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1. Introducció  
 
Aquest pla  dona resposta a l’organització del centre pel proper curs i aplica el document 
Pla d’actuació aprovat pel PROCICAT el dia 3 de juliol de 2020.  
 
Les mesures definides s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb 
caràcter general o territorial. Per exemple, si a nivell general el Departament de Salut 
marca que les mascaretes són obligatòries fins i tot en cas de poder mantenir la distància 
de seguretat, aquesta mesura afectarà també al centre educatiu. 
 
2. Contingut del pla d’obertura 
 
a. Diagnosi  

 
A partir del 13 de març de 2020 les classes van quedar suspeses a tot el territori degut a la 

greu situació que va produir la pandèmia.  

Al centre es van complir de manera exquisida les instruccions del Departament que 

bàsicament consistien en no avançar matèria nova i fer una tasca d’acompanyament 

emocional a tot l’alumnat, i especialment aquells/es més vulnerables.  

Es va procurar per part de l’administració, tant a nivell de govern de Catalunya com de 

l’Ajuntament, que tot l’alumnat tingués dispositius i connectivitat per l’inici de la nova 

manera de treballar per via telemàtica. Hi ha hagut algun/a alumne que per diverses 

circumstàncies no ha estat possible contactar amb ell/a per tal d’entregar aquest 

material. 

Quant a l’àmbit organitzatiu del centre l’equip directiu va organitzar conferències virtuals 

setmanals (Google meet) amb l’equip de coordinadores de tots els nivells i, al seu torn, 

aquestes coordinadores van organitzar les reunions telemàtiques necessàries amb l’equip 

de tutors/es (setmanals) de tots els cursos i equips docents amb la resta de professorat 

del centre.   

El claustre de professorat del centre ha col·laborat en aquesta nova forma de treballar 

virtual de manera exemplar, tot i l’augment de feina que això ha suposat per a tots els 

professionals. El professorat tutor i també la resta de  docents  de les diferents matèries 

ha mantingut contacte directe amb els alumnes per videoconfèrencia, acompanyant a 

aquests emocionalment, i explicant i solucionant dubtes de totes les feines que s’han 

proposat durant tot aquest temps. 

Aquesta nova manera de treballar ha implicat un gran augment de les hores que el 

professorat ha dedicat a la seva docència i és d’agrair la paciència i la bona disposició que 

el claustre de professors/es ha tingut enfront de tot l’alumnat  per abordar la nova 

situació. 



 

b. Organització dels grups estables 

 
 

Criteris de configuració dels grups estables 
 
El grup estable es mantindrà  junt en el 
màxim horari possible.  
 
El grup ocuparà el mateix espai físic, i en 
cas que ocupi un espai diferent cada 
vegada que marxi el grup es netejarà  i 
desinfectarà l’espai. 
 
Els alumnes seran sempre els mateixos. 
 
L’organització de l’espai de l’aula dels grups  
estables  ha d’assegurar, en la distribució 
de l’alumnat, una distància interpersonal 
mínima d’1 metre. 
 
La disposició del mobiliari tindrà en compte 
aquesta distància. 
 
 
 
 

Determinació de grups 
 
D'acord amb l'estabilitat de grup, nombre 
màxim d'alumnes del centre, els espais 
disponibles, plantilla, i característiques de 
l'alumnat es crearà un grup més de cada nivell 
en l’ESO.  
 
A 4t d’ESO es formen 4 grups estables amb 
itineraris diferenciats i dins de cada itinerari 
s’oferten matèries optatives formant subgrups.  
 
Al batxillerat es mantindran 2 grups estables per 
nivell i dins de cada grup estable s’organitzaran 
subgrups de modalitat. 
 
1r ESO:  4 grups 
2n ESO: 4 grups 
3r ESO:  4 grups 
4t ESO:  5 grups 
 
1r BATX: 2 grups amb dos itineraris 
2n BATX: 2 grups amb dos itineraris 
 

Criteris d’heterogeneïtat 
 
Tots els grups seran el més heterogenis 
possible.    
 
 

Criteris d’inclusió  
 
S’atendrà la diversitat de l’alumnat dins de 
l’aula en totes les matèries.  
 
A 4t d’ESO es mantindrà l’actual projecte  de 
diversificació curricular, l’ aula oberta. 
 
 

 
 
 



Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant  tot el curs 2020-
2021. 
 

CURS 
NIVELL 
GRUP 

 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

 

ALTRES 
DOCENTS 

que 
intervenen 

(amb 
mesures de 
seguretat) 

Personal 
d’atenció 
educativa, 

que intervé 
en aquest 
grup (TIS, 

educador/a 
EE, TIE, Aux 

d’EE, 
monitors... 

 

Personal 
d’atenció 

eductiva que 
intervé 

puntualment 
en aquest 
grup (amb 

mesures de 
seguretat): 

professionals 
SIEI, SIAL, 

monitors...) 

 

ESPAI 
estable 

d’aquest 
grup 

 
(Veure 

espais als 
plànol) 

 

1r ESO 90     PLANTA 1 

1A ESO 24     3 

1B ESO 23     2 

1C ESO 23     1 

1D ESO 20     8 

2n ESO 91     PLANTA 1 

2A ESO 23     6 

2B ESO 23     5 

2C ESO 23     4 

2D ESO 22     7 

3r ESO 92+7R     PLANTA 0 

3A ESO 25     2 

3B ESO 25     3 

3C ESO 25     4 

3D ESO 25     5 

4t ESO 121     PLANTA 2 

4A ESO 27     4 

4B ESO 28     2 

4C ESO 27     9 

4D ESO 25     7 

4E  AO 14     6 

1r  BATX 47+14     PLANTA 0 

1A BATX 28     10 

1B BATX 33     9 

2n BATX 58     PLANTA 0 

2A BATX 30     8 

2B BATX 32     7 

       

 
El professorat del grup estable només és el tutor. 

 

 

AQUESTA INFORMACIÓ ES 

DETALLA EN LES GRAELLES 

TAULES SEGÜENTS  

 



 

 



 

 

 



 

 

 

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb   necessitat 
     específica de suport educatiu  
 
 
Al nostre centre l’atenció a la diversitat sempre ha estat un dels motors fonamentals. Fins 
aleshores havíem tingut grups de reforç per les matèries instrumentals a 1r i 2n de l’ESO, 



desdoblaments de matèries a l’ESO, Aula Oberta compartida per alumnes de 3r i 4t de 
l’ESO… Aquest curs, no obstant, estem obligats a reinventar-nos per poder fer grups 
estables en els quals atendre tota la diversitat d’alumnes del nostre centre d’una manera 
integradora, heterogènia, equitativa i directa. 
 

Per poder dur a terme l’atenció a la diversitat dins d’aquests grups estables i heterogenis, 
hem apostat per baixar les ràtios i fer grups més reduïts, ja que, a més de complir amb la 
normativa del pla de salut establert pel PROCICAT, hem pensat que ens podria ajudar a 
millorar la gestió tutorial i a fer un seguiment més personalitzat de l’alumnat, 
especialment dels alumnes més vulnerables. 
 

L’ATENCIÓ A L’ALUMNAT LA TRACTAREM DE LA SEGÜENT MANERA: 
 

TUTORIES  
 

Els tutors i les tutores tindran menys alumnes a la seva tutoria i podran fer un seguiment 
molt més personalitzat. A més, comptaran amb professorat de suport tutorial que, 
coordinat amb el tutor, s’encarregarà de fer una supervisió dels alumnes amb PI i NEE. 
 

En el cas de que des de les tutories es detectin casos d’alumnes en situació de risc, es farà 
la derivació immediata al departament d’orientació perquè es prenguin les mesures més 
oportunes. La coordinació dels tutors amb el departament d’orientació ha de ser gairebé 
permanent. 
 

 

 

PROFESSORAT DE MATÈRIES INSTRUMENTALS 

(Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques) 
 

En algunes hores  de les matèries instrumentals es comptarà professors de reforç dins 
l’aula per poder atendre la diversitat. En la graella del currículum i els equips docents es 
poden veure les matèries i les hores de professor de diversitat afegit. 
 

PROFESSORAT EN GENERAL 

 

Qualsevol docent que detecti algun alumne que estigui patint una situació anòmala, ha de 
comunicar-ho al tutor o a la tutora del grup perquè es puguin prendre les mesures més 
adequades.  
 

Haurà professorat de suport per fer un seguiment més exhaustiu dels alumnes amb 
DA,  dels PI i dels alumnes amb NE. 
 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ 

 

Les atencions individualitzades a l’alumnat solen anar encaminades per la via de 
l’orientació professional, acadèmica i personal. Sense perdre de vista aquestes directrius, 



enguany el que més ens preocupa es poder detectar l’alumnat que hagi patit o que estigui 
patint les conseqüències de la COVID19 per poder intervenir i fer les derivacions 
oportunes (CESMIJ, EAP, Serveis Socials…).  
 

Aquest curs en concret, a més de realitzar les tasques habituals d'atenció a la diversitat  a 
l’alumnat amb NEE i col·laborar en l’elaboració de materials curriculars i PI, el 
departament d’orientació tindrà una missió molt important en el suport emocional a 
l’alumnat que s’hagi vist més afectat per les conseqüències de la COVID19.   
 

La figura del PT serà clau per atendre els casos de l’ alumnat més indefens i desvalgut que 
se li derivi des de les tutories.  
 

Els professionals d’aquest departament donaran suport tant a la feina dels tutors com a la 
del professorat en general, així com a les famílies, i vetllaran per afavorir la integració dels 
alumnes en situacions de risc o desfavorides. 
 

També, conjuntament amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, intervindrà en els casos 
d’absentisme o risc de marginació que la Direcció del centre i la comissió social 
considerin.  
 

EAP 

 

Les funcions de l’EAP venen marcades per lo que la normativa li atribueix. En el centre ens 
coordinarem amb l’EAP una vegada a la setmana. 
 

SERVEIS SOCIALS 

 

Ens adreçarem als serveis socials per tractar de prevenir i abordar possibles casos 
d’alumnes en situació de risc social o d’absentisme greu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



d. Organització de les entrades i sortides  
 

PLÀNOLS DELS ACCESSOS I ESPAIS 
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El nostre centre està ubicat en un edifici de dues plantes  i un mòdul prefabricat situat a 
l’exterior. Tenim un total  de 9 accessos diferenciats per entrar als diferents  espais del 
centre. Es compten les escales  i les sortides d’emergència com a  punts d’entrada i de 
sortida dels alumnes (VEURE PLÀNOLS).  Abans d’arribar a aquests punts, s’han fet línies 
de separació d’1`5m que han de mantenir els alumnes al carrer. 
 
Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del nivell i curs. Es 
senyalitzen i es  delimiten els llocs on l’alumnat ha d’esperar per entrar.  Un cop entrin 
seguiran uns itineraris diferenciats per colors, pintats al terra, i que indiquen el recorregut 
que ha de fer cada grup dins el centre. 
 

Com a mesura extraordinària i per tal d’optimitzar els recursos de professorat disponibles 
en cada moment,  s’inclourà a les NOFC que els alumnes de 3r i 4rt d’ESO, en cas que falti 
el professor a primera o última hora de classe de la jornada lectiva, podran no assistir al 
centre, tal com ja fa l’alumnat de batxillerat.   
 
 
Per entrar al  recinte disposem de 3 accessos.  Utilitzant les 3 entrades s’evitaran 
aglomeracions. Tot l’alumnat haurà d’anar amb mascareta i l’entrada es farà per grups i  
nivells, amb  intervals de 15 minuts entre aquests. L’ordre i els horaris d’entrada i sortida 
es plasmen en la següent taula: 
 
 

CURS NIVELL 
GRUP 

 

ACCÉS 
(Veure plànols) 

INTERVAL D’ENTRADA I SORTIDA 
(Esglaonament) 

1r ESO  A-B 1 Entrada 8:00 a 8:15  -  Sortida 14:30 a 14:45h 

1r ESO  C-D 1 Entrada 8:15 a 8:30  -  Sortida 14:45 a 15:00h 

2n ESO  A-B 2 Entrada 8:00 a 8:15  -  Sortida 14:30 a 14:45h 

2n  ESO  C-D 2 Entrada 8:15 a 8:30  -  Sortida 14:45 a 15:00h 

3r ESO  A-B 3 Entrada 8:00 a 8:15  -  Sortida 14:30 a 14:45h 

3r ESO  C-D 5 Entrada 8:15 a 8:30  -  Sortida 14:45 a 15:00h 

4t ESO  A-B 4 Entrada 8:00 a 8:15  -  Sortida 14:30 a 14:45h 

4t ESO  C-D- AO 4 Entrada 8:15 a 8:30  -  Sortida 14:45 a 15:00h 

1r BATX   A-B 5 Entrada 8:00 a 8:15  -  Sortida 14:30 a 14:45h 

2n BATX  A-B 6 Entrada 8:00 a 8:15  -  Sortida 14:30 a 14:45h 

 
El professorat que imparteix classe al grup  a primera hora. serà l’encarregat de recollir els 
seus alumnes a l’entrada del centre en el interval  corresponent i acompanyar-los a la 
seva aula. Els alumnes que arribin tard, no podran entrar al centre fins al canvi de sessió, 
a no ser que portin un justificant del pares amb el motiu del retard. 
 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 sempre la mascareta, a banda de procurar mantenir la 
distància de seguretat. 



e. Organització de l’espai d’esbarjo  
 
És procurarà  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 i portar mascareta.  
 
Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta 
garantint l’agrupament per grups estables. El patí es sectoritza per nivells i grups. De 
primer a tercer d’ESO utilitzaran el pati del darrera. Els alumnes de 4t d’ESO utilitzaran la 
zona enjardinada de la part davantera del centre. Els dies de pluja que no es pugui sortir 
al pati, els alumnes romandran a l’aula amb el professor/a que han tingut  abans de 
l’esbarjo.  
 
Per anar al pati s’utilitzaran diferents accessos d’anada i tornada i s’evitaran 
aglomeracions. Tot l’alumnat haurà d’anar amb mascareta i  els grups mantindran les 
distancies de seguretat. Els alumnes baixaran i pujaran del pati de forma ordenada i 
pautada pel professorat. 
 
 

CURS NIVELL 
GRUP 

 

HORARI 
PATI  

 

ZONA ESBARJO – PATI 
PORTA SORTIDA 

1r ESO  A-B 11:15h  – 11:45h Paviment DAVANT PASSADIS BATX  
 (Sortida  per porta  5) 

1r ESO  C-D 11:15h  – 11:45h PISTA BASQUET (Zona GIMNÀS) 
(Sortida  per porta  5) 

2n ESO  A-B 11:15h  – 11:45h PISTA FÚTBOL (Zona Centre) 
(Sortida  per porta  4) 

2n  ESO  C-D 11:15h  – 11:45h PISTA FÚTBOL (Zona Església) 
(Sortida  per porta  4) 

3r ESO  A-B 11:15h  – 11:45h PISTA  BÀSQUET (Zona ESGLÉSIA) 
(Sortida  per porta  6) 

3r ESO  C-D 11:15h  – 11:45h ZONA ARBRES FINAL PATI (Zona 
ESGLÉSIA) (Sortida  per porta  6) 

4t ESO  A-B 11:15h  – 11:45h JARDI DAVANTER  
(SECTORITZAT PER GRUPS) 
(Sortida  per porta  4) 

4t ESO  C- D - E  11:15h  – 11:45h JARDI DAVANTER  
(SECTORITZAT PER GRUPS) 
(Sortida  per porta  4) 

1r BATX   A-B 11:15h  – 11:45h CARRER   
(Sortida  per porta  8) 

2n BATX  C-D 11:15h  – 11:45h CARRER   
(Sortida  per porta  7) 

 
 
 



f. Relació amb la comunitat educativa  
 
La comunitat educativa està formada per totes les persones i institucions que intervenen 
en el procés educatiu. Així, doncs, perquè el centre funcioni correctament, estudiants, 
professorat, famílies i totes les persones i entitats que hi treballen permanent o 
puntualment han d’estar implicats en la tasca educativa i formar part d’una xarxa ben 
travada en la que pugui fluir la comunicació i tot estigui ben coordinat i organitzat.  
 
En el moment actual en el que ens trobem, en el que la comunicació presencial a través 
del diàleg personal i directe resulta tan complicada donades les circumstàncies, hem 
optat per buscar solucions alternatives que mantinguin els canals de comunicació oberts i 
es pugui continuar treballant d’una manera efectiva i bilateral. 
 
És per això que, des de fa uns anys, un dels nostres reptes en la innovació educativa ha 
estat establir vies de comunicació digitals que ens permetin aconseguir un veritable 
treball comunitari sempre (incloses aquelles situacions en les que la presencialitat és 
impossible), per la qual cosa hem creat diversos espais de comunicació que ens apropen a 
tots els membres de la comunitat d’una manera més efectiva: plataforma digital gestin, 
pàgina web de centre, gmail amb un domini corporatiu (i totes les aplicacions de google 
per millorar la comunicació telemàtica i virtual), Moodle i xarxes socials com ara Facebook 
o Instagram. 
 
Aquests contextos telemàtics comuns avui en dia donen resposta a les noves necessitats 
formatives de la nostra societat, resulten imprescindibles i serveixen com a punt de 
trobada per tota  la comunitat educativa, ja sigui per compartir informacions, fer reunions 
(claustre, equips docents, tutories amb alumnes i famílies, consell escolar, trobades amb 
altres entitats…), penjar recursos i materials escolars o per impartir la docència, entre 
altres coses. 
 
La construcció d’ aquests espais de diàleg, ja siguin presencials o en línia, serviran per a la 
presa de decisions conjuntes, i han d’ajudar a donar coherència i cohesió a les accions 
educatives que la comunitat hagi decidit efectuar. 
 
CONCRECIONS PER AL CURS 2020-2021 
 
La nostra prioritat per aquest curs és mantenir sempre obert el canal de comunicació amb 
tota la comunitat educativa i en especial amb l’alumnat i les seves famílies, sigui qual sigui 
la conjuntura que es pugui donar. Per aquest motiu, una de les primeres coses que hem 
fet ha estat un estudi de les situacions familiars per preveure si disposen dels mitjans 
necessaris (mòbils, ordinadors, tauletes…) per mantenir la comunicació oberta en tot 
moment i posar en coneixement del departament d’ensenyament, l’ajuntament i els 
serveis socials les situacions de aquelles famílies més desfavorides per buscar solucions 
alternatives i tractar de suplir les mancances donades. 
 
També disposem de una coordinadora TIC que està al servei de tota la comunitat 
educativa per poder resoldre tots els dubtes que poden sorgir.  



Els tutors i les tutores també hi  juguen un paper fonamental, ja que en el cas d’un nou 
confinament són els referents més directes pels alumnes i les famílies. Per aquest motiu, 
en el nostre pla també hem baixat les ràtios i hem augmentat el grup de classes i de 
tutors que puguin atendre d’una manera més personalitzada l’alumnat.  
 
En cas de tornar novament a un estat d’alarma i veure’ns obligats a un nou confinament, 
utilitzarem diversos canals d’informació: 

 Pàgina web del centre. 
 Xarxes socials (Facebook, Instagram). 
 Correus electrònics. 
 Plataforma gestin. 
 Missatgeria mòbil. 

Les reunions presencials se substituiran per altres mètodes de comunicació bilateral:  

 Trucades telefòniques. 
 Correus electrònics. 
 Videotrucades.  
 Plataforma gestin.  
 Missatges al mòbil. 

 La docència s’impartirà a través de plataformes digitals i utilitzant tots els recursos que 
tenim a l’abast en el nostre domini de gmail: 

 Classroom. 
 Moodle. 
 Videoconferències a través de Hangouts. 
 Videos tutorials. 
 Drive... 

Segons el pla que es presenta, totes les reunions que es faran durant aquest curs 
acadèmic, ja siguin amb famílies, òrgans externs, professora, etc. es realitzaran de forma 
virtual i utilitzant les diferents plataformes esmentades.  
En el cas de que alguna família o qualsevol membre de la comunitat educativa no pogués 
fer una connexió virtual, es faria una reunió presencial tenint en compte totes les 
mesures de seguretat establertes en el PROCICAT. 

La previsió de les sessions del consell escolar i  dels claustres  seran d’entrada en format 
telemàtic.  

- Reunions de grups:  
 
Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre de forma 
telemàtica. Amb les famílies que això no sigui possible, les organitzarem, per grups 
estables, mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la mascareta.  
 
- Reunions individuals de seguiment:  
El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En 
cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció 
de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència. 



 
g. Servei de menjador 
No hi ha servei 
 
h. Pla de neteja  
 
Actualment l'Institut té un contracte amb l’empresa Selmarsa per 45,5 hores setmanals 
realitzades en horari de tarda de 15 a 23h. El treball es realitza per una treballadora a 
temps complet i el reforç d'una treballadora dos cops per setmana pels mòduls, lavabos i 
vestidors del gimnàs. 
Tanmateix es realitzen tasques de control de la Legionelosis i prevenció de plagues amb 
l’Empresa Ecogest.bcn 

 

Per tal de garantir una bona higiene a les aules és imprescindible involucrar i conscienciar 
a tota la comunitat educativa mitjançant un programa educatiu d’hàbits i tasques 
d’higiene personal i comunitària. Tanmateix, aquest programa ha de ser reforçat per un 
increment de les tasques de neteja professional. Les principals actuacions seran: 
 

HIGIENE PERSONAL 
Tot l’alumnat i professorat ha d’extremar els seus hàbits higiènics i sanitaris respectant en 
tot moment les tres recomanacions principals a seguir: 

 Ús de mascareta sempre que el distanciament comunitari sigui inferior a 1m o les 
condicions de ventilació de l’aula siguin precàries per tal de garantir els Grups 
Estables, també serà obligatori l’ús de mascareta al pati durant els esbarjos ja que 
no podem garantir els contactes entre diferents grups i classes. 
L'Institut lliurarà a tot l’alumnat, professorat i PAS una mascareta de microfibres 
rentable i reutilitzable, hidròfugues i amb certificat Airtex UNE 0065. Són a més 
antibacterianes OEKOTEX SANITIZED. 
 

 Distància de seguretat de 1m. a les activitats quotidianes: aules, esbarjo, entrades 
i sortides… Sempre que no es puguin garantir el Grups Estables es reforçarà el 
distanciament social. 
 

 Neteja de mans i material d’ús habitual. Cada dia en entrar i sortir d’un  espai de 
treball (aula de grup, aula complementària, espais esportius, etc…) es procedirà a 
la desinfecció dels utensilis individuals. S’educarà i reforçarà diàriament la neteja 
de mans amb gel hidroalcohòlic i la neteja de taules, cadires, ordinadors i d’altre 
material d’ús habitual.  
 

 A l’aula el docent procedirà a la distribució de gel hidroalcohòlic a l’entrada i 
sortida d’un nou espai, entre tots els alumnes de la classe. Cada alumne netejarà i 
desinfectarà el material al seu abast a l'inici i final del seu ús. Cada aula comptarà 
amb un kid de neteja (paper cel·lulosa i espai pulveritzador) 

 Control de l’accés a persones no habituals. Les persones que accedeixin al centre 
de forma esporàdica (famílies, personal de suport, manteniment i d’altres) hauran 
de presentar la Declaració Jurada, control de temperatura, ús de mascareta  i 
neteja de mans, abans d’accedir a l’interior del recinte escolar. 



NETEJA PROFESSIONAL DE L’INSTITUT  
 
Desdoblament de l’horari de neteja del centre amb torn de matí i tarda: 
Horari de matí, coincident amb l’horari lectiu. Es procedirà a la neteja dels lavabos cada 2 
o 3 hores per garantir-ne la higiene, obligatòriament després de l'esbarjo. Neteja d’espais 
en contacte amb persones no habituals del centre (pares i altres persones foranes). 
Horari de tarda, fora de l’horari lectiu. Neteja amb mopa professional diàriament de tots 
els espais i aules del centre. 
Desinfecció amb aigua i lleixiu de tots els espais de cada planta, de 
forma  rotatòria:   Planta baixa - 1r pis - 2n pis - Planta baixa… S’està estudiant  la viabilitat 
de l’adquisició d’una màquina de rentat del terra. 
 
i. Transport  
No hi ha servei 
  
j. Extraescolars i acollida  
 
Les activitats extraescolars que impliquin l’arribada al centre de monitors/es a fer 
activitats de desenvolupament maduratiu/emocional es duran a terme seguint 
estrictament els dictàmens sanitaris i sempre amb grups estables, sense barrejar grups. 
Quan arribi un/a professional al centre a fer qualsevol tipus de xerrada, aquesta serà per 
a grup estable i en cap cas es barrejaran alumnes de diferents grups. Per suposat el/la 
professional haurà de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat. Si l’alumnat 
ha de sortir fora, es prioritzarà que sigui en grups estables, i si s’han d’ajuntar es seguiran 
els dictàmens sanitaris corresponents. 
Les activitats complementàries que impliquin la sortida del centre també seguiran el 
protocol sanitari que marqui el Departament d’Educació, amb mascareta i distància de 
seguretat. 
 
Dins del centre prioritzem els grups estables, no preveiem la barreja d’alumnes de 
diferents grups per a fer activitats conjuntes. 
 
L’acollida dels alumnes es durà a terme el primer dia de classe previst, el 14 de setembre 
de 2020, i la durà a terme el professorat tutor de cada grup. L’acollida serà esglaonada de 
manera que coincideixin el mínim nº de grups al centre simultàniament. Aquest primer 
dia serà tant aquest professorat com els altres professionals  qui faran l’acollida de 
l’alumnat i els/les explicaran els diferents protocols a seguir tant a l’escenari actual de 
“nova normalitat” com a un segon escenari de confinament, si fos necessari al llarg del 
curs 2020-21.  
 

ACTIVITAT NOMBRE 
ALUMNES 

GRUPS DELS QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

     

     

     

     

EN AQUESTS MOMENTS NO HI HA ACTIVITATS PREVISTES.  EN  CAS DE FER-NE, 

AQUESTES HAURAN DE SEGUIR ESTRICTAMENTS ELS PROTOCOLS DEL 

PROCICAT ACTUALITZATS TANT PER LA PREVENCIÓ DE LA MALATIA COM PER 

LA SEVA TRAÇABILITAT SI HI HA CASOS DETECTATS  

 



k. Activitats complementàries  
 

Les activitats complementàries que impliquin sortides fora del centre es duran a terme 
segons el criteri de gran importància dins el currículum i sempre que estiguin  
relacionades amb el contingut de les diferents matèries. En aquest cas i si és necessari la 
utilització de transport s’observaran els diferents protocols sanitaris. 
 
Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats 
complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el 
transport, quan aquest sigui necessari. 
 
l. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern  
 
Es recomana la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de 
persones  
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT / 
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial  / 
Videoconferència 
MEET 

Setmanal (2) 

Equips docent ESO Coordinació Presencial / 
Videoconferència 
MEET 

Setmanal (1) 

Equips docents BATX Coordinació Presencial / 
Videoconferència 
MEET 

Setmanal (1) 

Àmbit – Dep. didàctic Coordinació Presencial / 
Videoconferència 
MEET 

Setmanal (1) 

Coordinadors/es Coordinació Presencial  / 
Videoconferència 
MEET 

Setmanal (1) 

Claustre Planificació  
Coordinació 
Retim. de comptes 

Videoconferència 
MEET 

Mínim 1 Trimestral 

Consell Escolar Retiment  
de comptes 

Videoconferència 
MEET 

Mínim 1 Trimestral 

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

Si es detecta una sospita de cas s’actuarà de la següent manera: 
Aïllament de la persona en l’espai habilitat. 
Comunicació amb la família en cas de menors d’edat per tal que el vinguin a buscar. 
Comunicació als Serveis Territorials  (Sr. Aleix Gabarró) i a inspecció 

Comunicació al  Gestor COVID i al servei de vigilància epidemiològica 

Seguir els protocols de sanitat.  



 
Comunicació al CAP Ramona via. 
Seguir els protocols de sanitat. 
 
DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 
 

CASOS 
POTENCIALS 

 

ESPAI 
HABILITAT PER 

A 
L’AÏLLAMENT 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO 

FINS QUE EL 
VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 
LA FAMÍLIA 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 

DE 
COMUNICAR 
EL CAS ALS 

SERVEIS 
TERRITORIALS 

I CAP 
 

Alumnat 
 

Espai 1 Mòdul Director 
PAS 
Prof. guàrdia 

Director 
PAS 
 

Director 
PAS 

 
Seguiment de casos 
 

ALUMNE/A 

 
 

 
DIA I HORA DE 
LA DETECCIÓ 

 

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL 

SEGUIT I 
OBSERVACIONS 
(incloure el nom 

de la persona 
que ha fet les 
actuacions i el 

nom del familiar 
que l’ha vingut 

a buscar) 

 

PERSONA DE 
SALUT AMB QUI 

ES MANTÉ EL 
CONTACTE I 

CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

 

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT 

(mantindrà el 
contacte amb 

salut i farà 
seguiment del 

cas) 

 

Els casos detectats s’introdueixen en l’aplicatiu TRAÇACOVID i es comuniquen a la 
GESTORA COVID del centre, la Carla Porcel del CAP Ramona Via. 

 
 
n. Seguiment del pla  
 
De forma periòdica es revisarà aquest pla i s’acabaran de completar aquells aspectes que ara  es 
desconeixen.  El pla estarà en constant revisió durant tot el curs, obert  a les possibles 
adaptacions que s’hagin incorporar provocades per  noves instruccions dependents de l’evolució 
de la pandèmia.  
 

Responsables:   
Equip directiu i coordinador de prevenció de riscos laborals 
 

Possibles Indicadors: 



Nombre de casos detectats 
No assistència de l’alumnat per por de contagi 
No assistència del professorat per baixa mèdica 

Propostes de millora:  
Trimestralment es farà una revisió com a mínim d’aquells aspectes del pla  subjectes a 
un millor funcionament. 

 
3. Concrecions per a  l’ESO 
 
a. Pla de treball del centre educatiu en confinament  
 
En cas de tornar novament a un estat d’alarma i veure’ns obligats a un nou confinament, 
utilitzarem diversos canals d’informació I comunicació 

 Pàgina web del centre. 
 Xarxes socials (Facebook, Instagram). 
 Correus electrònics. 
 Plataforma gestin. 
 Missatgeria mòbil. 

Les reunions presencials se substituiran per altres mètodes de comunicació bilateral:  

 Trucades telefòniques. 
 Correus electrònics. 
 Videotrucades.  
 Plataforma gestin.  
 Missatges al mòbil. 

 La docència s’impartirà a través de plataformes digitals i utilitzant tots els recursos 
que tenim a l’abast en el nostre domini de gmail: 

 Classroom. 
 Moodle. 
 Videoconferències a través de Hangouts. 
 Videos tutorials. 
 Drive... 

 
 
 

NIVELL 
EDUCATIU  

 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS  

 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP  

 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL 
AMB 

L’ALUME/A  
 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 

AMB LA 
FAMÍLIA 

 

1r ESO     

2n ESO     

3r ESO     
EN CAS DE GRUPS CONFINATS ES CONTINUARÀ LA DOCENCIA DE 

FORMA VIRTUAL A TRAVÉS DE LES PLATAFORMES DETALLADES 

EN EL PUNT ANTERIOR.  LA PERIODICITAT  DEL CONTACTE AMB 

L’ALUMNAT SERIA DIÀRIA I AMB LES FAMÍLIES COM A MÍNIM 

QUINZENAL. 



4t ESO     

1r BATX     

2n BATX     

 
 
b. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO  
 
No es contempla la barreja d’alumnes de diferents grups estables, Si fos necessari en 
alguna activitat no prevista, caldrà seguir les normes sanitàries i de  prevenció vigents en 
aquell moment.  
 

ACTIVITAT 
 O  

MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES DELS 

QUALS 
PROVENEN ELS 

ALUMNES  

DOCENT  
  

NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 

SETMANALS  
 

OBSERVACIONS 
 

 

Totes les activitats 
es fan en grups 
estables. 
 
No es preveu 
barrejar alumnes de 
diferents grups 
estables. 

 
 
 
       - 

 
 
 
       - 

 
 
 
       - 

 
 
 
       - 

 
 
4. Concrecions per al batxillerat 
 
El curs es planifica contemplant una total presencialitat en totes les matèries. Per fer-ho 
possible, s’han elaborat els grups estables per itineraris. En el cas de les matèries 
optatives, es faran dins de subgrups estables, en cap cas, barrejant alumnes de diferents 
grups estables. 
 
 
 
 
a. Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció  
 
La confecció dels grups estables d’alumnat implica constituir els grups a partir de les 
matèries comunes d'opció. En aquesta agrupació, s'impartiran les matèries comunes tant 
de 1r com de 2n de batxillerat 
 
b. Matèries de modalitat  
 
Les matèries de modalitat s'organitzen com a subgrups dels grups estables que cursen 
una mateixa matèria comuna d'opció i es poden considerar subgrups estables, atès que 
no s'incorpora cap alumne que no pertany a aquell grup.  



 
En el cas que s’incorpori alumnat procedent d'un grup estable diferent, s’haurà de 
mantenir la distància de seguretat o utilitzar mascareta, i no es descarta que aquest 
alumnat pugui cursar la matèria en format virtual preferentment al mateix centre. 
 
c. Matèries específiques 
 
Les matèries específiques s'organitzen com a subgrups dels grups estables que cursen una 
mateixa matèria comuna d'opció i es poden considerar subgrups estables, atès que no 
s'incorpora cap alumne que no pertany a aquell grup.  
 
En el cas que s’incorpori alumnat procedent d'un grup estable diferent, s’haurà de 
mantenir la distància de seguretat o utilitzar mascareta, i no es descarta que aquest 
alumnat pugui cursar la matèria en format virtual preferentment al mateix centre. 
 
d. Model híbrid  
 
D’entrada es proposa  una total presencialitat des del primer dia, i en cas de confinament 
d’un curs o nivell al batxillerat es mantindria contacte amb l’alumnat de forma virtual.  
 
El professorat, dins del seu marc horari de docència amb el grup,  continuaria les classes 
de forma on-line a través de videoconferències amb el  MEET. 
La comunicació amb l’alumnat  es complementaria amb un seguiment telefònic o amb el 
correu electrònic. 
 
El tutor/a del grup, de forma regular i  aprofitant l’hora de tutoria vetllarà per tal que els 
alumnes es mantinguin actius i facin les tasques encomanades per cada professor. 
 
1r de batxillerat i 2n de batxillerat  
 
No es contempla un model híbrid d’entrada.  S’adoptarà només en cas de confinament. 
  
MATÈRIA 
 
(Totes) 

TEMPORITZACIÓ 
DE LES UNITATS 

O REPTES  
 

SESSIONS 
DE 
CONTROL 
SETMANAL 
AMB EL 
GRUP  
 

HORARI 
D’ATENCIÓ 
PERSONALITZADA  
 

ESTRUCTURA 
DE 
L’AVALUACIÓ  
 

OBSERV  
 

1r BATX 
 
 

Segons 
programació 

didàctica 

 
Mínim 2 

 
Horari de 
matèria 

 
Treballs i 
proves 

 

2N BATX 
 
 

Segons 
programació 

didàctica 

 
Mínim 2 

 
Horari de 
matèria 

 
Treballs i 
proves 

 

 
 

    Mesures i horaris  presencials/telemàtics  de l’alumnat de batxillerat (30/10/20) 



            Amb  les restriccions vigents a partir del 30 d'octubre de 2020 en l'àmbit de l'educació per contenir 
la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya en les etapes de batxillerat, formació professional (inicial i 
per a l'ocupació), ensenyaments de règim especial reglats (música, dansa, arts plàstiques i disseny, 
arts escèniques, ensenyaments esportius i ensenyaments artístics superiors), centres de formació 
d'adults i EOI, s'han d'adoptar mesures per reduir la presencialitat dels alumnes als centres, que ha 
de ser fins a un màxim del 50%. Per afavorir la reducció de la mobilitat, la presencialitat dels 
alumnes al centre ha d'organitzar-se en dies alterns. 

 
Després d’estudiar la millor manera d’adaptar l’horari dels nostres alumnes a aquestes restriccions, 
us presentem el model amb els dies i hores que cada grup assistirà al centre.  

 
1ra SETMANA 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.30 – 11.15 1r BATX A 

2n BATX A 

1r BATX B 

2n BATX B 

1r BATX A 

2n BATX A 

1r BATX B 

2n BATX B 

1r BATX A 

2n BATX A 
11.15 – 11.45 

     

11.45 – 14.30 1r BATX A 

2n BATX A 

1r BATX B 

2n BATX B 

1r BATX A 

2n BATX A 

1r BATX B 

2n BATX B 

1r BATX B 

2n BATX B 

2na SETMANA 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.30 – 11.15 1r BATX B 

2n BATX B 

1r BATX A 

2n BATX A 

1r BATX B 

2n BATX B 

1r BATX A 

2n BATX A 

1r BATX B 

2n BATX B 

11.15 – 11.45 
     

11.45 – 14.30 1r BATX B 

2n BATX B 

1r BATX A 

2n BATX A 

1r BATX B 

2n BATX B 

1r BATX A 

2n BATX A 

1r BATX A 

2n BATX A 

 
Cada alumne i cada família rebrà  el detall del seu horari, tant presencial com telemàtic, via correu 
electrònic. Els dies que no assisteixin al centre hauran de seguir les classes de forma telemàtica a 
les hores detallades, essent obligatòria la connexió amb el professor i la classe corresponent.  

Aquestes noves mesures organitzatives començaran a partir del dimecres 4 de novembre i s'han de 
mantenir, si més no, fins al final d’aquest primer trimestre.  Per tant, si es  pertany a un grup A, el 
dimecres s’ haurà d'assistir al centre a fer classes presencials a les 8:30. Si es pertany a un grup B, 
el dimecres s'haurà de connectar a l’hora que els marqui el seu horari telemàtic. 

 

  



Horari presencial/ telemàtic 1r A 
meet.google.com/crn-doug-jtd 

meet.google.com/cwd-xbvy-swy 

Setmana 1 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL/ 
TELEMÀTIC 

8.30-
9.25 

Català Tutoria Biologia A/Física E. Física Català 

9.25-
10.20 

Matemàtiques Laboratori/Física Biologia/Tecnol. Filosofia Castellà 

10.20-
11.15 

Biologia A./ Física  CMC Matemàtiques Anglès 

11.15-
11.45 

     

11.45-
12.40 

Anglès Biologia/Tecnologi
a 

Química/Dibuix 
tècnic 

Química/Dibuix 
tècnic 

CMC 

12.40-
13.35 

Química/Dibuix 
tècnic 

 Anglès   

13.35-
14.30 

Biologia/Tecnolo. Matemàtiques Castellà   

Setmana 2 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC/PRES
ENCIAL 

8.30-
9.25 

Català Català  E. Física Tutoria 

9.25-
10.20 

 Laboratori/Física Biologia/Tecnologi
a 

Filosofia Castellà 

10.20-
11.15 

Biologia A./ Física Química/Dibuix 
tècnic 

 Matemàtiques  

11.15-
11.45 

     

11.45-
12.40 

Anglès Biologia/Tecnolog
ia 

 Química/Dibuix 
tècnic 

CMC 

12.40-
13.35 

Química/Dibuix 
tècnic 

Filosofia Anglès Laboratori/Física Matemàtiques 

13.35-
14.30 

 Matemàtiques Castellà Biologia/Tecnologi
a 

Educació Física 

 
  

https://meet.google.com/crn-doug-jtd?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/cwd-xbvy-swy?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/cwd-xbvy-swy?hs=122&authuser=0


Horari presencial/telemàtic 1r B 
meet.google.com/jex-kfjm-ooi 
meet.google.com/yxt-oumq-znx 

Setmana 1 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC/PRES
ENCIAL 

8.30-
9.25 

 Economia / Llatí  Lit cast / Soci  

9.25-
10.20 

Economia / Llatí Anglès Català Economia / Llatí  

10.20-
11.15 

Castellà Hª MC  Mates / Grec Lit cast/ Psic o 
Soc 

11.15-
11.45 

     

11.45-
12.40 

CMC Català Hª MC Anglès Mates/Grec 

12.40-
13.35 

Anglès Mates/Grec  Castellà Educació física 

13.35-
14.30 

              Lit cast / Psic Filosofia CMC Hª MC 

Setmana 2 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL/TELE
MÀTIC 

8.30-
9.25 
 

Hª MC  EF  Filosofia 

9.25-
10.20 

Economia / Llatí Economia / Llatí Català Lit cast / Sociologia Economia / Llatí 

10.20-
11.15 

 Castellà  Mates / Grec Mates / Grec Lit cast / Psic o 
Soc 

11.15-
11.45 

     

11.45-
12.40 

CMC Català Hª MC Anglès  

12.40-
13.35 

Anglès Mates / Grec Lit cast / Psic Castellà  

13.35-
14.30 

             Tutoria  Filosofia  Hª MC 

 

  

https://meet.google.com/jex-kfjm-ooi?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/yxt-oumq-znx?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/yxt-oumq-znx?hs=122&authuser=0


Horari presencial/ telemàtic 2n Batx A 
meet.google.com/ghr-rpev-nkd                  
meet.google.com/rxj-bajh-qja 

Setmana 1 

Setmana 2 
 

  

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL/ 
TELEMÀTIC 

8.30-
9.25 

Anglès  Castellà  Biologia/Tecnolog
ia 

9.25-
10.20 

Física/Biologia H. Tutoria Matemàtiques Matemàtiques Química/Dibuix T. 

10.20-
11.15 

H. Filosofia  Física/Biologia H Química/Dibuix T. Història 

11.15-
11.45 

     

11.45-
12.40 

Matemàtiques  Història Biologia/Tecnologi
a 

Anglès 

12.40-
13.35 

Biologia/Tecnologi
a 

Castellà Química/Dibuix T. H. Filosofia Català 

13.35-
14.30 

Història Física/Foes Català   

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC/PRES
ENCIAL 

8.30-
9.25 

 Biologia/Tecnolog
ia 

Castellà Anglès  

9.25-
10.20 

Física/Biologia H. Tutoria Matemàtiques Matemàtiques Química/Dibuix T. 

10.20-
11.15 

 Matemàtiques  Química/Dibuix T. Història 

11.15-
11.45 

     

11.45-
12.40 

 Química/Dibuix T.  Biologia/Tecnologi
a 

Anglès 

12.40-
13.35 

Biologia/Tecnologi
a 

Castellà  H. Filosofia Català 

13.35-
14.30 

Història Física/Foes Català Física/Foes H. Filosofia 
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Horari presencial/telemàtic 2n Batx B 
meet.google.com/svx-uqsc-aio  
meet.google.com/jbf-wyag-kyj 

Setmana 1 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC/PRES
ENCIAL 

8.30-
9.25 

Castellà Anglès  Economia/Llatí Anglès 

9.25-
10.20 

Hª Filosofia Història de l'Art Mates/Grec Castellà Geografia 

10.20-
11.15 

 Català Geografia Història  

11.15-
11.45 

     

11.45-
12.40 

Català Història Economia/Llatí Geografia Hª Filosofia 

12.40-
13.35 

 Història de l'Art  Història de l'Art Història 

13.35-
14.30 

Mates/Grec Economia/ Llatí  Mates/Grec Tutoria 

Setmana 2 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL TELEMÀTIC PRESENCIAL/TELE
MÀTIC 

8.30-
9.25 

Castellà  Història de l'Art  Anglès 

9.25-
10.20 

Hª Filosofia Història de l'Art Mates/Grec Castellà Geografia 

10.20-
11.15 

Economia/Llatí Català Geografia  Mates/Grec 

11.15-
11.45 

     

11.45-
12.40 

Català Història Economia/Llatí   

12.40-
13.35 

Geografia  Hª Filosofia Història de l'Art Història 

13.35-
14.30 

Mates/Grec Economia/ Llatí Anglès  Tutoria 

 

 

https://meet.google.com/svx-uqsc-aio?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/jbf-wyag-kyj?hs=122&authuser=0

