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INTRODUCCIÓ 

 

El Pla d’actuació dissenyat per l’Institut Lluís Domènech i Montaner s’ha redactat seguint les 

instruccions que ho regulen: 

 

- Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia pel covid-19 (3 de juliol de 2020). 

 

- Instruccions per als curs 2020-21 dels centres educatius de Catalunya (30 de juny de 

2020). 

 

El document pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb 

les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als 

centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots/es els/les joves a una 

educació de qualitat en condicions d’equitat. L’aprenentatge al centre educatiu ha de poder 

continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció 

social de l’educació, en un entorn segur amb el risc mínim assumible, amb mesures que han 

de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. Per 

tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat de 

l’alumnat i personal docent i no docent del centre. 

 

 

El Pla d’Organització de Centre (POC) conté la informació següent:  

- Organització pedagògica en una situació de pandèmia com l’actual. 

- Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 

- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 

- Pla de neteja i desinfecció i ventilació. 

- Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 
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ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

El curs començarà de manera presencial per a tot l’alumnat el dia 14 de setembre, a 

excepció de l’alumnat de CFGS que començarà el 21 de setembre.  

El calendari escolar del curs 2020-21 per als centres educatius no universitaris queda 

establert en l’ordre EDU/119/2020, de q3 de juluiol. 

 

 

Grups 

Seguint les directrius del Departament d’Educació, la configuració dels grups serà 

heterogènia, amb una organització entorn a agrupaments de convivència estables per la 

facilitat que ens proporciona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin, permetent 

una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups 

estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la 

socialització de les persones que l’integren. L’horari s’ha configurat per tal de mantenir el 

grup junt en el màxim horari possible. 

 

A continuació hi ha la relació d’hores setmanals en què el grup no es mantindrà estable i, 

per tant, farà que l’alumnat hagi de portar mascareta si no es pot respectar la distància de 

seguretat: 

- 1r ESO: només haurà de portar mascareta l’alumnat que, en el segon quadrimestre, 

cursi Francès o Alemany (2h setmanals). 

- 2n ESO i 3r ESO: 2h setmanals tot el curs l’alumnat que cursi Francès o Alemany. 

- 4t ESO: 10h setmanals (en les matèries optatives). 

- 1r Batx.: 16h setmanals (matèries de modalitat).  

- 2n Batx.: els grups es mantindran estables en la totalitat de l’horari. 

- Cicles Formatius: al taller.  

 

El personal docent (inclós el/la tutor/a) i de suport educatiu que es relacioni amb més d’un 

grup estable, haurà de portar mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 

metres amb l’alumnat.   

 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegurarà, en la distribució de 

l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari tindrà en 

compte aquesta distància. La distància entre la primera fila de taules i la pissarra serà 

superior a 1,5 m per permetre fer explicacions a tot el grup classe sense mascareta. 

 

Des de 1r a 4t d’ESO, en les matèries instrumentals (Català, Castellà i Matemàtiques), 

l’alumnat farà 2h amb tot el grup estable i 1h amb la meitat del grup. A aquestes hores se 

sumaran les que ja es fan habitualment desdoblades: Ciències, Tecnologia i Anglès.  
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A tots els cursos de l’ESO s’ha minimitzat el nombre de professors que entren en el mateix 

nivell. A moltes matèries només entra un professor.  

 

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT, PROFESSIONALS I ESPAIS 

 

GRUP Nombre 
alumnes 

NOMBRE DOCENTS Espais 

  Estable Temporal Estable Temporal 

Passarel·les 14 Tutora 3 Polivalent  

SIEI 10 Tutora 1 Diversitat 
(2n pis) 

 

1r ESO A 30 Tutora 8 aula 1 Aula Informàtica 
Lab.2  
Idiomes 
Gimnàs 
 

1r ESO B 30 Tutora 8 aula 2 

1r ESO C 30 Tutora 8 aula 3 

1r ESO D 30 Tutora 8 aula 4 

2n ESO A 30 Tutora 8 aula 6 Aula Taller 1 
Lab.1 
Idiomes 
Gimnàs 
 

2n ESO B 30 Tutora 8 aula 7 

2n ESO C 30 Tutora 8 aula 8 

3r ESO A 30 Tutora 9 aula 9 Aula Informàtica  
Lab.1 
Lab.2 
Idiomes 
Gimnàs 
 

3r ESO B 30 Tutora 9 aula 10 

3r ESO C 30 Tutora 9 aula 11 

3r ESO D 30 Tutora 9 aula 12 

4t ESO A 27 Tutora 9 aula 14 Lab 1 i 2 
Aula Informàtica 
Aula Taller 
Idiomes 
 

4t ESO B 27 Tutora 9 aula 15 

4t ESO C 27 Tutora 9 aula 16 

1r BATX. A 35 Tutora 9 mòdul 5 Aula desdoblament 
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1r BATX. B 35 Tutora 9 mòdul 6 Aula Taller 2 
Laboratoris 

1r BATX. C 35 Tutora 9 mòdul 3 Aula desdoblament 

1r BATX. D 35 Tutora 9 mòdul 4 Aula desdoblament 

2n BATX. A 20 Tutora 8 mòdul 1 Aula desdoblament 

2n BATX. B 35 Tutora 8 mòdul 2 Aula desdoblament 

2n BATX. C 20 Tutora 8 aula 
música 

Espai escènic 

2n BATX. D 20 Tutora 8 aula 17 Espai escènic 

1r CFGM 33 Tutora 7 203 Taller - Informàtica 

2n CFGM 20 Tutora 4 203 Taller - Informàtica 

1r CFGS 15 Tutora 6 204 Taller - Informàtica 

2n CFGS 14 Tutora 4 204 Taller - Informàtica 

 

El nombre d’hores setmanals que l’alumnat realitzarà fora de la seva aula de referència és 

el següent: 

1r ESO: 5h 

2n ESO: 5h 

3r ESO: 6h 

4t ESO: 10h 

1r Batx.: 12h, només per alguns alumnes depenent de les matèries de modalitat.  

2n Batx.: 12h, per un nombre reduït d’alumnes. 

 

No hi consten els grups on entrarà professorat de suport donat que els seus horaris seran 

realitzats al setembre, un cop tinguem els horaris dels grups. 

 

El nombre d’alumnes per grup és una estimació. Ara s’estan realitzant les matrícules d’ESO 

i Batxillerat. Les de Cicles Formatius seran al setembre.  

 

El nombre de professorat que passarà per cada grup estable ve condicionat pels següents 

motius: 

- hem prioritzat la tria de professorat per a cada curs segons el coneixement del nivell 

en qüestió per tal d’aconseguir el millor funcionament possible. 

- hem tingut en compte la incorporació de professorat nou i del que hi ha a la plantilla 

actual que té una reducció de jornada. 

- aquest curs hem dut terme un curs de formació interna sobre el “Treball per 

projectes” que no hem pogut desenvolupar i aplicar ja que teníem previst dur-los a 

terme amb 1r i 2n d’ESO abans de setmana santa. La voluntat per al curs vinent és 

aconseguir implementar-los i potenciar el treball per àmbits per desplegar-lo en el 1r 

cicle d’ESO d’aquí dos cursos. 
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El professorat de la SIEI farà les matèries instrumentals a l’aula específica. 

  

Les aules específiques de les quals disposarem són les següents: 

Laboratoris de ciències (2) 

Tallers de tecnologia (2) 

Aules d’informàtica (2) 

Aula de dibuix 

Aula d’idiomes 

Gimnàs 

Espai escènic 

 

Les aules disponibles per dur a terme desdoblaments són les següents: 

Aula polivalent (els dies que no sigui ocupada per Passarel·les) 

Aula 5 

Aula 13 

Aula de diversitat (1r pis) 

 

Per a Formació Professional seran els següents espais de l’Escola de Teixits:  

Taller  

Aules informàtiques (2)  

Laboratori  

Biblioteca 

 

Quan un grup ocupi una d’aquestes aules, abans de marxar, cada alumne/a serà 

responsable de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú mitjançant el conjunt 

d’estris de neteja que hi haurà a cadascuna d’aquestes aules. El/La professor/a que ha estat 

amb el grup supervisarà que s’han deixat les taules netes.  

 

 

ORGANITZACIÓ D’HORARIS, ENTRADES I SORTIDES 

 

Les entrades i sortides es realitzaran de forma esglaonada i per nivells. S’han establert 4 

accessos: dos des del carrer Via Cannetum (que hem anomenat “Pati 1” i “Pati 2”), un altre 

al principi del carrer Francesc Cambó (“Bassa”), i l’accés principal al centre, en el mateix 

carrer Francesc Cambó. L’alumnat haurà de portar la mascareta fins que hagi entrat dintre 

de l’aula del seu grup estable. 

La distribució és la següent: 

 

Accés Grup Horari entrada Horari sortida 

Principal 1r ESO  8:00 h 14:30 h 

Pati 1 2n ESO 7:55 h 14:25 h 
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Pati 1 3r ESO 8:05 h 14:35 h 

Bassa 4t ESO 8:05 h 14:35 h 

Pati 2 1r Batxillerat 8:00 h 14:30 h 

Bassa 2n Batxillerat 7:55 h 14:25 h 

Porta vestíbul 1r CFGM 8:05 14:35 h 

Sala actes 2n CFGM 15:05 19:25 h 

Porta vestíbul 1r CFGS 7:55 14:25 h 

Sala actes 2n CFGS 14:55 19:15 h 

 

Per accedir a la seva aula de referència, l’alumnat de 4t d’ESO i 2n de Batx., que entrarà al 

centre per l’accés “Bassa” amb 10 minuts de diferència, ho farà a través de la porta que hi 

ha al costat del mòdul 1 i de l’escala del fons, llevat dels grups de 2n de Batx. A i B, que es 

quedaran als mòduls 1 i 2. 

 

L’alumnat de 1r de Batx. que entrarà al centre des del “Pati 2”, anirà al mòdul corresponent 

(mòduls 3, 4, 5, 6). 

 

L’alumnat de 2n i 3r d’ESO accedirà al centre pel “pati 1”, amb un decalatge de 10 minuts, i 

pujarà a l’aula utilitzant l’escala del vestíbul.  

 

Dos alumnes de la SIEI venen en taxi, un de 3r i un de 4t d’ESO. Existeix la possibilitat que 

una tercera alumna també en disposi d’aquest servei. Aquests dos o tres alumnes o 

s’afegiran als seus nivells respectius si arriben abans o entraran per l’accés principal amb 

mascareta. 

 

Quan l’alumnat hagi de canviar d’aula per desplaçar-se a una específica o de 

desdoblament, ho farà seguint l’itinerari més curt i arraconat a la paret. 

 

 

En el cas de l’alumnat de Formació Professional dependrà de si poden utilitzar un o dos 

accessos. Com que són dos nivells al matí i dos a la tarda, si disposem de dos accessos, 

entraran en l’horari habitual.  

 

Ascensors 

Els ascensors seran reservats per a les persones que presentin dificultats per a la mobilitat i 

el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 
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Utilització dels patis 

Els patis són espais utilitzats només per l’alumnat d’ESO de l’institut. El marc horari 

dissenyat permetrà que siguin utilitzats només per dos nivells de manera simultània: 

 

La sortida al pati ha de ser esglaonada. A l’organització horària del centre caldrà establir els 

torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en 

compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable. 

 

 

 

 1r, 2n ESO i Batx. 3r i 4t ESO 

8:00 - 10:45 Classes Classes 

10:45 - 11:15 Pati Pla lector (aula classe) 

11:15 - 11:45 Pla lector (aula classe) Pati 

11:45 - 14:30 Classes Classes 

 

La sortida al pati es durà a terme de la següent manera: 

Alumnat del 1r pis (1r i 2n d’ESO): 

- aules 1, 2, 3 i 4: escala del vestíbul. 

- aules 6, 7 i 8: escala del fons. 

 

Alumnat del 2n pis (3r i 4t d’ESO): 

- aules 9, 10, 11 i 12: escala del vestíbul. 

- aules 14, 15 i 16: escala del fons. 

 

El/La professor/a que està a l’aula acompanya tot el grup fins al vestíbul que dona accés al 

pati. 

 

L’alumnat de batxillerat és l’únic que, amb autorització en cas dels menors de 18 anys, pot 

sortir del centre a l’hora del pati. L’entrada i sortida del centre es realitzarà a través de la 

porta Pati 1 de forma supervisada pels conserges. Hauran de dur mascareta des del 

moment que surtin de la seva aula.  

 

 

 

 

En el cas de Formació Professional (si només es disposa d’un accés) la distribució horària 

serà la següent: 

1r CFGM 10:05 - 10:25 12:25 - 12:35 

2n CFGM 17:05 - 17:25  
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1r CFGS 9:55 - 10:15 12:20 - 12:30 

2n CFGS 16:55 - 17:15  

 

 

PLA DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 

 

Mesures de prevenció personal 

 

Mascareta 

Quan els alumnes estiguin dintre de l’aula en el seu grup estable, no serà necessari requerir 

la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície 

equivalent de seguretat de 2,25 m2). 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, 

s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús 

de la mascareta. 

Per nivells, queda de la següent manera: 

- 1r ESO: només haurà de portar mascareta dins de l’aula l’alumnat que, en el segon 

quadrimestre, cursi Francès o Alemany (2h setmanals).  

- 2n ESO: 2h setmanals tot el curs l’alumnat que cursi Francès o Alemany. 

- 3r ESO: 2h setmanals tot el curs l’alumnat que cursi Francès o Alemany. 

- 4t ESO: 10h setmanals (en les matèries optatives). 

- 1r Batx.: 16h setmanals (matèries de modalitat).  

- 2n Batx.: cap hora ja que els grups es faran agrupant els alumnes de la mateixa 

modalitat. 

 
La mascareta és obligatòria per a tot el personal docent o de suport educatiu quan imparteix 

classes a diferents grups i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres, inclós el tutor/a. 

En entrar al centre l’alumnat i el personal del centre hauran de portar la mascareta fins a 

l’interior de la seva aula. També en els passadissos i als lavabos si coincideixen 

puntualment amb altre personal o grups estables. 

 

Higiene de mans 

Hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal del centre. 

L’alumnat se n’haurà d’aplicar: 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. Hi haurà dispensadors a totes les aules.  

▪ Abans i després d’anar al WC es podrà rentar les mans amb sabó. 

▪ Abans i després de la sortida al pati. 

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans  o l’aplicació de gel 

hidroalcohòlic s’haurà de dur a terme: 

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat. 
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▪ Abans i després d’anar al WC. 

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

A tal efecte, hi haurà dispensadors al vestíbul del centre, la sala de professorat, els 

departaments i sabó en els lavabos.  

 

 

Requisits d’accés als centres educatius 

Qualsevol membre de la comunitat educativa, per poder accedir al centre, haurà d’estar 

absent de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

Tampoc no podrà accedir al centre si ha conviscut o ha estat en contacte estret amb positiu 

confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

 

Control de símptomes 

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, hauran de fer-se responsables 

de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, entregaran la carta de compromís 

educatiu signada amb 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 comprometran a no portar l’adolescent al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a 

comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre 

les mesures oportunes. 

La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 

símptoma.  

 

 

 

Neteja, desinfecció i ventilació 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais 

interiors. Les instal·lacions interiors seran ventilades abans de l’entrada (7.55h) i la sortida 

de l’alumnat (14.30h), i també durant el pati (1r-2n d’ESO i Batx.: 10.45-11.15h / 3r-4t 

d’ESO: 11.15-11.45h / Cicles formatius: horari indicat).  

A més, quan sigui possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes (quan els 

radiadors no estiguin en funcionament). 

 

 

La neteja i la posterior desinfecció de les aules de grups estables es realitzarà amb una 

periodicitat diària per part del personal de neteja. Les aules específiques utilitzades per més 

d’un grup al llarg del dia, seran desinfectades per l’alumnat del grup que les ha utilitzat 

abans de concloure la classe. L’alumnat desinfectarà les taules, cadires i altres eines, 

màquines i utensilis utilitzats amb el conjunt d’estris de neteja que hi haurà a cadascuna 

d’aquestes aules. 
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El personal de neteja farà neteja i desinfecció en espais utilitzats successivament per 

persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multiactivitats, sales de 

reunions amb reunions successives, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc.   

Hauran d’omplir els fulls de registre de les actuacions fetes.  

 

 

 

 

 

 

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

 

Gestió de casos 

En cas que es detecti que hi ha algun/a alumne/a que presenta símptomes compatibles amb 

la COVID-19 al centre, se seguirà el següent protocol: 

- Es portarà l’alumne/a a un espai separat d'ús individual (l’espai que hi ha al costat de 

la sala de professorat). 

- Tant l’alumne/a com el/la professor/a que quedi al seu càrrec hauran de portar 

mascareta. 

- El/La professor/a responsable trucarà a la família per tal que el/la vingui a buscar. 

- Si els símptomes són de gravetat, el/la professor/a responsable trucarà al 061. 

- L’equip directiu informarà el servei territorial de la situació. 

 

La família o la persona amb símptomes haurà de contactar amb el seu CAP de referència 

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

 

 

 

 

Extraescolars 

 

TARDES D’EXCEL·LÈNCIA 

Es continuarà amb el projecte de les tardes d’excel·lència que es desenvoluparà els dimarts 

de 16 a 18 h. Els projectes que es desenvoluparan seran: 

- Tecnologia (Robòtica...) 

- Revista i Blog 

- Ciència (Cristalls, Bassa...) 

Tot l’alumnat i professorat haurà de dur mascareta en aquestes activitats donat que hi ha 

contínua interacció entre persones de diferent nivell.  

 

ACTIVITATS AMPA 

Les activitats que el proper curs s’ofertaran per part de l’AMPA són: 

- Repàs general 

- Anglès 
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- Francès 

- Teatre 

- Voleibol 

En el cas de les tres primeres activitats, les mesures de precaució seran les mateixes que 

les adoptades a les classes lectives. 

En el cas del teatre, es garantirà la desinfecció de l’espai abans i després de ser utilitzat. 

En el cas de voleibol se seguiran les mateixes indicacions que per a l’Educació Física.  


