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PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA CURS 2021-2022 

 
1. INTRODUCCCIÓ 

Aquest pla segueix les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla 

d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per 

Covid 19 de 21 de maig de 2021 i estarà subjecte a possibles modificacions en funció de 

l’evolució de la pandèmia i del Pla de vacunació. 

Aquest pla forma part de la Programació General Anual de centre i està disponible al web del 

centre.  

La prioritat del centre és treballar amb la màxima normalitat possible, donant continuïtat a 

l’aprenentatge, aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries. Amb 

aquesta idea, vetllarem perquè:  

 Tots els adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.  

 Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que el centre educatiu pugui ser un entorn 

segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, 

quan escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

En aquest sentit, serà imprescindible la col·laboració de totes les persones que integren la 

comunitat educativa. Per tal que l’activitat educativa es pugui dur a terme de manera segura i 

confortable, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre segueixi involucrat i 

compromès per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de 

protecció, de reducció de la transmissió i de millora de la traçabilitat dels casos.  

Els pares i mares o tutors legals rebreu oportunament la informació sobre aquestes 

mesures.  

 

2. OBJECTIU DEL PLA   

 

Dur a terme l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la 

salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a 

una educació de qualitat. 
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3. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la 

transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  

3.1. Grups de convivència estable 

El centre seguirà organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables possible. El seu 

principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: 

permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.  

Aquesta mesura permetrà que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal 

de seguretat establerta en 1,5m (o la superfície equivalent de 2,5m2) en aquests grups de 

convivència estables.  

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’hauran de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la 

ventilació i l’ús de la mascareta.  

3.2. Mesures de prevenció personal 

Distanciament físic  

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix 

en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és 

exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, 

com és el cas dels grups de convivència estables.  

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, 

una distància interpersonal mínima d’1 metre. Per tant, en els grups estables no és necessari 

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

equivalent de seguretat de 2,5 m2). 
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Higiene de mans  

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com la del 

personal docent i no docent.  

En l’alumnat, es requerirà el rentat de mans:  

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  

 Abans i després dels àpats,  

 Abans i després d’anar al lavabo,   

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

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

 A l’arribada al centre,   

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments,  

 Abans i després d’acompanyar l’alumnat al lavabo,  

 Abans i després d’anar al lavabo,  

 Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Es mantindran diversos punts de rentat de mans. En els punts estratègics (menjador, zona 

d’aules...) es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal del centre 

educatiu.  

Ús de la mascareta 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa 

vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions. L’ús de la mascareta és obligatòria 

dintre del recinte escolar 

Requisits d’accés al centres educatiu 

 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 sense haver pres cap fàrmac 

(febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, 

fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte 

o gust) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 

10 dies anteriors.  
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Atenció a l’alumnat amb situacions específiques de vulnerabilitat enfront la Covid 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció, es valorarà de manera conjunta –

amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de 

reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties de risc 

per a complicacions de la COVID-19:  

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells alumnes que requereixen 

tractaments immunosupressors).  

 Malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...).  

 Malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten tractament 

mèdic).  

 Altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en 

adolescents...).  

Situacions específiques de vulnerabilitat de personal docent i no docent 

Les persones del grup de risc han de ser avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals 

propi o extern de cada titularitat per valorar si poden estar en contacte amb l’alumnat. Les 

condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o 

alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia 

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, 

immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer. Les dones embarassades 

es consideren un col·lectiu d’especial consideració.  

En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar la decisió que s’ha de prendre.  

Control de símptomes  

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 16 anys, han de fer-se responsables de 

l’estat de salut dels seus fills i filles o de si mateixos.  

A l’inici del curs, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable a través de la 

qual:  
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 Fan constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada 

moment.  

 Es comprometen a no portar l’adolescent al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a 

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

les mesures oportunes.  

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (veure l’annex 1).  

   

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

símptoma.  

 

En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres 

mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.  

No es considera necessari prendre la temperatura cada dia en el moment de l’accés. 

3.3. Ventilació, neteja i desinfecció  

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

això, cal seguir curosament les orientacions de ventilació.  
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La ventilació  

 Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  

 Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres 

obertes durant les classes.  

La neteja 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 

rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no 

serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la 

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.  

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 

s’incentivarà, com ja s’ha fet el curs 2020-2021 la realització d’activitats educatives al pati i a 

l’entorn natural que envolta a l’institut. 

 

Gestió de residus  

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a 

la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El 

material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són 

considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor 

gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa 

tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo en una segona 

bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

3.4. Promoció de la salut i suport emocional  

Es seguiran realitzant activitats de promoció de la salut i de suport emocional a l’alumnat.  
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D’altra banda, es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el context de la 

pandèmia:  

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.  

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.  

 

3.5. Gestió davant de possibles casos  

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció, amb el suport 

del coordinador de riscos laborals. 

S’aplicarà el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres educatius, quan es 

detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu..  

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al 

centre farà les següents actuacions:  

1. Se’l portarà a la sala de tutoria dotada de llitera. 

2. S’utilitzarà una mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat símptomes com la que 

quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’adolescent. 

4. Davant de qualsevol possible complicació, es trucarà també al 061. 

5. La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’asolescent i 

la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.  

6. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 

aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació, en 

última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica 

encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el 

tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en 
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relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la 

valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.   

 

4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021 per a tot l'alumnat de tots 

els ensenyaments des d’educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris. 

4.1. Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i espais 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre i 

els espais disponibles, s’han organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i 

un espai referent.  

 

Els grups s’han confeccionat seguint un criteri d’heterogeneïtat com a mesura que faciliti la 

inclusió, establint mesures universals d’adaptació. 

El grup estable s’ha de mantenir junt en el màxim horari possible. A l’interior de l’edifici el grup 

ocuparà el mateix espai físic. El grup d'alumnes ha de ser sempre el mateix.  

Només un nombre mínim d’alumnes faran la optativa de Francès i Anglès amb alumnes d’altres 

grups estables. 

Organització dels espais docents 

Cada grup tindrà una aula de referència i s’ocuparan altres espais d’aules específiques, como 

ara els laboratoris o el taller.  
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Els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021 seran els que s’indiquen a la 

taula. 

 

Grups 

 

Alumnes 

 

Docents 

 

PAE 

 

Espai 

Nombre Tutors Temporals Estable Temporal Estable Temporal 

1 ESO A 21 1 (Virginia 

Noguera) 

15 0 1 (EAP) Aula 1rA Laboratoris 

(1 hora) 

Gimnàs 

(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

1 ESO B 22 1 (Sílvia 

Pérez 

15 0 1 (EAP) Aula 1rB Laboratoris 

(1 hora) 

Gimnàs 

(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

1 ESO C 20 1 (Alicia 

Recio) 

15 0 1 (EAP) Aula 1rC Laboratoris 

(1 hora) 

Gimnàs 

(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

1 ESO D 20 1 (Maria 

Manzano) 

15 0 1 (EAP) Aula 1rD Laboratoris 

(1 hora) 

Gimnàs 

(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

2 ESO A 21 1 (Montse 

Díaz) 

14 0 1 (EAP) Aula 2nA Laboratoris 

(1 hora) 

Gimnàs 

(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

2 ESO B 22 1 (Lídia 

Cerezo) 

14 0 1 (EAP) Aula 2nB Laboratoris 

(1 hora) 

Gimnàs 
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(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

2 ESO C 20 1 (Eli 

Sàbat) 

14 0 1 (EAP) Aula 2nC Laboratoris 

(1 hora) 

Gimnàs 

(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

2 ESO D 21 1 (Lorena 

Atienza) 

14 0 1 (EAP) Aula 2nD Laboratoris 

(1 hora) 

Gimnàs 

(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

3 ESO A 23 1 (Sergi 

Cruz) 

15 0 1 (EAP) Aula 3rA Laboratoris 

(2 hores) 

Gimnàs 

(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

Informàtica 

(1 hora) 

3 ESO B 23 1 (Míriam 

Garcia) 

15 0 1 (EAP) Aula 3rB Laboratoris 

(2 hores) 

Gimnàs 

(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

Informàtica 

(1 hora) 

3 ESO C 20 1 (Miquel 

Arrufat) 

15 0 1 (EAP) Aula 3rC Laboratoris 

(2 hores) 

Gimnàs 

(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

Informàtica 

(1 hora) 
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3 ESO D 20 1 (Maria 

Sánchez) 

15 0 1 (EAP) Aula 3rD Laboratoris 

(2 hores) 

Gimnàs 

(2 hores) 

Taller 

(1 hora) 

Informàtica 

(1 hora) 

4 ESO A 24 1 (Laura 

Pérez) 

19 0 1 (EAP) Aula 4tA Informàtica (3 hores) 

Gimnàs (3 hores) 

4 ESO B 27 1 (Lídia 

Garcia) 

19 0 1 (EAP) Aula 4tB Laboratoris (3 hores) 

Informàtica (3 hores) 

Gimnàs (3 hores) 

4 ESO C 20 1 (EF2) 19 0 1 (EAP) Aula 4tC Informàtica (3 hores) 

Gimnàs (3 hores) 

4 ESO D 8 1 (Lourdes 

Sala) 

6 0 1 (EAP) Aula 4tD Informàtica(3 hores) 

Gimnàs (3 hores) 

1r SMX 30 1 (Nuria 

Gabarron) 

6 0 0 Aula 

1rSMX 

Taller 

2n SMX 20 1 (Maite 

Lluch) 

6 0 0 Aula 

2nSMX 

Taller 

Espais de reunió i treball per al personal  

En els espais de reunió i treball per al personal s’han establert les mesures necessàries per 

garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això 

no pot garantir-se.  

S’ha de prestar atenció a la ventilació correcta de l’espai. 

Les reunions, amb caràcter general, han de ser telemàtiques.  

4.2. Fluxos de circulació 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’estableixen circuits dels diferents 

membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:  en les entrades i sortides al 

centre, al pati i els canvis d’espais per traslladar-se a les aules específiques.  
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Gestió d’entrades i sortides  

El nostre centre té tres portes d’accés. Els alumnes accediran al centre per tres entrades 

diferents en funció de l’espai ocupat per la seva aula d’ocupació estable. Tot el personal i 

l’alumnat accedirà al recinte amb mascareta.  

 

Les famílies no accediran al recinte escolar, excepte si tenen una entrevista convocada amb 

algun docent o amb l’equip directiu. També podran accedir a l’interior del recinte quan ho indiqui 

el personal del centre, sempre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant 

mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que 

acompanyin els joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir 

rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant 

com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.  

 

Atès la disponibilitat d’accessos no variarà l’horari marc d’entrada i sortida. Tot l’alumnat entrarà 

a les 8 hores i sortirà a les 14.30 hores. En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans 

amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta.  

 

GRUPS ACCÉS 

1r ESO A, 1r ESO B, 1r ESO C i 1r ESO D Porta posterior 

2n ESO A, 2n ESO B, 2n ESO C i 2n ESO D Porta del pati 

3r ESO A i 3r ESO B Porta principal 

3r ESO C, 3r ESO D Porta del pati 

4t ESO A, 4t ESO B i 4t ESO C Porta principal 

4tD Porta del pati 

1r CFGM SMX i 2n CFGM SMX Porta del pati 

 

La sortida del centre es realitzarà pel mateix accés d’entrada.  

Circulació dins del centre  

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan 

coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres.  
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Ús d’ascensors  

Es reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el 

seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.  

4.3. Ús de l’espai del gimnàs  

Preferentment, l’educació física es realitzarà a l’aire lliure -a l’espai del pati, evitant la franja 

horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es 

mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.  

L’espai del gimnàs podrà ser utilitzat per a altres activitats lectives.  

Els vestidors no es podran utilitzar.  

4.4. Lavabos 

Els lavabos del pati romandran tancats durant tota la jornada. Només s’utilitzaran els lavabos de 

l’interior de l’edifici. S’estableixen horaris per tal que l’alumnat pugui demanar anar al lavabo, 

independentment que s’atenguin les necessitats puntuals d’un determinat alumne. 

S’estableixen les següents franges per anar al lavabo per tal d’evitar aglomeracions: 

 

Grups estables Horari Espai 

1rA, 1rB, 1rC i 1rD 10,20-10,50 Lavabo planta 2 

2A,2B,2C i 2D 10,50-11,20 Lavabo planta 1 

3A 3B  11,20-11,50 Lavabo planta 1 

3C i 3D 11,20-11,50 Lavabo planta 0 

4A 4B 4C i 4D 11,50-12,20 Lavabo planta 0 

SMX 12,20-12,50 Lavabo planta 1 

Durant la franja assignada a cada grup, l’alumnat podrà demanar anar al lavabo. El professorat 

responsable del grup ho comunicarà al professorat de guàrdia. El professorat de guàrdia 

acompanyarà l’alumne al lavabo, si és el cas li facilitarà paper higiènic i vetlarà perquè l’últim 

alumne desinfecta el lavabo i que tots s’apliquen el gel hidroalcohòlic abans de reincorporar-se a 

l’aula.  
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4.5. Organització de l’espai d’esbarjo 

Tots els grups sortiran al pati quan soni el timbre, però ho faran de manera esglaonada. L’ordre 

de sortida està determinat per la proximitat a la porta d’accés al pati. El professorat encarregat 

del grup en la franja immediatament anterior als dos esbarjos sortirà al passadís i esperarà a la 

porta per tal de donar instruccions a l’alumnat d’abandonar l’aula. L’ordre de sortida habitual serà 

el següent:  

Planta d’ocupació Ordre de sortida Porta de sortida 

Planta 0 3rA, 3rB, 4tA, 4tB i 4tC Porta principal 

Planta 1 SMX1 SMX2 Porta principal 

Planta 1 2nA, 2nB, 2nC, 2nD, 3rC, 3rD Porta pati 

Planta 1 AO Porta principal 

Planta 2 1rD, 1rC, 1rB, 1rA Porta posterior 2a planta 

 

Quan la franja anterior a l’esbarjo l’alumnat es trobi ocupant un espai diferent al de la seva aula 

de tutoria, el professorat responsable del grup els acompanyarà a la seva aula perquè es pugui 

portar a terme la sortida tal i com està especificada més amunt. 

 

Atès que disposem d’un pati ample amb diversos accessos, s’ha establert la sectorització del 

pati. Cada nivell té una zona assignada al pati. 

Nivell Espai del pati 

1r ESO Pati banda dreta del porxo, costat Biblioteca 

2n d’ESO Mitja pista i sorral 

3r d’ESO Mitja pista i porxo 

4t d’ESO Pati de la olivera i d’accés al centre 

1r SMX Surten a l’exterior amb autorització 

2n SMX Surten a l’exterior amb autorització 

S’ha establert un circuit per tal d’evitar el màxim la coincidència de diversos grups pels 

passadissos del centre.  
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Sortida al pati dels grups estables per planta d’ocupació: 

Planta 0 

Grups de 3rA i 3rB surten per la porta principal, pugen la rampa i accedeixen al seu espai 

d’esbarjo. 

Grups de 4tA, 4tB i 4tC surten per la porta principal i accedeixen al seu espai d’esbarjo. 

Planta 1 

Grups 1rSMX i 2nSMX baixen per les escales i surten fora del recinte per la porta principal. 

Grup d’Aula Oberta baixa per les escales de la primera a la planta 0. Surten al pati després del 

grup de 4tC.  

Grups 2nA, 2nB, 2nC i 2nD surten per la porta principal i accedeixen al pati. 

Grups de 3rC i 3rD esperen a que surtin els grups de 2n i surten per la porta del pati al seu espai 

d’esbarjo. 

Planta 2 

Grups de 1r baixen per les escales posteriors de la planta 2 a la planta 1 i accedeixen per la 

porta posterior de la planta 1 al seu espai d’esbarjo.  

A l’espai del pati es pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable del 

mateix curs, si es fa ús de la mascareta. Les fonts del pati estaran anul·lades. Per aquest motiu, 

es recomana que l’alumnat assisteixi amb una ampolla d’aigua.  

4.6. Organització dels serveis 

Espai cantina 

L’espai de la cantina estarà restringit al professorat. Els alumnes podran fer comandes a la 

cantina. S’establirà el repartiment i pagament de les comandes per cadascun dels grups 

estables.   
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 Es preveu el funcionament seguint els criteris de distància de seguretat establerts i adoptant 

les mesures necessàries per evitar la concentració a l’entrada i a l’interior de la cantina. 

 Serà obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la cantina. 

 A l’entrada s’hi instal·larà un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè l’alumnat es renti les 

mans abans d’entrar-hi. 

 Es ventilarà i desinfectarà la cantina després de cada torn.   

 

4.7. Transport 

En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplica la normativa vigent respecte a les mesures 

preventives davant la COVID-19.  

 

4.8 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

 

Òrgans Tipus de reunió Format de la reunió Periodicitat / 

Temporització 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Cap d’estudis-

coordinadors 

Planificació Presencial Una per setmana 

Coordinació Pedagògica 

i caps de departament 

Planificació Presencial Una per setmana 

CAD Coordinació Virtual Una per setmana 

Tutors Coordinació Presencial Una per setmana 

Equip docent de 1r Coordinació Virtual Una quinzenal 

Equip docent de 2n Coordinació Virtual Una quinzenal 

Equip docent de 3r Coordinació Virtual Una quinzenal 

Equip docent de 4t Coordinació Virtual Una quinzenal 

Departament didàctic Coordinació Virtual Segons convocatòria 

Juntes d’avaluació Avaluació Virtual 6 anuals a ESO i 4 a 

CFGM 

Claustre Coordinació Virtual Un trimestral 
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El format de la reunió podrà canviar d’acord amb la situació epidemiològica i seguint les 

instruccions del Departament d’Educació i de Salut. 

5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TOTAL. 

S’han buscat fórmules organitzatives que garanteixin el màxim possible que tots els puguin 

seguir el curs de manera presencial, sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament 

parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.  

El centre ha previst una sèrie de mesures per garantir la continuïtat dels aprenentatges en cas 

de confinament. Els alumnes i professorat disposaran de les següents eines TAC: 

 Dins del pla d’educació digital s’estableix que el professorat i l’alumnat disposarà d’un 

ordinador portàtil i router MIFI. 

 S’assignarà una adreça de correu corporatiu al professorat i alumnat. Aquesta adreça es 

gestiona a través de gmail i que té els recursos i aplicacions de google (classroom, 

calendar, meet, drive...) 

 L’entorn virtual d’aprenentatge (EIX/MOODLE)  a on penjarà les activitats de la seva 

matèria. 

 

5.1 Confinament d’un alumne/a. 

 

El tutor o tutora de grup, informarà a l’equip docent dels dies que l’alumne/a estarà confinat per 

ser contacte estret amb un positiu. Durant el temps que l’alumne/a estigui confinat, l’equip 

docent, enviarà a la l’adreça de correu corporatiu de l’alumne/a 

(nom1rcognom@inscanmargarit.cat), les activitats que hagi de realitzar l’alumne/a, considerant 

les seves necessitats i circumstàncies personals. 

 

5.2  Confinament d’un professor/a. 

 

El docent que es trobi en aquesta situació haurà de prestar els serveis en règim de teletreball les 

cinc jornades diàries setmanals. Per tant, el docent confinat farà classes online. 

 

mailto:nom1rcognom@inscanmargarit.cat
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El professor confinat es connectarà amb MEET (amb l'adreça @inscanmargarit.cat) a 

través d’un enllaç que enviarà al  correu electrònic creat per a cada grup-classe. El professor de 

guàrdia projectarà la videoconferència en la pantalla de classe. Els alumnes no hauran de 

connectar-se a cap videotrucada. Simplement tindran al “professor virtualment” en la pantalla i es 

podrà fer la classe. 

  

Per dur-ho a terme, el professorat de guàrdia haurà d’entrar en el correu del grup-classe on 

trobarà l’enllaç a la videoconferència. S’han creat les següents adreces de correu per a 

connectar-se el professor virtualment amb el grup-classe: 

 

Grup Adreça correu grup-classe 

1A 1a@inscanmargarit.cat 

1B 1b@inscanmargarit.cat 

1C 1c@inscanmargarit.cat 

1D 1d@inscanmargarit.cat 

2A 2a@inscanmargarit.cat 

2B 2b@inscanmargarit.cat 

2C 2c@inscanmargarit.cat 

2D 2d@inscanmargarit.cat 

3A 3a@inscanmargarit.cat 

3B 3b@inscanmargarit.cat 

3C 3c@inscanmargarit.cat 

3D 3d@inscanmargarit.cat 

4A 4a@inscanmargarit.cat 

4B 4b@inscanmargarit.cat 

4C 4c@inscanmargarit.cat 

4D 4d@inscanmargarit.cat 

SMX1  smx1@inscanmargarit.cat 

SMX2  smx2@inscanmargarit.cat 

  

 

 

 

 

http://inscanmargarit.cat/#_blank
mailto:1a@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:1b@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:1c@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:1d@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:2a@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:2b@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:2c@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:2d@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:3a@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:3b@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:3c@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:3d@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:4a@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:4b@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:4c@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:4d@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:smx1@inscanmargarit.cat#_blank
mailto:smx2@inscanmargarit.cat#_blank


   

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut d’Educació Secundària 
CAN MARGARIT 
 

 

 

 

Avda dels pins / Ctra de Sant Andreu s/n    ·    08757 Corbera de Llobregat 

Telèfon:  93 688 24 63  Fax: 93 688 02 73·    E-mail  :   
iescanmargarit@xtec.cat 

 

 

5.3  Confinament d’un grup-classe.  

 

El centre informarà a les famílies de l’inici del confinament del grup per ordre d’Epidemiologia i 

de les actuacions que es duran a terme (dates exactes de confinament; dia i lloc per realitzar les 

proves PCR...). També informarà de l’inici de les classes virtuals utilitzant la plataforma Google 

Meet. 

 

Els alumnes hauran d’accedir amb els seu correu corporatiu 

(nom1rcognom@inscanmargarit.cat). 

L'horari de les classes telemàtiques serà el mateix que quan estan al centre. 

 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ A LES CLASSES VIRTUALS: 

Per tal de garantir l’adequat funcionament de les classes virtuals, el respecte i la intimitat de tots, 

establim les següents normes: 

  

1.- Les classes virtuals són convocades pel professorat i els alumnes han de ser puntuals. 

2.- El professor/a és el primer que accedeix a la sessió i l’últim a sortir-ne. 

3.- Els alumnes han de tenir a l’abast tot el material necessari per fer la classe. 

4.- Mentre duri la classe no es pot menjar, s’ha d’anar vestit adequadament, no es pot fer ús dels 

telèfons mòbils ni consoles, i cal mostrar una actitud respectuosa.  

5.- Els alumnes no poden fer captures de pantalla ni enregistrar imatges de les sessions. Només 

el professor/a pot gravar la sessió virtual si ho considera oportú. 

6.- Només es farà ús del xat seguint les recomanacions del professor/a de l’aula. 

7.- És obligatori tenir la càmera connectada i el micròfon silenciat fins que el professor/a doni el 

torn de paraula. La família informarà al tutor/a de qualsevol incidència tècnica que impossibiliti 

tenir connectada la càmera. 

8.- Només es pot assistir a les classes virtuals en què s’hi ha estat convocat per un professor/a i 

no es pot compartir l’enllaç amb ningú. 

9.- Segons la Llei de Protecció de Dades, està prohibit difondre els materials gràfics que es 

derivin de les classes virtuals en cap xarxa ni altre suport, digital o no, sense el permís de 

l’Institut Can Margarit. 

  

mailto:nom1rcognom@inscanmargarit.cat#_blank
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Recordeu que en aquest espai virtual cal complir igualment les normes de convivència del centre 

i cal que ens tractem amb respecte tots els membres de la comunitat educativa. Si no es 

respecta aquesta normativa, el professor/a pot silenciar el micròfon de l’alumne/a i/o fer-lo sortir 

de l’aula virtual. En cas de reiteració, es comunicarà al tutor/a de l’alumne/a, qui es posarà en 

contacte amb la seva família. 

 

5.4  Confinament total. 

 

La persona de referència del grup-estable tant pel que fa al contacte personal i acadèmic amb 

l’alumnat i les seves famílies com en la coordinació de les tasques trameses serà el tutor o 

tutora. 

 

El professorat de cada matèria vetllarà per preparar material didàctic adient al curs, al grau de 

l’alumnat, a les seves necessitats i considerant les circumstàncies personals de cadascun dels 

alumnes. El professorat disposarà de l’entorn virtual d’aprenentatge (EIX/MOODLE) on penjarà 

les tasques i es farà el retorn d’aquestes activitats. Cada professor o professora serà l’encarregat 

de mantenir el contacte amb l’alumnat i per part de l’equip directiu s’establirà els canals de 

comunicació i la periodicitat per poder fer classes i/o aclarir dubtes individuals o grupals.  

Per poder fer un seguiment tutorial, el professorat haurà d’informar al tutor o tutora de grup dels 

alumnes que no han entregat les tasques encomanades i/o no han contestat als correus. El tutor 

o tutora de grups ha de fer un seguiment de la situació personal dels alumnes i mantenir la 

interlocució amb els pares i mares. 

L’acció tutorial prioritzarà els alumnes amb dificultats per seguir el ritme de les tasques, atendre 

els casos i posar-se en contacte amb les famílies. 
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ANNEXOS 

Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


