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1. Diagnosi 
 

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. 

 

Les actuacions realitzades durant el tercer trimestre del curs 2019-20 ens han servit de 

referència per a l’organització del curs 2020-21. Valorem positivament la creació d’un full 

setmanal on quedaven recollides les tasques setmanals, així com l’organització de dues hores 

diàries de classes en línia. D’aquesta manera, tot l’alumnat realitzava una hora setmanal de 

trobada amb el professor/a de cada matèria. Es resolien dubtes, es plantejaven nous reptes, 

cuidàvem l’estat d’ànim de l’alumnat… Tanmateix, ens vam adonar que l’adquisició dels 

aprenentatges havia estat més superficial. Aquest fet es va constatar amb l’alumnat de 2n de 

Batxillerat en la preparació de les classes per les proves PAU.  

 

Així, apostem per un percentatge de presencialitat màxim. En cas que haguem de confinar 

algun grup, passarem a fer classes en línia com vam estar realitzant el tercer trimestre del 

curs 19-20.  
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2. Organització dels grups estables  
 

Seguint les directrius del Departament d’Educació, la configuració dels grups ESO es farà 

buscant l’heterogeneïtat, no discriminació, equitat, igualtat d’oportunitats i coeducació, partint 

de la informació que rebem de les famílies, les escoles de primària i el coneixement dels 

equips docents un cop són al centre, 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. 

També permetrà disminuir la possible transmissió al mínim possible 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. 

 

En el cas dels alumnes de Batxillerat, l’agrupament es farà, bàsicament, per la modalitat 

escollida (com els cursos anteriors).  

 

Tant a l’educació obligatòria com postobligatòria, seguim els mateixos criteris que cada any 

per a la configuració dels diferents grups. No s’ha fet cap canvi motivat per la situació del 

covid-19. Així, la configuració dels grups ESO es basen en la màxima heterogeneïtat i els 

grups de Batxillerat es basen en  la modalitat escollida. 

Només hem fet una excepció: hem agrupat els germans del mateix nivell d’ESO a la mateixa 

classe.  

 

El nombre d’alumnes per grup no pot ser reduït ja que disposem de molt poques aules més 

que grups al centre. Aquestes poques aules serviran per atendre grups de desdoblament 

puntuals.  

 

El Departament d’Educació ens ha dotat amb 1,5 professors de reforç per al curs 2020-21. 

Aquestes dotacions es reparteixen en les especialitats de: Filosofia, Matemàtiques i 

Orientació educativa.  

 

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

- 1r ESO: l’alumnat que cursi Francès o Alemany (2h setmanals durant el 2n 

quadrimetre). 

- 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.  
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Tota la comunitat educativa seguirà les instruccions que el Departament d’Educació ens vagi 

indicant. En aquests moments, tothom haurà de dur mascareta en tot moment dins del centre. 

Informarem a la comunitat educativa de totes les novetats a través de mitjans electrònics 

(pàgina web i correu). 

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 1,5m. 

 

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.  

A tots els cursos de l’ESO s’ha minimitzat el nombre de professors del mateix nivell.  

GRUP AULA ESTABLE - 

NOMBRE ALUMNES 

 GRUP AULA ESTABLE –  

NOMBRE ALUMNES 

1r ESO A  Aula 1 - 27 alumnes Passarel·les Polivalent - 14 alumnes 

1r ESO B Aula 2 - 28 alumnes SIEI Aula Diversitat 

1r ESO C Aula 3 - 29 alumnes 1r Batxillerat A Mòdul 5 - 36 alumnes 

1r ESO D Aula 4 - 29 alumnes 1r Batxillerat B Mòdul 6 - 34 alumnes 

2n ESO A Aula 6 - 30 alumnes 1r Batxillerat C Mòdul 3 - 35 alumnes 

2n ESO B Aula 7 - 29 alumnes 1r Batxillerat D Mòdul 4 - 35 alumnes 

2n ESO C Aula 8 - 30 alumnes 2n Batxillerat A Mòdul 1- 29 alumnes 

3r ESO A Aula 9 - 27 alumnes 2n Batxillerat B Mòdul 2 - 35 alumnes 

3r ESO B Aula 10 - 29 alumnes 2n Batxillerat C Aula Música - 20 al. 

3r ESO C Aula 11 - 28 alumnes 2n Batxillerat D Aula 17- 23 alumnes 

3r ESO D Aula 12 - 28 alumnes 1r CFGM Aula 203 - 33 alumnes 

4t ESO A Aula 14 - 27 alumnes 2n CFGM Aula 203 - 20 alumnes 

4t ESO B Aula 15 - 26 alumnes 1r CFGS Aula 205 - 18 alumnes 

4t ESO C Aula 16 - 25 alumnes 2n CFGS Aula 205 - 14 alumnes 
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Les aules de 1r i 2n dels cicles formatius són la mateixa, donat que 1r fa classes al matí i 2n 

a la tarda.  

 

Grup Professorat 

estable 

Altres docents PAE Suport 

1r ESO A  Bley Alà -Santos - Peral- Renau - Sellés - 

Tostón - Blanquer - PTE1 

Folch Torres 

1r ESO B Peral Santos - Bley - Masip - Santarén - Sellés 

- Tostón - PTE1 - Céspedes 

 

 Torra 

1r ESO C Santarén Oliveres - D.García - Cortés -  A. García - 

Vila - Tostón - Ramos - PTE1 

 Torra 

1r ESO D Blanquer Céspedes - D.García - Cortés -  Renau - 

Vila - Tostón - Ramos - PTE1 -Oliveres 

 Torra 

2n ESO A Andorrà Profitós - Moreno - Peral - Maluquer - 

Rosquellas -Vila - Lladó - Magriñà -  

Folch Torres 

2n ESO B Maluquer Profitós - Moreno - Rosquellas -Vila - 

Lladó - Magriñà - Massuet 

 Torra 

2n ESO C Rosquellas Escrihuela - Santos  - Caballero - 

Maluquer - Vila - Lladó - Magriñà - 

Massuet - Andorrà 

 Torra 

3r ESO A Franquesa Santos - Fos- Figueras - A.García, - 

Hinarejos - Fernández - Lloveras - 

Massuet - Ramos - Comellas - Casanova 

Folch Torres 

3r ESO B Massuet Chalaux - Cortés, I – Fos - Sánchez - 

A.García, - Hinarejos - Fernández - 

Lloveras - Ramos - Comellas - Alà 

 Casa-

nova 

3r ESO C Sánchez Chalaux - Cortés, I - Fos - A.García, - 

Hinarejos - Fernández - Lloveras - 

Massuet - Ramos - Comellas  

 Casa-

nova 

3r ESO D Fernández Franquesa - J.García - Fos - Sánchez -  

A.García, - Zaera - Lloveras - Massuet - 

Margenat - Comellas  - Alarcón 

 Casa- 

nova 

4t ESO A Pou, R. Chalaux - Corpas – Pou, A - Maluquer - 

Tostón  

 Casa-

nova 
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4t ESO B Pou, A. Ferrús - J.García -Sánchez - R.Pou - 

Tostón 

 Casa-

nova 

4t ESO C Corpas Chalaux – Pou, A. - Blanquer -Ribas - 

Tostón 

Folch Torres 

Passarel·les E.Rodríguez Freixa - Casanova - Tostón    

Optatives 4t 3 o 4 prof. Estol – Ramos– Hinarejos  - Freixa– Pou, R – Alarcón - Porto - Medina 

-  Casanova- Magriñà – Porto - PTE1 - Mellinas – Figueras 

SIEI  Rodríguez – Torres  Folch  

Grup Professorat 

estable 

Altres docents 

1r Batxillerat A Renter Ferrús - D. García - Santarén - Hinarejos - Andorrà  

1r Batxillerat B M.Sánchez Ferrús - Moreno - Tapias - Renter - Hinarejos - Andorrà 

1r Batxillerat C A.García + 

Mellinas 

Vergés - D.García - Santarén - Medina -A.García - Massuet 

1r Batxillerat D Moreno Ferrús - Moreno -Comellas - Medina -Renau - Massuet 

OPTATIVES  3 o 4 prof. Estol - Albero - Alà - Masachs - Figueras - Corpas - Masip - 

Freixa - Ramos- Rosquellas - Porto - Bley -Oliveres - 

M.Rodríguez - Magriñà - R.Pou 

2n Batxillerat A Cortés, I. +  

Ribas 

Vergés - Comellas / Mellinas - Renter -Fernández  

2n Batxillerat B Tapias Vergés - García - Tapias / Mellinas - Renter -Masachs 

2n Batxillerat C Sellés Vergés - Cortés, I - Tapias - Renter -Masachs 

2n Batxillerat D M.Rodríguez Vergés – Cortés, I - Tapias - Renter -Masachs 

OPTATIVES 3 o 4 prof. 

 

M.Sánchez - Alà - Albero - Franquesa -Medina - Zaera - Porto 

- PTE1 - Alarcón - Freixa - Magriñà - Pou 
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1r CFGM Lloveras Lara - Miñana - Sánchez - Ramos - Zamora - Martínez 

2n CFGM Lara Miñana – Collado - Ramos - Figueras  

1r CFGS Sánchez García - Ramos - Zamora - Martínez  

2n CFGS Collado García - Martínez  

 

Agrupacions fora del grup estable: 

 

Activitat 

ALUMNAT ESO 

Grups estables 

dels que provenen 

Docent Nombre hores 

Francès  Qualsevol grup del 

mateix nivell 

A. Franquesa (1r i 2n ESO) 

E. Mellinas (3r i 4t ESO) 

2 h al 2n 

quadrimestre 

Alemany Qualsevol grup del 

mateix nivell 

L. Figueras  2 h 

Acollida Grups ESO X. Martínez 9 h  

Optatives 4t ESO Qualsevol grup del 

mateix nivell 

Quadre general anterior 10 h 

 

 

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. 

 

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 de diversitat SIEI. 

  

Les aules específiques de les quals disposem són les següents:

Laboratoris de ciències (2) 

Tallers de tecnologia (2) 

Aules d’informàtica (2) 

Aula de dibuix 

Aula d’idiomes 

Gimnàs 

Espai escènic

Ens hem vist obligats aquest curs a utilitzar l’Aula de Música com aula de grup per manca 

d’altres espais adients.  

 

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, l’alumnat serà responsable de 

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 superfícies de treball i el material utilitzat net.  

 

Donat que no es pot garantir la distància de seguretat interpersonal dins el vestidor, l’alumnat 

no podrà utilitzar les dutxes després de la classe d’Educació Física. Els/Les alumnes hauran 

de dur una tovallola que li permeti eixugar la suor al màxim possible i s’hauran de canviar de 

roba.  

 

L’alumnat de Cicles Formatius haurà de complir la normativa establerta conjuntament amb la 

Diputació de Barcelona. Veure Annex 1.  
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3. Criteris organitzatius dels recursos per a 

l'atenció de l’alumnat amb necessitat específica 

de suport educatiu  

 

L’atenció educativa de l’alumnat es farà basant-nos amb el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, 

de l’atenció educativa a l’alumnat en un marc d’un sistema educatiu inclusiu, on hem de 

garantir una atenció educativa inclusiva i de qualitat per tots els alumnes. 

 

Per poder atendre a l’alumnat amb necessitats educatives especials i alumnat que presenta 

necessitats puntals per seguir les classes es faran suports dins l’aula, docència compartida. 

El docent de suport ajudarà l’alumnat que ho necessiti i col·laborarà amb l’altre docent per 

atendre millor la diversitat de l’alumnat a l’aula.  

 

Les professores del Departament d’Orientació seran les encarregades de fer els suports a 

l’aula. El principal objectiu és optimitzar els recursos per atendre el major nombre d’alumnes.  

 

Al primer cicle de l'ESO es farà el màxim d'hores de suport a l'aula. Un cop per setmana es 

farà un suport més intensiu en un grup reduït d'alumnes amb més dificultats per fer un 

seguiment més intensiu, 1 h per 1r d'ESO i 1 h per 2n d'ESO, durant aquesta hora aquests 

alumnes sortiran de l'aula ordinària i aniran a una aula més petita amb l'orientadora de nivell. 

Quan s'acabi la classe, 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. 

 

Al segon cicle de l’ESO no es farà aquest suport de grup reduït fora de l’aula ordinària sinó 

que es faran el màxim d’hores de suport a l’aula. 

 

Alumnat SIEI s’incorporarà en un mateix grup a cada nivell per garantir al màxim d’hores 

l'acompanyament d’una professora o educadora a l’aula. Potenciant d'aquesta manera que 

estiguin el màxim d’hores amb l’alumnat del seu nivell. Es donarà suport a l’aula del 

professorat de la SIEI al taller de tecnologia i al laboratori de ciències als diferents nivells 

educatius. 

Les matèries instrumentals l’alumnat SIEI les faran fora de l’aula ordinària, les faran a l’aula 

SIEI. S’intentarà unificar al màxim els horaris de l’alumnat SIEI per tenir el màxim d’alumnes 

SIEI atesos a la mateixa hora. Quan s'acabi la classe, abans de marxar, cada alumne/a serà 

responsable de desinfectar l'espai i el material d'ús comú mitjançant el conjunt d'estris de 

neteja que hi haurà a cadascuna d'aquestes aules. La professora que ha estat amb el grup 

supervisarà que s'han deixat les taules netes. 
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El Departament d’Orientació és l’encarregat de fer els suports a l’aula, on l’objectiu principal 

és optimitzar els recursos per atendre el major nombre d’alumnes, amb la major efectivitat.  

 

Tant si es treballa des de la SIEI com si es treballa des de diversitat, les línies d’actuació són: 

● Afavorir la inclusió de tot l’alumnat. 

● Fomentar l’autonomia i el saber estar. 

● Fomentar els aprenentatges significatius i funcionals. 

Partint d’aquests punts es planteja on és necessari i útil aquest suport i es segueixen els 

criteris següents: 

● Prioritzar els alumnes amb major dificultat (PI) per seguir el currículum ordinari. 

● Que hi hagi una demanda per part del professorat a través dels eu departament. 

● que hi hagi una demanda per part de ,l’alumne o la família manifestant una dificultat 

en una àrea. 

● Sempre que sigui possible que el suport a l’aula el faci un professor de la matèria o 

afí. 

 

 

Alumnat Passarel·les formaran un grup estable de 14 alumnes que no es barrejaran en cap 

moment  amb la resta de l’alumnat del seu nivell. El nombre de professorat que entra a fer 

docència amb aquest és de 4.  

L’alumnat del projecte singular Passarel·les farà classe a l’institut els dilluns, dimecres i 

divendres i faran les entrades, sortides i patis amb l’alumnat del segon cicle de l’ESO. Dimarts 

i dijous faran les pràctiques a les empreses.  

 

 

 

Pel que fa a l’organització de l’alumnat d’aula d’acollida (AA), tenint en compte el 

funcionament del centre en grups estables, en primer lloc hem elaborat el llistat d'alumnes 

que hauran de ser atesos pel tutor d’acollida (que té una dedicació de mitja jornada).  

El plantejament per al primer trimestre, revisable en funció de com vagi evolucionant tot, és 

atendre l’alumnat d’acollida procurant que l'AA també es contempli com un grups estable tot 

i que es barregin alumnes que pertanyen a diferents classes amb franges i dies concrets, 

agrupant de manera fixa alumnes per nivells o per cicle. 

Per altra banda, seguint les indicacions de l’assessora LIC, concentrarem les hores d'AA en 

franges llargues de mig matí, de manera que els alumnes no passin d'un grup a l'altre en la 

mateixa franja horària. En aquests casos cada alumne d'AA formarà part del seu grup estable 

ordinari i també d'un altre grup estable d'AA, de la mateixa manera que passa amb les 

activitats extraescolars. 
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4. Organització de les 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. 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 

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 

Accés principal 1r CFGM 8:05 h 14:35 h 

Accés principal 2n CFGM 15:05 h 19:25 h 

Accés principal 1r CFGS 7:55 h 14:25 h 

Accés principal 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. 
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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 per la seva dreta. En tots els passadissos hi haurà dos 

sentits de marxa convenientment indicats. 

 

En el cas de l’alumnat de Formació Professional entraran els dos grups amb deu minuts de 

diferència si van al mateix edifici ja que només es disposa d’un sol accés. 

 

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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5. Organització de l’espai d’esbarjo 

 

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: 

 

 

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

8:00 - 10:45 Classes Classes 

10:45 - 11:15 Pati Pla lector 

11:15 - 11:45 Pla lector Pati 

11:45 - 14:30 Classes Classes 

 

L’alumnat de Batxillerat farà el pati entre les 10:45 i les 11:15 h.  

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. 

 

La sortida serà esglaonada. El pati estarà sectoritzat en 7 espais diferents, tants com grups 

classe coincidiran, correctament senyalitzats, i cada grup classe ocuparà la zona  adjudicada. 

Cada setmana hi haurà una rotació de l’espai assignat. Veure Annex 2.  

Durant l’esbarjo, l’alumnat es podrà treure la mascareta quan estigui esmorzant. 

 

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 

anomenada Pati 1, de forma supervisada pels conserges.  
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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  

1r CFGS 9:55 - 10:15 12:20 - 12:30 

2n CFGS 16:55 - 17:15  

 

 

 

 

 

6. Relació amb la comunitat educativa 

Es preveu realitzar les sessions ordinàries de consell escolar (una per trimestre) a la que 

sumem la de principi de curs per aprovació del Pla d’organització. Sempre que la situació 

sanitària ho recomani, les sessions seran telemàtiques.  

El pla d’organització serà penjat al web del centre i enviat per correu electrònic tant al 

professorat, com l’alumnat i les famílies. Serà explicat a les aules i a les reunions d’inici de 

curs amb les famílies. Les famílies hauran de signar l’annex a la Carta de compromís educatiu 

aprovada pel Consell Escolar abans de la incorporació de l’alumne/a al centre.  

Veure Annex 3.  

 

Es prioritzarà l’atenció telemàtica o telefònica a les famílies, incloses les reunions amb els 

tutors/es. Si no és possible, es faran de manera presencial, mantenint les distàncies de 

seguretat i respectant la normativa vigent respecte l’ús de mascareta.  
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7. Pla de neteja, desinfecció i ventilació.  

 

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

Es ventilaran les aules abans de l’entrada (7:55h) i la sortida (14:30h) dels alumnes. Se 

n’encarregarà el conserge. A més, es ventilaran a cada canvi de classe i  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). 

S’encarregarà d’aquesta tasca la figura del/la delegat/da de ventilació. Si és possible, es 

deixaran les finestres obertes durant les classes. 

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària, en acabar 

les classes. La neteja de les aules estables la realitzarà l’empresa de neteja seguint les 

recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 

Resumidament, aquestes normes recomanen 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 lectives. Es 

recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte 

en les manetes de les portes. 

El personal de neteja també 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.   

El personal de neteja haurà d’omplir els fulls de registre de les actuacions fetes.  

En el cas dels lavabos, es netejaran i desinfectaran dues vegades al dia: una després del pati 

donat que se’n preveu una utilització intensa; l’altra, quan s’acabi l’activitat lectiva per a 

preparar-los per a l'ús següent. 

 

Les aules específiques, utilitzades per més d’un grup, seran netejades per part de l’alumnat 

del  grup que les ha utilitzat, abans de concloure l'activitat. Aquestes aules disposaran de 

productes desinfectants i eines adequades per a realitzar la desinfecció, així com un protocol 

sobre com s’ha de realitzar aquesta neteja. Es farà especial incidència en les superfícies de 

contacte amb les mans com les de les taules, taulells i cadires, eines, teclats i ratolins, etc. 

S’encarregarà de la supervisió d’aquesta acció el/la delegat/da de salut del grup. L’alumnat 

de l’aula ha de deixar totes les taules i cadires desinfectades abans de la finalització de l’última 

hora d’ocupació de l’aula. Posteriorment, l’alumnat posarà la cadira sobre la taula. 

El professorat serà responsable de la desinfecció del teclat, ratolí i eines de pissarra digital . 

Aquesta tasca l’haurà de fer en començar la seva classe.  
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Mesures de prevenció personal 

 

Tant l’alumnat com el professorat i el PAS haurà de portar la màscara sanitària en la totalitat 

de l’horari de permanència al centre. També l’haurà de portar en entrar i sortir del centre, així 

com en els passadissos i lavabos. 

 

La mascareta és obligatòria per a tothom. Estarem atents a les instruccions del Departament 

d’Educació i es faran complir en tot moment. Seguirem les novetats i les aplicarem en tot 

moment.  

 

El tipus de mascareta indicada per a fer servir en tots aquests casos, en compliment de la 

norma UNE, és la mascareta higiènica. 

 

Higiene de mans 

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

L’alumnat se n’haurà d’aplicar sota la supervisió del/la delegat/da de salut. 

▪ 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. 

▪ Després de tocar qualsevol objecte que no sigui d'ús propi, com material d’us comú o 

material d’altres companys/es. 

 

 

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. 

▪ 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. 

La família de l’alumne menor d’edat, o l’alumne/a major d’edat, tenen la responsabilitat de 

comprovar que la temperatura corporal és la correcta abans d’entrar al centre.  

 

 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Institut Lluís Domènech i Montaner 

  

17 
 

 

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.  

 

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 

 

 

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 per SARS-CoV-2, es valorarà 

de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de 

reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Se seguiran totes les 

indicacions que l’equip mèdic ens faci arribar.  
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8. Transport 

Només tenim dos o tres alumnes de SIEI que vindran en taxi des d’altres municipis. Aquest 

alumnat entrarà i sortirà del centre per la porta principal sempre amb mascareta.  

 

 

9. 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 

- 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.  
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10. Protocol d’actuació en cas de detectar un 

possible cas de covid-19 

 

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 protocol establert pel Departament en el document Gestió 

de casos covid-19 als centres educatius. En resum: 

 

- El docent que té l’alumne/a a l’aula el/la portarà a un espai separat d'ús individual 

(l’espai que hi ha al costat de la sala de professorat). La responsabilitat passarà a un 

dels professors/es de guàrdia. 

- Un membre de l’equip directiu trucarà a la família per tal que el/la vingui a buscar. Cal 

apuntar el nom de la persona que l’ha vingut a buscar. 

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

- La directora 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.  

 

 

11. Organització en cas de confinament 

 

 

A. Comunicació amb les famílies i l’alumnat   

- Seran detectades i ateses les necessitats a nivell digital per fer un seguiment de tasques 

en línia. 

- L’equip directiu del centre  es posarà en contacte amb les famílies, com a mínim,  un cop 

quinzenalment via e-mail (TPV).  

- La interlocució a nivell acadèmic amb les famílies, anirà a càrrec del tutor/a. Per a l’alumnat  

de n.e.e.  que assisteix a l’aula d’educació especial, a l’aula d’acollida, a la SIEI... seran les 

orientadores qui farà el seguiment d’aquests alumnes.   

 

- Es faran arribar als alumnes i les famílies les tasques programades. Cada dilluns seran 

compartides amb els alumnes mitjançant el correu de l’institut i amb les famílies a través 

de la nostra pàgina web.  

- S’establirà un horari de videoconferències per atendre dubtes i consultes de les tasques 

que el professorat va posant setmanalment. Cada dia hi haurà dues hores programades 

per a cada nivell. Aquest horari podrà ser ampliat per a l’alumnat de Batxillerat.  



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Institut Lluís Domènech i Montaner 

  

20 
 

- Hi haurà una sessió setmanal de tutoria on s’atendrà molt especialment l’estat emocional 

del nostre alumnat.  També a cada nivell educatiu hi ha haurà temporitzada una hora 

d’atenció individual amb la referent d’orientació. 

 

B-Coordinació del professorat  

Cada setmana es mantindran les reunions de: 

- l’equip directiu. 

- coordinadores ESO i Batx. amb l’equip directiu. 

- diferents departaments. 

- caps de departament amb equip directiu. 

- equips docents (un per a cada nivell).  

A tots els equips docents hi haurà la presència d’un membre de l’equip directiu.  

La Coordinació Informàtica vetllarà per ajudar la resta de professorat a solucionar els 

problemes que es poden presentar en les eines informàtiques que estem aplicant.  

 

- Caldrà fer adaptació de les tasques en funció de les característiques de l’alumnat, més 

especialment amb l’alumnat nee. El professorat ESO farà arribar les activitats proposades 

dos dies lectius abans de la seva publicació al professorat d’orientació educativa. D’aquesta 

manera es podran fer les adaptacions necessàries.  

  

- Continuaran les reunions de les CAD  i de les comissions socials per videoconferència per  

fer seguiment de l’alumnat nee i rebre orientacions de l’EAP per al professorat i les famílies.   

 

 

 

 

C-Proposta d’activitats curriculars per a l’alumnat  

- Es farà el màxim de difusió dels recursos didàctics que el Departament d’Educació té 

penjats al seu web. 

- Cal insistir en què els recursos digitals no són il·limitats per a l’alumnat. Les tasques no han 

d’implicar un temps alt de connexió a Internet.  

 

- Els orientadors de centre faran l’adaptació més necessària per a l’alumnat nee i faran el 

seguiment de les tasques en coordinació amb el professorat, si s’escau.  

 

Seguiment de l’alumnat  

- Es disposarà d’un full de seguiment perquè el tutor sàpiga si tot l’alumnat està rebent la 

informació i està fent retorn de les tasques encomanades per les diferents matèries. 

Mantindrem aquest full de seguiment tot el temps que sigui necessari.  

- Caldrà destacar la importància de les persones en la situació que estem vivint. Traslladar 

la preocupació per l’estat (físic i emocional) de l’alumnat i el seu entorn,  i oferir-los el nostre 

suport per a qualsevol aspecte que els preocupi. 

- El professorat haurà de fer seguiment de les tasques i n’haurà de fer sempre retorn, tot i 

que no cal que sigui de totes les activitats. Es combinarà l’autoavaluació amb l’avaluació i 
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retorn del professorat. El lliurament es farà per qualsevol de les múltiples opcions que els 

entorns digitals ens permeten: moodle, classroom, mails... 

- Es farà seguiment més detallat dels que no responguin a les activitats, i també especialment, 

d’aquell alumnat més vulnerable. La Direcció del centre farà seguiment d’aquest alumnat. 

 

D-Horari 

S’organitzarà un horari de videoconferències de manera que cada matèries tindrà l’assignació 

d’una hora setmanal.  

En cas que el confinament sigui parcial, l’horari s’adaptarà a la disponibilitat del professorat 

en funció de si està confinat o no. Es vetllarà perquè el grup d’alumnes tingui dues hores 

diàries de videoconferències. 

En cas que el confinament sigui total, es posarà en marxa un horari nou en què cada grup 

tindrà dues hores de videoconferències. El marc horari serà: 

1r i 2n ESO: de 9 a 11 h 

3r i 4t ESO: de 10 a 12 h 

Batxillerat: d’11 a 13 h 

Cicles formatius: Pels grups de 1r s’organitzaran durant el matí. Pels grups de 2n, durant la 

tarda.   

 

 

12. Seguiment del pla 

 

Aquest Pla serà presentat al Claustre i al Consell Escolar. Un cop aprovat, serà publicat a la 

pàgina web de l’institut. Se n’informarà a l’alumnat el primer dia de classe.   

 

La Direcció del centre incorporarà les novetats que vagin sortint al llarg del curs i adaptant el 

Pla a les instruccions rebudes per part del Departament.  

 

S’anirà informant puntualment de les novetats a través de la pàgina web del centre i els 

correus electrònics del professorat, les famílies i l’alumnat. El Pla s’anirà actualitzant en funció 

de les novetats que vagin sortint al llarg del curs.  

 

La direcció i el professorat del centre vetllaran pel compliment de la normativa necessària per 

a la protecció de salut de tots i cadascun de nosaltres.  
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ANNEX 1 - MESURES COVID CICLES FORMATIUS. SEU 

ESCOLA DE TEIXITS 

 
Els Cicles formatius de l’Institut Lluís Domènech i Montaner s’imparteixen a l’Escola de Teixits 

CRTTT de Canet de Mar, gestionada per la Diputació de Barcelona.  És per això, que les 

mesures COVID dels Cicles Formatius s’han adaptat a les mesures acordades al Pla 

d’organització de l’Institut Lluís Domènech i el Protocol de la Diputació de Barcelona. 

Aquestes mesures s’adapten en el moment actual de la pandèmia i els protocols s’aniran 

actualitzant segons les decisions del Govern. 

 

1. Grups estables 

1r CFGM_ 2 grups 

1rCFGS_1 grup 

2n CFGM_1 grup 

2n CFGS_1 grup 

2. Entrada a l’Escola. 

L’horari d’entrada consta a la pàgina 12 del Pla d’organització. 

S’ ha de prendre la temperatura a tot l’alumnat abans d’entrar a l’Escola. 

Segons l’horari de cada grup, els/les alumnes que entren per la porta principal els/les prendrà 

la temperatura el professor/a de guàrdia, abans d’entrar a l’edifici. Passats  5 minuts de l’hora 

d’entrada haurà d’esperar a la següent hora de classe. 

Els/Les alumnes que entrin directament als tallers els/les prendrà la temperatura el 

professor/a de classe, a la porta del taller corresponent. Passats  5 minuts de l’hora d’entrada 

haurà d’esperar a la següent hora de classe. 

Els/Les alumnes que tinguin falta justificada i arribin més tard de l’hora d’entrada, tan si van 

a l’aula com al taller, han d’anar a consergeria on el/la conserge els  prendrà la temperatura. 

Els/Les alumnes que entren més tard, per Unitats Formatives aprovades o convalidades, 

hauran d’anar a consergeria on el/la conserge els prendrà la temperatura. 

Si la temperatura supera els 37,5º, s’aplicarà el Protocol del Centre.  

3. Sortides i entrades  de les hores d’esbarjo 

Les sortides i entrades d’esbarjo no es faran esglaonades.  Per les diferents plantes i edificis, 

es poc probable la coincidència de dos grups. 
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4. Passadissos i espais comuns 

No pot haver cap alumne/a als passadissos i espais comuns, només per traslladar-se de un 

aula a un altre i per anar al lavabo. 

5. Lavabos 

Els lavabos tenen un aforament limitat, a cada lavabo hi ha un cartell a l’entrada on indica el 

número d’aforament màxim. 

6. Menjador 

L’espai de menjador només estarà obert de 13h a 15h, pels alumnes de 2n que venen 

d’empreses i no poden anar a dinar a casa i els professors/es que fan matí i tarda. 

El menjador tindrà 4 espais separats de taules. 

- 1_Espai pels alumnes de 2n CFGM 

- 2_Espai pels alumnes de 2nCFGS 

- 3_Espai pel professorat dels Cicles 

- 4_Espai per a personal de la Diputació 

Els diferents espais estaran separats per mampares. 

L’ús de microones, implica la responsabilitat de desinfectar-lo cada vegada que 

s’utilitzi. 

7. Neteja de les aules 

A càrrec de la Diputació 

8. Desinfecció de les aules 

Cada alumne/a haurà de desinfectar el seu espai de treball sigui a l’aula o al taller, en arribar 

i en marxar. 

A l’inici de curs es repartiran 2 draps de neteja a cada alumne,  un per a fer servir i l’altre de 

reserva. L’alumne ha de tenir el seu drap a l’Escola i desinfectar el seu espai. Cada divendres 

se l’emportarà a casa per a rentar. El dilluns, tots els alumnes han de disposar del seu drap 

de neteja.  El drap de neteja l’han de dur en un sobre de paper. 

9. Cada alumne ha de portar la seva ampolla d’aigua que pot reomplir a l’Escola i 

disposar de mocadors de paper. 

10. L’Escola disposa de hidrogels i desinfectant, per a seguir el protocol de l’Institut. 
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ANNEX 2 – SECTORS PATI 
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ANNEX 3 - CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU (ANNEX)  
  
Els sotasignats, Sra. Montserrat Zaera, directora de l’INS Lluís Domènech i Montaner, i 

_________________________________________, (pare/mare/tutor/a) de l’alumne/a 

_________________________________________ de _________ (ESO/Batx.), reunits a 

Canet de Mar, conscients que l’educació de l’alumnat implica l’acció conjunta de la família i 

l’Institut, signem aquest ESCRIT que comporta, per part de la família, els següents 

COMPROMISOS:  

PER PART DE LA FAMÍLIA:  

1. Fer-se responsable de l’estat de salut del seu/va fill/a (directament l’alumne/a si és 

major de 18 anys) i comprometre’s a no portar l’alumne/a al centre si presenta qualsevol 

símptoma 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 algun positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  
  

2. Comprometre’s a informar el centre immediatament en cas que l’alumne/a presenti 

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

de prendre les mesures oportunes.   

  

3. Acceptar, sent coneixedora de la situació actual de pandèmia, les mesures 

necessàries que s’hagin de prendre segons les circumstàncies.  

  

4. Vetllar perquè, en cas que s’hagin de dur a terme les classes en un format en línia, 

l’alumne/a tingui la càmera activada per tal de garantir el desenvolupament adequat i 

responsable de la classe corresponent.  

  

PER PART DE L’INSTITUT:  

1. Vetllar per garantir les mesures de seguretat i adoptar les mesures que s’escaiguin per tal 

de reduir el risc de contagi.  

  

Ho signem per tal que consti a tots els efectes a partir de la data esmentada.  

  
  

 Directora  Família  

  

 


