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1. Organització de l’acció educativa presencial. 
 

1.1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 
presencial al centre. 
 
 

Docents: Dels 31 docents del centre, n’hi ha 26 que poden fer atenció presencial al 
centre. 
 
No docents: Dels 3 no docents (1 administrativa i 2 conserges) en plantilla, tots 
poden fer atenció presencial al centre.  
 
 

1.2.- Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació 
que assistirà presencialment al centre. 
 

Degut al caràcter voluntari d’assistència al centre per part de l’alumnat, s’ha enviat 
un correu electrònic a les famílies de tots els alumnes del centre per tal de planificar 
l’obertura del centre. Han contestat manifestant la seva intenció de reincorpora-se 
al centre el següent nombre d’alumnes de cada nivell: 
 
1r ESO: 1 
 
2n ESO: 4 
 
3r ESO: 1 
 
4t ESO: 6 
 
1r Batxillerat: 0 
 
2n Batxillerat: 16 
 
 
1.3.- Organització de grups d’alumnes i del professorat. 
 
A nivell lectiu tots els grups/classe continuaran de forma telemàtica fins al 19 de 
juny. 
 
Per l’alumnat de 1r, 2n, 3r d’ESO i 1r de batxillerat està previst realitzar una atenció 
personalizada per part del tutor o tutora. Aquesta serà una mesura excepcional i no 
continuada, que s’ha de realitzar de manera planificada i amb la programació del 
dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o 
tutora a l’aula.  
 
Per realitzar aquestes tutories individuals i presencials, la família ha de concertar 
amb el/la tutor/a correspondent dia i hora.  
 
El tutor/a ha de demanar permís a direcció per dur a terme l’atenció individualitzada. 
La direcció del centre validarà la viabilitat del dia i hora, i assignarà un espai per tal 
de dur-la  a terme. 
 
 
Per l’alumnat de 4t d’ESO es realitzaran activitats d’orientació dels estudis possibles 
a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial). Donat 



que aquesta orientació ja s’ha realitzat de forma telemàtica no es preveu de forma 
grupal. Es contempla realitzar de manera individual i planificada, amb la 
programació del dia i hora. Aquesta orientació personalitzada es durà a terme per 
la direcció del centre. 
 
Per l’alumnat de 2n de batxillerat s’ha contemplat l’acció educativa presencial, de 
forma voluntària i en grups de 15 alumnes com a màxim, per a realitzar activitats 
relacionades amb la preparació de les PAU. Aquestes classes presencials de repàs 
de les PAU s’han de concertar amb el/la professor/a corresponent. 
 
El professorat de 2n de batxillerat ha manifestat la seva intenció preferent de 
continuar realitzant les classes de preparació de les PAU de forma telemàtica; en 
cas de realitzar alguna classe presencial serà de forma puntual i no continuada.  
 
En cas d’acordar amb l’alumnat un dia i hora, el professorat demanarà permís a la 
direcció del centre que validarà la viabilitat del dia i hora, i assignarà un espai per 
tal de dur-la a terme. 
 
 
 
1.4.- Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo) 
 
El marc horari d’obertura del centre serà de 9h a 13h. Les entrades i sortides del 
centre seran planificades per la direcció. No es preveu realitzar esbarjo degut al 
caràcter puntual i no continuat de les diferents actuacions previstes amb l’alumnat.  
 
Per l’alumnat de 1r, 2n, 3r d’ESO i 1r de batxillerat l’horari de les atencions 
personalitzades es realitzaran dins el marc horari de 9h a 13h. La direcció 
autoritzarà totes les peticions dels tutors/es tenint en compte el principi de mínima 
concurrència i tractant-se d’una mesura excepcional i no continuada. 
 
Per l’alumnat de 4t d’ESO, l’horari d’activitats d’orientació presencial es durà a 
terme dins el marc horari de 9h a 13h. Com aquesta orientació será de carácter 
individual i es realitzarà des de direcció, ja es concretarà en cada cas el dia i hora.   
 
Per l’alumnat de 2n de batxillerat l’horari de l’acció educativa presencial es durà a 
terme dins el marc horari de 9h a 13h. La direcció, en tenir totes les peticions dels 
professors i en tractar-se de classes puntuals i no continuades, les distribuirà tenint 
en compte el principi de mínima concurrència. 
 
 
1.5.- Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 
 
Els espais que poden ser ocupats per l’alumnat són els següents: 
 
Planta Baixa:  
 
Grups de 15 alumnes: Aula de Dibuix, Aula de Tecnologia, Sala d’actes, Biblioteca 
i menjador. (5 espais disponibles) 
 
Per atencions individuals (màxim 3 persones): Sala de visites, Despatx EAP, 
Despatx AMPA i Aula A01. (4 espais disponibles) 
 
 



1a Planta: 
 
Grups de 15 alumnes: Aula 12, Aula 13, Aula 14, Aula 15, Aula 17, Aula 18, Aula 
19 i Aula Informàtica 1. (8 espais disponibles) 
 
Per atencions individuals (màxim 3 persones): Aula 11 i Aula 10. (2 espais 
disponibles) 
 
 
2a Planta: 
 
Grups de 15 alumnes: Aula 21, Aula informàtica 2, Laboratori d’idiomes, Aula de 
música, Laboratori de Química i Laboratori de Biologia. (6 espais disponibles) 
 
 
3a Planta: 
 
Grups de 15 alumnes: Aula 31, Aula 32, Aula 33 i Aula 34. (4 espais disponibles) 
 
 
Per les atencions de caràcter individual s’utilitzaran, preferentment, els espais de 
la planta baixa, i per les grupals els espais de la 1a planta. 
 
 

2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció 
tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu. 
 
Atenció personalitzada:  
 
Per l’alumnat de 1r, 2n, 3r d’ESO i 1r de batxillerat està previst realitzar una atenció 
personalizada per part del tutor o tutora.  
 
Per l’alumnat de 4t d’ESO està previst realitzar una atenció personalitzada 
destinada a  l’orientació dels possibles estudis a seguir el proper curs (batxillerat, 
formació professional i règim especial) per part de la direcció. 
 
Acció tutorial en grup: 
 
No es contempla de manera presencial. Seguirà fent-se de manera telemàtica. 
 
 

3. Indicar si s’oferirà servei de transport. 
 
A causa del nombre reduït d’alumnat de l’ESO que ha manifestant la seva intenció 
de reincorporar-se al centre i el caràcter excepcional i puntual de les diferents 
actuacions planificades, no resulta necessari ni viable la reobertura de les línies de 
transport. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Mesures de protecció i prevenció. 
 

1. Qualsevol persona que entra i circula pel centre ha de fer ús de mascareta o protector 

facial en tot moment, fins i tot durant els treballs d’oficina. Si és el cas s’oferirà, a 

l’entrada, el material de seguretat necessari per circular per l’interior de l’institut. 

 

2. Tothom ha d’haver emplenat i tramitat la corresponent declaració responsable. 

 

3. Guardar sempre la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament 2 metres, 

tant a l’entrada i sortida del centre de treball com durant la permanència i 

desplaçaments en el mateix. A l’hora del treball al centre, el professorat s’ha de 

repartir en diferents espais i evitar de concentrar-se en la sala de professors: 

departaments, biblioteca, aules... 

 

4. Atendre les indicacions que s’hagin col·locat en cartells, senyalitzacions i 

comunicacions amb les recomanacions higièniques i procediments específics. 

 

5. Seguir les indicacions en els accessos i vies de circulació dins i fora de l’edifici. 

 

6. L’accés a l’ascensor, lavabos i cafetera es realitzarà individualment.  

 

7. Per minimitzar el risc de contagi, es realitzaran reunions virtuals (per 

videoconferència), sempre que sigui possible, entre tots els integrants de la comunitat 

educativa. Queden incloses les tutories amb les famílies i, si no és possible, es 

potenciarà l´ús de la via telefònica.   

 

8. Acostumar-se a usar dispositius propis així com tenir a mà, per a ús immediat i 

particular, algun gel desinfectant. 

 

9. En el cas d’utilitzar equips de treball compartits, com ordinadors, fotocopiadores, 

portes, armaris, etc, renteu-vos les mans immediatament després d’haver-los utilitzat. 

El servei de neteja desinfectarà a diari aquests espais i estris però cal vigilar, a nivell 

individual, després d’usar-los. 

  

10. Rentar-se amb freqüència les mans amb aigua i sabó, o amb una solució 

hidroalcohòlica que estarà disponible a la sala de professors, consergeria i 

secretaria. És especialment important rentar-se després de tossir o esternudar o 

després de tocar superfícies potencialment contaminades, com equips o dispositius 

d’ús comú. Es recomana que el rentat duri almenys 40 segons. 

 

11. A tal fi es distribuiran dispensadors pel màxim de zones del centre per l’alumnat, als 

quals s’instaurarà un sistema periòdic de rentat. 

 

12. Tenir cura del traspàs de material entre personal, alumnat o altre personal del 

centre: claus, papers, llibretes… 

 

13. A l’hora de dirigir-vos a secretaria o consergeria, situeu-vos rere la pantalla de 

protecció.  
 

14. Deixar sempre les portes obertes per minimitzar el contacte entre superfícies d’ús 

comú. 

 

15. Per no coincidir a les escales es donarà preferència als que pugin seguint els torns 

establerts. 



 

16. Establir torns per patis i del menjador per evitar aglomeracions. 

 

17. Desplegar totes les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres 

educatius per al desplegament del Pla d’obertura de centres educatius en Fase 2 de 

desescalada en la finalització dels curs 2019-2020 i per a l’organització i 

funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT 

en data 20 de maig de 2020. 

 

 

 

5. Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de 
simptomatologia compatible amb COVID. 
 
Davant la presència d’aquests símptomes (febre, tos, mal de cap, mal de coll, 
dificultat respiratòria, malestar general, diarrea…), se seguiran les indicacions 
sanitàries vigents en aquell moment. 
 
En cas d’aparició dels símptomes en un alumne o alumna durant la seva presència 
al centre: 
 

● Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 
● Avisar els pares perquè el recullin en la màxima brevetat possible. 
● Avisar el tutor i fer el seguiment del cas 
● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària o pediatra. 
● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 
● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

 
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora, com els del servei 
de neteja: 
 

● No assistir al centre 
● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 

 
 

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació: 
 

● No assistir al centre 
● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 
● Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la 

direcció del centre 
● Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets 

i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està 
en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el 
seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el 
dels seus possibles contactes. 

 


