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El present document s’ha elaborat seguint les instruccions rebudes a partir de diferents

documents publicats recentment:

- Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, elaborades per la

Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Educació (30 juny 2020).

- Pla d’actuació per al cur 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per

COVID-19, elaborat des de la Secretaria General del Departament d’Educació i la Secretaria

General del Departament de Salut (3 juliol 2020).

- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per

al curs 2020-2021. Departament d’Educació (9 juliol 2020).

- Gestió de casos Covid-19 als centres educatius. Departament de Salut (13 agost 2020).

- Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars.

Departament d’Educació (24 agost 2020).

- Gestió de casos Covid-19 als centres educatius. Departament de Salut (9 setembre 2020).

- Mesures complementàries a les previstes al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a

centres educatius en el  marc de la  pandèmia” elaborat  des de la Secretaria  General  del

Departament  d’Educació  i  la  Secretaria  General  del  Departament  de  Salut  (10  setembre

2020).

NOVETAT IMPORTANT: 

L’ús de mascareta a Secundària, Batxillerat i formació professional és obligatòria

també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula.

L’ús  de  mascareta  per  a  professionals  adults  dels  centres  educatius  (docents,

administratius i personal subaltern i de suport) és obligatori.

Mesures complementàries a les previstes al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de

la pandèmia” elaborat des de la Secretaria General del Departament d’Educació i la Secretaria General del Departament

de Salut (10 setembre 2020).

L’evolució actual de la pandèmia fa preveure un escenari d’inici de curs al setembre d’una

certa normalitat pel que fa als aspectes organitzatius. Tot i  això, caldrà prendre tot un
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seguit de mesures pel que fa a diferents aspectes claus en la planificació i organització del

curs 2020-2021 que es descriuen en el present document: 

Organització pedagògica,  en una situació de pandèmia com l’actual i  en cas de

confinament parcial o tancament del centre.

- Model presencial o híbrid.

L’ESO  i  el   Batxillerat  s’han  organitzat  en  sessions  de  classe  en  un  format  100%

presencial, en torn de matí i en jornada continuada.

En el cas del CFGM de Gestió Administrativa s’ha organitzat, de forma excepcional, un

model híbrid d’aprenentatge, realitzant en format presencial 20 hores setmanals de classe

en torn de tarda,  tant  a  primer com a segon.  Es compleix,  doncs,  el  requisit  que els

alumnes rebin, en conjunt, un mínim del 50% de les hores en format presencial al centre.

Curs Presencials Telemàtiques Total

CFGM1 20 (71%) 8 (29%) 28

CFGM2 20 (91%) 2 ( 9%) 22

Les modificacions curriculars  pel  que  fa  a  les  sessions presencials  i  telemàtiques  es

descriuen en el quadre següent:

Curs Mòdul Unitat Matèria
Hores presencials

setmanals

Hores telemàtiques

setmanals

CFGM1 1 1, 2, 3, 4 Comunicació empresarial i atenció al client 2 2

CFGM1 2 1, 2, 3 Operacions administratives de compravenda 2 2

CFGM1 4 2 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 1 1

CFGM1 5 1, 2, 3 Tècnica comptable 3 1

CFGM1 7 2 Ordinografia 0 1

CFGM1 9 2, 3 Empresa i administració 1 1

Curs Mòdul Unitat Matèria
Hores presencials

setmanals

Hores telemàtiques

setmanals

CFGM2 6 1, 3, 4 Tractament de documentació comptable 1 1

CFGM2 8 1 Operacions administratives de suport 0 1
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Tot i la modalitat híbrida d’algunes sessions, les activitats d’avaluació específiques sobre

l’adquisició dels coneixements i  competències, sempre que sigui possible, s’hauran de

preveure de forma presencial. No obstant això, les activitats formatives establertes tant

presencials com no presencials tenen la mateixa consideració en l’avaluació contínua de

l’alumnat.

Pel que fa al CFGS d’Administració i Finances, es manté l’organització habitual de les

sessions en un format 100% presencial en torn de tarda.

- Escenaris de virtualitat (confinament).

L’activitat docent presencial constitueix l’opció més desitjable i, per això, tindrà un caràcter

prioritari en tots aquells contextos on sigui possible. No obstant això, la docència virtual

també  es  considera  un  complement  en  l’educació  en  cas  de  confinament  parcial  o

tancament del centre.

En aquest sentit, es disposa de la plataforma digital Clickedu a la qual tenen accés tots els

alumnes, mares, pares i professors del centre. Habitualment aquesta plataforma esdevé la

principal  eina  de  comunicació  digital  entre  la  comunitat  educativa  de  l’institut,

especialment  amb el  servei  de missatgeria,  control  d’assistència,  calendari  compartit  i

comunicació de resultats.

En  un  hipotètic  cas  de  confinament,  la  plataforma  Clickedu  esdevindria  el  canal  de

comunicació oficial del centre en tots els nivells: a) acció tutorial i col·laboració amb les

famílies  b)  acompanyament  emocional  dels  alumnes  c)  activitat  docent  fomentant  la

competència d’aprendre a aprendre amb un aprenentatge autònom i creatiu d) foment de

la competència digital dels alumnes e) xarxa de col·laboració entre docents.

A banda de la plataforma esmentada, en cas de confinament parcial, es treballaria amb

una modalitat híbrida combinant: 

a) activitat presencial, sempre que fos possible.

b)  activitat  telemàtica  sincrònica:  els  alumnes  i  el  docent  coincideixen

telemàticament en el temps i es comuniquen entre sí mitjançant àudio, vídeo o text.

Per exemple, amb una videoconferència.
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c) activitat telemàtica asincrònica: els alumnes i el docent es comuniquen en temps

diferents,  per  exemple,  amb  el  servei  de  mitssatgeria  o  amb  enregistraments

d’àudio  i  vídeo.  En  aquest  cas,  l’alumnat  realitza  les  activitats  proposades  pel

professorat segons la seva disponibilitat horària. 

Pel que fa a l’ús de videoconferències, es prioritzarà l’ús d’una mateixa eina digital

per tal de facilitar la tasca als alumnes, en aquest cas, amb el recurs google meet*.

(*) Sempre que sigui un servei gratuït.

- Coordinació pedagògica.

L’organització pedagògica del centre s’estructura en tres eixos bàsics de treball vinculats

transversalment amb els òrgans de coordinació i direcció.

Eix 1 Eix 2 Eix 3

Equip directiu. Comissió de caps de departament Equips docents

Comissió Pedagògica i d'atenció a
la diversitat

Departaments didàctics Equips de tutors

El passat curs 2019-2020 es va aconseguir un nivell considerable d’experiència en treball

telemàtic i en xarxa que permet afrontar, amb certes garanties, els diferents escenaris de

confinament que es pugui produir durant el proper curs acadèmic.

Des de l’inici de curs (setembre) es treballarà per tal de millorar i garantir la coordinació

docent en tots els àmbits davant un possible escenari de confinament, especialment pel

que  fa  al  coneixement  de  les  eines  digitals  (Clickedu,  google  meet*  ...)  entre  el

professorat, alumnes i mares i pares.

(*) Sempre que sigui un servei gratuït.

- Mesures de prevenció personal i distanciament físic.

NOVETAT IMPORTANT (*): 

L’ús de mascareta a Secundària, Batxillerat i formació professional és obligatòria

també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula.
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L’ús  de  mascareta  per  a  professionals  adults  dels  centres  educatius  (docents,

administratius i personal subaltern i de suport) és obligatori.

Mesures complementàries a les previstes al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de

la pandèmia” elaborat des de la Secretaria General del Departament d’Educació i la Secretaria General del Departament

de Salut (10 setembre 2020).

Els documents esmentats inicialment,  exposen àmpliament les recomanacions que cal

seguir en relació a la prevenció, higiene i promoció de la salut (entre d’altres aspectes

relacionats amb la COVID-19). 

Es recullen a continuació alguns dels aspectes més destacats a tenir en compte:

- En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta

fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si

coincideixen puntualment amb altres grups estables. 

- 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).

-  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.  En  la

dinàmica de l’aula,  els  grups estables no requeriran mantenir  aquesta distància

física.

-  En  el  cas  que  terceres  persones  s’hagin  de  relacionar  amb  grups  estables

(docents i  altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups

s’hagin  de  relacionar  entre  sí,  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.

- Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així

més contacte en les manetes de les portes (tot i que caldrà tancar amb clau a les

estones d’esbarjo i al finalitzar la jornada).

- Caldrà procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo.

Quan això no sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres

grups, caldrà mantenir la distància de seguretat o portar mascareta.
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-  La  ventilació  és  una  de  les  principals  mesures  de  prevenció  de  contagis  en

espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans

de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia, almenys 10

minuts cada vegada.

-  Les  principals  mesures  de  prevenció  personal  són  el  distanciament  físic,  la

higiene de mans i l’ús de la mascareta.

- Ús de mascareta:

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta

Personal docent i no docent

Recomanable en els grups estables. Obligatòria per

al personal quan imparteix classes a diferents

grups, quan no forma part del grup de convivència

estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5

metres.

Higiènica amb

compliment de la norma

UNE

A partir de 5è de primària,

secundària, batxillerat,

formació professional i

centres de formació d’adults

(*)

No obligatòria si s’està amb el grup de convivència

dins de l’aula. Indicada fora del grup quan no es

pugui mantenir la distància d’1,5 metres.

Higiènica amb

compliment de la norma

UNE

-  Es  recomana que l’educació física  es  realitzi  a  l’aire  lliure  -a  l’espai  del  pati-

sempre que sigui possible, 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.

-  En  els  equipaments  específics  d’ús  compartit  en  els  tallers  i  laboratoris  els

equipaments i materials seran d’ús exclusiu. Quan se’n faci un ús compartit, serà

sempre del grup estable i caldrà procedir a la neteja i desinfecció entre els diferents

grups. S’ha de garantir el rentat de mans previ posterior a l’ús.

- Es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el

del seu grup estable, col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris

utilitzats abans d’abandonar l’espai per tal de possibilitar el seu nou ús en bones

condicions.
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Organització de grups d’alumnes, professors i espais.

- Grups d’alumnes

A partir del nombre d’alumnes matriculats s’organitzen els grups estables segons l’espai

disponible i la plantilla adjudicada. 

ESO ESO BTX i CF

Curs Nº alumnes Curs Nº alumnes Curs Nº alumnes

E1A 21 E3A 25 B1A 20

E1B 21 E3B 24 B1B 24

E1C 21 E3C 25 B1C 24

E1D 21 E3D 25 B2A 21

E1E 19 E3E 16 B2B 22

E1F 20 E4A 22 CFGM1 28

E2A 23 E4B 21 CFGM2 20

E2B 23 E4C 20 CFGS1 19

E2C 24 E4D 20 CFGS2 20

E2D 24 E4E 20

E2E 14

Primer d’ESO:

-  Els  alumnes  estan  agrupats  en  grups  estables  les  30  hores  setmanals  havent-se

substituït la franja d’optativitat habitual de 2 hores de classe per una franja única estable

de segona llengua francès que cursaran tots els alumnes (a banda de l’anglès com a

llengua estrangera comuna).

- S’han previst desdoblament a les hores de Ciències Naturals i Tecnologia.

- La matèria d’Educació Física s’imparteix en sessions de dues hores seguides de classe.

-  Tots els alumnes realitzen la sessió de tutoria amb el seu grup estable coincidint  el

mateix dia i hora de la setmana amb els altres grups del mateix nivell.

Segon d’ESO:

- Els alumnes estan agrupats en grups estables gairebé les 30 hores setmanals havent-se

substituït,  per la major part dels alumnes, la franja d’optativitat habitual de 2 hores de
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classe per una franja estable rotatòria a càrrec de les matèries instrumentals que aniran

canviant cada trimestre mantenint sempre l’estabilitat del grup.

FRANJA OPTATIVES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Castellà E2A E2B E2C

Català E2B E2C E2A

Matemàtiques E2C E2A E2B

2a  Ll. Francès
(2 subgrups)

Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni

Optativa  Música
(2 subgrups)

Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni

FRANJA OPTATIVES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Castellà E2D E2E -

Català E2E - E2D

Matemàtiques - E2D E2E

2a  Llengua Francès
(2 subgrups)

Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni

Optativa  Música
(2 subgrups)

Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni

L’oferta  a  la  franja  d’optativitat  s’ha  reduït  a  poder  cursar  2a Llengua  Francès  (dos

subgrups  heterogenis  que  donaran  continuïtat  a  l’aprenentatge  d’aquesta  matèria)  i,

també,  a  poder  cursar  una  optativa  de  Música  (dos  subgrups  heterogenis)  per  a

compensar la modificació curricular que s’exposa més endavant.

- S’han previst desdoblament a les hores de Ciències Naturals i Tecnologia.

- La matèria d’Educació Física s’imparteix en sessions de dues hores seguides de classe.

-  Tots els alumnes realitzen la sessió de tutoria amb el seu grup estable coincidint  el

mateix dia i hora de la setmana amb els altres grups del mateix nivell.

-  Pel que fa a les matèries d’EVP i  Música s’ha modificat la distribució curricular que

s’havia seguit en els darrers cursos:

MÚSICA - EVP Distribució curricular anterior Distribució curricular actual

ESO 2n EVP 2h quadrimestrals
+

EVP 2h anuals
+
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Música 2h quadrimestrals Música 2h (optativa*)

ESO 3r
EVP 2h quadrimestrals

+
Música 2h quadrimestrals

Música 2h anuals
+

EVP 2h (optativa*)

(*) S’oferirà sempre que la dotació de plantilla ho permeti

Tercer d’ESO:

- L’organització a tercer d’ESO és idèntica a l’exposada a segon d’ESO tenint en compte

la distribució curricular d’aquest nivell educatiu (per ex. la Llengua Anglesa s’imparteix a

raó de 3 hores setmanals com a primer).

-  Pel  que  fa  a  l’optativitat,  l’únic  canvi  respecte  al  curs  anterior  és  que  no  s’ofereix

l’optativa de Música atès que tots els alumnes cursen la matèria juntament amb l’EVP, a

raó d’una hora lectiva setmanal anual.

Pel que fa a la 2a Llengua Francès, s’ofereix a la franja d’optatives en tres subgrups (donat

el nombre d’alumnes interessats).

FRANJA OPTATIVES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Castellà E3A E3B E3C

Català E3B E3C E3A

Matemàtiques E3C E3A E3B

2a  Ll. Francès
(3 subgrups)

Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni

FRANJA OPTATIVES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Castellà E3D E3E -

Català E3E - E3D

Matemàtiques - E3D E3E

2a  Llengua Francès
(3 subgrups)

Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni Subgrup heterogeni

- Els alumnes que segueixen el programa de diversificació curricular del centre (anomenat

«Conveni Singular») s’ubiquen en el grup ESO3E. Aquests alumnes realitzen 12 hores de

pràctiques a les empreses (dm, dc i dj) i 18 hores lectives presencials al centre cursant les

matèries  de:  Llengua  Catalana,  Llengua  Castellana,  Matemàtiques,  Ciències  Socials,

Educació Física, Franja d’Optatives i Tutoria.
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Quart d’ESO:

- Els alumnes estan agrupats en grups estables les 21 hores setmanals incloent una hora

setmanal que es dedica a l’orientació educativa i el projecte de recerca. Les altres 9 hores

setmanals es distribueixen en tres blocs de matèries optatives on es barregen alumnes de

diferents  grups  estables  de  quart,  prioritzant  la  presencialitat  de  l’alumnat  al  centre  i

preservant el dret dels alumnes a escollir les matèries que més els interessi.

OPTATIVES 4t ESO

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

Biologia Llatí Música

Economia Economia Economia

2a Llengua Francès 2a Llengua Francès 2a Llengua Francès

Informàtica Informàtica Informàtica

Tecnologia Física i Química Tecnologia

- EVP EVP

- La matèria d’Educació Física s’imparteix en sessions de dues hores seguides de classe.

-  Tots els alumnes realitzen la sessió de tutoria amb el seu grup estable coincidint  el

mateix dia i hora de la setmana amb els altres grups del mateix nivell (excepte el grup

E4E).

- Els alumnes que segueixen el programa de diversificació curricular del centre (anomenat

«Conveni Singular») s’ubiquen en el grup ESO4E. Aquests alumnes realitzen 12 hores de

pràctiques a les empreses (dll, dc i dv) i 18 hores lectives presencials al centre cursant les

matèries  de:  Llengua  Catalana,  Llengua  Castellana,  Matemàtiques,  Ciències  Socials,

Llengua  Estrangera,  Educació  Física,  Cultura  i  valors  ètics,  Projecte  de  Recerca  i

d’Orientació i Tutoria.

Batxillerat.

- L’organització prevista preveu que tots els alumnes de batxillerat, primer i segon, realitzin

totes les classes en la modalitat presencial (sempre que sigui possible), en torn de matí i

en jornada continuada, seguint el currículum habitual de matèries de l’etapa.

-  Davant l’elevat  nombre d’alumnes matriculats  a  primer de batxillerat,  i  probablement

algun més si no aconsegueixi ser admès al cicle formatiu al qual s’han preinscrit, s’ha

decidit dividir els dos grups classe assignats administrativament al centre en tres grups.
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Aquesta decisió ha permès reduir la ràtio en cadascun dels grups classe, passant de 32

alumnes/classe (2 grups) a una mitjana de 23 alumnes/classe (3 grups).

-  Pel  que fa  a les matèries de modalitat  de primer de batxillerat,  s’han desdoblat  les

Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, l’Economia i l’Economia

d’Empresa per tal de reduir la ràtio.

1r Batxillerat
Nº total d’alumnes

(*)
Desdoblament A Desdoblament B

Matemàtiques 28 14 14

MCS 31 15 16

Economia 33 17 16

Economia d’Empresa 35 17 18

(*) Dades de matrícula a 27 de setembre

Cicles Formatius.

Els  alumnes  de  CFGS  d’Administració  i  Finances  realitzaran  les  classes  en  format

presencial i en torn de tarda seguint l’horari habitual.

Els alumnes de CFGM de Gestió Administrativa realitzaran les classes en la modalitat

híbrida i  en torn de tarda. Més endavant,  a l’apartat  d’horaris,  s’exposa detalladament

l’organització horària prevista.

La  dotació  de  plantilla  de  6’5  professors,  més  0’5  d’anglès  permet  realitzar  els

desdoblaments curriculars que estableix la normativa aconseguint a CFGM (ràtio superior

a 20 alumnes) reduir les ràtios dels alumnes.

Aula SIEI  i Aula Acollida. 

A banda dels grups esmentats, es disposarà de dos grups específics d’alumnes formats

per:

- L’aula de Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva amb 8 alumnes de diferents cursos

d’ESO amb una dotació 1’5 psicopedagogues i 1 PAE.

- L’aula d’acollida amb una previsió de 12 alumnes de diferents cursos d’ESO amb una

dotació de 0’5 professor.

La proposta realitzada és que la mitja dotació de psicopedagoga de la SIEI i  la mitja

dotació de l’Aula d’Acollida siguin la mateixa persona que, a més, ja va treballar al centre

el curs anterior.
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- Professors.

La  dotació  de  plantilla  prevista  pel  curs  2020-2021  és  d’un  total  de  62  professors

nomenats per especialitats.

ESO i BTX PSI CF SIEI Acollida Total

52 1,5 6,5 1,5 0,5 62

La distribució dels professors entre els diferents equips docents s’ha dut a terme en funció

de l’especialitat que hi imparteixen.

Per tal de mantenir l’estabilitat del grup classe i reduir el nombre de professors de l’equip

docent s’ha reduït (fins i tot anul·lat a primer d’ESO) l’optativitat als tres primer cursos

d’ESO, com s’ha exposat detalladament en apartats anteriors.

La  novetat  d’enguany  ha  estat  que  els  professors  realitzaran  24  hores  setmanals

presencials al centre en horari fix (enlloc de les 28 hores dels darrers cursos). Aquestes

hores es distribueixen, en termes generals, de la forma següent: 

19h lectives + 1h reunió dpt didàctic + 1h equip docent + 3 guàrdies

La principal conseqüència d’aquest canvi és que el nombre de guàrdies que s’han pogut

preveure  en  cadascuna  de  les  franges  horàries  és  d’una  mitjana  de  dos  professors,

clarament insuficient per atendre la demanda d’incidències.

La ubicació de la sala de professors s’ha traslladat a l’aula de Música. D’aquesta forma

s’aconsegueix un espai més gran pels professors que permet garantir millor les mesures

de  prevenció  (distanciament  ...),  evitant  la  concentració  de  professors  en  la  zona  de

l’edifici principal, en el passadís de la planta baixa. A més, l’accés a la nova ubicació es

realitza  directament  des  del  pati  dels  til·lers,  allunyat  dels  espais  amb més  afluència

d’alumnes  millorant  les  condicions  de  prevenció  i  higiene.  Així  mateix,  s’aconsegueix

disposar d’un nou espai (antiga sala de professors) on s’ha ubicat un dels grups classe de

primer d’ESO.

Com a novetat, les tasques de guàrdia dels professors no es realitzaran a la nova sala de

professors per tal d’evitar coincidir amb d’altres professors en un mateix espai. En aquest
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sentit, s’ha habilitat un nou espai, al primer pis de l’edifici, exclusivament per a realitzar les

tasques de guàrdia on haurien de coincidir, habitualment, un màxim de tres professors.

- Espais.

La necessitat de disposar de més aules pels alumnes per a garantir una ràtio més baixa a

cadascuna de les classes ha provocat haver de prendre algunes decisions pel que fa als

espais habituals del centre. A més, el seguiment de les recomanacions de les mesures de

prevenció també han alterat l’ús habitual d’alguns espais. Tot seguit es detallen els canvis

més destacats:

- La sala de professors es trasllada a l’aula de Música. A L’anterior sala de professors

s’ubicarà un grup estable de primer d’ESO.

- La sala de guàrdia es trasllada a una aula de desdoblament de la primera planta.

- L’aula d’informàtica 2 (al costat de tecnologia) passa a ser una aula d’un grup estable de

quart d’ESO.

- S’incrementen el nombre d’ordinadors a l’aula d’Informàtica 1 i es prepara, just al costat,

una nova aula d’Informàtica 2, en un nou espai format per dues aules de desdoblament

connectades amb una porta interior.

- A la sala del darrer pis de la torre s’ubicarà un grup estable de segon d’ESO.

- L’aula de CFGM de la primera planta passa a ser una aula d’un grup estable de primer

de batxillerat (els alumnes de cicles fan torn de tarda).

- Els alumnes de cicles formatius (en torn de tarda) s’ubicaran, a les aules de quart d’ESO

i d’informàtica.

-  Els  vestidors  just  al  costat  del  gimnàs  no  estaran  operatius.  Aquests  espais  es

reutilitzaran per l’emmagatzematge de material.

- Un grup estable d’alumnes de quart d’ESO s’ubicarà a les instal·lacions de la cantina

exceptuant les hores d’esbarjo del primer torn.

- La cantina realitzarà el servei de distribució de comandes just des del llindar de la porta i

no es podrà accedir a l’interior de la cantina.

-  Tots  i  cadascun  dels  espais  del  centre  (aules  ...)  disposarà,  al  seu  interior,  d’un

dispensador de gel hidroalcohòlic.

En el  plànol  següent es pot  visualitzar la distribució de les aules dels diferents grups

classe. S’ha prioritzat distribuir el diferents cursos en zones acotades de l’edifici.
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CURS SITUACIÓ

ESO1 Primera planta-passadís dret + planta baixa dreta

ESO2 Segona planta-passadís dret

ESO3 Segona planta-passadís esquerre

ESO4 Edifici annex

BTX1 Primera planta-passadís esquerra + Planta baixa esquerra

BTX2 Mòduls

Cicles Formatius Edifici annex (torn tarda)

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

- Horaris.

L’organització inicial del curs preveu una presencialitat del 100% en les etapes d’ESO i

Batxillerat mantenint la jornada continuada de matins seguint l’horari des de les 8:00h fins

a les 14:45h.

Pel que fa a les estones d’esbarjo, cadascun dels alumnes d’ESO i Batxillerat realitzaran

dos torns cada dia no simultanis, reduint el nombre d’alumnes a la zona d’esbarjo i els
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fluxos en els passadissos. Es recomanarà als alumnes de batxillerat que surtin del centre

a l’hora d’esbarjo per a reduir la concentració d’alumnes al centre.

Etapa Primer torn d’esbarjo Segon torn d’esbarjo

ESO 1r i 2n 11:00 – 11:30 13:30 – 13:45

ESO 3r i 4t 10:00 – 10:30 12:30 – 12:45

Batxillerat 11:00 – 11:30 13:30 – 13:45

Pel que fa al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances es manté l’horari

habitual de les classes en torn de tarda amb una presencialitat del 100% seguint l’horari:

Curs Horari Observacions

CFGS1 De dll a dv 14:45h – 20:05h
Els divendres s’inicien les classes a

les 13:45h

CFGS2 De dll a dc 14:45h – 20:05h
Els dimecres s’inicien les classes a les

13:45h

L’estona  d’esbarjo,  a  cicles  formatius,  tindrà  lloc  entre  les  17:45h  i  les  18:05h.

Excepcionalment, i en el cas de CFGS, els dies que comencen les classes a les 13:45h

es realitzarà una estona d’esbarjo finalitzada la segona sessió de classe evitant impartir

quatre sessions de classe seguides. 

En el cas del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa es realitzen dos canvis

substancials: Es trasllada l’horari de les classes a torn de tarda (habitualment seria en

torn  de  matí)  i,  també  de  forma  excepcional,  s’ha  organitzat  un  model  híbrid

d’aprenentatge, realitzant en format presencial 20 hores setmanals de classe tant a primer

com a segon:

Curs
Horari 

(presencial)
Esbarjo Presencials Telemàtiques

CFGM1 15:45h – 20:05h 17:45h – 18:05h 20 (71%) 8 (29%)

CFGM2 15:45h – 20:05h 17:45h – 18:05h 20 (91%) 2 ( 9%)

La modalitat híbrida que es desenvoluparà a CFGM realitzarà, preferentment, l’activitat

telemàtca en format asincrònic (és a dir, l’alumnat realitzarà les activitats proposades pel

professorat segons la seva disponibilitat horària).
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Les classes de CFGM començaran a les 15:45h per tal que l’empresa de neteja disposi de

seixanta minuts per a netejar i desinfectar les aules que ocuparan. En el cas dels alumnes

de CFGS es manté l’inici  de les classes a les 14:45h ocupant,  a primera hora, aules

específiques garantint prèviament la neteja i la desinfecció.

La decisió de traslladar el CFGM al torn de tarda es justifica per la necessitat de disposar

de més aules al torn de matí i la necessitat de disminuir el nombre d’alumnes al torn de

matí (especialment al passadís de la primera planta). Cal tenir en compte que el CFGS ja

es fa habitualment a les tardes, així doncs, es concentra l’oferta de cicles (mitja i superior)

en  el  mateix  torn  aprofitant  que  el  centre  ja  es  troba  obert  a  les  tardes  amb  la

infraestructura  necessària.  Alhora,  els  equips  docents  de  cicles  acoten  la  seva

presencialitat  al  centre  només a  les  tardes millorant  les  seves mesures de prevenció

personals, evitant contacte presencial amb el gran gruix del claustre de professors.

- Gestió entrades i sortides.

L’edifici  principal  disposa  de  tres  escales  per  accedir  a  les  plantes  superiors  que

anomenarem: escala principal, escala torre, escala lateral (a fons del passadís).

També a l’edifici principal es disposen de quatre punts d’accés des de l’exterior:

Accés Descripció

A1 Accés al vestíbul principal de la planta baixa des del pati dels til·lers.

A2 Accés al vestíbul principal de la planta baixa des de la pista exterior principal

A3 Accés a l’escala lateral

A4 Accés a l’escala de la torre
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Pel  que  fa  a  la  façana  exterior  de  l’institut,  es  disposen  de  tres  possibles  accessos

diferenciats: a) Porta façana esquerra (escales) b) Porta façana dreta (entrada habitual) c)

Portal accés vehícles.

L’elevat  nombre  d’alumnes  del  centre  fa  que,  a  l’hora  d’entrar,  hagin  d’anar  amb

mascareta fins arribar a la seva classe (grup estable). 

L’accés  des  de  l’exterior  de  l’edifici,  els  itineraris  i  accés  a  les  aules  s’haurà  de  fer,

preferentment seguint les indicacions següents:

PORTA D’ACCÉS DES DE L’EXTERIOR DEL CENTRE

PORTA ACCÉS CURS

Porta façana dreta (entrada habitual) ESO2 + ESO4 + CF (tarda)

Porta façana esquerra (escales) ESO1 + BTX2

Portal accés vehicles ESO3 + BTX1

ITINERARIS DES DE L’EXTERIOR DE LA FAÇANA DEL CENTRE
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CURS ITINERARI

Primer d’ESO Porta façana esquerra (escales) + direcció pati til·lers + A1

Segon d’ESO Porta façana dreta (entrada habitual) + direcció porta accés torre + A4

Tercer d’ESO Portal accés vehicles + direcció pista exterior principal + A3

Quart d’ESO Porta façana dreta (entrada habitual) + direcció pati til·lers + pista esportiva petita

Primer Batxillerat Portal accés vehicles + Pista exterior principal + A2

Segon Batxillerat Porta façana esquerra (escales) + direcció mòduls

CFGM Porta façana dreta (entrada habitual) + pista esportiva petita

CFGS Porta façana dreta (entrada habitual) + pista esportiva petita

ACCESSOS A L’EDIFICI DE LES AULES

CURS ACCÉS ESCALA

Primer d’ESO A1 Escala principal

Segon d’ESO A4 Escala torre

Tercer d’ESO A3  (travessant la zona de la pista pral) Escala lateral

Quart d’ESO

Accés a l’edifici nou des de les portes exteriors,

preferentment la de la zona de la cantina, sense

passar per l’edifici principal ni els seus

passadissos

-

Primer Batxillerat A2  (travessant la zona de la pista pral) Escala principal

Segon Batxillerat Accés al mòdul des de l’exterior -

CFGM

Accés a l’edifici nou des de la porta exterior, prop

de la cantina (palmera), sense passar per l’edifici

principal ni els seus passadissos

-

CFGS

Accés a l’edifici nou des de la porta exterior, en

front de l’escala lateral, sense passar per l’edifici

principal ni els seus passadissos

-

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director. L’equip

directiu i la coordinadora de riscos del centre col·laboraran amb la direcció del centre en la

coordinació de les actuacions davant de qualsevol cas o incidència.

No  han  d’assistir  al  centre  l’alumnat,  les  persones  docents  i  altres  professionals  que

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19,  així  com aquelles persones que es

troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària
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per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de

COVID-19.

La darrera actualització del document Gestió de casos Covid-19 als centres educatius, elaborat

conjuntament  entre  el  Departament  d’Educació  i  el  Departament  de  Salut  publicat  el

passat 9 de setembre, estableix:
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PLA D’ACTUACIÓ:

S’aplicaran les instruccions més actualitzades que s’hagin publicat des del Departament

d’Educació i el Departament de Salut. Com ja s’ha esmentat, el document més actualitzat

es  va  publicar  el  passat  9  de  setembre sota  el  títol  «Gestió  de  casos COVID-19 als

centres educatius».
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La família o la persona amb símptomes ha 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’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins

conèixer-ne  el  resultat.  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 fluïda, 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 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. Si

hi  ha  un  cas  positiu  se’n  farà  la  comunicació  a  l’Ajuntament  a  través  dels  Serveis

Territorials.

Pla de ventilació, neteja i desinfecció.

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

interiors:

- Totes les aules han de ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les

finestres obertes durant les classes.

- Caldrà ventilar les classes just a l’inici de les classes (8:00h) i   també al finalitzar la

darrera sessió durant,  almenys, 10 minuts cada vegada. Els alumnes col·laboraran en

l’obertura de finestres i/o balcons de l’aula sota la supervisió del docent responsable de la

sessió de classe.

- També caldrà ventilar les classes just al tornar de l’esbarjo (en cadascun dels dos torns a

l’ESO i BTX), almenys, 10 minuts cada vegada. Els alumnes col·laboraran en l’obertura de

finestres i/o balcons de l’aula sota la supervisió del docent responsable de la sessió de

classe.

- Els conserges del centre ventilaran les zones comunes (passadissos, vestíbuls ...) amb

l’obertura de finestres, balcons i portes una vegada al matí i una altra a la tarda, almenys,

10 minuts cada vegada.

 

- Neteja i desinfecció.

El centre ha revisat el pla de neteja adaptat-se a la nova situació i que es trasllada a

l’empresa de neteja amb la publicació d’aquest document. 

Modificacions del pla de neteja:

- La neteja i la posterior desinfecció de tots els espais del centre es realitzarà diàriament

garantint, especialment, la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms

de les portes, les baranes de les escales, els teclats dels ordinadors i les superfícies de

taules i cadires.

-  El  servei  de  neteja  realitzarà  una actuació  diària,  a  mig  matí,  per  a  incrementar  la

periodicitat de la neteja de les zones comunes dels lavabos.
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- Entre la finalització de les classes del torn del matí, a les 14:45h, i abans que s’iniciïn les

sessions  de  classe  de  cicles  formatius,  l’empresa  de  neteja  procedirà,  diàriament,  a

netejar i desinfectar les aules que ocuparan els alumnes del torn de tarda (quatre aules de

quart d’ESO i les dues d’informàtica).

-  Dins  del  conjunt  d’actuacions  de  sensibilització  que  el  centre  portarà  a  terme amb

l’alumnat i el professorat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la

covid-19, es demana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el

del seu grup estable (laboratori, taller, aula d’EVP, biblioteca, desdoblament, ..), col·labori

en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai (uns

minuts  abans de finalitzar  la  sessió  de  classe)  i  possibilitar  el  seu  nou  ús  en  bones

condicions, sempre sota la supervisió del docent que imparteixi la sessió.

La petició d’aquest darrer paràgraf és del  tot  imprescindible (col·laboració d’alumnes i

supervisió dels docents) ja que durant la jornada lectiva del matí no s’ha pogut evitar que

alguns espais siguin ocupats de forma rotativa per diversos grups (especialment en les

matèries específiques de quart i matèries de modalitat de batxillerat, a banda, d’algun altre

cas puntual). El mateix succeeix en el cas dels espais específics com laboratoris, tallers ...

Mesures complementàries a les previstes.

La  Secretaria  General  del  Departament  d’Educació  i  la  Secretaria  General  del

Departament de Salut van publicar el 10 de setembre, just el dia laborable anterior a l’inici

de les classes del dilluns 14 de setembre un document amb «Mesures complementàries a

les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de

la pandèmia.»

Tot seguit es recullen literalment les esmentades mesures:
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