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Introducció  
  
Aquest  curs  escolar  2020/21,  es  presenta  amb  una  dinàmica  escolar  molt  complexa  i              
supeditada   a   l’evolució   de   la   pandèmia   del   Covid-19   en   tot   moment.   
El  Pla  d’organització  del  centre  que  presentem  des  de  la  direcció  de  l’Institut  de               
Deltebre,  s’ha  elaborat  seguint  els  documents  de  referència  següents,  publicats  pel            
Departament   d’Educació   i   disponibles   al   Portal   de   centres:  
 
-    Protocol   de   gestió   de   casos   de   COVID   19   als   centres   educatius    (13.08.2020)  
- Aclariments  per  als  centres  públics  de  titularitat  del  Departament  d’Educació            
en   el   curs   2020-2021    (30.07.2020)  
- Preguntes  més  freqüents  i  Guia  per  elaborar  el  pla  d’organització  de  centres              
pel   el   curs   20-21    (09.07.2020)  
- Pla  d’actuació  per  al  curs  2020-2021  per  a  centres  educatius  em  el  marc  de  la                 
pandèmia    (03.07.2020  
- Instruccions  per  al  curs  2020-2021  per  als  centres  educatius  de  Catalunya             
(30.06.2020)  
 
Tot  el  personal  del  centre  i  tot  l’alumnat  haurà  de  complir  les  mesures  sanitàries,               
establertes  actualment  pel  Departament  de  Salut,  durant  tota  la  jornada  escolar:  ús             
de   mascareta,   neteja   de   mans   contínua,   distànciament   físic.  
 
Les  autoritats  sanitàries  indicaran  les  mesures  que  s’hauran  d’anar  afegint  o            
modificant,  en  funció  de  l’evolució  de  la  pandèmia.  La  variabilitat  de  la  situació              
sanitària  ens  obligarà  a  ser  flexibles  i  a  adaptar-nos  a  una  situació  epidemiològica              
que   pot   ser   diferent   també   entre   els   diferents   territoris   del   país.  
 
Aquest   Pla   d’organització,   és   un   document   viu   i   haurà   d’estar   en   continua   revisió.  
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1.   ORGANITZACIÓ   PEDAGÒGICA  
 
1.1   Diagnosi  
 
Durant  el  3r  trimestre  del  curs  2019/20,  en  el  període  de  confinament  del  13  de  març                 
al  19  de  juny  de  2019,  la  tasca  educativa  al  centre  es  va  haver  d'adaptar  a  la  nova                   
situació,  iniciant  un  ensenyament  no  presencial  i  un  seguiment  telemàtic  de            
l’alumnat.   
Les   dificultats   més   destacables   van   ser:  

- 32  famílies  sense  aparells  ni  connectivitat  suficient,  per  poder  seguir           
l’ensenyament   telemàtic.   Representa   un   5%   del   nostre   alumnat.  

- Mancances   de   la   competència   digital   en   l’alumnat   de   1r   i   2n   ESO.  
- Instruccions   poc   clares   i   pressices   per   part   del   Departament   d’Educació  

 
L'organització   va   ser   la   següent:  
 
1r,   2n   i   3r   ESO  

● Periode   1   (del   13   març   al   3   d’abril):  

Es  van  programar  inicialment tasques  pautades  de  consolidació  i  reforç  de            
totes  les  matèries  atès  que  no  podíem  avançar  continguts  des  de  la  no              
presencialitat.  La  programació  d’aquestes  activitats es  va  fer  arribar  a  les            
famílies  mitjançant  la  plataforma  iEduca  i  a  l’alumnat  a  través  del  correu             
electrònic  del  centre. Tot  el  professorat  va  contactar  amb  l’alumnat  per  fer             
l’orientació  i  el  seguiment  de  les  tasques  de  la  seva  matèria.  Aquest             
seguiment  es  va  dur  a  terme  seguint  diferents  mitjans  i  plataformes  com  el              
correu  del  centre,  moodle  o  classroom.  L’aspecte  emocional ,  però,  ha           
estat,  des  del  mateix  inici  del  confinament,  molt  més  important  que  l’acadèmic             
i  la  tasca  del  tutor/a  ha  esdevingut  primordial.  El  contacte  amb  l’alumnat  en              
aquest  sentit  s’ha  dut  a  terme  des  del  primer  dia,  o  bé  a  través  del  correu                 
electrònic   o   bé   a   través   de   trucades   telefòniques.  

● Període   2   (del   14   abril   al   14   maig):   

En  tornar  de  les  vacances  de  Setmana  Santa,  i  seguint  les  indicacions  del              
Departament  d’Educació,  ens  vam  plantejar  la  necessitat  de  fomentar  el           
treball  competencial  amb  la  realització  d’activitats  globalitzadores,  que         
signifiquessin   un   nou   repte,   motivador   i   atractiu   per   a   l’alumnat.  
D’acord  amb  aquest  objectiu  inicial,  vam  plantejar  un  projecte  interdisciplinar           
per   a   1r,   2n   i   3r    d’ESO.  
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● Període   3   (18   de   maig   a   19   de   juny):  

Un  cop  finalitzat  el  projecte  interdisciplinar,  vam  valorar  la  necessitat  de  tornar             
a   realitzar    tasques   de   consolidació    per   a   l’alumnat   que   havia   anat   assolint  
els  continguts,  i  de  recuperació  per  a  l’alumnat  amb  algunes  matèries            
pendents    el   primer   i   segon   trimestre.  
Es  va  acordar  una distribució  setmanal  de  les  diferents  matèries ,  de            
manera  que  l’alumnat  es  dedicaria  cada  setmana  a  treballar 3-4  assignatures            
i   així,   durant   tres   setmanes   es   va   poder   arribar   a   la   totalitat   de   les   matèries.  
 

  4t   ESO/   Batxillerat/CFGM   Administratiu  

● Periode   1   (del   13   març   al   3   d’abril):  

Es  van  programar  inicialment tasques  pautades  de  consolidació  i  reforç  de            
totes  les  matèries  atès  que  no  podíem  avançar  continguts  des  de  la  no              
presencialitat.  La  programació  d’aquestes  activitats es  va  fer  arribar  a  les            
famílies  mitjançant  la  plataforma  iEduca  i  a  l’alumnat  a  través  del  correu             
electrònic  del  centre. Tot  el  professorat  va  contactar  amb  l’alumnat  per  fer             
l’orientació  i  el  seguiment  de  les  tasques  de  la  seva  matèria.  Aquest             
seguiment  es  va  dur  a  terme  seguint  diferents  mitjans  i  plataformes  com  el              
correu  del  centre,  moodle  o  classroom.  L’aspecte  emocional ,  però,  ha           
estat,  des  del  mateix  inici  del  confinament,  molt  més  important  que  l’acadèmic             
i  la  tasca  del  tutor/a  ha  esdevingut  primordial.  El  contacte  amb  l’alumnat  en              
aquest  sentit  s’ha  dut  a  terme  des  del  primer  dia,  o  bé  a  través  del  correu                 
electrònic   o   bé   a   través   de   trucades   telefòniques.  

● Període   2   (del   14   abril   al   19   juny):   

Es  va  acordar  una distribució  setmanal  de  les  diferents  matèries ,  de            
manera  que  l’alumnat  es  dedicaria  cada  setmana  a  treballar 5  assignatures            
4t  ESO  i  1r  Batx  i  9  assignatures  2n  Batx  i  CFGM  matèries.  Es  van  realitzar                 
tasques  de  consolidació  per  a  l’alumnat  que  havia  anat  assolint  els            
continguts,  i  de  recuperació  per  a  l’alumnat  amb  algunes  matèries  pendents            
el  primer  i  segon  trimestre.  El  contacte  amb  l’alumnat  va  ser  continuo  per  les               
diferents  matèries  i  una  tutoria  grupal  setmanal  amb  la  eina  meet.  Les  famílies              
eren   informades   en   tot   moment   a   través   de   correu   i   de   la   plataforma   iEduca.  

 
● Reobertura   centre   (   del   1   al   19   juny)  
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ESO/1r   BATXILLERAT  
En  aquest  període  de  reobertura  del  centre,  l’alumnat  d’ESO,  va  continuar  el             
curs   de   manera   telemàtica.   Els   equips   docents   van   decidir   quin   alumnat   seria  
 
 convenient  que  vingués  al  centre  per  fer  una  tutoria,  prioritzant  aquell  alumnat              

que  va  estar  més  desconnectat  del  centre,  per  motius  personals  o  de  bretxa              
digital.  Les  famílies  podien  portar  els  seus  fills/filles  al  centre  per  rebre  atenció              
tutorial  o  d’acompanyament  emocional  (cap  família  va  sol·licitar  venir          
presencialment).  
 
  2n   BATX./   CFGM  
El  curs  en  aquests  nivells  es  va  acabar  telemàticament,  seguint  la  planificació             
establerta  a  l’equip  docent.  L’alumnat  de  Batx.  que  s’havia  de  presentar  a  les              
PAU,  va  fer  activitats  de  reforç  presencials  al  centre  del  2  al  19  de  juny,  2                 
hores  diàries  i  telemàticament  del  22  de  juny  al  3  de  juliol.  Sempre              
contemplant  la  voluntarietat  d’assistir  per  part  de  l’alumnat  a  aquestes           
classes(van  assistir  tot  l’alumnat).  L’equip  docent  va  planificar  dos  dies  de            
sessions  presencials  per  fer  suport  a  la  finalització  dels  projectes  per  l’alumnat             
de   2n   CFGM   administratiu.   El   dia   1   i   3   de   juny   ,   en   horari   de   9   a   11h.  
 

 
1.2   Pla   de   treball   del   centre   educatiu   en   confinament   
 
Totes  les  matèries  d’ESO,  Batx  i  CFGM  estaran  estructurades  en  EVA  (  moodle  o               
classroom),  i  treballaran  en  aquest  entorn  de  forma  habitual.  D’aquesta  manera  en             
cas  de  confinament  parcial  o  total,  l’alumnat  ja  tindrà  els  hàbits  adquirits  en  el  treball                
en   l’entorn   virtual   i   continuarà   el   seu   aprenentatge   sense   canvis   metodològics.  
 
En  la  mateixa  línia,  es  diversificaran  els  mecanismes  de  recollida  d’informació  per             
l’avaluació  continua,  de  manera  que  no  suposi  una  dificultad  el  fet  d’estar  confinats,              
per   l’avaluació   de   l’alumnat.   
 
A  1r  i  2n  ESO,  el  nostre  alumnat  no  porta  ordinador  a  l’aula  habitualment.  Treballem                
amb  dos  carro  de  25  chromebooks,  un  per  cada  nivell.  Les  primeres  tutories  del  curs                
es  dedicaran  a  la  formació  de  l’alumnat  en  competència  digital,  per  poder  afrontar  el               
treball   telemàtic.  
 
A  3r  i  4t  ESO,  l’alumnat  porta  habitualment  el  seu  ordinador  portàtil  a  l’aula,  i  les                 
primeres  tutories  del  curs  es  dedicaran  a  la  consolidació  de  la  seva  competència              
digital,   per   afrontar   el   treball   telemàtic.  
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NIVELL  
EDUCATIU  

MÈTODE   DE   TREBALL   I   RECURSOS   DIDÀCTICS  
PREVISTOS  

ESO  ● Classe   invertida  
● Treball   competencial  
● Avaluació   continua  
● Llibres   de   text  
● Ordinadors   portàtils/Chromebooks  
● Plataforma   Weeras  
● EVA   (moodle,   classroom)  
● Eines   del   G-suite   de   centre  

(drive,   correu   corporatiu,   meet.,)  

BATXILLERAT/  
CFGM  

● Classe   invertida  
● Treball   competencial  
● Avaluació   continua  
● Llibres   de   text  
● Ordinadors   portàtils  
● EVA   (moodle,   classroom)  
● Eines   del   G-suite   de   centre  

(drive,   correu   corporatiu,   meet.,)  

 
 

NIVELL  
EDUCATIU  
 

MITJÀ   I   PERIODICITAT  
DEL   CONTACTE  
AMB   EL   GRUP  
 

MITJÀ   I   PERIODICITAT  
DEL   CONTACTE  
INDIVIDUAL   AMB  
L’ALUMNE/A  

MITJÀ   I   PERIODICITAT  
DE   CONTACTE  
AMB   LA   FAMÍLIA  

ESO/BATXT 
/   CFGM  

● 2   meets  
diaris(20’-60’)   de  
classe  

● 1   meet   setmanal   de  
tutoria  

● Segons   necessitats  
detectades   a   les  
matèries   (correu   o  
meet)  

● Atenció   individual  
tutoria,   segons  
necessitats  
detectades  
(meet,   telèfon)  

● En   cas   de  
confinament   llarg,  
mínim   1   al   trimestre  

● Mínim   1   al  
trimestre  

● Segons  
necessitats  
detectades  
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  2.   ORGANITZACIÓ   DELS   GRUPS   ESTABLES  
  
2.1   Organització   de   grups   d’alumnes,   professionals   i   espais  
 
Per  l’organització  d’aquest  curs  escolar  20/21,  s’ha  prioritzat  baixar  el  nombre  de             
professorat  a  1r  i  2n  ESO,  per  mantenir  els  grups  el  més  estables  possibles  en  quan                 
a  convivència.  La  distribució  de  les  diferents  classes  grup  s’ha  basat  en  les  optatives               
d’oferta   obligatòria   que   farà   tot   l’alumnat   del   grup,   així   com   Religió   i   Cultura   i   Valors.  
  
 

Grups   d’ESO    Ubicació   grup    Nombre  
  alumnes  

Nombre  
professors  

Altres   espais  

1r   A  Aula   1  24  6  Tecno   I   i   SIEI(A.Mant)  

1r   B  Aula   2  23  7  Tecno   I   i   SIEI(A.Mant)  

1r   C  Aula   3  24  6  Tecno   I   i   SIEI(A.Mant)  

1r   D  Aula   0  21  7  Tecno   I   i   SIEI(A.Mant)  

1r   E  Aula   5  21  6  Tecno   I   i   SIEI(A.Mant)  

2n   A  Aula   17  25  7  Aula   Xus   i   SIEI(A.16)  

2n   B  Aula   18  24  7  Aula   Xus   i   SIEI(A.16)  

2n   C  Aula   19  20  8  Aula   Xus   i   SIEI(A.16)  

2n   D  Aula   20  23  8  Aula   Xus   i   SIEI(A.16)  

2n   E  Aula   21  22  8  Aula   Xus   i   SIEI(A.16)  

2n   F  Aula   22  23  8  Aula   Xus   i   SIEI(A.16)  

3r   A  Aula   6  23  9  Tecno   II,L.Química  

3r   B  Aula   7  22  8  Tecno   II,L.Química  

3r   C  Aula   8  25  8  Tecno   II,L.Química  

3r   D  Aula   9  23  9  Tecno   II,L.Química  

3r   E  Aula   9  24  11  Tecno   II,L.Química  

           3rF  Aula   12  12  7  Tecno   II,L.Química  

4t   A  Aula   23  27  13  Tecno   II  
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4t   B  
 

Aula   24  28  15  L.   Ciències  

4t   C  Aula   25  21  11   

4t   D    Audiovisuals  25  11   

4t   E  Aula   4  23  12   

4t   F  Aula   Dibuix   II  11  7  Projecte   “Joves  
aprenents”  

 
 
 

Grups  
postobligatori  

  Ubicació   grup    Nombre  
  alumnes  

Nombre  
professors  

Altres   espais  

1r    Batx   A  Aula   14  25  12   

1r   Batx   B  Aula   de   Dibuix   I  33  11  Aula   13  

2n   Batx  Aula   15  25  19   

1r   CFGM   AG10  Aula   10   5   

2n   CFGM   AG10  Aula   CFGM   5   

 
 
2.2   Matèries   optatives   ESO  
Subgrups   per   a   optatives   que   comporten   la   barreja   d’alumnes   de   diferents   grups   estables:  
 

ACTIVITAT  
MATÈRIA   
 

GRUPS  
ESTABLES  
DELS  QUALS   
PROVENEN  
ELS   ALUMNES  

  DOCENT  HORARI  
(NOMBRE  
D’HORES/  
SESSIONS  
SETMANALS)   
 

OBSERVACIONS  

Religió  2ESO   B   i   C  Carme  
Manzano  

1   

Cultura   i   valors  2ESO   B   i   C  Miriam   Perona  1   

Música  4ESO   A   i   B  Salvador  
Balagué  

3   

Informàtica  4ESO   A   i   B  Vicky   Tro  3   
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Economia  
 
 
 

4ESO   A   i   B  Susanna  
Subirats  

3   

Segona   llengua  
estr.   francès  

4ESO   A   i   B  Cristina   Moruz/  
Rosa   Tomás  

3   

Informàtica  4ESO   C   i   D  Vicky   Tro  3   

Economia  4ESO   C   i   D  Laura   Fuster  3   

Segona   llengua  
estr.   francès  

4ESO   C   i   D  Cristina   Moruz/  
Rosa   Tomás  

3  
3  

 

Religió  4ESO   A   i   B  Carme  
Manzano  

1   

Religió  4   ESO   C   i   D  Carme  
Manzano  

1   

Cultura   i   valors  4ESO   A   i   B  Mercè   costa  1   

Cultura   i   valors  4   ESO   C   i   D  Mercè   costa  1   

 
 
BATXILLERAT  
 
Subgrups   per   a   optatives   que   comporten   la   barreja   d’alumnes   de   diferents   grups   estables:  
 

ACTIVITAT  
MATÈRIA   
 

GRUPS  
ESTABLES  
DELS  QUALS   
PROVENEN  
ELS   ALUMNES  

  DOCENT  HORARI  
(NOMBRE  
D’HORES/  
SESSIONS  
SETMANALS)   
 

OBSERVACIONS  

Economia   de  
l’empresa   I  

1r   de   Batx   A   i   B  Susanna  
subirats  

4  Dos   alumnes   de  
grup   A   aniran   al  
l’alula   del   grup   B.  
En   acabar  
netejaran   taules.  
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2.3  Criteris  organitzatius  dels  recursos  per  a  l’alumnat  amb  necessitat           
educativa   de   suport   educatiu   
 
El  centre  disposa  de  recurs  SIEI  amb  2  educadors  d’educació  especial  i  4              
professionals   d’orientació   educativa   per   atendre   l’alumnat   amb   NESE.   
 
L’organització   per   nivell   és   la   següent:   
 
1r   ESO   
 

● Suport  dels  2  educadors  d’educació  especial  dins  l’aula.  En  la  distribució  del             
suport   es   tindrà   en   compte   que   entrin   només   a   1   grup   de   1r   d’ESO   cadascun.  

● 10  hores  de  recurs  SIEI  setmanals.  En  aquestes  hores  l’alumnat  anirà  a  un              
altre  espai  del  mateix  passadís  d’ús  exclusiu.  Al  ser  considerat  professor            
extern  al  grup  de  convivència  estable  serà  necessari  que  aquest  porti            
mascareta.  En  cas  que  les  mesures  planificades  no  siguin  suficients,           
s’extendrà  el  recurs  a  altre  alumnat  del  mateix  nivell.  Si  es  produeix  aquest  fet               
es  mantindran  les  distàncies  de  seguretat  i  alumnat  i  professorat  portarà            
mascareta.  

● Hi  haurà  un  orientador  educatiu  referent  del  nivell  que  vetllarà  pel  bon             
funcionament   organitzatiu   i   per   la   coordinació   amb   els   diferents   professionals.  
 

 
2n   ESO  
 

● 20  hores  de  recurs  SIEI  setmanals.  L’alumnat  amb  NESE-SIEI  s’ha  distribuït            
en  2  grups  classes  preservant  l’heterogeneitat  dels  nivell.  En  aquestes  hores            
l’alumnat  anirà  a  un  altre  espai  del  mateix  passadís  d’ús  exclusiu  anirà  (10              
hores  cada  grup  classe).  Al  ser  considerat  professor  extern  al  grup  de             
convivència   estable   serà   necessari   que   aquest   porti   mascareta  

● Suport  d’un  educador  d’educació  especial  dins  l’aula  en  cas  que  el  recurs  SIEI              
no  cobreixi  les  necessitat  de  l’alumnat  NESE-SIEI.  L’educador  d’educació          
especial  reforçarà  l’atenció  dins  l’aula  ordinària  i  donarà  suport  per  tal  de             
garantir  la  participació  de  les  activitats  dins  del  grup,  si  s’escau,  elaborarà  i              
aplicarà  tasques  específiques  relacionades  amb:  autonomia  personal,        
adquisició  d’hàbits  d’higiene,  habilitats  socials,  mobilitat  i  desplaçaments,         
estimulació   sensorial,   habilitats   de   vida…  

● Hi  haurà  un  orientador  educatiu  referent  del  nivell  que  vetllarà  pel  bon             
funcionament   organitzatiu   i   per   la   coordinació   amb   els   diferents   professionals.  
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3r   ESO  
 

● 20  hores  de  recurs  SIEI  setmanals.  L’alumnat  amb  NESE-SIEI  s’ha  distribuït            
en  2  grups  classes  preservant  l’heterogeneitat  dels  nivell.  En  aquestes  hores            
l’alumnat  anirà  a  un  altre  espai  del  mateix  passadís  d’ús  exclusiu  anirà  (10              
hores  cada  grup  classe).  Al  ser  considerat  professor  extern  al  grup  de             
convivència   estable   serà   necessari   que   aquest   porti   mascareta  

● Hi  haurà  un  orientador  educatiu  referent  del  nivell  que  vetllarà  pel  bon             
funcionament   organitzatiu   i   per   la   coordinació   amb   els   diferents   professionals.  

 
4t   ESO  
 

● Hi  haurà  un  orientador  educatiu  referent  del  nivell  que  vetllarà  pel  bon             
funcionament  organitzatiu,  per  la  coordinació  amb  els  diferents  professionals  i           
que  donarà  suport  dins  l’aula  ordinària.  Al  ser  considerat  professor  extern  al             
grup   de   convivència   estable   serà   necessari   que   aquest   porti   mascareta  

 
 
2.4   Aula   acollida   
 
El  centre  compta  amb  un  suport  d’aula  d’acollida.  Aquest  curs  escolar  s’atendran  21              
alumnes   de   l’ESO.  

● Aquest  alumnat  s’ha  distribuït  en  dues  classes  grups  estables  diferents  en            
cadascun   dels    nivells.  

● L’atenció  d’aquest  alumnat  es  farà  cada  nivell  a  hores  diferents  i  sortiran  del              
grup   classe,   sempre   amb   mascareta.  

● L’aula  d’acollida  es  netejarà  abans  de  que  accedeixin  l’alumnat  de  cada  nivell             
d’ESO  (  ventilació,  neteja  de  taules  i  cadires,  ordinadors  i  panys  de  portes  i               
finestres)  
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3.   ORGANITZACIÓ   D’ENTRADES   I   SORTIDES  
 
 S'habiliten  3  portes  d’accés  per  les  entrades  i  sortides  de  l’alumnat,  tal  com  està                

indicat   a   la   imatge.  

 
 

Entrada/sortida  Grups  Horari   entrada   centre  Horari   sortida   centre  

PORTA   1  
(EST)  

-1r    d’ESO  
-Professorat/PAS  
-Visites   externes  
-Batxillerat  

8:00  
 
 

8:05  

14:30  
 
 

14:25  

PORTA   2  
(OEST)  

-2n   d’ESO.  
-4t   d’ESO.  

8:00  
(Tancament   de   porta  

8:05)  

14:30  

PORTA   3  
(NORD)  

(nou   accés)  

-3r   d’ESO  
-   CFGM   AG10  

8:00  
8:05  

14:30  
14:25  
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Aquesta  organització  d’entrades  i  sortides  pels  diferents  nivells  i  accessos,           
contempla  que  l’alumnat  un  cop  dins  al  centre,  no  es  creua  en  cap  moment  amb  la                 
resta   d’alumnat   que   accedeix   per   un   accés   diferent:  

● PORTA   1:   accés   hall,    passadís   1r   ESO   i   escales   1a   planta   passadís   batx.  
● PORTA   2:   accés    escales   1a   planta   passadís   2n   i   4t   ESO.  
● PORTA   3:   accés   passadís   3r   ESO   i   CFGM.  

L’alumnat  que  arriba  amb  bus  des  dels  municipis  de  S.Jaume  i  Els  Muntells,  haurà               
de   ser   acompanyat   per   les   monitores   fins   la   porta   corresponent.  
L’alumnat  accedirà  al  centre  amb  la  seva  mascareta  posada  i  a  l’entrar  a  la  seva                
classe,  es  netejarà  les  mans  amb  el  gel  hidroalcohòlic  que  estarà  situat  al  costat  de                
la   porta,   a   l’interior   de   l’aula.  
El  dia  14  de  setembre  ,  primer  dia  de  curs  2020/21,  l’entrada  és  farà  amb  una  hora                  
de  diferència  entre  ESO  i  postobligatoris,  per  poder  ensenyar  correctament  a  tot             
l’alumnat   la   dinàmica   que   seguirem   tot   el   curs   en   les   entrades   i   sortides   del   centre.  

● 8:00h   POSTOBLIGATORIS  
● 9:00h   ESO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
13  



 

 
4.   ORGANITZACIÓ   DE   L’ESPAI   D’ESBARJO/CANTINA  
 
Aquest  curs  20/21,  farem  només  un  esbarjo  de  11:00  -  11:30  h.  Tot  l’alumnat  portarà                
la  mascareta  durant  l’hora  d’esbarjo.  La  sortida  als  patis  serà  per  diferents  accessos              
tal   com   s’indica   en   els   plànols   següents   :  
 
PASSADÍS   1r   ESO  
 

 
 
PASSADÍS   3r   ESO/CFGM  

 
 
PASSADÍS   2n   i   4t   ESO  
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PASSADÍS   BATXILLERAT  

 
L’alumnat  de  postobligatoris  sortirà  del  centre  a  l’hora  de  l’esbarjo  per  la  porta  1,  amb                
la  mascareta  posada.L’alumnat  d’ESO,  sortirà  amb  la  mascareta  posada  i  anirà  a  la              
zona   assignada   per   nivells    als   patis,   indicada   als   plànols   següents:  
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L’accés  a  la  cantina  serà  per  la  porta  del  pati,  amb  un  circuit  d’entrada  i  sortida                 
marcat.  No  hi  haurà  taules  i  cadires  per  menjar  dins  la  zona  de  la  cantina.  L'alumnat                 
es   netejarà   les   mans   a   l’entrar   a   la   cantina.  
Hi   haurà   dos   zones   de   lavabos   habilitades   per   utilitzar   a   l’hora   d’esbarjo:  

- Lavabos   zona   Hall:   1r   i   2n   ESO.  
- Lavabos   vestidors:   3r   i   4r   ESO.  

La  font  romandrà  tancada.  L’alumnat  s’ha  de  portar  la  seva  ampolla  d’aigua,             
preferentment   reutilitzable,   i   no   d’un   sol   ús.  
L’alumnat   es   netejarà   les   mans   a   l'entrada   i   sortida   de   l’esbarjo.   
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5.   PLA   DE   NETEJA   
 
 Per  elaborar  aquest  pla  de  ventilació,  neteja  i  desinfecció  es  proposa  un  quadre  amb                

tots  els  aspectes  a  tenir  en  compte,  basat  en  les  recomanacions  del  Departament  de               
Salut.  En  el  cas  d’un  ús  temporal  d’algun  espai  de  manera  compartida  entre  diferents               
grups  cal  preveure  que  en  cada  canvi  de  grup  cal  fer  una  neteja  i  desinfecció  i  la                  
ventilació   abans   de   l’ocupació   de   l’espai   per   un   altre   grup.  
 
 
  +   =   ventilació          ⎷   =   neteja   i   desinfecció            n   =   neteja  
 
 

 Abans   de  
casa   ús  

Després   de  
cada   ús  

Diàriament  ≥1   vegada  
al   dia  

Setmanal  
ment  

Comentaris  

Aules   grups   i   espais   comuns  

Ventilació  
de   l’espai  

   +   10   minuts   als  
canvis   de  

classe  

Manetes   i  
poms   de  
portes   i  
finestres  

  ⎷     

Baranes   i  
passamans,  
d’escales   i  
ascensors  

  ⎷     

Superfícies  
de   taulells   i  
mostradors  

  ⎷     

Cadires   i  
bancs  

  ⎷    Especialment  
les   zones   en  
contacte   amb  
les   mans  

Grapadores  
i   altres  
utensilis  
d’oficina  

  ⎷     

 
Aixetes  

  ⎷     
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Botoneres   
 
ascensors  
 
 

  ⎷     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material  
electrònic:  

netejar   amb  
un   drap  

humit   amb  
alcohol  

propílic   de  
70º  

Ordinadors,  
sobretot  
teclats   i  
ratolins  

  ⎷    

Telèfons   i  
comandame 
nts   a  
distància  

  ⎷    

Interruptos  
d’aparells   a  
distància  

  ⎷    

interruptors  
d’aparells  
electrònics  

  ⎷    

Fotocoìades    ⎷    

 
  +   =   ventilació          ⎷   =   neteja   i   desinfecció            n   =   neteja  
 

 Abans   de  
casa   ús  

Després   de  
cada   ús  

Diàriament  ≥1   vegada  
al   dia  

Setmanal  
ment  

Comentaris  

Aules   específiques  

Ventilació  
de   l’espai  

   +   10   minuts  
als   canvis  
de   classe  

Manetes   i  
poms   de  
portes   i  
finestres  

  ⎷     

Superfícies  
de   taulells  

 n  ⎷    Ho   fa  
l’alumnat  

Cadires   i  
bancs  

 n  ⎷    Ho   fa  
l’alumnat  

Material   n  ⎷    Ho   fa  
l’alumnat  

Ordinadors,  
sobretot  
teclats   i  

 n  ⎷    Ho   fa  
l’alumnat  
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ratolins  

 
 
 
 

 Abans   de  
casa   ús  

Després   de  
cada   ús  

Diàriament  ≥1   vegada  
al   dia  

Setmanal  
ment  

Comentaris  

Lavabos  

Ventilació  
de   l’espai  

   +    

Rentamans   ⎷     Especialmen 
t   després   de  
l’ús   massiu   i  
al   final   de   la  

jornada  

Inodors   ⎷     

Terra   i  
altres  
superfícies  

 ⎷     

Cubells   de  
brossa  

  ⎷     

 
 
El  control  d’aquests  Pla  de  neteja,  comptarà  amb  un  seguiment  diari,  per  part  de               
consergeria/  professorat  tal  com  s’especifica  a  l’annex-2  i  pert  part  de  l’empresa  de              
neteja   (   annex-3).  
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6.PROTOCOL  D’ACTUACIÓ  EN  CAS  DE  DETECTAR  UN  POSSIBLE  CAS  DE           
Covid-19  
El  protocol  a  seguir  en  el  cas  de  detecció  d’un  possible  cas  de  Covid-19  al  centre                 
educatiu,  serà  el  referenciat  al  document Gestió  de  casos  Covid  als  centre             
educatius ,   publicat   pel   Departament   d’Educació   el   13   d’agost   de   2020.  
Les  famílies,  o  directament  l’alumne  si  és  major  de  18  anys,  han  de  fer-se               
responsables  de  l’estat  de  salut  dels  seus  fills  i  filles.  A  l’inici  del  curs,  signaran  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  comprometen  a  no  portar  l’infant  o  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.  
 
Les  famílies  disposaran  d’una  llista  de  comprovació  de  símptomes  (Annex-1).  La            
família   i/o   l’alumne/a   ha   de   comunicar   al   centre   si   ha   presentat   febre   o   algun   altre  
símptoma.   
 

● Protocol   a   seguir   en   cas   de   detectar   un   possible   cas   de   Covid-19:  

CASOS  
POTENCIALS  

ESPAI  
HABILITAT  
AÏLLAMENT  

PERSONA   RESPONSABLE  
REUBICAR/  
CUSTODIAR   ALUMNAT  

PERSONA  
RESPONSABLE  
TRUCAR   FAMÍLIA  

ESO/BAT/CFGM  Aula   30  professorat   guàrdia  professorat   guàrdia  

PERSONA   RESPONSABLE   COMUNICAR   EL   CAS   A   ST :   Directora  
 

● Seguiment   de   l’alumnat   detectat:  

ALUMNE/A  DIA/HORA   DETECCIÓ  PROTOCOL   SEGUIT/  
OBSERVACIONS  

CAP/PERSONA  
REFERÈNCIA  

   Cap   Deltebre  
Referent   Covid-19:  
A   determinar  

PERSONA   REFERENT   DEL   CENTRE   PEL   CONTACTE   AMB   SALUT:    Directora  
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En  cas  de  detectar-se  algun  brot  o  cas  positiu,  el  tancament  total  o  parcial  del  centre                 
educatiu,  serà  una  decisió  resultat  de  la  valoració,  sobre  el  terreny,  per  part  de               
l’autoritat   sanitària.  
 
 
7.   REUNIONS   ÒRGANS   UNIPERSONALS,   DE   COORDINACIÓ   I   GOVERN  
 
En  l’estat  actual  de  la  pandèmia  del  Covid-19,  es  prioritzarà  les  reunions  en  format               
telemàtic   sempre   que   sigui   possible:  

REUNIÓ  DIA/HORA  MODALITAT  

Reunions   departaments  Dilluns   alternatius   17:00h  Telemàtica  

Reunions   equips   docents  Dilluns   16:00h  Telemàtica  

Reunió   coordinadors  Dilluns/dimecres   11:30h  Presencial  

Reunió   comissió   digital  Horari   lectiu  Presencial  

Reunions   altres  
comissions   

Dilluns   alternatius   17:00h  Telemàtica  

Reunió   caps   de  
departament  

Horari   lectiu  Presencial  

Comissió   d’Atenció   a   la  
diversitat   (CAD)  

Dijous   10:00  Presencial  

 
Aquest  format  de  reunions  s’anirà  adaptant  a  la  situació  de  la  pandèmia  en  cada               
moment.  
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8.   RELACIÓ   AMB   LA   COMUNITAT   EDUCATIVA  
 
Aquest  curs  20/21,  la  relació  amb  la  comunitat  educativa,  vindrà  condicionada  per             
l’evolució   de   la   pandèmia   del   Covid-19.   
Seguirem   els   següents   protocols:  
 

 EINA   MEET  TELÈFON/CORREU  

Reunions   famílies   inici   de  
curs  

x   

Reunions   tutories   amb  
famílies  

x   

Reunions   individuals  
famílies  

 x  

Seguiment   diari  
família-centre  

Plataforma   Digital  
iEduca  

 

Sessions   Consell   Escolar  x   

 
 
El   seguiment   amb   les   famílies   el   farem   preferentment   per   telèfon   i   correu   electrònic,   .  
En  cas  de  no  ser  possible  el  contacte  telemàtic  o  en  cas  de  necessitat,  es  farà  una                  
trobada   presencial,    mantenint   les   mesures   de   seguretat.  
Les  famílies  podran  demanar  assessorament,  respecte  a  l’ús  de  les  eines  de             
comunicació  escollides  pel  centre:  plataforma  digital  iEduca,  correu  electrònic,  eina           
meet,   grup   de   difussió   wassap   
.   L’assessorament   es   farà   per   telèfon   des   de   la   consergeria   del   centre.   
 
El  procediment  de  difusió  i  informació  del  pla  d’organització  a  les  famílies,  serà              
primerament   a   través   dels   representants   al   Consell   Escolar,   del   sector   pares/mares.  
Un  cop  el  Pla  d’organització  sigui  aprovat  pel  Consell  Escolar  en  data  7  de  setembre                
de   2020,   es   farà   públic   a   la   pàgina   web   de   l’Institut    https://agora.xtec.cat/iesdeltebre/  
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i   es   presentarà   a   les   famílies   a   les   reunions   telemàtiques   programades:   
- Dimecres   9   de   setembre   :   1r   ESO   19:00h   /   2n   ESO   20:00h  
- Dijous   10   de   setembre:   3r   ESO   19:00h   /   4t   ESO   20:00h  

 
 
 
 
 

ANNEXOS  
 
Annex   1  
 

 
 

 
23  



 

 
 
 
Annex-2  
 
Llista   de   comprovació   per   a   l’obertura   diària   dels   centres   educatius  
 
CONSERGES  
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Acció  F  

Tots  els  dispensadors  de  sabó  de  lavabos,  cuina  i  aules  disposen  de             
sabó   suficient?  

 

Hi   ha   tovalloles   d’un   sol   ús   a   tots   els   rentamans?   

Tots   els   dispensadors   de   gel   hidroalcohòlic   disposen   de   gel   suficient?   

S’ha  dut  a  terme  la  neteja  i  desinfecció  de  les  superfícies  de  major              
contacte  (poms  de  les  portes,  baranes,  interruptors,  bancs,  polsadors          
ascensor,   etc.)?  

 

S’ha  dut  a  terme  la  neteja  i  desinfecció  de  totes  les  aules  i  espais               
docents?  

 

S’ha   dut   a   terme   la   neteja   i   desinfecció   dels   lavabos?   

 
 
PROFESSORAT  
 

Acció  F  

S’ha   efectuat   la   ventilació   de   totes   les   aules   i   espais   de   l’escola   durant   un  
mínim   de   10   minuts?  
 

 

S’ha   realitzat   la   neteja   i   desinfecció   dels   equips   informàtics?   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    DE   CARÀCTER   GENERAL  

Acció  F  

S’ha   realitzat   la   neteja   i   desinfecció   del   material   escolar?   
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Es   disposa   d’un   pla   de   ventilació,   neteja   i   desinfecció?   

Es   disposa   del   pla   d’actuació   davant   d’un   cas   sospitós?  
 

 

S’ha  demanat  a  totes  les  persones  treballadores  del  centre  educatiu           
que  les  que  presentin  condicions  considerades  de  risc  o  que  estiguin            
embarassades  es  posin  en  contacte  amb  el  Servei  de  Prevenció  de            
Riscos   Laborals?  

 

El  personal  docent  i  no  docent  del  centre  ha  rebut  els  equips  de              
protecció   (mascaretes)?  

 

Tots  els  espais  habilitats  per  a  les  activitats  lectives  disposen  de            
ventilació?  

 

S’ha   realitzat   la   neteja   i   manteniment   dels   equips   de   climatització?   

El  personal  docent  i  no  docent  ha  rebut  tota  la  informació  necessària             
respecte   de   les   mesures   de   protecció   i   prevenció?  

 

Les  famílies  han  rebut  tota  la  informació  necessària  respecte  de  les            
mesures   de   protecció   i   prevenció?  

 

Totes   les   famílies   han   signat   la   declaració   responsable?  
 

 

S’ha  organitzat  un  pla  per  evitar  les  aglomeracions  de  famílies  durant            
les   entrades   i   les   sortides   del   centre   educatiu?  

 

Es  disposa  d’un  pla  alternatiu  davant  d’un  hipotètic  canvi  d’escenari           
epidemiològic?  

 

Es  disposa  de  material  educatiu  suficient  per  a  poder  garantir           
l’educació   a   distància   en   cas   d’un   nou   confinament?  
 

 

 
      F =   fet  
 
Annex-   3  
 
 
Model   de   :  
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Seguiment   neteja   i   desinfecció   del   lavabo   de   __________  

 

Data  Hora  signatura  incidències  
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