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1. Introducció 
 
El present Pla pretén conciliar i harmonitzar les directrius emeses des dels departaments de 

Salut i Educació, que són bàsicament quatre: 

 Accés equitatiu a l’educació. 

 Compatibilització de la màxima normalitat possible i garantiment de la funció social 

dels centres educatius amb les instruccions sanitàries. 

 Minimització del nivell de risc de contagi, tot proporcionant un entorn educatiu 

segur. 

 Capacitat de contribuir al control de la pandèmia així com d’identificació de casos i 

contactes. 

La intenció d’aquest Pla se centrarà en abordar tots i cadascun dels 4 eixos directors exposats 

i vincular-los als esmentats àmbits organitzatius del centre, concretant les actuacions 

dissenyades per tal d’acomplir-los en la màxima extensió possible. 

Tanmateix, s’hi concretaran les accions i els protocols que se seguiran en cas de nous 

confinaments domiciliaris, bé siguin selectius o afectin tot el centre (global), així com el 

mecanisme per dur a terme el seguiment i traçabilitat de les persones que, hipotèticament, 

contreguin la malaltia i siguin detectades dins les instal·lacions de l’institut. 

Pel que fa a la tasca organitzativa l’objectiu és impulsar una acció educativa de qualitat i 

equitat. En aquest sentit, és té especial cura de l’alumnat més vulnerable que és qui més ha 

patit els efectes de la pandèmia. 

L’evolució de la situació ens obliga a definir unes estratègies prou flexibles i a anar-les 

adequant a les diferents directrius marcades per les autoritats sanitàries i educatives. Es 

creen uns agrupaments d’alumnes estables per fer difícil la propagació de la malaltia i que, 

arribat el cas, permetin facilitar la traçabilitat i el seu seguiment. Els agrupaments es 

defineixen per tal que siguin heterogenis d’una manera que ja estàvem aplicant per a la 

formació dels grups. És a dir, s’equilibra la composició d’aquests grups segons els paràmetres 

establerts de manera que tots els grups tenen en comú el fet d’estar constituïts en el seu 

interior de manera heterogènia.  

Aquest pla d’organització contempla una organització bàsica dels espais i l’esglaonament dels 

temps tant per a l’entrada i sortida, com per a la utilització dels espais compartits, a fi i efecte 

de minimitzar els riscos.  
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2. Contingut del pla d’obertura 
 

A. Diagnosi 

L’experiència del confinament provocat per la pandèmia va tenir un impacte en la tasca 

educativa , aquest confinament  va suposar el tancament immediat del centre i es va 

allargar  dels quinze dies inicialment previstos fins a final de curs. Així doncs, el 

confinament del curs passat  ens permet tenir localitzades les dificultats i definir així les 

noves propostes per mantenir el contacte i l’acció educativa amb l’alumnat per aquest 

curs escolar. 

L’activitat lectiva telemàtica va començar a partir del moment que el centre es va 

confinar i es va dur a terme fins al 19 de juny. Pel que fa a les reunions es van ajustar en 

freqüència però es van dur a terme sempre de manera telemàtica, fins i tot el claustre 

de final de curs. 

B. Organització de grups estables 

L’organització pedagògica del centre està centrada en poder oferir als nostres alumnes 

el màxim de presencialitat possible en totes les matèries, per aquest motiu, hem creat 

grups estancs, aquest és un grup estable format per un grup d’alumnes d’un mateix curs 

que conviuran de manera habitual i desenvoluparan totes les matèries però que no hi 

haurà intercanvi ni convivència amb els altres grups estancs del centre. Els alumnes se’ls 

hi oferirà totes les especialitats amb els professors corresponents de la matèria.  

Per definir aquests grups estancs s’han establert agrupacions dins de cada curs seguint 

els criteris d’heterogeneïtat establerts al centre. Per aquest motiu s’han distribuït les 

diferents tipologies d’alumnat de manera que hi hagi un equilibri pel que fa a la 

composició d’un grup respecte a un altre. 

Per tal de poder fer uns grups estancs i una reducció de ràtio a les classes s’ha establert que 

de 4 grups es passarà a 5 grups d’ESO, de tal manera que els grups seran estables i no es 

barrejaran amb altres classes, al mateix temps hi haurà una reducció de ràtio en els grups, 

fent que les classes siguin de 24 enlloc de 30 alumnes. Pel que fa al batxillerat, s’ha passat de 

2 a 3 grups de batxillerat.  
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En el cas dels projectes a 1r i 2n, els alumnes perden la opcionalitat i  tots els alumnes d’una 

mateixa tutoria faran el mateix projecte durant un període de temps, en el següent període 

totes les tutories canviaran a un nou projecte i així successivament.  

Pel que fa a les MOP de 3r, el funcionament serà el mateix que els projectes. Tot el grup-

classe farà la mateixa MOP durant un període de temps, quan aquesta s’acabi tot el grup 

començarà una nova MOP. 

Referent als itineraris de 4t, els grups han estat dissenyats segons l’optativitat demanada pels 

alumnes de tal manera que en aquest nivell hi ha 5 itineraris i els alumnes s’han distribuït 

entre aquestes opcions. 

En aquesta mateixa línia, els alumnes de batxillerat han estat distribuïts segons la modalitat 

que haguessin escollit; així doncs, s’ha establert un batxillerat científic-tecnològic, un social i 

un humanístic. D’aquesta manera s’aconsegueix fer grups menys nombrosos i estancs, i al 

mateix temps disminuir la ràtio dels grups en les matèries comunes. 

Una altra prioritat que tenim al centre és que els alumnes puguin continuar treballant les 

diferents matèries amb els seus especialistes, per aquest motiu els professors de l’especialitat 

continuaran fent la matèria a totes les aules.  

Pel que fa als espais, els grups tindran un únic espai de treball, se’ls hi assignarà una aula que 

serà la seva tutoria, en aquest espai és on treballaran durant tot el curs, en el cas que alguna 

especialitat vulgui utilitzar un aula específica de la matèria, com ara: els laboratoris, aula de 

dibuix o de música, serà l’especialista de l’assignatura que anirà a buscar als alumnes a la 

classe de tutoria, els acompanyarà fins l’aula específica on portaran a terme la classe, 

finalitzaran la classe 10 ’abans per tal de desinfectar tots els estris, materials i mobiliari que 

hagin utilitzat, i finalment l’especialista els tornarà a acompanyar a l’aula de tutoria. 

  

S’han definit es següents grups estables per tot el curs 2020-2021: 
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CURS-NIVELL-
GRUP 

ALUMNES  DOCENTS AULA 

1r ESO-A 24  12  1

1r ESO-B 24  12  2

1r ESO-C 24  12  3

1r ESO-D 24  12  4

1r ESO-E 24  12  5

2n ESO-A 24  12  10

2n ESO-B 24  11  11

2n ESO-C 24  11  12

2n ESO-D 24  10  13

2n ESO-E 24  11  14

3r ESO-A 24  12  15

3r ESO-B 24  12  17

3r ESO-C 24  12  18

3r ESO-D 24  12  19

3r ESO-E 24  12  22

4t ESO-A 28  10  23

4t ESO-B 30  10  24

4t ESO-C 30  10  26

4t ESO-D 29  9  27

4t ESO-E  ?  9  21

1r BTX-A 26  14  D2

1r BTX-B 26  11  Audiovisuals

1r BTX-C 12  11  30

1r BTX- PRO 27  9  Tecnologia

2n BTX-A 24  12  Biblioteca

2n BTX-B 18  9  20

2n BTX-C 12  9  31
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C. Criteris organitzatius per l’atenció específica de suport educatiu 
 

La situació de pandèmia i el seu confinament ha accentuat situacions personals que afecten 

el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de l’alumnat vulnerable. Per tal de disminuir 

aquests efectes s’han reforçat les mesures d’acompanyament, seguiment i atenció directa 

per part dels tutors, especialistes, l’aula SIEI i l’Aula d’Acollida. Cal tenir en compte que 

aquest alumne estarà integrat en un grup estable heterogeni però que es veurà completat 

amb les accions addicionals amb els especialistes corresponents i els suports de monitoratge. 

Quan es produeixi la interacció amb altres grups caldrà seguir les normes de distància i 

mascareta establertes en caràcter general. 

  

D. Organització de les entrades i sortides 
 

Pel curs 2020-2021 d’acord amb les recomanacions de seguretat que hem rebut per part del 

Departament d’Educació, s’ha establert un nou horari d’entrada i sortida dels alumnes 

perquè no es produeixin aglomeracions a l’entrada i sortida del centre. 

Aquests minuts que els alumnes perden a l’entrada i sortida diària, estaran englobats dins la 

franja de projectes, MOP i optatives de 4t; als alumnes se’ls hi donarà una feina específica 

que treballaran de manera híbrida per compensar aquest temps perdut de docència 

presencial.  

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, 

així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre 

educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar 

mantenir el 1,5 metres de  distància de seguretat. 
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Horari Porta Central Porta Lateral 

Matí entrada 

8h 1r Batxillerat 2n Batxillerat 

8:10h 3r ESO 4t ESO 

8:20h 1r ESO 2n ESO 

Hora Esbarjo 
Sortida 

10:55h 1r Batxillerat (carrer) 2n Batxillerat (carrer) 

11h 3r ESO (pati) 4t ESO (carrer) 

11:05h 2n ESO (pati) 1r ESO (pati) 

Entrada 

11:25h  1r Batxillerat (carrer) 2n Batxillerat (carrer) 

11:30h 3r ESO (pati) 4t ESO (carrer) 

11:35h 2n ESO (pati) 1r ESO (pati) 

Migdia Sortida 
(dilluns, dimarts, dimecres i divendres) 

13:25h  3r ESO  

13:30h 1r ESO 2n ESO 

14:25h 4t ESO  

14:30h 1r Batxillerat 2n Batxillerat 

Migdia Sortida  
(dijous) 

14:20h 1r ESO 2n ESO 

14:25h 3r ESO 4t ESO 

14:30h 1r Batxillerat 2n Batxillerat 

Entrada Tarda 
(dilluns i dimarts) 

15:30h 3r ESO 2n ESO 

15:35h 1r ESO  

Sortida Tarda 
(dilluns i dimarts) 
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17:25h 3r ESO  

17:30h  1r ESO 2n ESO 

 

E. Organització de l’espai d’esbarjo  
 

Pel que fa a l’hora del pati, els alumnes de 4t, 1r i 2n de batxillerat faran l’esbarjo al carrer; 

d’aquesta manera els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO se’ls hi ha pogut delimitar un espai concret 

al pati, per tal que puguin fer el temps d’esbarjo dins del centre. 

 

F. Relació amb la comunitat educativa 
 

Les reunions del consell escolar, claustre, reunions de grups classe i altres pel funcionament 

natural del centre es faran preferentment de forma telemàtica. Si en algun cas no fos 

possible, llavors les organitzaríem presencialment mantenint sempre les mesures de 

protecció i distància marcades per les autoritats sanitàries i d’ensenyament. 

El pla d’organització així com altres procediments de caràcter general a comunicar a les 

famílies es difondran per correu electrònic i seran també consultables al web del centre. 

El correu electrònic serà també l’eina preferent per atendre els dubtes i recomanacions de les 

famílies. 

El seguiment dels alumnes amb les famílies es farà per una part pel programa IEDUCA  i per 

altra preferentment per telèfon que pot ser reforçada amb una reunió telemàtica si fos 

necessari. En el cas que calgui fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de 

seguretat actualitzades per les autoritats sanitàries i d’ensenyament segons la situació de la 

pandèmia en aquell moment. 

 

G. Servei de Menjador 
 

 

La previsió d’alumnes que tenim en el servei de menjador durant el curs 2020/21 és de 100 

alumnes fixes els dilluns i dimarts i al voltant de 20 dimecres, dijous i divendres. 

Els nens/es que gaudeixen d’aquest servei són els de 1r i 2n d’ESO exceptuant uns 10 

alumnes que són de 3r d’ESO. 
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L’espai de menjador l’hem dividit en tres zones ben diferenciades per a que en cada una 

d’elles pugui dinar un grup estable i la distància de seguretat entre aquestes tres zones és 

superior als 2 metres.  

 

La manera d’organitzar-nos és la següent: 

Un cop els alumnes acaben la jornada lectiva a migdia, baixen a la pista on allà es 

distribueixen en els diferents requadres que hi ha marcats al terra, excepte el grup de 1r ESO 

A que se situa a la porta d’entrada del menjador. 

Quan ha entrat al menjador el primer grup estable (1r ESO A), s’avisa al segon grup (1r ESO B) 

i es fa el mateix amb el tercer grup (1r ESO C). 

Els monitors són els encarregats de posar els estris a taula (coberts, got, tovalló), servir el 

primer plat, segon plat, postres, pa i aigua i durant el servei cap nen/a pot aixecar-se fins que 

tot el grup hagi acabat de dinar. Quan l'últim grup estable que ha entrat al menjador finalitza, 

d’un amb un llencen les restes de menjar a les escombraries, deixen els estris dintre d’un 

cubell, surten del menjador i tornen al seu espai (delimitat) de la pista, i així ho fa 

successivament la resta de grups (cada grup estable té el seu cubell i espai per deixar els 

estris) .  

Aquest procediment, es repeteix en els diferents torns de menjador fins que tothom hagi 

dinat. 

Sempre, entre torn i torn, es desinfecta el menjador (taules i cadires) i es ventila durant uns 

10 minuts 

D’altra banda banda, abans i després de dinar, tots els alumnes es netegen i desinfecten les 

mans i exceptuant l’estona que estan menjant, han de portar sempre la mascareta posada. 

Pel que fa a les activitats que es realitzen durant el temps de migdia, aquest curs ens hem vist 

obligats a prioritzar la seguretat de tots (mesures COVID) i hem hagut d'anul·lar tot allò que 

organitzàvem cursos passats, tant els diferents jocs amb pilota que es feien a la pista com la 

utilització de l’aula d’estudi per a que l’alumnat pogués llegir, fer deures, repassar… 

 

H. Pla de neteja 
 

L’empresa que fa la neteja de l’institut té el seu pla d’organització i neteja del centre, que 

s’adequa a la normativa. Es reordena el servei per tal de cobrir aquestes necessitats 

minimitzant els sobrecostos. En aquesta línia una de les persones d’aquest servei farà les 
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tasques durant el matí. A més s’ha incrementat en 3,5 hores diàries la neteja durant els 

matins. 

Per altra part, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre durà a terme 

amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, es 

requereix que cada alumne haurà de portar el seu kit individual que ha de constar de: 

  Necesser per guardar els productes i estris.(Cal que porti el nom). 

  Gel hidroalcohòlic sense glicerina. 

  Cantimplora/ampolla amb aigua per a ús estrictament personal. 

  Mascareta de recanvi 

El professor farà que tots els alumnes es rentin les mans amb el gel hidroalcohòlic en els 

següents moments: 

  A l’entrada a primera hora del matí i de la tarda 

  Abans de la sortida al pati 

  A l’entrada del pati 

  Abans de la sortida de la darrera hora del matí i de la tarda 

  Abans d’anar i al tornar del lavabo 
 

A més a més, organitzem unes actuacions d’autoneteja i auto desinfecció a nivell intern: 

 Aules ocupades per un grup estable 

Les aules es ventilaran tres cops al dia, durant els esbarjos, i es deixaran obertes al final del 

dia, i per la tarda. Les portes restaran obertes, sempre que sigui possible i les persones 

docents es desinfectaran les mans tan bon punt les obrin o les tanquin. Procediran en el 

mateix sentit pel que fa a l’obertura o tancament de les finestres. Tot el mobiliari de l’aula,  

els tancaments de les finestres i els panys de les portes es desinfectaran durant la neteja final 

del dia. 

 Espais compartits per diversos grups estables 

En els espais que s’ocupin alternativament per diversos grups estables els mateixos alumnes 

procediran a la desinfecció a l’inici i al final de l’activitat. Cada espai disposarà d’un 

desinfectant. Cadascun dels alumnes haurà de desinfectar l’espai on ha de treballar i ho 

haurà de tornar a fer un cop acabi, sota la supervisió del docent que hi hagi. Les persones 

docents desinfectaran el seu espai de treball un cop acabada la classe i procediran 

posteriorment a un rentat de mans exhaustiu. 

 Menjador 
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Les persones responsables seran les encarregades de la higiene del menjador, posteriorment 

a cada ús. Aquestes persones duran sempre mascareta. 

 Espais compartits 

Els espais compartits, com la sala de professorat, els departaments o bé les sales de reunions, 

tindran un aforament limitat i es vetllarà perquè siguin ocupats per usuaris estables. Quan 

això no sigui així, i per garantir la seguretat de tothom, hauran de ser desinfectats pels 

mateixos usuaris abans i després de cada ús. Es procedirà, per tant, de la mateixa manera 

que amb els espais que ocupen diversos grups estables. 

 Zones de concurrència 

S’extremarà la neteja a les zones de concurrència i se situaran dispensadors de gel 

hidroalcohòlic a l’entrada de zones comunes com ara la sala d’actes, el menjador o la sala de 

professorat; així com a tots els accessos i a totes les aules del centre. 

 Lavabos 

Els lavabos són una zona especialment sensible a la neteja. Disposaran de dispensadors de 

sabó de mans desinfectant. i les portes dels lavabos restaran sempre obertes durant els 

esbarjos, per tal de poder vetllar per l’aforament adequat. 

 L’empresa de neteja procedirà a la neteja i desinfecció dels lavabos després de cada pati (i 

els tancarà amb clau) i al final del dia. 

 Gestió dels residus 

Totes les aules disposaran de contenidors per al reciclatge del paper. Cada aula tindrà 

assignat un delegat, qui vetllarà que l’alumnat del grup utilitzi els contenidors de manera 

raonable i serà l’encarregat de comunicar el buidatge dels contenidors de l’aula al personal 

subaltern qui, a la vegada, ho comunicarà al personal de neteja. També hi haurà una 

paperera que serà per al rebuig. 

Als diversos sectors del pati hi haurà contenidors per al reciclatge del paper, dels envasos i 

papereres per al rebuig. Cap d’aquests contenidors no tindrà la tapa tancada i es buidaran 

diàriament. Els residus es dipositaran als contenidors corresponents. 

Des dels diversos equips docents i especialment des de les tutories, es vetllarà perquè 

l’alumnat faci una gestió correcta dels residus. S’advertirà l’alumnat sobre el risc de possibles 

contagis i les accions que cal evitar perquè aquests contagis es produeixin. 

I. Transport 

No existeix cap ruta de transport per assistir al centre i per tant no s’ha calgut reorganitzar. 
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Els desplaçaments cap al i des del centre s’hauran de fer amb mascareta. 

 

J. Extraescolars i acollida 
 

En el centre no hi ha activitats extraescolars organitzades per l’institut, en tot cas, hi ha 

algunes extraescolars que ho organitzen entitats externes i tenen el seu propi Pla 

d’Organització. 

 

K. Activitats complementàries 
 

En un principi, estan planificades les colònies de 1r i 2n d’ESO però s’haurà de veure com 

avança la situació durant el curs escolars. D’altra banda, s’han anul·lat els viatges a 

l’estranger: intercanvi de 4t d’ESO i viatge fi de curs 1r de batxillerat).  

 Totes les activitats, tant dins al centre com a fora, hauran de complir la normativa 

sanitària vigent en el moment de la realització. 

Es prioritzarà que les activitats i sortides les realitzi cada grup estable per  separat. El 

desplaçament el realitzarà cada grup estable per separat.  El personal extern haurà de portar 

sempre mascareta. Es prioritzarà que els desplaçaments siguin a peu i l’alumnat i professorat 

sempre portarà mascareta. Les activitats hauran de complir la normativa del centre 

(comunicació, calendari, acompanyants, autoritzacions, etc) recollida en el protocol 

d’Activitats i sortides. 

Per tal de minimitzar els contactes, ens hem vist obligats aquest curs a no oferir el servei dels 

armariets. 

 

L. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius 
 

Les reunions dels òrgans de coordinació i govern es faran preferentment de forma  

telemàtica. 

 

ÒRGANS TIPUS DE 
REUNIÓ 

FORMAT DE 
REUNIÓ 

PERIODICITAT 

Equip directiu Planificació Presencial Setmanal 
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Claustre Coordinació Videoconferència Trimestral 

Consell escolar Coordinació Videoconferència Trimestral 

Caps departament Coordinació Videoconferència Trimestral 

Equips docents Coordinació Presencial / 
Videoconferència 

Setmanal 

Tutors Coordinació Presencial / 
Videoconferència 

Setmanal 

Departaments Coordinació Presencial / 
Videoconferència  

Presencial 

Orientadores + 
Psicopedagogues 
+ EAP 

Coordinació Presencial Presencial 

 

 

M. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 

En el cas que es detecti que una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatius s’ha de fer els següents passos: 

En primer lloc , el professor de guàrdia avisat pel professor que ha detectat el cas serà 

responsable de la seva custòdia i de comunicar-ho a direcció. Aquest reubicarà l’alumne a la 

sala de l’AFA de  la planta baixa on romandrà acompanyat d’aquesta persona fins que el 

vinguin a buscar. 

La Directora, coordinador COVID, o un membre de l’equip directiu contactarà amb la família 

per tal que vingui a buscar l’adolescent i des del centre es trucarà  al CAP de referència. 

En cas de presentar símptomes de gravetat el membre de l’equip directiu haurà de trucar al 

061. 

El CAP de referència del centre és CAP de Numància, 23, 08029 Barcelona 

Responsable de custodiar l’alumne (fins que el vinguin a buscar): El professor de 

guàrdia avisat pel professor que ha detectat el cas serà responsable de la seva custòdia i 

de comunicar-ho a direcció. 

Espai habilitat per a l’aïllament: Sala de l’AFA 
 
 

Responsable de trucar a la família: Directora, responsable COVID o membre de l’equip 
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directiu. 

Recomanarà a la família que es traslladin al domicili i, des d’allí, contactin 

telefònicament amb el seu centre d’atenció primària (CAP) de referencia de la persona, 

del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment 

epidemiològic. 

Responsable de la valoració i diagnòstic clínic: Metge/metgessa del centra d’atenció primària. 

Valorarà la necessitat de fer proves (PCR o altra tècnica de diagnosi molecular) segons el que 

estableix el Procediment d’actuació enfront cassos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2. Si es 

fa la prova s’indicarà l’aïllament domiciliari de la persona atesa i dels seus convivents almenys 

fins tenir els resultats. 

Responsable de detecció dels contactes estrets: El gestor COVID del CAP. 

  Donarà d’alta a “La Meva Salut” i explicarà el funcionament als familiars. 

  Farà la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i els introduirà al 

programa “COVID Contacts” on indicarà que és un cas sospitós d’àmbit 

escolar per activar el Servei de Vigilància Epidemiològica. 

  Informarà a les famílies de l’obligatorietat d’estar confinats com a mínim 

fins conèixer el resultat del test. Això inclou germans de la persona atesa 

que poden formar part d’altres grups estables del centre educatiu. 

  Valorarà la presència de persones vulnerables així com possibles 

necessitats assistencials. 

Responsable del seguiment del cas i estudi: Tècnic del Servei de Vigilància Epidemiològica. 

  Trucarà a la direcció del centre per tal d’informar de l’existència del cas sospitós i 

sol·licitar el llistat de contactes escolars. 

  Informarà al Servei Territorial d’Educació. 

  Realitzarà el seguiment de la prova PCR o similar. 

  Indicarà les mesures d’aïllament i quarantena que s’escaiguin. 

La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat, si es negatiu, a traves de 

l’aplicació La Meva Salut i/o a traves d’una trucada des del centre sanitari. 

En el cas de que sigui positiu es comunicarà a traves d’un professional sanitari. 

Si la PCR és positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial a 

traves del programa “COVID Contacts”i aquesta ho posarà en coneixement del Servei 

Territorial d’Educació i, seguidament, de la direcció del centre educatiu i se li 
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comunicaran les primeres mesures a prendre, així com el plantejament per fer l’estudi 

del cas en el centre educatiu. 

Si la PCR és negativa, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial via el Servei 

Territorial d’Educació ho comunicarà al centre amb celeritat. 

 Responsable del registre a l’aplicació TRAÇACOVID d’un cas sospitós al que s’ha fet PCR: La 

directora. 

La informació que engega el procés de registre d’un cas al TRACACOVID la pot rebre la 

directora del centre del gestor COVID del CAP o del Servei de Vigilància Epidemiològica 

territorial (SVE) 

El registre consta de dos tipus de dades: 

D’identificació de la persona: 

Referents a la prova PCR (data en que s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la 

data d’alta (moment en que la persona retorna al centre), per tal de fer-ne el seguiment i les 

comunicacions necessàries. 

Dades globals: Nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats, nombre de 

docents confinats i nombre d’altres professionals confinats 

N. Seguiment del pla 
 

El seguiment del pla el realitzarà l’equip directiu, per fer-ho es demanaran les valoracions de 

diferents aspectes en les reunions de coordinació del professorat (tutores  i tutors, 

departament, CAD i equips docents). Hi haurà dos tipus de criteris a valorar , els de tipus 

logístic:  

➢ Entrades i sortides 

➢ Fluxos de circulació 

➢ Neteja i desinfecció per part del servei de neteja i per part de la comunitat educativa 

➢ Esbarjo 

➢ Menjador 

➢ Funcionament dels grups estables 

➢ Funcionament de la impartició de les matèries en grups no estables 

➢ Reunions de professorat telemàtiques 

➢ Comunicació amb les famílies 
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➢ En el cas de confinament: funcionament de les trobades virtuals, de la realització de les 

activitats i de les tutories. 

I els criteris referits als aspectes sanitaris:  

➢ Nombre de casos sospitosos (i percentatge sobre els alumnes escolaritzats ) 

➢ Nombre de casos confirmats (i percentatges sobre alumnes escolaritzats) 

➢ Nombre de brots detectats (i, d’aquests, en quants el cas índex es un infant) 

➢ Mitjana de casos per brot (mínim i màxim) 

➢ Nombre d’aules en quarantena 

➢ Percentatge de casos sospitosos en que s’ha fet la PCR abans de 48 hores 

➢ Mitjana de contactes estudiats per cas confirmat 

 

El professorat i en especial les persones dedicades al contacte amb els familiars i amb salut 

faran arribar a l’equip directiu les propostes de millora que considerin oportunes de manera 

dinàmica en el moment de detectar-se. 

Aquest document s’actualitzarà per l’equip directiu tenint en compte aquestes propostes, així 

com els canvis que es produeixin a les normatives. 

 

3. Concrecions per l’ESO i el Batxillerat 
 

Per a algunes optatives, concretament a 4t d’ESO i batxillerat s’han hagut de crear uns 

subgrups fora del grup estable. S’enumera  les activitats o matèries que estan subjectes a 

aquesta circumstància:  

 

MATÈRIA GRUPS 

ESTABLES 

(ORIGEN) 

DOCENTS SESSIONS 

SETMANALS 

4t ESO (Francès) A, B, C 1 3 

4t ESO (Religió) A, B, C, D, E 1 1 

1r Batxillerat (Psicologia)  A, B, C 1 2 
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2n Batxillerat (Història de 
l’Art) 

B, C 1 4 

 

 

4. Organització Pedagògica, en situació de pandèmia i en cas de 
confinament parcial tancament de centre 

 
Des del primer dia de curs totes les matèries impartiran als alumnes unes sessions de formació 

i utilització d’eines TAC per tal que els alumnes siguin autònoms utilitzant els dispositius 

digitals, aquest recursos seran utilitzats tant pels professors com pels alumnes de manera 

regular des de principi de curs, de tal manera que si en un moment donat hi hagués un període 

de confinament durant el curs 2020-2021, lú’s de les TAC no seria una dificultat per poder 

treballar i comunicar-se . A principi de curs, se’ls hi donarà a tots els alumes del centre una 

adreça de correu electrònic del domini “emperadorcarles.net” el qual serà necessari que 

utilitzin per comunicar-se amb els professors, en aquesta línia, igualment tots els professors 

tindran una adreça de correu electrònic amb aquest mateix domini que serà públic dins la 

comunitat educativa. La plataforma de treball que utilitzem en el centre és el moodle. 

D’altra banda, hem implantat una nova plataforma de gestió de faltes d’assistència i de 

comunicació amb les famílies. Degut al confinament d’aquests últims mesos de curs, veiem 

molt necessària que la comunicació amb les famílies passi a través de les eines TAC. Per aquest 

motiu, a partir de setembre les famílies se’ls hi donarà accés a la plataforma ieduca, la qual té 

un fàcil accés per trobar la informació relativa als seus fills i també hi ha la opció de 

comunicació amb el tutor i  professors. 

 

 

 

 

 

 

 

 


