes. Potser hi ha matèries que s’hi adiuen més; però               
no tothom ho ha pogut integrar com a pràctica habitual. 
El que sí que ha funcionat molt bé per part del professorat ha estat el moodle i el                  
Classroom. És cert que els primers dies de confinament dominava la descoordinació            
i desorientació entre els companys, però com que disposàvem de les eines            
telemàtiques, es va poder mantenir el contacte acadèmic amb els alumnes i la             
directiva organitzà un calendari de lliurament de tasques per matèries per a            
supervisar i assegurar l’acció educativa. La feina dels tutors ha estat extraordinària            
per al seguiment acadèmic i l’acompanyament. 
Si hi hagués un altre episodi de confinament durant el curs, ara ja des del primer dia                 
hi hauria seguiment de l’alumne; tenim l’experiència, tenim les eines i sabem quins             
alumnes necessiten recursos (connectivitat i/o ordinador) per a no quedar-se          
despenjats. 
 



 

 
Organització dels grups estables 
Els grups estables s’organitzen segons el criteri de la inclusió i, per tant, són grups               
heterogenis, mantenint l’equilibri entre ells. L’excepció és a quart d’ESO, que es té             
en compte l’itinerari, i a batxillerat, que s’organitzen per modalitats. La nostra            
prioritat ha estat la de reduir l’equip docent de nivell i no de grup estable. En cas                 
contrari els equips docents de nivell són massa nombrosos. 
Hem esmerçat força recursos a primer d’ESO atenent al traspàs de la informació de              
primària i tenint en compte les dificultats associades al confinament.  
El total d'alumnes actuals del centre és de 367. 
 

CURS N. AL. Prof. Est. Altres 
docents 

Perso. 
Atenció 

educativa 

Espai / 
Classe 

E1A 25 8 3 4 S1 

E1B 26 8 3 4 P3 

E1C 26 8 2 4 A3 

E2A 26 9 0 1 A4 

A2B 23 9 1 1 S2 

E2C 24 9 1 1 P2 

E3A 21 10 0 1 P4 

E3B 22 10 0 1 P5 

E3C 21 10 0 1 A1 

E4A 19 9 1 2 P1 

E4B 22 8 2 0 A2 

E4C 25 8 2 0 P7 

CF 6 4 0 0 Aula cicle 

1 BAT A 21 7 5 0 X1 

1 BAT B 20 8 3 0 Barrac. A 

2 BAT A 15 5 7 0 X2 

2 BAT B 25 6 4 0 Barrac. B 
 



 

 
 
 

Activitat / 
Matèria 

Grups 
estables 
d’origen 

Docent Sessions 
setmanals 

Observacions 

Cultura 
Clàssica 

1r A, B,C Raül Sanz 2 hores   

Optativa PIM 1r A, B, C Mariola 
Torralbo 

2 hores 1r. 
Quadrimestre 

Optativa PIM 1r A, B, C Ana Segura 2 hores 2n. 
Quadrimestre 

Francès 1r A, B, C 
2n A, B, C 

Rosa Cid+X 
Rosa 
Cid+X+Guillem 
Rigol 

2 hores  

Castellà reforç 2n A, B, C M. José 
Vaquero 

2 hores És la mateixa 
professora 
dels grups B i 
C 

Física i 
Química reforç 

2n A, B, C Ana Cabanes 2 hores És la mateixa 
professora 
dels tres 
cursos 

Francès 3r A, B, C Guillem 
Rigol+X 

3 hores  

APS 3r A, B, C Pili Casanova 3 hores  

Filosofia 4r A, B,C Sra. X 2 hores  

Dibuix 4r A, B, C Susanna Valls 2 hores  

Música 4r A, B, C Fèlix Edo 2 hores  

Francès 4r A, B, C X 2 hores  

Francès 4r B, C Javier Sánchez 4 hores  
 
 
 



 

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat           
específica de suport educatiu 
L’atenció a la diversitat, d’acord amb el Departament d’Orientació, consisteix en           
desdoblaments (subgrups des del mateix grup estable), hores de suport i plans            
individualitzats 
Els alumnes nouvinguts seran atesos també a l’Aula d’Acollida. 
 
 
Estructura del centre 
L’INS Candelera està format per quatre construccions separades entre elles: l’edifici           
principal (1), Gimnàs (2), Annex (3) i barracons (4), tal i com podem veure a la                
imatge: 

 
Les aules es troben a les edificacions 1, 3 o 4. Els alumnes d’ESO tindran totes les                 
seves aules, excepte la de música, a l’edifici 1. Els alumnes del cicle, a l’annex (3) i                 
batxillerat farà servir l’annex (3) i els barracons (4). A causa d’aquesta            
reestructuració suprimim per enguany la biblioteca. 
 
Accessos al centre 
El centre disposa de dues entrades, una a l’avinguda U d’Octubre i l’altra al carrer               
Mestre Francisco Rodríguez. Per l’accés principal hi entraran i sortiran          



 

exclusivament els alumnes d’ESO, i per la porta del carrer Mestre Francisco            
Rodríguez, els alumnes de Cicles, PFI i Batxillerat.  
L’edifici principal té tres portes, dues seguint les escales i una altra al final del               
passadís cobert al costat de la rampa d’accés.  

 



 

Per aquesta darrera hi entraran 3r i 4t d’ESO, i accediran a les seves aules del                
primer pis per les escales de la vora de l’ascensor (foto). 

 
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO accediran dins de l’edifici per la porta principal de la                 
dreta i aniran a les aules de la planta baixa o a les aules del primer pis per les                   
escales del hall (les de la dreta per pujar i les de l’esquerra per baixar).  



 

Els alumnes dels ensenyaments postobligatoris, si han d’accedir a l’edifici principal           
(1), ho faran només per la porta d’accés al pati del darrere i acompanyats d’un               
professor si és que van a una altra aula. Per accedir al lavabo d’alumnes, hi aniran                
quan no hi hagi alumnes de l’ESO. 

 
 



 

Règim d’entrades i sortides 
ESO 

Els alumnes trobaran al matí les portes obertes. Entraran al recinte sense dilacions i              
se situaran a la zona del pati que correspongui prèviament delimitada. Hauran de             
portar mascareta sempre. A primera hora cada professor anirà a buscar els seus             
alumnes i entraran, grup per grup, per la porta assignada. Quan tot el grup hagi               
entrat a l’edifici, iniciarà la marxa el següent grup. A cada porta d'accés hi haurà el                
material de desinfecció pertinents amb una persona responsable de control i           
vigilància. Aquest procedir també l’aplicarem als esbarjos. Amb aquest sistema no           
caldrà modificar l’horari perquè en un temps assumible (de 5’ a 10’), tots els cursos               
seran a la seva aula. 
Els alumnes no podran sortir de l’aula si no van acompanyats d’un professor/a per              
anar a una altra aula.  
Per sortir de les classes a l’hora de l’esbarjo o a última hora es faran servir els                 
mateixos accessos. L’ordre de sortida el marca la primera aula més a prop de les               
escales o de la sortida. Els professors/es de l’aula acompanyaran tot el grup en              
ordre i sense que es barregin els alumnes fins a la sortida del centre. 

 
Postobligatoris 

Els alumnes accediran directament pel carrer Mestre Francisco Rodríguez a l’aula           
que els correspongui, que ja serà oberta, i hi romandran a l’espera de la professora               
o professor. També tindran el material de desinfecció a l’entrada. 
 

CURSOS PORTES HORA D’ENTRADA I DE 
SORTIDA 

Batxillerats, Cicle i PFi La del carrer Mestre 
Francisco Rodríguez 

Entrada: 8,30 hores 
Sortida: 15,00 hores 

 
Organització de l’espai d’esbarjo 
Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes, acompanyats             
pels professors corresponents, a l’hora establerta garantint l’agrupament per nivells i           
evitant els amuntegaments. El pati quedarà reservat per als alumnes de l’ESO. Els             
alumnes de postobligatori podran sortir del centre o romandre a la seva aula. No hi               
haurà aigua a les fonts i per aquest motiu caldrà que els alumnes es portin l’aigua de                 
casa. 

CURSOS ESPAI PATI 

Primer ESO Secció gimnàs del pati principal i  espai 
lateral. 

Segon ESO Secció gimnàs del pati del davant. 



 

Tercer ESO Secció moreres/escales del pati 
principal. 

Quart ESO Secció moreres del pati principal 
comptant la zona lateral on hi ha la 
sortida de la cantina. 

 
 
 
 
Cantina 
La cantina romandrà oberta per als alumnes durant el temps d’esbarjo. Els dies que              
no plogui, els alumnes aniran a la cantina seguint un circuit d’entrada i sortida.              
Entraran pel passadís dels departaments i sortiran per la porta d’emergència cap al             
pati. Una filera de taules impedirà que els alumnes s’amunteguin al taulell. A mesura              
que els vagin despatxant, aniran sortint. 
En cas que plogui, des de l’aula aniran venint sota control dels professors de              
guàrdia i sempre amb mascareta. Un membre de l’equip directiu vetllarà pel            
manteniment de l’ordre. 
 
 
Trobades amb pares, mares o  tutors legals 
La informació es trametrà de manera telemàtica mitjançant la plataforma ENSE. Les            
trobades d’inici de curs durant el primer trimestre seran també telemàtiques. Quan            
no sigui aconsellable, les organitzarem per grups estables amb les mesures de            
seguretat pertinents. 
Per qüestions urgents el mòbil és l’eina més immediata. Si un tutor legal demana,              
així i tot, una entrevista, el centre disposa de l’aula X per a entrevistes amb els                
pares. Aquesta aula restarà tancada fins que no s’hagi desinfectat. 

 
Difusió i informació del pla d’organització a les famílies 
El pla serà d'accés immediat a la pàgina web del centre. Tots els pares i tutors 
legals rebran un correu amb el pla com a document pdf adjunt. 

 
Formació adreçada a les famílies 
A primer curs d’ESO formació presencial de dues sessions màxim, per al            
coneixement de la plataforma ENSE, el moodle i el classroom, i així poder fer              
seguiment acadèmic dels seus fills. Seguirem els protocols de desinfecció i           
mascareta. 
 
Reunions amb el Consell Escolar 
Seguint les recomanacions, totes les reunions seran telemàtiques. 



 

 
Reunions de departaments i equips docents 
Presencials respectant normes de seguretat- 
 
Pla de neteja i ventilació. 
-Empresa: lavabos i zones de pas (baranes, poms de porta, etc) durant el matí              
després de cada pati. 
A partir de les 15 hores, altre cop lavabos i també, neteja de passadissos, aules,               
baranes i poms. 
-Alumnes: els alumnes desinfectaran amb el material subministrat pel professor          
d’aula les seves respectives taules i cadires a l’entrar i al sortir de l’aula, i si fan                 
servir eines de taller, ordinadors, etc., també els desinfectaran abans i després del             
seu ús. 
-Professorat i PAS: Cada persona se n’encarregarà de la desinfecció del lavabo            
després de fer-ne ús. El material estarà disponible a cada lavabo. 
-Ventilació aules de grup estable: Cada hora 10’ 
-Ventilació aules específiques: 10’ a primera hora i cada canvi de grup. 
-Sala de profes: Cada hora 10’ 
-Despatxos: 10’ a primera hora i 10’ a última, i sempre que no hi entri ningú més que                  
les persones habituals; en cas contrari, també 10’ al sortir la visita. 
-Cantina: Ventilació permanent. 
 
 

Quadre de ventilació i neteja 
Espais comuns 

 Abans de 
cada ús 

Després 
de cada ús 

Diàriament > vegada 
al dia 

Comentari 

Ventilació 
espai 

X X X X  

Manetes i 
poms de 
portes 

   X  

Baranes i 
passaman

s 

   X  

Bancs X X  X  

Taules i 
cadires 

X X  X  

Material X X    



 

oficina 

Teclats i 
ratolins 

X X    

Telèfons i 
comandam

ents a 
distància 

X X    

Interruptor
s 

X X    

Fotocopia
dores 

X X    

 
 

Llista de comprovació per a l’obertura diària 
 

Acció Fet 

Ventilar les aules durant 10’ com a mínim  

Comprovació dels nivells de sabó i gel hidroalcohòlic  

Comprovació de les tovalloles d’un sol ús  

Neteja i desinfecció de les baranes i dels poms, dels 
interruptors i dels bancs 

 

Neteja i desinfecció de totes les aules i lavabos  

Neteja i desinfecció dels equips d’informàtica  
 
Transport 
Habitual; no hi ha cap canvi excepte l’ús de la mascareta obligatòria. A l’arribar al               
centre els alumnes entraran amb la mascareta posada i se situaran a la seva zona               
delimitada del pati a l’espera del professor o professora. 
 
Extraescolars 
El Pla Català de l’Esport a l’Escola queda ajornat per la impossibilitat de mantenir              
els grups estables. 
 
Activitats complementàries 
Voluntariats, viatges, etc., que segons l’evolució de la pandèmia decidirem. 
 



 

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
Mentrestant no hi hagi confinament aquestes reunions seran presencials. 

ÒRGAN REUNIÓ TIPUS FORMAT PERIODICITAT 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Equip docent Planificació i 
coordinació 

Presencial Setmanal 

CAD Planificació i 
coordinació 

Presencial Setmanal 

Departament Planificació i 
coordinació 

Presencial Quinzenal 

Comissions Planificació Presencial Setmanal 

Tutors de curs Planific. i control Presencial Setmanal 
 
 
Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 

 

Casos 
sospitosos 

Espai 
d’aïllament 

Persona de 
custòdia 

Responsable 
contacte amb 

família 

Responsable 
de 

comunicar-ho 
als SSTT 

 Antiga aula Professor de Director Director / 



 

d’expulsats  guàrdia traçacovid 
 
 
Seguiment de casos 

Alumne Dia i hora de 
la detecció 

Explicació del 
protocol seguit 

Professional 
de Salut per 

contacte 

Persona del 
centre per 

contactes amb 
Salut 

   Responsable 
de Salut / 
Escola del 
CAP de 
l’Ametlla de 
Mar. 

Núria 
Llambrich 

 
 

Seguiment del pla 
Responsables: Coordinador de riscos i director. 
     INDICADORS GENERALS:  
 

● control dels temps (entrades, sortides, esbarjos i cantina) 
● manteniment de l’ordre als canvis de classe 
● bon ús del material de desinfecció i neteja 
● compliment de les zones de pati assignades 

 
 



 

Propostes de millora (trimestre): 
 
 
Escenaris de virtualitat. 
Per a poder atendre i assegurar el seguiment acadèmic dels alumnes, tots els             
membres del claustre hauran de preveure a les seves programacions la possibilitat            
de confinament pels seus alumnes en qualsevol moment del curs i de tal manera              
que l’activitat escolar no s’aturi. Un esquema d’aquestes actuacions, per cada           
matèria i curs, hauran de ser lliurades en arxiu pdf a la coordinadora pedagògica              
abans de l’inici de les classes al setembre. En elles hi haurà de constar, com a                
mínim, els recursos que s’empraran, el mitjà o mitjans de contacte, i la manera              
d’avaluar.  
Cal tenir en compte que tots els llibres de text també són en format digital, cosa que                 
facilita la feina.  
En el cas dels alumnes sense la tecnologia adient, activarem el protocol perquè             
ningú es quedi sense la possibilitat de l’educació pública. 
L’equip docent es coordinarà el primer dia de confinament i, després, un cop a la               
setmana, per a regular la quantitat de feina encomanada, per establir estratègies            
d’acompanyament i per a detectar les mancances dels alumnes.  
Exemple de fitxa d’actuacions: 
 
 
 

Matèria: 
Grup: 
Professor/a: 

 

Recurs Sí No 

Llibre digital   

Tutorials   

Videoconferència   

Meet-grup classe   

Material propi    

D’altres…. Quins?  
 

Mitjà Sí No 



 

Whatsapp   

Email   

Classroom   

Moodle   

D’altres… Quins?  
 

Avaluació Sí No 

Retorn d’activitats 
corregides. 

  

Activitats de coavaluació.   

Activitats d’autoavaluació.   

Ús de rúbriques 
avaluatives. 

  

Exercicis   

Exàmens   

D’altres… Quins?  
 

 
 
 
 

Universitaris en pràctiques 
Els alumnes de la universitat en pràctiques al centre se sotmetran a les mateixes              
indicacions que la resta de professionals. Serà preceptiu el lliurament d’una           
declaració responsable en la qual es faci constar que són coneixedors de la situació              
actual de la pandèmia amb el risc que comporta i que s’atendran a les mesures que                
el centre educatiu imposi en cada moment. El seu tutor o mentor de centre serà               
l’encarregat d’establir la seva participació en un o en diversos grups estables; amb             
ell hauran de coordinar-se per decidir també l’horari i la freqüència de les seves              
intervencions, a més a més de tota la resta d’actuacions pedagògiques. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Llista de comprovació per a l’obertura de l’INS Candelera a l’inici de curs: 
 

Acció Fet? 

Disposem de pla de ventilació, neteja i desinfecció?  

Disposem d’un pla d’actuació davant d’un cas sospitós?  

Totes les persones de risc o embarassades del centre 
han contactat amb Riscos Laborals? 

 

Tot el personal del centre ha rebut les mascaretes?  

Tots els espais de classe disposen de ventilació?  

Hem revisat i netejat els equips de ventilació?  

Hem informat tot el personal del centre de totes les 
mesures de protecció i prevenció? 

 

Totes les famílies han signat la declaració responsable?  

Disposem de prou material educatiu per a garantir 
l’educació a distància en cas de confinament? 

 

 
 


