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1. Introducció

Aquest pla dona resposta a l’organització del centre pel proper curs. 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. Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant això,
aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del context epidemiològic i dels avenços
en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup.

2. Balanç del curs 2020-2021

Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d’Educació i Salut van aplicar amb
eficàcia un seguit de protocols, que han donat com a resultat un balanç molt positiu de l’impacte
que ha tingut la covid-19 als centres educatius.

El curs escolar 2020-2021 va començar amb el 100 % de presencialitat en totes les seves etapes
educatives i va acabar de la mateixa manera. La plena presencialitat només ha estat reduïda
parcialment en l’etapa post obligatòria, entre els mesos de novembre i abril i quan algun grup ha
estat confinat. Tot seguit les dades del centre:

CONFINAMENT GRUPS  PER CASOS POSITIUS

12-10-21 2C  ESO

Durant el període que els alumnes han estat confinats (10
dies aproximadament desde cada contacte amb el cas
positiu), han continuat l'activitat lectiva durant la
quarantena de forma on-line seguint les instruccions del
tutor i de l’equip docent  via correu electrònic.

Les classes s’han fet de forma virtual amb videoconferències
diàries amb el meet i amb activitats en el moddle i
classroom.

23-10-21 4B ESO

25-10-21 4C  ESO

02-11-21 4D ESO

03-11-21 3A ESO

08-11-21 3A ESO

21-01-21 4A ESO

11-02-21 4A ESO

15-02-21 4C  ESO

11-03-21 4C  ESO

16-04-21 1B Batx

21-04-21 1B Batx

10-05-21 1A ESO

NO PRESENCIALITAT  (MESURES ORGANITZATIVES EXTRAORDINÀRIES)

A partir 30-10-21 Batxillerat Mesures 50% presencialitat (dies i grups alterns)

A partir 19-02-21 Batxillerat Mesures 80% presencialitat (dies i grups  alterns)

A partir 26-04-21 Batxillerat Retorn a 100% presencialitat

Quan no hi hagut presència al centre, l’activitat lectiva ha estat del 100 % amb classes virtuals
amb videoconferències diàries  amb el meet i amb activitats en el moddle i classroom.



3. Organització de  grups estables i espais

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, ventilarà  i
desinfectarà l’espai.

Els alumnes seran sempre els mateixos.

ESPAIS

De forma excepcional, si l'ocupació dels
espais del centre ho permet,
es poden utilitzar les diferents aules
específiques: els laboratoris, les aules
tallers, música, dibuix, etc.

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:  4 grups amb diversos itineraris

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.



Grups estables i espais que es mantindran durant tot el curs 2021-22.

CURS
NIVELL
GRUP

NOMBRE
D’ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

Graella
equips

docents

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
educativa

que intervé
puntualment

en aquest
grup

ESPAI
estable

d’aquest
grup

(Veure
espais als

plànol)

1r ESO 90 PLANTA 1

1A ESO 23 3

1B ESO 22 2

1C ESO 22 1

1D ESO 23 3  (PB)

2n ESO 90 PLANTA 1

2A ESO 22 6

2B ESO 25 5

2C ESO 22 4

2D ESO 21 7

3r ESO 90 PLANTA 2

3A ESO 25 3

3B ESO 22 4

3C ESO 22 7

3D ESO 21 8

4t ESO 95 PLANTA 2

4A ESO 28 1

4B ESO 27 2

4C ESO 28 9

4D  AO 12 6  (PB)

1r  BATX 70 PLANTA 0

1A BATX 32 10

1B BATX 38 9

2n BATX 60 PLANTA 0

2A BATX 27 8

2B BATX 33 7



EQUIPS DOCENTS

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1r i 2n BATX

COOR X. Albentosa

1r A

Cristina Riera

2n D

A. Menéndez

3r B

Enrique Castillo

4t C

Marta Ferrando

1 Batx A

TUT M.Mulero
1r B

J. de Arriba
1r C

Niev. Algado
1r D

Miguel Á. Cerdà
2n A

Javier Corral
2n B

Mireia Murillo
2n C

Virgi. Iglesias
3r A

Mòn. García
3r C

Mari Toro
3r D

Laia Paz
4t A

Laly Sánchez
4t B

Amanda Mengod
4t D

Eulàlia Arbòs
1 Batx B

Teresa Vila
2 Batx A

Juan Carlos García
2 Batx B

PROF Neus Casañ

Mó.  Rodríguez

Vict. Fernández

Josep M  Felip

Anna López

Mercè Marimón

Mireia Barbero

Patrícia Rius

Cristina Suela

Jordi Molina

Marc Cerdò

María Callén

Eduardo Herranz

José Parrón

Graciel·la Monés

Laura Aráez

Joan Puig

Juan Carlos García

Guillem Ribé

Isabel López

Marta Moreno

Maite Baquedano

Xavi Ràfols

Plácido Fernández

Neus Foix

Salomé Andrés

4. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat

Al nostre centre l’atenció a la diversitat sempre ha estat un dels motors fonamentals. Fins abans de
la pandèmia 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 21- 22 a l’igual que el passat 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 podria ajudar a
millorar la gestió tutorial i a fer un seguiment més personalitzat de l’alumnat, especialment dels
alumnes més vulnerables.

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 del departament d’orientació, 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 i 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

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.  
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.



5. Organització de les entrades i sortides

PLÀNOLS DELS ACCESSOS I ESPAIS

*



El 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.

Es divideixen 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 seguint el recorregut dins el centre.

CURS NIVELL
GRUP

ACCÉS
(Veure plànols)

INTERVAL D’ENTRADA I SORTIDA
(Esglaonament)

1r ESO  A-B-C-D P.PRINCIPAL 1
L’entrada es farà per grups i portes diferenciades de
manera esglaonada, començant el grup A i acabant
el D.

2n ESO  A-B-C-D ACCÉS  PATI 2 (4)
3r ESO  A-B-C-D ACCÉS  PATI 3 (4)
4t ESO  A-B-C P.PRINCIPAL 1 (2)
4tESO  D   AO P.PRINCIPAL 1
1r BATX   A-B ACCÉS PATI 5
2n BATX  A-B ACCÉS PATI 6

El professorat que imparteix classe al grup a primera hora serà l’encarregat de recollir els seus
alumnes a l’entrada del centre a la porta   corresponent i acompanyar-los a la seva aula.

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 hauran
de portar sempre la mascareta a banda de procurar mantenir la distància de seguretat.

6. Organització de l’espai d’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.

La sortida al pati serà esglaonada per grups a l’igual que les entrades al centre. L’hora d’esbarjo
serà des de les 10:45 a les 11:15h.
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.
Els alumnes de batxillerat podran sortir del recinte escolar.

A l’espai del pati es permetrà la interacció de diferents grups de convivència estable, si es fa ús de
la mascareta.



7. 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 pot resultar 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
utilitzem 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.

8. Pla de neteja i higiene

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:

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 i fregat de les zones comunes i les aules amb màquina .
Desinfecció amb aigua i lleixiu de tots els espais de cada planta, de forma rotatòria:  Planta baixa
- 1r pis - 2n pis - Planta baixa



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.

Distància de seguretat de 1’5m. La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais
tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de
seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin
un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 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.

9. Concrecions per a  l’ESO

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament

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.
Els tutors i les tutores hi juguen un paper fonamental, ja que en el cas de confinament són els
referents més directes pels alumnes i les famílies. Per aquest motiu, en el nostre pla s’han baixat
les ràtios i s’ha 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 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
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.

- - - -

Extraescolars

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.

ACTIVITAT NOMBRE
ALUMNES

GRUPS DELS QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

PROFESSIONAL
RESPONSABLE

ESPAI ON ES
REALITZA
L’ACTIVITAT



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.

10. 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

10. 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

NORMALMENT
Videoconferència
MEET
Inici i final de curs
PRESENCIAL

Mínim 1 Trimestral

Consell Escolar Retiment
de comptes

Videoconferència
MEET o
Presencial

Mínim 1 Trimestral

12. 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   i a inspecció
Comunicació  al Gestor COVID i al servei de vigilància epidemiològica.
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’introduiran  en l’aplicació TRAÇACOVID i es comunicaran a la
GESTORA COVID del centre.



13. 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.


