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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Justificació del Pla d’Organització de Centre per al curs 2020-21 
 
Degut a la situació de crisi sanitària a causa de la incidència del SARS-CoV-2, 
es fa necessària l’aplicació d’una sèrie de mesures a nivell escolar per garantir 
el funcionament del sistema educatiu. En aquest sentit, amb aquest Pla 
d’Organització de Centre es pretén establir l’equilibri entre la protecció de la 
salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i 
el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat, a través de tres línies 
d’actuació: 
 
a. Dissenyar mesures de protecció i traçabilitat per prevenir i tractar els casos 
de rebrots del COVID-19. 
 
b. Establir actuacions que garanteixin el dret a l’educació dels infants. 
 
c. Dissenyar mesures d’urgència alternatives en cas de nous confinaments. 
 
D’altra banda, cal garantir el dret de la comunitat educativa a estar informada 
de les actuacions que, en matèria educativa, s’adoptin en cada cas. 

 
1.2. Normativa 
 
Aquest Pla d’actuació es complementa amb els següents referents normatius: 
 

 Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques 
Educatives (30-6-2020) 

 Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 
la pandèmia (03-07-2020) 

 Document de Gestió de casos COVID-19 als centres educatius (09-09-
2020). 

 Nota sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19 (05-10-2020). 

 Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les 
activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars (05-10-2020). 

 RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i 
es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

1.3. Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents per la curs escolar 2020-21. 
Aquestes actuacions podran ser modificades si així ho estableix una normativa 
superior. 
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2. PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 
 

2.1. Organització del centre en una situació de pandèmia com l’actual 

 
2.1.1. Alumnat 

 
L’ensenyament serà presencial tant pels nivells d’ESO com pels nivells de Batxillerat tal com es 
recull a les Instruccions per al curs 2020-21 de la Secretaria de Polítiques Educatives. Amb els 
recursos del Centre, es garantirà que tots els alumnes puguin seguir el curs de manera 
presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i 
del professorat del centre o bé de la població. 
 
En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable 

existent. 
 
2.1.1.1. Pla d’acollida de l’alumnat 
 
a. Pla d’acollida dels alumnes de 1r d’ESO. Es farà al llarg de tres dies: 14, 15 i 16 de 

setembre de 2020. 
 

1r dia 

Grups d’alumnes: 7 

Horaris:  
- 09:00 a 10:30h.  Rebuda tutor/a. 
- 11:00 a 12:30h.  Activitats tutorials. 
- Accès a l’aula per dues entrades, amb intervals de 10 min. 
- Espais assenyalats i diferenciats a l’entrada per cursos. 
- Entrada dels alumnes en fila. 

Personal docent:  

- Tutors/es: atenció directa a alumnes.  

- Professorat de guàrdia: control d’entrades i sortides. 
2n dia 

Grups d’alumnes: 2+2+3 

Horaris:  
- 08:25 a 15:00h.  
- Accès a l’aula per dues entrades, amb intervals de 5 min. 
- Espais assenyalats i diferenciats a l’entrada per cursos. 
- Entrada dels alumnes en fila. 
- Activitats diferenciades per grups, organitzats 2+2+3, rotatives. 

Personal docent:  

- Tutors/es + professorat de l’ED: atenció directa a alumnes. 

-  Professorat de guàrdia: control d’entrades i sortides. 
3r dia 

Grups d’alumnes: 2+2+3 

Horaris:  
- 08:25 a 15:00h.  
- Accés a l’aula per dues entrades, amb intervals de 5 min. 
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- Espais assenyalats i diferenciats a l’entrada per cursos. 
- Entrada dels alumnes en fila. 
- Activitats diferenciades per grups, organitzats 2+2+3, rotatives. 

Personal docent:  

- Tutors/es + professorat de l’ED: atenció directa a alumnes. 

- Professorat de guàrdia: control d’entrades i sortides. 

 
 

b.  Pla d’acollida dels alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO: 14 de setembre de 2020 

 

2n, 3r i 4t d’ESO 

Grups d’alumnes: 6 (2n d’ESO); 5 (3r d’ESO) i 7 (4t d’ESO). 

Horaris:  
- 10:00h : 2n ESO; 11:00h: 3r ESO; 12:00h 4t d’ESO. 
- Accès a l’aula per dues entrades, amb intervals de 5 min. 
- Espais assenyalats i diferenciats a l’entrada per cursos. 
- Entrada dels alumnes en fila. 
- Activitats de tutoria. 

Personal docent:  

- Tutors/es: atenció directa a alumnes. 

- Professorat de guàrdia: control d’entrades i sortides 

 
 
c.  Pla d’acollida dels alumnes de 1r i 2n de Batxillerat: 14 de setembre de 2020 
 

1r i 2n de Batxillerat 

Grups d’alumnes: 3 (1r de Batx.); 3 (2n de Batx.). 

Horaris:  
- 13:00h (1r de Batx.); 14:00h (2n de Batx.).  
- Accés a l’aula per dues entrades, amb intervals de 5 min. 
- Espais assenyalats i diferenciats a l’entrada per cursos. 
- Entrada dels alumnes en fila. 
- Activitats de tutoria. 

Personal docent: 

 

- Tutors/es: atenció directa a alumnes. 
- Professorat de guàrdia: control d’entrades i sortides 

 

 
 

2.1.1.2. Organització dels grups estables 
 
a. Criteris 
 
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu, el centre 
organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora, l’Equip Docent i un espai 
referent. Aquest grup es mantindrà junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, 
tant a l’aula com al pati, de manera que sempre es relacionin els mateixos alumnes. A l’interior 
de l’edifici el grup ha d’ocupar el mateix espai fisic.  
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Formaran part d’aquest grup estable també altres docents o personal de suport educatiu. Aquests professionals sempre han de dur la mascareta. 
 
Els professionals dels Serveis Educatius (EAP, CRETIC...) que fan assessorament als centres i els professionals municipals podran entrar a les 
dependències del Centre i a les aules, però hauran de mantenir la distància física de seguretat recomanada (1.5 m), portar mascareta i aplicar les mesures 
d’higiene i prevenció.  
 
La distribució de l’alumnat dins l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar una distància interpersonal mínima d’1.5 metres, per la qual cosa, els 

alumnes es distribuiran en fileres al llarg de la classe (vid. Annex 1: Distribució alumnat dins el grup estable). 
 

 
b. Concrecions específiques per ESO i Batxillerat 
 

ESO BATXILLERAT 

- Grups heterogenis 
- Supressió de desdoblaments en benefici de grups estables de baixa ratio: entre 20 i 

25 alumnes. Creació de 31 grups en lloc de 25. 

- 1 optativa per grup estable de 1r a 3r d’ESO. 

- Agrupaments flexibles per SIEI i AA, però sense barrejar grups d’alumnes. 

- Creació d’itineraris a 4t d’ESO a partir de les matèries específiques amb el mínim 
de mobilitat per a l’alumnat. 

- Adequació del Servei Comunitari (CRENCO) a activitats que puguin desenvolupar-se 
dins les directrius establertes en aquest Pla d’Organització. 

- Grups estables a partir de les matèries comunes d'opció.  

- No desdoblaments a Ll. Catalana-Ll. Castellana ni a Anglès. 

- Desdoblaments imprescindibles a les matèries de modalitat que així ho 
requereixin per una ratio elevada. 

- Desdoblaments imprescindibles integrats per alumnat procedent de dos grups 
estables diferents.  
 
En aquests dos últims casos, s’haurà de mantenir la distància de seguretat, 
utilitzar mascareta sempre i netejar el mobiliari entre hores de classe.  
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b. Grups estables durant el curs 2020-2021 
 

NIVELL   GRUPS  ALUMNES PROFESSORAT 
ESTABLE1  

PERSONAL D’ATENCIÓ 
EDUCATIVA2  

PROFESSORAT D’ATENCIÓ EDUCATIVA QUE INTERVÉ 
PUNTUALMENT EN AQUEST GRUP3 

ESPAI ESTABLE ESPAI TEMPORAL 

 

 

 

 

1r ESO 

1r A 21 9   1   1 (SIEI=CV/AM) 0.5 Aula SIEI 

1r B 22 8     0.4  

1r C 21 9    1 (Reforç de Català=MM) 
  1 (AA=AF) 
  1 (RELIGIÓ=MM) 

0.3 2.11 
2.4 

2.11 

1r D 22 9   0-2  

1r E 21 8   0.1  

1r F 22 8    1 (AA=AF) 0.1 2.11 

1r G 21 7     0.9  

 

 

 

2n ESO 

2n A 25 8   1   1 (SIEI=CV/CM) 1.4 Aula SIEI 

2n B 25 8   1.5 2.11 

2n C 25 9    1 (Reforç de Castellà=MM) 
  3/5 (AA=AF) 
  1 (RELIGIÓ=MM) 

1.6 2.11 
2.4 

2.11 

2n D 25 8    1 (Reforç de Castellà=MM)    
  1 (RELIGIÓ=MM) 
  3/5 (AA=AF) 

1.7 2.11 
2.11 
2.4 

2n E 25 9   0.7  

2n F 25 8   0.8  

 

 

 

3r ESO 

3r A 24 9      1 (Reforç de Matem.=MF) 
  1 (Reforç de Català=TS) 
  1 (Reforç de Castellà=TS) 

1.8 2.11 
2.11 
2.11 

3r B 24 9     1.9  

3r C 24 9   1   1 (SIEI=CV/CM)  1.10 Aula SIEI 

3r D 24 9    1 (Reforç de Matem.=MF)   
  1 (Reforç de Català=TS) 
  1 (Reforç de Castellà=TS) 
  3/5 (AA =AF) 
  1 (RELIGIÓ=MM) 

1.1 2.11 
2.11 
2.11 
2.4 

2.11 

3r E 24 9   2.1  

                                                 
1 Cal posar el nom dels docents. 
2 Educadors EE, Aux d’EE, Auxiliar de conversa... 
3
`Professionals SIEI, AA... 
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4t ESO 

4t A 20 9       3/5 (AA=AF) 2.2 2.4 

4t B 20 9    3/5 (AA=AF) 2.10 2.4 

4t C 20 9   2.8  

4t D 20 9    1 (RELIGIÓ=MM) 2.7 2.11 

4t E 20 9   2.6  

4t F 20 9   1   1 (SIE=CV/AM) 2.5 Aula SIEI 

4t G 20 9      2 + 1 (PDC=MM/PA/RR) 

  3/5 (AA=AF) 
  3 (Pràctiques en empresa PDC) 

2.3 Biblioteca 
2.4 

Citilab de Cornellà de 
Llobregat 

NIVELL   GRUPS ALUMNES PROFESSORAT  

ESTABLE4  

PERSONAL D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA5  

ALTRES DOCENTS QUE INTERVENEN6 ESPAI ESTABLE ESPAI TEMPORAL 

 

 

 

1r Batx. 

1r 1 30 9  1h Física 1r 1 + 1r 2 (Grup A =DR/AP) 
 4h HMC 1r 1+ 1r 2 (Grup A =OR) 

2.12 Lab. FQ 
Aula Magna 

1r 2 28 9  1h BIO 1r 2 es desdobla amb QUIM (= DR/RR). 
 1h Física 1r 1+ 1r 2 (Grup B = AP/MF) 
 4h HMC 1r 1+ 1r 2 (Grup B= OR) 
 4h Lit. Catalana 1r 1+ 1r 2 (= LM) 
 4h Llatí (1r 2 + 1r 3=TS) 

 
1.2 

Lab. FQ 
Lab. FQ 

Aula Magna 
A. Espanyol 
Aula Magna 

1r 3 30 9   4h EC a 1r 1 +1r 2 + 1r 3 (=MP) 
 4h EOE a 1r 1+1r 2+1r 3 (=MJM) 

1.3  Aula Magna 
Aula Magna 

 

 

2n Batx. 

2n 1 27 9   4h Física 2n 1 + 2n 2 2.11 Aula Magna 

2n 2 25 9   1h BIO 2n 2 es desdobla amb QUIM. 2.12 Lab. FQ 

2n 3 30 9   4h EOE a 2n 1 + 2n 2 (Grup A=MJM) 
 4h EOE a 2n 3 (Grup B=MJM) 
 4h Història de l’Art a 2n 1+ 2n 2 (Grup A=CM) 
 4h Geografia a 2n 1+2n 3 

 
2.10 

A. Espanyol 
A. Magna 

A. Espanyol 
Aula Magna 

 

                                                 
4 Cal posar el nom dels docents. 
5 Educadors EE, Aux d’EE, Auxiliar de conversa... 
6
`Professionals SIEI, AA... o desdoblaments a Batx. 
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2.1.1.3. L’alumnat amb necessitat especifica de suport educatiu 

Tot i seguint sempre els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la 

pandèmia elaborat  pel Departament de Salut, les mesures universals, addicionals i 

intensives que farà el centre per atendre la diversitat de manera inclusiva el curs 2020-

21 es concretaran en: 

 

ESO 
Mesures universals Mesures addicionals Mesures intensives 

ATENCIÓ 
INDIVIDUALITZADA 

AULA D’ACOLLIDA PDC SIEI UEC 

- Amb caràcter general 
s’atendrà la diversitat 
dins el grup estable. 
- Alumnes amb especials 
dificultats 
d’aprenentatge seran 
atesos en 
desdoblaments 
d’optatives (1r i 3r 
d’ESO) o amb 
desdoblaments a Ll. 
Catalana i Llengua 
Castellana (2n i 3r 
d’ESO).   

- Els alumnes d’Aula 
d’Acollida seran atesos 
individualment, formant 
un grup flexible a cada 
nivell. 
- Aquests alumnes 
provindran només de 2 
grups estables a cada 
nivell. 
 

- El grup PDC estarà 
integrat dins un grup 
estable. 
-Les matèries curriculars 
globalitzades es faran 
en un grup de 
desdoblament estable. 
- Les pràctiques en 
empresa es faran en un 
únic espai: el Citilab de 
Cornellà de Llobregat, 
a través d’un projecte 
col·laboratiu amb 
aquesta institució. 

- Els alumnes SIEI 
formaran part d’un grup 
estable heterogeni. 
- Amb caràcter general, 
s’intentarà fer l’atenció 
individualitzada a 
alumnes dins el grup 
estable amb 2 
professors/es (auxiliar o 
docent SIEI + 
professor/a de l’AO). 
- Aquests/es alumnes 
podran formar un grup 
flexible amb el  
professorat de SIEI per 
fer activitats o projectes 
específics per a 
ells/elles.   

Els alumnes UEC són 
de docència 
compartida amb la 
Fundació El Llindar i 
duran a terme la 
docència que per a 
ells/elles s’estableixi 
entre el Centre i 
l’escola-taller. 
 

 
 

2.1.1.4. Relació amb les famílies 
 
Els procediments de comunicacio amb les famílies serán virtuals i es farà servir la modalitat 
més adient segons els casos. El/La tutor/a portarà el registre de les atencions fetes. 
 

REUNIONS PRESENCIALS VIRTUALS 
CONSELL ESCOLAR 
 

… Vídeo conferencia Meet. 

REUNIÓ D’INICI DE 
CURS 
 

… Vídeo conferencia Meet. 

TUTORIA INDIVIDUAL 
 

Només en casos excepcionals, el/la 
tutor/a farà tutoria individual 
presencial amb cita prèvia. 

S’optarà per la modalitat més adient, 
segons els casos: 
- A través de la plataforma 
DINANTIA.. 
- Per correu electrònic. 
- Per telèfon. 

EAP Només en casos excepcionals, l’EAP 
farà atenció individual a famílies 
presencial i sempre amb cita prèvia. 

S’optarà per la modalitat més adient, 
segons els casos: 
- Per correu electrònic. 
- Per telèfon. 

 

 
2.1.2. Personal del centre 
 
El Servei Sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la titularitat del centre 
avaluarà la presencia de personal treballador especialment sensible a la COVID19, en el marc 
de referencia vigent a cada moment i, en base a aquest coneixement, establirà, si s’escau, 
mesures especifiques de protecció o adequació del lloc de treball. 
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En situació de “no risc”, els/les treballadors/es del Centre hauran de desenvolupar la seva tasca 
presencialment seguint les instruccions i recomanacions de les autoritats sanitàries i del 
Departament d’Educació. 

 
2.1.2.1. Professorat 
 
El professorat del Centre desenvoluparà la seva tasca docent seguint les Instruccions per al 
curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives de 30 de juny de 2020, el  Pla 
d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia  de 3 de 
juliol de 2020, el document de Gestió de casos COVID-19 als centres educatius  de  9 de 
setembre de 2020 i les mesures organitzatives preses per la direcció de Centre en el present 
document. 

 

Reunions dels òrgans unipersonals i col・lectius de coordinació i govern 

 
A totes les reunions dels òrgans unipersonals i col・ lectius de coordinació i govern es 

prioritzaran les reunions virtuals, tret d’aquelles que es facin amb professorat del centre i que 
els seus membres siguin menys de 10. En les reunions presencials serà obligatori l’ús de 
mascareta, mantenir la distancia de seguretat mínima d’ 1.5m i fer una neteja de l’espai abans 
de la trobada. 

 

REUNIONS FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ PRESENCIALS VIRTUALS  
Consell Escolar Planificació … Videoconferència Meet. 2h / trimestral 

Equip Directiu Planificació X  2h  /  setmana 

Coordinació general  X  1h /setmana 

Claustre Planificació  Videoconferència Meet. 2h / trimestral 

CAD … EAP + Professionals 
del centre educatiu. 

EAP / Professionals del 
centre educatiu + 
Professionals externs 
(assistents socials, 
educadors socials, 
responsable de l’hospital 
de dia, professional del 
CSMIJ…) 

2h / setmana 

Equips docents ESO Coordinació ... Videoconferència Meet 1h / cada 15 
dies 

Departaments i 
Seminaris 

Coordinació i 
planificació 

X ... 1h / mensual 

Equips docents de 
Batxillerat 

Coordinació ... Videoconferència Meet 1h / mensual 

Tutors d’ESO i Batx. Coordinació i 
planificació 

... Videoconferència Meet 1h / mensual 

Tutors de nivell Coordinació i 

planificació 

... Videoconferència Meet 1h / cada 15 

dies 

Coordinació Primària 
-Secundària 

Coordinació i 
planificació 

... Videoconferència Meet  2h / mensual 

Projectes Erasmus 
Plus K1 i K2 

Coordinació ... Videoconferència Meet 1h / cada 
quinze diesl 

 

 

2.1.2.2. Personal d’atenció educativa 
 
El personal d’atenció educativa seguirà les normes del Centre en matèria de prevenció i salut 
davant el COVID-19, els protocols d’actuació per gestionar casos COVID-19 al Centre i les 
mesures organitzatives de l’Institut desenvolupades amb motiu de la pandèmia actual. 
 
L’empresa de la qual depengui el/la vetllador/a serà l’encarregada de facilitar el material EPI 
al/a la treballador/a. 



Pla d’actuació per al curs 2020-2021 

6 d’octubre de 2020 

 

13 

 
2.1.2.3. Personal d’administració i serveis 
 
Han de desenvolupar la seva feina habitual amb les mesures de protecció obligatòries 
recollides al  Pla de actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandemia de 3 de juliol de 2020: 
 
- Ús de mascareta PPF2. 
- Pantalla de protecció. 
- Distància de seguretat mínima de 1.5m. 
- Neteja de mans freqüent. 

 

 

2.1.2.4. Organització d’horaris en situació de pandèmia com l’actual  

 

a. D’alumnes (vid. Annex 2: Horaris grups) 

b. Dels professionals (vid. Annex 3: Horaris professorat) 

 
 

2.1.3. Espais 

 

2.1.3.1. Espais docents per a grups estables  
 
El fet d’haver dissenyat una organització del centre que ha donat prioritat a la baixada de la 
ratio del grup classe i a la consolidació de grups estables ha fet que aquests s’incrementin i 
passin de 25 a 31 grups. Aquesta situació comporta el fet d’habilitar noves aules i de 
reestructurar les ja existents. 
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Mapa dels grups estables del curs 2020-21 
 
 

 
 
 
 

2.1.3.2. Altres aules/espais específics 
 
L’Institut disposa dels següents espais  específics per fer activitats concretes i per fer desdoblaments : 
 
- Taller de Tecnologia 
- Laboratoris de Física i Química i de Biologia 
- Aula de Càlcul 
- Aula d’Espanyol 
- Aula d’Acollida 
- Aula SIEI 
- Aula d’Informàtica 
- Gimnàs/Sala Actes 
- Hort 
- Biblioteca 
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L’accés a aquests espais és restringit. Per fer-ne ús s’han de seguir els protocols d’ús 
establerts per aquests espais  
 
- Cada grup procedirà a la neteja i desinfecció de l’espai abans d’entrar i de sortir de l’aula. 
- S’ha de garantir el rentat de mans previ i posterior a l’ús.  
- Se n’ha de garantir la ventilació, neteja i desinfecció entre els diferents usos.  
- Cal mantenir la distància física de seguretat entre persones  a més de fer ús de la mascareta.  
- No es poden intercanviar estris ni aparells electrònics entre alumnes. 
 

a) Concrecions del Departament d’Educació Física 
 
- Les activitats esportives es faran a l’aire lliure, a l’espai dels patis.  
- Els/les alumnes duran mascareta i, sempre que sigui possible,  mantindran la distància de 
seguretat interpersonal (=1.5m). 
- Els vestidors s’utilitzaran per torns per evitar aglomeracions d’alumnes. 
- Els grups d’Educació Física seran grups estables. 
- Els alumnes hauran de dur una bossa amb una ampolla d’aigua, samarreta per canviar-se, 
sabó, una tovallola i gel hidroalcohòlic. 
- Els materials es netejaran en acabar cada classe.  
- En iniciar i acabar cada classe es farà rentat de mans amb hidrogel. 
 

b) Concrecions pel servei de Biblioteca  
 
La Biblioteca de l’Institut no donarà servei presencial aquest curs 2020-21, però mantindrà el 
servei de préstec que s’haurà de gestionar a través de la pàgina web del Centre. 
 

 
2.1.3.3. Patis 
 
El Centre disposa de 3 espais que poden ser destinats a esbarjo al Centre, la qual cosa permet 
sectoritzar els grups estables i fer una única estona d’esbarjo, evitant la realització de torns. No 
obstant això, caldrà seguir les següents normes: 

 
a) ESO 
 
-  Els/Les alumnes hauran d’accedir als patis seguint el recorregut marcat al plànol de fluxos de 
circulació dins el Centre (vid. plànol de fluxos d’entrades i sortides i circulació dins el centre, 
punt    ). 
 
- Cada nivell romandrà junt i els alumnes s’han de relacionar amb els companys del seu grup 
estable. Però atès que l’espai es comú per a tot el nivell educatiu i que al pati hi haurà diferents 
grups estables, si els alumnes de diferents grups estables es relacionen entre ells hauran de 
fer-lo en grups petits (no més de 5 alumnes), deixant la distancia interpersonal de 1’5 m i fent 
servir l’ús de mascaretes.  
 
- Només els alumnes poden treure’s la mascareta el temps imprescindible per esmorzar. 
 
- No es practicaran esports de contacte durant l’estona d’esbarjo. 
 
- Es  distribuiran els lavabos de la planta baixa segons la zona de pati: la davantera farà sevir 
els lavabos de la planta baixa i els patis nord i sud els lavabos de la zona de darrera.     
 
- El professorat de guàrdia de pati farà el control de la zona d’esbarjo i dels lavabos per tal 
d’evitar aglomeracions.  
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b) Batxillerat 
 
- L’alumnat de post obligatori sortirà fora del recinte escolar durant l’estona de l’esbarjo utilitzant 
els accessos d’entrada i de sortida que s’indiquen als fluxos d’entrada i sortida (vid. plànol de 
fluxos d’entrades i sortides, punt  2.1.1.3.c ). 
 
- S’assignarà  professorat de guàrdia de pati de la porta principal que vetllarà per una sortida i 
un retorn esglaonat dels alumnes de Batxillerat. Aquesta última s’iniciarà un cop els alumnes de 
3r d’ESO hagin entrat a l’edifici del Centre. Així mateix, els conserges hauran de vetllar perquè 
les portes d’accés al recinte quedin degudament tancades un cop l’alumnat de Batxillerat hagi 
retornat al centre. 
 

c) Per a tots/es els/les alumnes 
 
- Al sortir al pati i al retornar de l’esbarjo, els/les alumnes s’han de netejar les mans amb gel 
hidroalcohòlic o amb aigua i sabó. 
 
- Els dies de pluja, l’alumnat del Centre romandrà a la seva aula. Aquests dies l’esmorzar es 
farà a la pròpia aula. Excepcionalment, el professorat de l’hora anterior al pati es quedarà amb 
el grup estable de guàrdia durant tot l’esbarjo, tant a l’ESO com al Batxillerat.  
 
 

d) Ubicacions dels patis i grups estables 
 
Les ubicacions dels patis s’han fet de manera equitativa, tenint en compte l’espai i el nombre 
d’alumnes del nivell que ha de fer servir l’espai. En totes les zones d’esbarjo es mantenen els 
grups estables. 
 

ZONES DE PATI 

Pati zona enjardinada Pati Nord Pati Sud 
3r ESO 1r i 2n d’ESO  4t d’ESO 

 
2.1.3.4. Fluxos de circulació d’entrades i sortides i de circulació dins el centre  
 
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del Centre s’han establert circuits senyalitzats d’ 
entrades i sortides i de circulació dins del centre. 
 

a) Entrades i sortides 
 
- Les entrades i sortides del centre es faran fent servir els 3 accessos de la façana principal, la 
qual cosa permet tot l’alumnat accedir al Centre Educatiu a la mateixa hora.  
 
- En entrar al centre, els/les alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir 
la distancia d’1.5m i han de portar una mascareta PPF2 o equivalent. 
 
- El professorat de guàrdia vetllarà per a que els/les alumnes accedeixin i surtin, sense 
aglomeracions, i respectant les normes sanitàries d’accés i sortida pels fluxos de circulació que 
tinguin assignats. 
 

b) Circulació dins del centre 
 
En els passadissos i els lavabos, el professorat de guàrdia vetllarà perquè no es produeixin 
aglomeracions de alumnes ni de més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup 
estable caldrà mantenir la distancia interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 
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c) Fluxos de circulació 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3.5. Espais de reunió i de treball del personal 
 
a) Espais de reunió 
 
Els espais de reunió i treball per al personal del Centre són: 
 
- Sala de Professorat. 
- Departaments i Seminaris. 
- Biblioteca. 
 
En aquests espais s’establiran les mesures necessàries per garantir: 
: 
- El distanciament físic de seguretat de 1,5 metres. A la Sala de Professorat i a la Biblioteca 
l’aforament màxim serà de 20 persones. 
- L’ús obligatori de mascareta. 
- Evitar compartir equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris. Si això no fos 
possible, s’hauran de netejar els equips, dispositius, estris i altres instruments o accessoris que 
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es facin servir (com per ex. el telèfon i les màquines de cafè i aigua). 
- S’ha de ventilar l’espai cada hora. 
- Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais al llarg del matí s’ha de seguir 
el protocol de neteja establert entre el Centre i l’empresa se neteja.  

 
2.2.  Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 
El curs començarà amb una presencialitat al 100 %. Durant les primeres setmanes tots els 
alumnes d’ESO i Batxillerat rebran un codi classroom per a cada matèria que cursin; els codis 
d’accés als llibres digitals de les matèries que en facin servir; i els codis de les plataformes de 
lectura digital de les matèries d’Anglès i Ll. Castellana. D’aquesta manera, en cas de donar-se 
una situació de no presencialitat, els/les alumnes podran continuar els seus estudis de manera 
regular fent servir el suport digital. 
 
En la situació de pandèmia que patim, es poden donar diferents situacions que impliquin 
l’absència d’alumnes al centre: simptomatologia sospitosa d’un cas de COVID 19, realització 
d’una PCR i espera de resultats, mesures de prevenció per haver estat en contacte amb un 
positiu, confinament per malaltia de COVID 19 o reduccions de la presencialitat al centre per 
aturar l’impacte de la pandèmia.  Derivades d’aquestes premisses, es poden donar diferents 
escenaris als centres educatius i, per tant, diferents respostes educatives: 
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Confinament parcial o total Model híbrid 

Confinament d’un o d’alguns alumnes d’un 
mateix grup estable 

Confinament d’un grup estable Confinament d’un nivell 
 

Confinament de tot el centre Reducció de la presencialitat al centre d’un 
grup o nivell 

- Aquests/es alumnes podran seguir les classes a 
través de les tasques i explicacions que el/la 
professor/a penja al classroom. 

 
- Per les tasques que es facin únicament a l’aula, 
caldrà preguntar a un/una amic/ga del grup de 
classe i lliurar-la al/a la professor/a través del 
classroom. 

2 supòsits: 
 
- Sense professorat confinat: els/les 
professors/es es connectaran amb els/les 
alumnes a l’hora de classe per videoconferència 
Meet i impartiran les classes de manera virtual 
des del Centre.  
 
- Amb professorat confinat: 
 
a) Si el professorat no està de baixa, només 
confinat preventivament, es connectarà amb 
el/les alumnes des de casa, a les hores de 
classe, i farà la classe virtual amb 
videoconferència Meet. 
 
b) Si el professorat està de baixa per malaltia, 
llavors el seu/la seva substitut/a s’encarregarà de 
fer les classes virtuals als/a les alumnes amb 
videoconferència Meet des del Centre. 

2 supòsits: 
 
- Sense professorat confinat: els/les 
professors/es es connectaran amb els/les 
alumnes a l’hora de classe per videoconferència 
Meet i impartiran les classes de manera virtual 
des del Centre.  
 
- Amb professorat confinat: 
 
a) Si el professorat no està de baixa, només 
confinat preventivament, es connectarà amb 
el/les alumnes des de casa, a les hores de 
classe, i farà la classe virtual amb 
videoconferència Meet. 
 
b) Si el professorat està de baixa per malaltia, 
llavors el seu/la seva substitut/a s’encarregarà de 
fer les classes virtuals als/a les alumnes amb 
videoconferència Meet des del Centre. 

- La Direcció del Centre  vetllarà per a què 
l’horari de treball virtual de l’alumne/a sigui el 
mateix horari de la classe presencial. 
 
- Les classes virtuals i les sessions de treball 
del professorat es faran per videoconferència 
Meet. 
 
- El Centre mantindrà l’horari de reunió i 
coordinació del professorat els dilluns i 
dimecres de 16:00 a 18:00h. 
 
- El  personal de Secretaria teletreballarà a 
casa dins el seu horari laboral i establirà un 
canal de comunicació amb els usuaris a través 
de la web del Centre, per tal de seguir donant 
servei i lliurar els tràmits administratius que le 
són propis. 
 
 

- La Direcció del Centre  vetllarà per a què 
l’alumne/a mantingui el seu horari, tant al centre 
educatiu com a casa, des d’on l’alumnat  
treballarà de manera virtual. 
 
- Les classes virtuals i les sessions de treball del 
professorat es faran per videoconferència Meet. 
 
- En la reducció de la presencialitat al centre 
dels/de les alumnes es farà un equilibri entre les 
hores presencials i les hores telemàtiques de 
cada matèria per tal que no es cursi cap matèria 
únicament per via telemàtica. 

 
Es recomana, pel treball telemàtic a tots els nivells educatius, la utilització de la metodologia de la classe inversa. 
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2.3. Extraescolars  

 
Les activitats extraescolars previstes pel curs 2020-21 no es faran, ja que la barreja d’alumnes 
de diferents grups estables suposa un increment del risc de contreure el COVID 19 tant pel 
professorat com per l’alumnat.  

 

En funció de com evolucioni la pandèmia,  a partir del 2n trimestre, el centre podrà dur a terme 
activitats escolars sense pernoctació seguint les mesures de prevenció i seguretat sanitària 
establertes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia de data 3 de juliol de 2020 i les Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 
2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les 

activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars aprovat pel Comitè Tècnic del Pla 

PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial 
alt risc en data 5 d’octubre de 2020. 
. 
Pel que fa a les sortides amb pernoctació, aquestes s’anul·len definitivament.  
 

 
3. MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT  
 

3.1. Requisits d’accés al centre 
 
Abans d’accedir un/a alumne/a a l’Institut,  
 
a) La familia ha d’haver lliurat dos documents signats: 
 
- Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, 
batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) o Declaració responsable o 
Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments), 
segonsl’edat de l’alumne/a. 
 
- Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres 
educatius. 
 
b) La família ha de verificar l’estat de salut del seu fill/a i comprobar que: 
 
- L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb 
antitèrmics. Des del centre, per al seva part, es faran controls aleatoris de presa de 
temperatura. 

- L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Taula de simptomatologia COVID-19. 
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A més, cap persona pot accedir-hi si: 
 
- Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 
- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID- 19. 
- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
- Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19. 
 

3.2. Alumnes amb malalties cròniques o d’elevada complexitat 
 
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 
el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2 i la família consideri que 
el/la seu/seva fill/a no ha de fer educació presencial, aquesta farà arribar al Centre un informe 
pediàtric emès pel metge de l’alumne/a desaconsellant la forma presencial. En aquests casos, 
l’escola informarà a la Inspecció Educativa i es faran els tràmits per demanar un/a professor/a 
d’atenció domiciliaria per tal que es pugui garantir la continuïtat del curs escolar de l’alumne/a. 
 

 
3.3. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 
3.3.1. Alumnat  
 
3.3.1.1. Alumnat amb símptomes originats al Centre 
 
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 
al Centre Educatiu, cal seguir els següents passos: 

 
1. L’alumne/a sospitós de patir COVID-19 serà atès pel professor/a de guàrdia que verificarà si 
pateix algun dels símptomes del COVID-19 (vid. quadre del punt 3.1 del present document). En 
cas afirmatiu, aïllarà l’alumne/a a la Sala de Visites de la planta baixa (antic annex de 
biblioteca), en un espai ben ventilat i li prendrà la temperatura. Tant el/la professor/a com 
l’alumne/a romandran la mascareta quirúrgica o superior (FFP2) posada i mantindran la 
distancia de seguretat de 1.5m.  
 
2. El/La professor/a de guàrdia avisarà la família per a que vingui a buscar l’alumne/a i se 
l’emporti a casa

7
. També es comunicarà el fet al Director del Centre, perquè es registri a la 

graella de seguiment de casos i al gestor COVID d’àmbit territorial mitjançant l’aplicació 
TRAÇACOVID. 
 
Si no es pot localitzar a la família o aquesta no pot venir a fer-se càrrec de l’alumne/a, el/la 
professor/a de guàrdia exposarà aquesta situació al Director, qui es posarà en contacte amb 
el/la gestor/a COVID 19 del nostre municipi i es seguiran les indicacions que es donin. 
 
3. En cas de presentar símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat 
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 
adormir-se...) es trucarà també al 061. 
 
4. El/La professor/a de guàrdia registrarà paral·lelament la incidència en el part de guàrdia. 
 
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través 
d’ells amb el servei de salut pública. 
 
 
 

                                                 
7 Es farà la recomanació a la família o la persona amb símptomes perquè es traslladin al seu domicili i contactin amb el 

seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a 
SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer el resultat. En cas 
que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels 
contactes estrets. 
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CASOS 
POTENCIALS 

HABILITAT PER A 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA RESPONSABLE DE  
CUSTODIAR  L’ALUMNE/A FINS 
QUE ARRIBI  LA FAMÍLIA 

PERSONA RESPONSABLE 
DE TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

PERSONA RESPONSABLE 
DE COMUNICAR EL CAS  
ALS SERVEIS TERRITORIALS 

 Sala de Visites de la 
planta baixa (antic 
Annex Biblioteca) 

Professor/a de guardia. Conserge. Director/a 

Quadre resum dels responsables d’atendre alumnat amb símptomes COVID-19. 
 

 
3.3.1.2. Alumnat amb símptomes iniciats fora de l’horari escolar 
 
Quan l a simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, l a família o la 
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del 
CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions 
necessàries. 
 
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació 
fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilancia 
epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats 
casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de 
decisions en relació al tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de 
la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 
 
Els Equips d’Atenció Primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels 
equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19 a través de 
la infermera del programa Salut i Escola que el CAP de Sant Ildefons ens ha assignat. 
 
 

3.3.1.3. Actuació en cas de germans i/o familiars convivents d’un cas sospitós de 
coronavirus  
 
Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està a 
l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat.  
 
- Si el resultat de la PCR és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 
 
- En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes 
estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es 
realitzarà un PCR als germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu d’aquest test 
als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els convivents durant 
els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 
 
En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el grup de 
convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la PCR en el marc 
de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en aquests test, 
s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o familiars 
convivents. 

 
 
3.3.1.4. Seguiment dels casos 
 
El seguiment dels casos per COVID-19 es farà a través de l’aplicació del Departament 
d’Educació “TRAÇACOVID” i  a través d’un full de càlcul intern d’ús restringit per als membres 
de l’Equip Directiu. 
 

 
3.3.1.5. Retorn de l’alumnat al Centre 
 
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, l’alumne/a es 
podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del  
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document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, 
els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 
 
Si la PCR ha confirmat la COVID-19 i la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ja que ha 
estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de 
l´OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que 
hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària 
la realització d’una PCR de control. 
 
En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a 
l’escola o a l’institut, però la família si té el deure de comunicar a la direcció del centre l’estat 
del/de la nen/a abans de reincorporar-se de nou al centre escolar. 

 
 
3.3.2. Gestió de casos del personal del Centre  
 
La gestió d’un cas sospitós en el personal del Centre Educatiu segueix, en línies generals, 
l’esquema que es fa servir per gestionar el cas d’un/a alumne/a. També en aquesta situació,  
el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicació TRAÇACOVID per fer el seguiment i les 
comunicacions internes corresponents de cada cas.  
 
La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure taula de 
símptomes del punt 3.1) haurà d’abandonar el centre i posar- se en contacte amb el seu centre 
d’atenció primària el més ràpidament possible. 
 
En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, 
haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la 
realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les 
primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes. 
 
Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, faran 
l’estudi de contactes de la persona docent, li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els 
passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en 
contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal de 
comunicar la seva situació d’aïllament i per a que des del servei es puguin anar preparant les 
accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. 
 
- Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop 
s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres 
símptomes. 
 
- Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es 
coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com indica la Guia 
d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la 
pandèmia de COVID-19 . 
 

 

4. NETEJA DELS ESPAIS COMUNS 
 

4.1. Grups estables 
 
Per les aules de grups estables, el centre ha establert i validat un Pla de neteja d’espais 
després del seu ús quan siguin utilitzats per diversos grups estables amb l’empresa de neteja, 
així com els productes desinfectants que cal fer servir. En concret, es netejaran els lavabos 
com a mínim dos cops al matí i les aules al mig mati i al final del dia, ja que els grups són força 
estables, tant a l’ESO com al Batxillerat.  

 

Cada hora s’ha de ventilar. 
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4.2. Espais específics 
  

Els espais específics s’usen quan hi ha desdoblament en un grup estable són les aules de 

desdoblament, els lavabos i els vestuaris d’Educació Física: 

 

- L’Aula d’Acollida.  

- L’Aula SIEI. 

- Biblioteca. 

- Sala d’Actes quan es fa Educació Física i vestuaris. 

- Portes d’entrada i sortida del centre. 

- Lavabos i dutxes 

- Laboratoris. 

- Aules d’informàtica.  

- Tallers de tecnologia. 

 

Aquests espais tenen un pla propi de ventilació, neteja i desinfecció en función del seu ús i 

les hores d’ocupació.   

 

4.3.  Gestió de residus 

 
Cada aula dels grups estables disposarà d’un cubell amb tapa per dipositar tots els residus que 
puguin estar vinculats al COVID-19.  
 
En la gestió d’aquests i altres residus, el Centre seguirà els protocols establerts per la 
Conselleria de Medi Ambient i Sostenibilitat.  

 

5. SEGUIMENT DEL PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
 
Aquest Pla d’organització del Centre per al curs 2020-21 s’avaluarà a partir dels indicadors 
següents:  
 
RESPONSABLE Director 

  

INDICADORS Valor conforme 

Sobre l’organització dels 
grups estables  

Percentatge d’hores lectives que els grups 
romanen estables 

Sí 
= o > 70% 

No 
< 70% 

Sobre l’organització dels 
recursos per l’atenció a 
l’alumnat amb NESE 

Nombre de docents i de personal auxiliar i de 
suport que intervenen amb alumnes NESE 

 

Sí 
Atenció = o 

> 50% 

No 
Atenció 
<50% 

Sobre les entrades i 
sortides 

Grau de compliment de les normes d’ entrada i 
sortida. 

Sí 
= o > 85% 

No 
< 85% 

Sobre l’organització de 

l’esbarjo  

 
 

Grau de compliment de les normes bàsiques (ús 
de mascareta i distància de seguretat mínima de 
1.5m). 

Si 

= o > 70% 

No 

< 70% 

Grau de manteniment dels grups estables en els 
espais d’esbarjo. 

Si 
= o > 70% 

No 
< 70% 

Sobre la relació amb la 
comunitat educativa 

Nombre de famílies que es connecten en les 
videoconferències Meet de tutoria. 

Si 
= o > 80% 

No 
< 80% 

Nombre de famílies que contacten amb el/la 
tutor/a a través del correu electrònic o el telèfon. 

Si 
= o > 80% 

No 
< 80% 

Sobre el pla de neteja Percentatge de grups que ventilen entre classe i 
classe les aules dels grups estables. 

Si 
= o > 85% 

No 
< 85% 

Percentatge de grups que autonetegen i 
autodesinfecten els espais aliens al seu espai 
habitual estable. 

Si 
= o > 85% 

No 
< 85% 

Sobre les reunions dels 
diferents òrgans  

Percentatge de reunions telemàtiques. Si 

= o > 85% 

No 

< 85% 

Percentatge de docents que s’hi connecten Si No 
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favorablement. = o > 90% < 90% 

Sobre el protocol  
d’actuació en cas de 
detectar un possible cas 
de covid-19 

Mitjana del temps invertit des de la detecció del 
cas fins la recollida del/de la noi/a per part de 
la família. 

Sí 
= o < 1h 

No 
> 1h 

Sobre el seguiment de les 
normes generals del 
COVID-19 

Percentatge d’alumnes que porten la mascareta 
ben posada, fan servir mascaretes PPF2 o 
superiors, es renten amb assiduïtat les mans i 
respecten la distancia de 1.5m. 

Si 
= o > 80% 

No 
< 80% 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Final del 1r TRIMESTRE  

Final del 2n TRIMESTRE  

 

 

 

6. APROVACIÓ I PUBLICACIÓ DEL DOCUMENT PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 
2020-21  

 
Amb data 6 d’octubre de 2020, el Consell Escolar ha aprovat el Pla d’Organització de centre 
2020-2021. 
 
D’acord amb el que s’ha esmentat, 
 
RESOLC: 
1. Aprovar el Pla d’Organització de l’Institut Francesc Macià per al curs 2020-2021, que 
precedeix aquesta resolució. 
2. Publicar aquest Pla d’Organització al web de l’Institut. 
 
 
Cornellà de Llobregat, a 6 d’octubre de 2020 
 
Signat: 
 
 
 
 
Leandre Mondrià i Virgili 
DIRECTOR 
 
INS Francesc Macià 
Cornellà de Llobregat  
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Annexos 

 
A la carpeta de centre del curs 2020-21 es pot trobar la següent informació: 

 
Annex 1: Distribució de l’alumnat dins el grup estable 

 

1r d’ESO: 
Enllaç: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16u2nRUPCkL013kO2skuyDFlLof7uI2U1 

2n d’ESO: 

Enllaç: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-CqUDjNvk8Rc7SkkkuevsO5viUQRxFtL 

3r d’ESO: 

Enllaç: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pAidQr0uoqklrONUF8fEYyCD5G43rjf5 

4t d’ESO:  
Enllaç: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1itR-vZ_JRWLDVnL-jU-hestwumN6nYMP 

1r Batx.: 

Enllaç: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11mN38kaB9vtWJEcxIlJmn5MEAFbjisv- 

2n Batx.: 

Enllaç:  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1q9-ctTlQ_5FkaptZ3jP4GDES1ezlF9P4 

 

Annex 2: Horaris dels grups estables 

Enllaç: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ITmiZ6mn2S2XCQbd_NC--WlpuHxNWdaB 

 

Annex 3: Horaris del professorat. 

Enllaç: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wK3b5vMbq__nwgDacH_QXZb2pO6X9eES 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16u2nRUPCkL013kO2skuyDFlLof7uI2U1
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-CqUDjNvk8Rc7SkkkuevsO5viUQRxFtL
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pAidQr0uoqklrONUF8fEYyCD5G43rjf5
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1itR-vZ_JRWLDVnL-jU-hestwumN6nYMP
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11mN38kaB9vtWJEcxIlJmn5MEAFbjisv-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1q9-ctTlQ_5FkaptZ3jP4GDES1ezlF9P4
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ITmiZ6mn2S2XCQbd_NC--WlpuHxNWdaB
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wK3b5vMbq__nwgDacH_QXZb2pO6X9eES

