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ANNEXOS

ANNEX 1: Resum de les normes del Pla d'organització per als alumnes
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1. Introducció

Aquest Pla pretén establir les bases de l’Institut Fontanelles per fer front a la pandèmia

actual de la COVID-19 i desenvolupar un curs amb les màximes garanties, buscant l’equilibri

entre la protecció de la salut de les persones del centre, la correcta gestió de la pandèmia i

el dret de tots els alumnes a una educació de qualitat.

Després de tot el curs anterior i les noves instruccions de les autoritats educatives i

sanitàries, aquest document es tracta d’un document viu que s’adaptarà en cada moment a

les noves instruccions que puguin arribar durant el curs.21-22.

Com a norma general, es pot establir que els principis bàsics en els quals s'ha de treballar

quan comenci el curs són:

● Limitar els contactes de cada grup dins del centre. Només es realitzaran els

desplaçaments estrictament necessaris.

● Ús eficaç de la màscara en els espais que les autoritats sanitàries i educatives ho

determinin.

● Extremar la ventilació d'espais (s’'aconsella la ventilació natural).

● Extremar la higiene de mans, tant de l’alumnat com del professorat.

● Adequada gestió dels possibles casos. Al primer símptoma, cal quedar-se a casa.

El marc normatiu que s’ha seguit per a la redacció d’aquestes instruccions és el següent:

● Documents per a l’organització i la gestió de centres curs 2021-22 dels centres

educatius de Catalunya, publicat per la Secretaria de Polítiques Educatives del

Departament d’Educació.

● Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de la

pandèmia per COVID-19 de maig de 2021, publicat pel Departament d’Educació i

el Departament de Salut i la seva actualització del setembre de 2021.

Totes les mesures proposades en el Pla seran vigents al llarg del curs escolar i podran ser

adaptades, si es canvia el context epidemiològic i noves instruccions i normativa.
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2.  Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Grups
1r d’ESO Alumnes

Espais

Estable Temporal

1r ESO A 20 Aula 113 EF (Dc i Dv  A023)
EV( Dts, Dv A216)

1r ESO B 23 Aula 111 EF (Dts A023, Dc A023F)
EV(Dv A216)

1r ESO C 23 Aula 110 EF (Dts A023, Dv A023F)
EV( Dj i Dv A216)

1r ESO D 24 Aula 109 EF (Dcl i Dv A023)
EV(Dts i Dc A216

Grups
2n d’ESO Alumnes

Espais

Estable Temporal

2n ESO A 24 Aula 207 EF (Dll i Dj  A023)
EV (Dll i Dv  A216)

2n ESO B 24 Aula 204 EF (Dc i Dv A023F)
EV (Dll A216)

2n ESO C 24 Aula 203
EF (Dts i Dv A023F)
EV (Dll i Dj A216)
Optativa de EF (A023F)

2n ESO D 24 Aula 202
EF (Dll A023, Dc A023F)
EV (Dc i Dj A216)
Optativa de TE (Taller A114)

2n ESO E 24 Aula 211 EF (Dll i Dj A023)
EV (Dc A216)

Grups
3r d’ESO Alumnes

Espais

Estable Temporal

3r ESO A 26 Aula 215

BG (Dll A107)
TE (Dll A114)
FQ (Dts A106)
EF (Dc i Dv A023)

3r ESO B 26 Aula 214
BG (Dj i Dv A107)
TE (Dj i Dv A114)
FQ (Dll A106)
EF (Dll A023F i Dj A023)
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3r ESO C 27 Aula 213
BG (Dll A107)
TE (Dll A114)
FQ (Dj A106)
EF (Dll i Dc A023)

3r ESO D 25 Aula 212
BG ( Dc A107)
TE ( Dc A114)
FQ ( Dj A106)
EF ( Dts A023 i Dj A023F)

ACD 12 Aula 104
BG ( Dj A107)
TE ( Dts i Dc A114)
EF (Dll i Dj A023)
Optativa (Dll i Dc Ahort)

Grups
4t d’ESO Alumnes

Espais

Estable Temporal

4t ESO A 20 Aula 102 EF (Dc 023, Dv A023) A.Dibuix
(A216)

4t ESO B 19 Aula 026 EF (Dll A023F, Dc A023)

4t ESO C 20 Aula 027
EF (Dts A023 i Dv A023B)
BG (Dts, Dc i Dv A107)
FQ (Dll, Dts i Dc A027)

4t ESO D 20 Aula 112
EF (Dc A023F, Dv A023)
CAAP (Dts, Dc, Dj A112, Dv
A106)
TE (Dts, Dc, Dj i Dv A208)

Amb el SIEI, el centre podrà atendre millor l’alumnat amb NEE més significatives dins del
principi d’inclusivitat. És a dir, dos professors a l’aula o professor més educadora dins de
l’aula.

Grups
Batxillerat

Alumne
s

Espais

Estable Temporal

1r BAT A 33 Biblioteca
005

EF (Dll A023, Dc A023B); A. de desd.
(A028), A. de desd. (A029); Lab BiG
(A107).

A.Dibuix
(216).

1r BAT B 29 Aula 012 EF (Dt A023F, Dj A023), A. de desd. 1
(A028), A. de desd. 2  (A029)

2n BAT A 22 Aula 024 Lab BiG (A107);
T. Tecno 2 (A208)

A.Dibuix
(216)

2n BAT B 27 Aula 025 A. de desdo 2 (A029)
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Amb aquesta organització, hem aconseguit:

● Reduir la ràtio d’alumnat ordinària dels grups de l’ESO.
● Recuperar en alguns cursos, alguns grups flexibles de llengua catalana, llengua

castellana, llengua anglesa i matemàtiques.
● Recuperar l’hora de taller de tecnologia i laboratoris de Física i Química i Biologia i

Geologia a 3r d’ESO.
● Desdoblar el CAAP i la tecnologia al grup de cicles de 4t d’ESO.

Tot l’alumnat d’un mateix grup classe a 1r, 2n i 3r d’ESO realitzarà la mateixa optativa pel
mateix motiu excepte els alumnes que han escollit la segona llengua estrangera, francès.

L’alumnat de l’Aula de Currículum Diversificat (projecte bianual de diversificació curricular
per a alumnat amb perill d’abandonament escolar) es mantindrà i realitzarà la Religió amb
l’alumnat de 4t d’ESO.

Activitats o matèries on alumnes de diferents grups estables treballen a la mateixa aula:

ACTIVITAT O
MATÈRIA ESO

GRUPS
ESTABLES DELS

QUALS
PROVENEN

DOCENT-AULA HORARI

Castellà grup flexible 1r ESO A
1r ESO B

Olga Suárez - Lab. de
matemàtiques (A105)

Dts i Dc 9:30 i Dj
12:00

Castellà grup flexible 1r ESO C
1r ESO D

Mercè Romero - Lab.
de matemàtiques
(A105)

Dll 12:00, Dj i Dv
9:30

Matemàtiques grup
flexible

1r ESO A
1r ESO B

Cori Ramirez
Iratxe Arteaga
Lab. de matemàtiques
(A105)

Dll 9:30 i Dv 8:30
Dc 14:00

Matemàtiques grup
flexible

1r ESO C
1r ESO D

Begoña Rivera - Lab.
de matemàtiques
(A105)

Dts 12:00, Dc 8:30
i Dj 13:00

Català grup flexible 2n ESO A
2n ESO B

Cori Pont. - A. desd. 5
(A201A)

Dll 12:00 a 13:00
Dts 13:00 a 14:00
Dj 9:30 a 10:30

Català grup flexible 2n ESO C
2n ESO D
2n ESO E

Montse Llaurador. - A.
desd. 5 (A201A)

Dts 14:00 a 15:00
Dc 13:00 a 14:00
Dv 9:30 a 10:30
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Anglès grup flexible 2n ESO A
2n ESO B

Anabel Poy - A. desd.
3 (A101A)

Dts 14:00 a 15:00
Dc 13:00 a 14:00
Dj 10:30 a 11:30
Dv 14:00 a 15:00

Anglès grup flexible 2n ESO C
2n ESO D
2n ESO E

Eva Mas.  - A. desd. 3
(A101A)

Dll 10:30 a 11:30
Dts 10:30 a 11:30
Dc 14:00 a 15:00
Dv 10:30 a 11:30

Català grup flexible 3r ESO A
3r ESO B

Rosa M Anguera.
Dts. Lab. de
matemàtiques (A105)
Dc i Dj. A. desd. 5
(A201A)

Dts 14:00 a 15:00
Dc 10:30 a 11:30
Dj 13:00 a 14:00

Català grup flexible 3r ESO C
3r ESO D

Sheila Garcia
Dll. i Dc - A. desd. 5
(A201A)
Dts Lab. de
matemàtiques (A105)

Dlls 8:30 a 9:30
Dts 13:00 a 14:00
Dc 8:30 a 9:30

Castellà grup flexible 3r ESO A
3r ESO B

Beatriz Cozar -  A.
desd. 5 (A201A)

Dll 9:30 a 10:30
Dc 12:00 a 13:00
Dv 12:00 a 13:00

Castellà grup flexible 3r ESO C
3r ESO D

Diana Domènech -
A. desd. 5 (A201A)

Dll 10:30 a 11:30
Dj 8:30 a 9:30
Dv 8:30 a 9:30

Programa + per
aprendre + :
Matemàtiques

Tots els grups de
2n d’ESO

Cori Ramírez i Noelia
Jiménez
Aula d’informàtica
(A209)

1 hora cada tres
setmanes
presencialment.
(Mensualment la
sessió presencial
s'alterna entre els
dts 10:30 a 11:30  i
dc 9:30 a 10:30)

Programa + per
aprendre + :
Humanitats

Tots els grups de 3r
d’ESO

Rosa Anguera i
Montserrat Alberich
Aula d’informàtica
(A209)

1 hora cada tres
setmanes
presencialment.
(Mensualment la
sessió presencial
s'alterna entre els
dc 13:00 a 14:00 i
dj 9:30 a 10:30 )

Religió catòlica

1r ESO A i D

Maria Montlleó
Aula desdoblament 4

Dts 14:00 a 15:00

2n ESO A i E Div. 12:00 a 13:00
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(A 201B)3r ESO A i D Dts. 10:30 a 11:30

4t d’ESO C, D i
ACD

Dts. 9:30 a 10:30

Francès 1r ESO A, B, C i D Maria del Mar Andreu
Lab. de matemàtiques
(A105)

Dll 10:30 a 11:30

2n ESO A, B, C, D i
E

Maria del Mar Andreu.
Lab. de matemàtiques
(A105)

Dj 14:00 a 15:00

3r ESO A, B, C i D Maria del Mar Andreu.
A. desd. 5 (A201A)

Dts 9:30 a 10:30
Dj 12:00 a 13:00

4t d’ESO A, B, C i
D.

Maria del Mar Andreu.
A102

Dll 12:00 a 13:00
Dts 10:30 a 11:30
Dj 9:30 a 10:30

Tecnologia 4t d’ESO A, B, C i
D.

Diana Salvadó. A026 Dll 12:00 a 13:00
Dts 10:30 a 11:30
Dj 9:30 a 10:30

Visual i plàstica 4t d’ESO A, B, C i
D.

Xavi Riba
Aula de dibuix (A216)

Dll 12:00 a 13:00
Dts 10:30 a 11:30
Dj 9:30 a 10:30

Informàtica 4t d’ESO A, B, C i
D.

Xavi Huguet. A112 Dll 12:00 a 13:00
Dts 10:30 a 11:30
Dj 9:30 a 10:30

Filosofia 4t d’ESO A, B, C i
D

Carmina Peiró. A027 Dll 12:00 a 13:00
Dts 10:30 a 11:30
Dj 9:30 a 10:30

Ràdio Alguns alumnes de
l’ESO

Sheila Garcia
Aula RAF(210)

1 hora al mes (Dic.
10:30 a 11:30)

ACTIVITAT O
MATÈRIA
Batxillerat

GRUPS ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN

DOCENT - AULA HORARI

Psicologia -
Sociologia

1r Bat A i 1r Bat B Carmina Peiró
A012

Dts 12:00 a 13:00
Dc 12:00 a 13:00
Dj 12:00 a 13:00
Dv 9:30  a 10:30

Química 1 1r Bat A i 1r Bat B Àngel Gisbert
Biblioteca (A005)

Dts 12:00 a 13:00
Dc 12:00 a 13:00
Dj 12:00 a 13:00
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Dv 9:30  a 10:30

Dibuix Tècnic 1 1r Bat A i 1r Bat B Xavi Huguet
Aula de dibuix
(A216)

Dts 12:00 a 13:00
Dc 12:00 a 13:00
Dj 12:00 a 13:00
Dv 9:30  a 10:30

Història de l’art 2n Bat A i 2n Bat B Gemma Boix
A025

Dll 13:00 a 14:00
Dts 8:30 a 9:30
Dc 13:00 a 14:00
Dj 8:30 a 9:30

Química 2 2n Bat A i 2n Bat B Justo Lozano.
A024

Dll 13:00 a 14:00
Dts 8:30 a 9:30
Dc 13:00 a 14:00
Dj 8:30 a 9:30

Dibuix Tècnic 2 2n Bat A i 2n Bat B Xavi Riba
Aula de dibuix
(A216)

Dll 13:00 a 14:00
Dts 8:30 a 9:30
Dc 13:00 a 14:00
Dj 8:30 a 9:30

3. Organització de les entrades i sortides. Circulació de l’alumnat.

S’estableixen tres línies d’entrades i sortides:

● Una línea d’accés directa als mòduls prefabricats per les portes A i C. (aules de 2n
de Batxillerat i 4t d’ESO B i C)

● Una línea d’accés a les aules de 1r de Batxillerat, 1r d’ESO i 4t A i 4t D, despatxos,
departaments i sala de reunions per la porta A i escala principal (E1)

● Una línea d’accés a les aules de 2n i 3r d’ESO per la porta d’accés B i escala
d’emergència (E2) fins a la segona planta.

Cada alumne utilitzarà la línea que el porti al seu grup estable.

Les entrades i sortides seran esglaonades. Els autobusos arribaran entre les 8:30 i 8:35 i la
sortida serà entre les 14:55 i les 15 h.

Els alumnes sempre s’hauran de mantenir dins de l’aula del grup estable.

Quan un grup d’alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO quan hagin d’anar a fer una activitat fora de la
seva aula (religió catòlica, grups flexibles, educació física,...) el professorat anirà a buscar el
grup d’alumnes a l’aula i l’acompanyarà a l’aula on realitzarà l’activitat. També quan finalitzi
l’activitat el professorat l’acompanyarà a l’aula.

A 4t d’ESO i batxillerat no caldrà que el grup d’alumnes sigui acompanyat pel professor o
professora. Tot i això, l’alumnat haurà de tenir màxima cura de no barrejar-se amb altres
grups estables ni generar aglomeracions especialment quan estigui dins de l’edifici.
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6. Organització de l’espai d’esbarjo

L’hora de l’esbarjo serà de 11:30 h a 12 h.
Els alumnes de l’ESO per sortir i entrar del pati aniran acompanyats del professorat que
correspon a l’hora de classe.

L’esmorzar a l’ESO es realitzarà sota el control del professorat de la tercera hora lectiva del
dia, de 11:15 h i 11:30 h. L’esmorzar es realitzarà en una zona del pati assignada
prèviament, sempre sota la vigilància del professorat.

Els alumnes de 1r d’ESO estaran en quatre punts assignats a les columnes dels porxos, els
5 grups de 2n d’ESO davant de l’edifici i de les aules prefabricades de 2n de Batxillerat, 4t
d’ESO B i C davant de les seves aules prefabricades, 3r d’ESO i ACD, a les graderies de la
pista de bàsquet i 4t A i 4t D a les graderies de la pista de futbol. No es podran utilitzar les
taules de picnic durant aquests 15 minuts d’esmorzar.

Per tornar a l’aula de manera esglaonada, a les 12 h, l’alumnat de l’ESO es situaran en
diferents parts del pati assignats. El professorat de la 4a hora lectiva els anirà a buscar i
aniran cap a la classe de manera esglaonada:

● Els alumnes de 2n i 3r d’ESO per la porta d’emergència , escales d’emergència
(E2) i al segon pis.

● La resta de grups d’alumnes de 1r i 4t d’ESO del primer pis per la porta principal i
escales principals (E1).

En els moviments dels grups estables, el professorat haurà de vetllar perquè hi hagi
distanciament entre ells.
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Els alumnes de Batxillerat podran dirigir-se directament a les seves aules sense
l’acompanyament del professorat.

En cas de pluja, els alumnes es quedaran i esmorzaran a l’aula.

7. Relació amb la comunitat educativa

Les reunions amb les famílies de l’inici de curs es realitzaran de manera telemàtica.

El seguiment individual amb les famílies, es farà presencialment, per telèfon o
telemàticament (preferentment, per videoconferència, excepcionalment utilitzarem el correu
electrònic). En el cas de fer una trobada presencial, es realitzarà mantenint tots els protocols
de seguretat que marquin les autoritats sanitàries.

Les famílies sempre hauran de demanar cita prèvia per poder-se entrevistar amb el
professorat del centre i l’equip directiu.

L’horari de secretaria serà de dilluns a divendres de 9 h a 11:15 h i de 12:15 h a 14 h,
sempre amb cita prèvia.

El centre es comunicarà amb les famílies per correu electrònic a partir de l’adreça
avisos@insfontanelles.cat i del portal iEduca. Quan sigui necessari omplir formularis,
s’enviarà al correu electrònic corporatiu de l’alumnat @insfontanelles.cat

8. Cantina

L’espai de la cantina estarà tancat per a l’alumnat en general i només el podrà utilitzar el
professorat en les seves hores lliures i l’alumnat de 2n de batxillerat que estudia matèries
soltes.

El servei de cantina podrà ser utilitzat per tot l’alumnat. El responsable de la cantina passarà
per les aules d’ESO una hora abans del pati.

L’alumnat de batxillerat el trobarà a la sortida del centre al porxo exterior d’entrada al centre.

9. Pla de neteja

L’Institut Fontanelles té contractat el servei de neteja a Net-Vime Serveis de Manteniment i
Neteja, SL. Aquesta empresa ha realitzat un pla de neteja i desinfecció basat en les
recomanacions del Departament de Salut i adaptat als requisits particulars de l’Institut
Fontanelles, que trobareu a l’annex 1 d’aquest document.

Tot i això, dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb
l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, el
mateix alumnat col·laborarà en les actuacions de neteja i desinfecció de superfícies (taules i
cadires) i estris utilitzats.
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De caràcter general, l’alumnat desinfectarà la seva taula i cadira de grup estable cada matí
quan arribi al centre i també la seva taula i cadira quan hagi d’anar a una aula que no és del
seu grup estable.

10. Ventilació
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.

L’edifici disposa de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta ventilació ha de
ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé provocar fluxos
d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre si per tal que corri l’aire,
de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. Cal que
aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles.

Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui continuada,
cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15
minuts cada hora lectiva.

11. Transport

Es mantindran les mateixes línies de transport dels nostres alumnes. Per tal que les
entrades i les sortides siguin el més àgils possible i no generar aglomeracions, els horaris
del transport estan coordinats amb l’horari d’entrada i sortida.

A la pàgina web del centre, es publicaran els horaris de les línies d'autobús. Els autobusos
arribaran esglaonadament entre les 8:30 i 8:35 i la sortida serà entre les 14:55 i les 15 h.
S’han d’evitar les aglomeracions a les entrades i sortides. Especialment a l’arrida, no
descarregaran més de dos autobusos a la vegada.

12. Extraescolars

Les activitats extraescolars, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups
estables, caldrà fer-les aplicant les mesures de protecció que marquin les administracions
sanitàries i educatives. L’últim any no es va realitzar cap activitat extraescolar per part de
l’AMPA.

13. Activitats complementàries i sortides

S’haurà de vetllar perquè preferentment aquestes activitats es realitzin de manera
diferenciada amb tot el grup o subgrups del grup estable. En el cas que es barregin amb
alumnes d’altres centres o amb altres grups estables del nostre centre, caldrà mantenir el
màxim possible la distància de seguretat entre grups estables.

14. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern
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ÒRGANS FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT
TEMPORITZACIÓ

Equip directiu Presencial Dues per setmana

Consell de direcció Presencial Una per setmana

Reunió de tutors per nivell Presencial Una per setmana

Reunió de departament
didàctic

Presencial Una per setmana

CAD Presencial Una per setmana

Comissió pedagògica i
comissió social

presencial o
videoconferència

Mensual

Equips docents
extraordinaris/Preavaluacion
s i Juntes d’avaluació

presencial o
videoconferència

Dues al trimestre

Claustre de professorat presencial o
videoconferència

Mínim un al trimestre

En els espais de reunió i treball per al personal s’ha de mantenir el distanciament físic de
seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de la mascareta. S’ha de prestar especial atenció
a la ventilació correcta de l’espai.

El professorat d’educació secundària no forma part de cap grup estable per tant és obligatori
l’ús de mascareta dins del centre encara que estigui a l’exterior amb un grup estable.

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

S’aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o
simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu.

16. Pla de treball del centre educatiu en confinament

Es treballarà de forma 100% presencial en tots els ensenyaments obligatoris i
postobligatoris.

En el cas de confinament d’un grup estable o de tot el centre, el centre utilitzarà el Moodle i
el Classroom com a entorns virtuals d’aprenentatge.

A l’ESO els alumnes tindran un contacte amb el professorat de cada matèria en horari fix
una vegada per setmana. En aquesta sessió online es resoldran els dubtes i aclariments de
les feines encomanades, es faran les explicacions i s’encarregaran les noves tasques,
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sempre dins dels dos entorns virtuals d’aprenentatge del centre o de llibre digital de la
matèria, si en té.

Al Batxillerat, es mantindran les sessions diàries de classe, però amb una durada de 45
minuts.

Es vetllarà especialment pels casos d’alumnes vulnerables o amb greus dificultats de
connectivitat. En la mesura de les possibilitats, s’establirà el mitjà de comunicació (telèfon,
whatsapp, correu electrònic…) específic que permeti estar en contacte amb ells i minimitzar
l’escletxa digital.

Es mantindrà el contacte amb les famílies per correu electrònic, com a mínim una vegada
cada quinze dies.

En el cas d’un reducció de la presencialitat del batxillerat es realitzarà un 80% de
presencialitat com es va realitzar el curs 2020-2021.

En el cas de confinament parcial del grup o d’alumnes que han de fer quarentenes per ser
contactes estrets, el professorat seguirà la docència presencial amb l’alumnat que està al
centre. En l’ESO, el professorat haurà de facilitar els materials que es lliurin presencialment
per a l’alumnat que es trobi confinat a casa i mantenir el contacte i resoldre dubtes
mitjançant les plataformes Moodle o Classroom. En el Batxillerat es prioritzarà la modalitat
de formació de manera síncrona i amb videoconferències per mantenir el contacte
simultàniament.

17. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO

Les matèries optatives que es desenvoluparan a 1r, 2n i 3r de l’ESO seran la mateixa per a
tot el grup estable.
Només es barrejaran alumnes de diferents grups estables per a realitzar grups flexibles,
Francès, la religió catòlica i el programa més per aprendre més. En aquests casos s’haurà
de tenir més en compte i prioritzar la ventilació i la distància interpersonal.

Els grups de 4t d’ESO s’han organitzat per itineraris: un grup estable d’itinerari científic, un
grup estable d’itinerari humanístic, un grup mixt científic i humanístic i un grup estable
d’itinerari cicles. Només a la franja 3 (3 hores a la setmana: Filosofia, Tecnologia, Francès,
Visual i Plàstica, Informàtica) i a l’hora de Religió els alumnes estaran amb altres alumnes
d’altres grups estables.

18. Criteris d’organització dels grups de batxillerat

La confecció dels grups estables d’alumnat s’ha realitzat a partir del seu itinerari i, per tant,
de les matèries comunes d’opció que realitzaran.

Com a conseqüència d’aquesta organització, les optatives de les franges 1, 2 i 3 seran
grups o subgrups dels grups estables i seran també considerats grups estables.
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A les matèries optatives de la franja 4 (només 4 hores a la setmana) serà les úniques hores
on alumnes de diferents grups estables estiguin treballant a la mateixa aula.

19. Seguiment del pla

El consell de direcció i la comissió pedagògica realitzaran un seguiment d’aquest pla com a
mínim una vegada al mes i el consell escolar del centre una vegada al trimestre.

Possibles indicadors per l’avaluació:
● Percentatge d’alumnes que coneixen el pla.
● Percentatge de professorat que coneix el pla.
● Percentatge del PAS i PAE coneix el pla.
● Percentatge de famílies que coneixen el pla.
● Grau de compliment de les mesures de seguretat i higiene.
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ANNEX 1: Resum de les normes del Pla d'organització per als alumnes

RESUM DE LES NORMES DEL PLA D’ORGANITZACIÓ
CURS 2021-2022

NETEJA DE MANS
ÚS CORRECTE DE LA MASCARETA

DISTÀNCIA ENTRE GRUPS
VENTILACIÓ SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE

➢ Heu de venir cada dia al centre amb la mascareta posada i una bossa o
sobre de paper per guardar-la. També cal que porteu una mascareta de
recanvi, per si es trenca la que porteu, i un potet petit de gel hidroalcohòlic
d’ús individual.

➢ L’ús de la mascareta (ben col·locada i per damunt del nas, boca i barbeta) és
obligatori en tot el centre. Tant a l’exterior com a l’interior de l’edifici. El
professorat podrà autoritzar treure la mascareta quan estiguin realitzant una
activitat física intensa.

➢ Heu de portar una bossa o sobre de paper per poder-la guardar quan el
professorat us ho autoritzi: esmorzar o activitat física intensa.

➢ Al matí, quan entreu a l’edifici, abans i després d’esmorzar, al migdia quan
marxeu i cada vegada que sortiu i entreu a l’aula, neteja de mans.

➢ Abans de sortir de casa preneu-vos la temperatura i no vingueu a l’institut si
teniu algun dels símptomes relacionats amb la malaltia. De tota manera, us
prendrem la temperatura al centre, si creiem necessari fer-ho.

➢ A l’aula, tindreu un lloc assignat i sempre haureu de seure a la mateixa cadira
i treballar a la mateixa taula. Si el professorat us canvia de lloc, també haureu
de canviar la taula i la cadira de lloc, que portaran el vostre nom.

➢ Neteja de mans quan entreu i sortiu de l’aula.
➢ Quan entreu al matí a l’aula del vostre grup, haureu de desinfectar la vostra

taula i la vostra cadira. Després de la desinfecció, haureu de llençar el paper
a la paperera de pedal i netejar-vos, de nou, les mans.

➢ Està totalment prohibit sortir als passadissos o espais comuns sense permís
del professorat (també entre hores de classe), així com formar aglomeracions
dins i fora de l’aula.

➢ Totes les aules s’hauran de mantenir amb la màxima ventilació possible. Cal
mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre
10 i 15 minuts cada hora lectiva
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➢ Quan els alumnes de 1r, 2n, 3r d’ESO i ACD tingueu classe en una altra aula
que no sigui la vostra, el professorat vindrà a l’aula a buscar-vos. Tot el grup
estable haurà d’anar amb el professor/a, evitant creuar-se amb altres grups
estables als espais comuns. Els alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat realitzeu
aquests canvis d’aula sempre que sigui necessari de manera autònoma i
seguint aquests principis de separació amb altres grups estables.

➢ El dia que tingueu Educació Física, heu de venir al centre amb roba
esportiva. Porteu també una petita tovalloleta d'ús individual, desodorant en
format roll-on (prohibits els esprais) per eixugar-vos la suor generada, en el
cas d’activitat física intensa, i una altra samarreta per poder-vos canviar, si ho
creieu necessari.

➢ Quan entreu a una aula compartida amb altres grups estables, haureu de
desinfectar la vostra taula i la vostra cadira i quan sortiu, caldrà recollir-ho tot.
Com sempre, neteja de mans quan entreu i sortiu de l’aula.

➢ Cada grup estable tindrà assignat un vàter i una pica del lavabo d’alumnes de
la planta on està situat. S’utilitzarà aquest espai, sempre que sigui possible.

➢ Per tal d’evitar aglomeracions, no podeu anar al lavabo ni a primera hora de
classe ni a l’hora del pati ni a última.

➢ A les 11:15, el professorat us acompanyarà fins a la vostra zona assignada.
Allí us podreu treure la mascareta el temps imprescindible per esmorzar
(màxim 10 minuts), mantenint sempre la distància interpersonal. Després,
haureu de tornar-vos a col·locar la mascareta. Recordeu que abans i després
d’esmorzar, heu de netejar-vos les mans. El professorat us vindrà a recollir al
vostre espai assignat, quan acabi l’hora del pati, i us acompanyarà a la vostra
aula.

➢ De 11:30 a 12:00,, durant l’hora del pati a l’exterior s’haurà de portar sempre
la mascareta posada i no cal que el grup estable estigui sectoritzat. Els
alumnes podran barrejar-se entre els grups.

➢ A l’alumnat de batxillerat, haureu de mantenir la distància interpersonal molt
especialment quan estigueu esmorzant i la mascareta posada quan no
estigueu esmorzant.

➢ Heu de portar l'esmorzar, preferentment, en un recipient tancat tipus
“tupperware” que, per una part, protegeix el menjar i, per l’altra, evita que
estigui en contacte amb superfícies potencialment infectades (taula, bossa...)

➢ També heu de portar de casa una ampolla d’aigua marcada amb el vostre
nom i curs (prohibit el vidre) per poder-vos hidratar durant el dia.

➢ Està totalment prohibit compartir menjar o beguda.
➢ Tot i que l’espai de la cantina estarà tancat per a l’alumnat, hi haurà servei.

El responsable de la cantina passarà per les aules d’ESO l’hora anterior al
pati. L’alumnat de batxillerat trobarà la seva comanda a la sortida del centre,
al porxo exterior d’entrada.
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➢ Quan finalitzi el pati, el professorat us vindrà a buscar a la zona que tindreu
assigna al pati, per acompanyar-vos a la classe. Cal retornar a les aules de
manera esglaonada, mantenint sempre el distanciament amb els altres grups
estables.

➢ Quan finalitzi l’hora del pati, tornarà a la seva aula matenint distància amb
l'alumnat d’altres grups especialment quan no estiguin a l’exterior.

➢ No hi haurà encarregat de neteja de pati. Tot el grup és responsable de deixar
net l’espai assignat.

➢ Al final del dia, la sortida serà esglaonada. S’avisarà per megafonia l’alumnat
de cada poble, a mesura que els autobusos vagin arribant (entre les 14:55 h i
les 15 h). L’alumnat que no utilitzi l’autobús aquell dia sortirà a les 15 h i ha
d’evitar les aglomeracions a la porta del centre, sempre mantenint la distància
interpersonal i l’ús de la mascareta.

Totes aquestes normes organitzatives són degudes a l’emergència sanitària.
S’adaptaran, en cada moment, a la situació epidemiològica de la nostra zona

sanitària i a les instruccions de les administracions educativa i sanitària.

L’incompliment d’aquestes normes serà considerat com una actuació perjudicial
per a la salut, tipificada com a falta de disciplina dins de les NOFC del centre.
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