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1. Diagnosi
En el funcionament del centre durant el confinament del curs 2019-20 es poden
distingir dues etapes:
 Del 13 de març al 3 d’abril 2020
 Del 14 d’abril al 19 de juny 2020
La primera etapa es va caracteritzar per la dificultat d’establir metodologies comunes i
organització consensuada de les plataformes de treball i les vies de comunicació amb
l’alumnat i professorat.

La segona etapa es va iniciar amb instruccions més clares des del Departament
d’Educació i, per tant, es van poder posar en marxa projectes globalitzats, es va acordar
la utilització d’una única plataforma d’aprenentatge (Moodle), i es va tornar a definir la
quantitat de tasques i la tipologia de les mateixes.
Impacte positiu:
● Augment de l’activitat lectiva a través de Moodle. Al setembre comptàvem amb 41
cursos actius a l’ESO a la plataforma Moodle i durant el confinament es va
augmentar el nombre de cursos actius a 71 en total.
● Augment del nombre de projectes transversals per treballar diferents àmbits a
l’ESO.
● Oportunitat per implantar un canvi pedagògic de centre cap a noves metodologies
més globalitzades i innovadores.
● Alguns dels alumnes que per les seves característiques personals o altres motius es
distreuen amb facilitat o estaven poc integrats als seus grups aula, han treballat de
manera molt constant i han obtingut millors resultats que en la seva escolaritat
presencial.

Impacte negatiu:
● Les instruccions del Departament d’Ensenyament, quant a criteris d'avaluació1, han
fomentat que alguns alumnes hagin deixat d’implicar-se en el manteniment d’un
bon ritme de treball per mantenir-se actius. Alhora, aquestes instruccions
1

Com a instrucció general, les activitats lectives realitzades durant el confinament no podien suposar en cap
cas resultats acadèmics inferiors als del segon trimestre.
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d’avaluació, han facilitat en excés l’acreditació d’algunes matèries, mòduls i/o
etapes educatives.
● Hi ha hagut un destacable nivell d’esgotament davant el treball virtual sostingut i
continuat, tant de l’alumnat com del professorat.
● Pel que fa als estudis de Cicles Formatius, amb un elevat contingut pràctic, ha estat
molt difícil realitzar activitats d’ensenyament i aprenentatge que garantissin
l’assoliment d’algunes competències professionals.

Valoració de la resposta adaptativa
Tenint en compte la manca d’informació prèvia davant la possibilitat del tancament de
centres educatius (la comunicació oficial es va rebre el dia 12 de març a les 14:30 de la
tarda), podem valorar la nostra resposta adaptativa com molt positiva i eficient.

Tot i la immediatesa del tancament i la falta de previsió de la durada del mateix, el
centre ha mantingut en tot moment l’atenció a l’alumnat i a les famílies. Aquest fet ens
fa pensar que en aquests moments, amb la possibilitat de poder planificar
l’organització, el centre continuarà amb l’esforç i implicació que requereix la activitat
educativa.
DIAGNOSI INS Hug Roger III
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Valoració de les dificultats: propostes i estratègies
Les estratègies que cal posar en pràctica es basen en l’aprofitament de les oportunitats i
el manteniment de les fortaleses i, alhora, en la capacitat de resoldre el proper curs les
debilitats i amenaces de la diagnosi.
Durant el confinament i abans de l’elaboració d’aquest DAFO, l’equip directiu del
centre ja ha recollit la previsió d’actuacions urgents, que s’han posat en marxa durant
el mes de juliol.
Algunes d’aquestes actuacions són:
● Sol·licitud al Serveis Educatius de la zona de formació en entorns virtuals per al
proper curs 20-21, per a tot el professorat.
● Adquisició d’un nou software per a la comunicació i gestió del centre (iEduca).
● Preparació dels equipaments per al professorat i l’alumnat en cas de confinament,
amb la intenció d’evitar que els docents hagin de fer ús dels seus telèfons personals o
hagin d’adquirir equipaments.
● Planificació de sessions de tutoria inicial amb l’alumnat per consolidar
competències digitals de cara a nous confinaments.
● Elaboració de NOFC en situació de docència presencial i virtual, on s’inclouen
protocols i línies de treball pedagògic del centre.

2. Organització dels grups estables
Amb la intenció d’organitzar els grups estables del curs 2020-21 d’acord a les mesures
sanitàries establertes i garantir la màxima presencialitat a l’ESO, s’han previst les
següents estratègies:

ESO
● Desdoblaments en grups estables heterogenis a 1r, 2n i 3r d’ESO
● Organització horària d’algunes matèries en franges de 2 hores lectives.
● Globalització de les optatives de 3r i 4t d’ESO, connectades en únic projecte de
caràcter comunitari.
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● Distribució en zones dels patis per acollir als diferents grups estables.
● Esglaonament de les entrades i sortides al centre.
● Si convé, atenció educativa dins de l’aula (orientadora del centre o altres docents
destinats a aquest tasca).
● En qualsevol cas, seguint les instruccions del Departament d’Educació, s’ha intentat
que en cada grup participi el nombre més baix de professorat.

BATXILLERAT
● Desdoblament de les matèries comunes de 1r i 2n de BAT amb més de 15
alumnes matriculats, per fer possible l'ús de les aules del centre d’acord amb les
mesures sanitàries establertes. Dos grups estables en cada nivell, definits a partir de
les 2 modalitats dels Batxillerat: Humanitats i ciències socials i Ciències i
tecnologia.
● En les matèries optatives de 4 hores setmanals, 1 hora de treball autònom pautat
(al centre).
● Oferta de matèries optatives i específiques a través de l’IOC, en aquells casos en
què el nombre d’alumnes matriculats és molt baix.

CICLES FORMATIUS
●

L’institut ha sol·licitat al Departament d’Ensenyament la possibilitat d’usar espais
del municipi per a les classes dels cicles d’esports, per tal de descongestionar els
espais del centre i poder atendre els nous grups estables d’ESO i Batxillerat. Tot i
que es va fer sol·licitud per a l’ús de les antigues oficines del Consell Comarcal, i
donada la falta de resposta de les administracions, s’ha acordat amb l’Ajuntament de
Sort la utilització dels següents espais: 1 aula de Casa Xorret, 1 aula de l’Arxiu
Comarcal, i la sala de plens de l’Ajuntament (provisional)

●

Desdoblament del grup de 1r d’Animació, donat l’elevat nombre d’alumnes
matriculats.

●

En les matèries optatives, s’oferirà 1 hora setmanal de treball autònom pautat.

●

En els cicles d’hoteleria podran usar-se els espais de la cuina i la cantina,
complint les mesures de neteja i seguretat establertes.
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Espais curs 2020-212
Nombre d’alumnes del centre: 3043

CURS / GRUP

ESPAI

1 ESO: 43 / 2 ESO: 38 / 3 ESO:30 / 4 ESO: 33
1 BAT: 32 / 2 BAT:26
1 CFGM Cuina i Gastronomia: 13 / 2 CFGM Serveis en
restauració: 5

Institut
1 CFGS Guia, informació i assistència turístiques: 7
2 CFGS Guia, informació i assistència turístiques: 5
1 CFGM Conducció d’activitats en el medi: natural: 23

1 CFGS Ensenyament i animació socioesportiva: 30
2 CFGS Ensenyament i animació socioesportiva: 19

Instal·lacions
municipals
cedides per
l’Ajuntament de
Sort

Criteris d’heterogeneïtat i d’inclusió
Tots els grups de l’ESO s’han organitzat preservant l’heterogeneïtat, i tenint en compte les
indicacions de les tutories de cursos anteriors o de l’escola de primària de procedència, en
el cas de 1r d’ESO. S’ha previst també la intervenció de l’orientadora del centre o d’altres
docents de suport en el casos de necessitats educatives especials que ho requereixin.

Mesures flexibilitzadores
Tot i l’organització en grups estables, els joves de l’institut podran participar en activitats
que requereixin la relació amb altres grups, sempre que es mantinguin les mesures
sanitàries acordades. D’aquesta manera, podran implementar-se també altres activitats
orientades a l’atenció a la diversitat i a les necessitats educatives especials.

2
3

Veure l’annex: plànol de la distribució de les aules curs 2020-21
Dades de matriculació del setembre 2020
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Grups estables curs 2020-2021:
CURS
NIVELL
GRUP
1r ESO A

NOMBRE
D’ALUMNE
S

PROFESSO
RAT
ESTABLE

14

7

1 ESO B

14

6

1 ESO C

15

6

2 ESO D

13

6

PERSONAL
D’ATENCIÓ
EDUCATIVA

ALTRES
DOCENTS
3 EVP / Religió i
CV /Música
4 EVP / Religió i
CV / Música /
Francès
4 EVP / Religió i
CV / Música /
Francès
3 Música / Religió i
CV / Francès
3 Música / Religió i
CV / Francès
2 Música / Religió i
CV
3 EVP / Religió i
CV / Optatives
globalitzades
3 EVP / Religió i o
CV / Francès
4 Francès /
Optatives
globalitzades

ESPAI

Aula 20
●
●

Orientadora
Suport
lingüístic o
NESE

Aula 24

Aula 23
Aula 47
● Orientadora
● Suport lingüístic
o NESE

2 ESO E

13

6

2 ESO F

12

6

3 ESO G

15

7

3 ESO H

15

7

4 ESO I

16

7

4 ESO J

17

7

4 Optatives

1 BAT Humanitats i
Ciències socials

16

7

3 Optatives

Aula 10

1 BAT
Ciències i tecnologia

16

7

3 Optatives

Aula 11

2 BAT Humanitats i
Ciències socials

19

6

6 Optatives

Aula 53

2 BAT
Ciències i tecnologia

7

6

6 Optatives

Aula 52

1 CFGM Cuina i
Gastronomia

13

3

2 Anglès / FOL

Aula Cuina

5

3

2 Anglès/ FOL

Aula 30

23

4

2 FOL / AGE

Aula 45

15

7

1 FOL

Aula Casa
Xorret

15

7

1 FOL

Aula Sala de
Plens

19

6

2 Anglès / EIE

Aula Arxiu
Comarcal

3

7

3 Anglès /
Francès / FOL

Aula 14

3

5

3 Anglès /
Francès / EIE

Aula 40

2 CFGM Serveis en
restauració
1 CFGM Conducció
d’activitats en el
medi natural
1 CFGS A
Ensenyament i
animació
socioesportiva
1 CFGS B
Ensenyament i
animació
socioesportiva
2 CFGS
Ensenyament i
animació
socioesportiva
1 CFGS Guia,
informació i
assistència turístiques
2 CFGS Guia,
informació i
assistència turístiques

globalitzades

Aula 48
Aula 22

● Orientadora
● Suport lingüístic
o NESE

Aula 41

● Orientadora
● Suport lingüístic
o NESE

Aula 31

Aula 42

Aula 34
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En tots els grups de l’ESO, s’ha globalitzat l’oferta de les optatives per mantenir
l’estabilitat dels mateixos alumnes en el seu grup. Les matèries de Religió i Cultura i
valors s’ofereixen també de manera conjunta, integrades en un mateix projecte.
En les activitats que comporten la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà
mantenir la distància de seguretat i utilitzar la mascareta.

Activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància:

ACTIVITAT O MATÈRIA

GRUPS ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

DOCENTS

SESSIONS SETMANALS

Religió i Cultura i Valors

1r a 4t d’ESO

2

1 hora

Aula d’acollida

1r a 4t d’ESO

1

A determinar per la Comissió d’Atenció
a la Diversitat (CAD)

Suport NESE

1r a 4t d’ESO

2

A determinar per la Comissió d’Atenció
a la Diversitat (CAD)

3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu
Des del centre considerem vulnerables els alumnes amb les següents característiques o
situacions:
●
●
●
●

Alumnat de seguiment de Serveis Socials o DGAIA (3)
Alumnat amb escasses possibilitats de rebre suport per part de la família per
diverses situacions (3)
Alumnat nouvingut incorporat al centre en el darrer mes (1)
Alumnat que, a més de complir les condicions anteriors, no disposen d’equip,
connexió o ambdues coses (4)

No s’ha considerat alumnat vulnerable els joves d’estudis postobligatoris que han
necessitat d’equips i connexió, ja que són alumnes majors d’edat, autònoms a l’hora de
treballar, i que només necessiten equip i connexió pel fet de residir fora de casa durant el
curs.
Els alumnes considerats vulnerables han tingut una atenció tutorial molt intensiva durant
el confinament del curs passat i, en alguns casos, s’hi ha implicat la direcció del centre.
A més, l’alumnat vulnerable que assisteix a l’activitat de Serveis Socials “SISI” han
tingut un suport addicional per part dels professionals del servei que s’han coordinat
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setmanalment amb l’orientadora del centre.
Les reunions de coordinació amb els serveis externs (EAP, DGAIA, Serveis Socials)
s’han mantingut de manera virtual i per tant s’ha pogut coordinar l’atenció a les famílies
malgrat la situació de confinament.
Es preveu continuar treballant en aquesta línia durant el curs 2020-21.

Organització curs 20-21
El centre, seguint les instruccions del departament, no ha organitzat l'agrupament PIM4 a
primer cicle i tampoc l’Aula Oberta, tot i que s’havia i acordat en la darrera reunió de la
CAD de curs (29 de juny 2020).
Els grups estables són heterogenis i s’han destinat recursos com l’atenció
individualitzada (dins i/o fora de l’aula) i tutories específiques per aquell alumnat que ho
requereixi.
L’alumnat amb necessitats de suport addicional ha rebut de manera individualitzada les
informacions sobre el funcionament del centre a l’inici de curs i en el cas de
confinament. Ha realitzat aquesta tasca l’orientadora del centre a l’inici del mes de
setembre, abans d’iniciar les classes lectives. S’ha donat molta importància a la
presencialitat d’aquesta acollida, seguint les mesures de seguretat establertes.
Els tutors/res que tenen al seu càrrec alumnat amb característiques de vulnerabilitat han
estat informats a les sessions d’equips docents d’inici de curs per tal que realitzin
l’atenció educativa de manera més intensiva tant en situació normalitzada com de
confinament.
Perquè la tasca de la tutoria i orientació s’efectuï de manera correcta, creiem convenient
que aquest professorat disposés de telèfons mòbils del Departament o del centre per tal
de preservar la seva intimitat i fer el seguiment de manera més propera i formal.

4

Pla Intensiu de Millora, mesura específica i temporal d’atenció a la diversitat en els Instituts, adreçada a l’alumnat de
primer curs d’ESO, per tal de promoure la millora i el reforç de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (català i
castellà) i de l’àmbit matemàtic, tot intensificant la dedicació horària lectiva dels alumnes en aquests àmbits i mitjançant
l’aplicació de metodologies que afavoreixin un aprenentatge més personalitzat i adequat a les seves necessitats educatives.

10

4. Organització de les entrades i sortides
El nostre centre disposa de 2 accessos d’entrada principals que considerem que són
suficients pel nombre d’alumnes del centre. A més a més, s’han aplicat mesures
d’esglaonament en els horaris d’entrada i sortida al centre. En cas que fos necessari,
podrien habilitar-se altres accessos.

HORARI

CURS-NIVELL-GRUP

ACCESSOS

Alumnat de transport

Porta de davant

Entrada 8:45 h
Sortida 15:15 h

Alumnat que resideix al poble

Porta de darrere

Entrada 8:45 h
Sortida 15:15 h

Observacions:


S’han concretat mesures d’esglaonament en els horaris d’entrada i sortida al centre,
de manera que l’alumnat de Sort entra per la porta de baix, i els de transport, per la
porta principal. En el primer cas, cada grup roman a la seva zona de grup estable al
pati fins que el professor/a corresponent els recull i els porta a l’aula. Els alumnes
de transport entren també de manera esglaonada, per línies, i són els transportistes
qui vetllen perquè no se solapin els grups de les diferents línies de transport a
l’entrada del centre.

5. Organització de l’espai d’esbarjo
Donat que disposem d’un espai d’esbarjo amb les dimensions adequades per acollir tots
els grups d’ESO, mantindrem el marc horari dels esbarjos. Hem distribuït l’espai en
zones per a cada grup estable, que s’alternaran setmanalment.
Cada zona del pati disposarà també de material esportiu i d’esbarjo, exclusiu per a cada
grup estable, i que es desinfectarà periòdicament per complir les mesures sanitàries
pertinents.
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6. Relació amb la comunitat educativa
●

Consell Escolar:
Les sessions de Consell Escolar es faran en format virtual, excepte les eleccions i
l’acte de constitució del nou consell escolar, que podrien ser presencials si
s’adeqüen a les mesures sanitàries que es concretin.

●

Difusió i informació del pla d’organització a les famílies:
El procediment de comunicació amb les famílies es gestionarà a través de la nova
plataforma de comunicació i gestió del centre (iEduca).

●

Reunions de grups:
S’han convocat trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre
de forma telemàtica. En cas que fos necessari realitzar altres trobades de gruptutoria durant el curs, es faran virtualment.

●

Reunions individuals de seguiment:
El seguiment amb les famílies es farà preferentment per telèfon i correu electrònic.
En cas de fer una trobada presencial, es mantindran les mesures de sanitàries de
seguretat. En funció de la situació de pandèmia, i si la família pot, es podran fer per
videoconferència.

7. Servei de menjador
El servei de menjador està gestionat per l’empresa Alessa Catering, a través del Consell
Comarcal, que és qui té contractat el servei.
S’han organitzat torns de menjador per a l’alumnat de l’institut, seguint el protocol
COVID del sector, i s’ha informat a l’empresa de l’organització dels grups estables del
centre.
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8. Pla de neteja
Amb la intenció de garantir la seguretat sanitària des de l’inici del curs 2020-21, es
preveuen una sèrie de mesures de neteja, desinfecció i ventilació que modifiquen
algunes de les indicades al contracte del servei de neteja amb Petrica Claudiu Stanica,
amb NIE núm. X7418322-V.
Totes aquestes actuacions s’adapten a les característiques del nostre centre, i poden ser
revisades i modificades sempre que es consideri oportú.
Es procurarà que el alumnes col·laborin en les actuacions de neteja de superfícies i estris
utilitzats, quan estiguin utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (com els
laboratoris, l’aula de dibuix o els tallers).

o

Ventilació
Donat que és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais
interiors, caldrà ventilar tots els espais del centre que s’utilitzin:


A l’entrada i sortida del centre



Abans dels dos esbarjos



Sempre que es produeixi un canvi d’espai del grup estable

La durada de la ventilació serà d’almenys 10 minuts.
o

Neteja i desinfecció d’espais
La periodicitat de la neteja s’ha determinat en funció de l’ocupació dels espais, i es
realitzarà de la següent manera:


Diàriament: totes les aules assignades als grups estables, la sala de professors,
els departaments didàctics i les oficines del centre.



Puntualment: aquells espais que no es facin servir cada dia: laboratoris, aula
de tecnologia, aula d’educació visual i plàstica, gimnàs i vestuaris, aula
sotacoberta.

En tots els casos cal garantir la desinfecció de les superfícies d’ús comú: taules,
panys de portes, baranes d’escales, botoneres, ...
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O
r ESPAI

ACCIÓ

PERIODICITAT

VEGADES

g

Aules grup
aestable

Diària

4

Cada vegada que
s’utilitzin

2

Diària

1

Puntual (quan es
canviï d’activitat)

1

Puntual (quan s’hi
realitzin activitats)

1

Ventilació

n
Altres espais

idel centre
t
z

Aules grup

aestable
c

Neteja i
desinfecció

i

Altres espais
ódel centre

HORARI
Entrades i
sortides
Patis
Abans i
després
d’usar-se
Després de
l’horari
lectiu
Un cop
acabada
l’activitat a
l’espai
Abans i
després
d’usar-se

AGENT
Conserges
Alumnes i
professorat
Personal de
neteja
Conserges
Professorat
Personal de
neteja
Alumnes i
professorat
Alumnes i
professorat

de la neteja del centre
o

Gestió de residus
S’han destinat contenidors amb tapa i pedal per al material d’higiene personal
(mascaretes, mocadors de paper, guants, ...), que es gestionaran com a resta i hauran
d’anar al contenidor gris.

o

Altres consideracions





L’horari de treball de l’empresa de neteja serà l’habitual, di dilluns a divendres.
Els dimarts caldrà començar la ventilació i neteja per l’aula destinada a acollir
les activitas de l’EOI, que comencen a les 15:15 hores.
Els productes de neteja i desinfecció que s’utilitzin compleixen la normativa
vigent.
En cas que sigui necessari, es podrà sol·licitar a l’empresa de neteja l’actuació
en horari amb presència d’alumnes, per tasques puntuals.

9. Transport
L’alumnat de l’INS Hug Roger III que utilitza el transport ho fa distribuït en 9 línies,
tot i que algunes d’elles s’enllacen amb altres línies.
El transport s’ajusta a l’horari marc del centre (8:45-16:00 hores) i s’ha acordat amb el
servei l’entrada esglaonada al centre dels alumnes de les diferents línies, per la porta
principal.
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10. Extraescolars
Les activitats extraescolars que s’organitzen des de l’institut són un recurs educatiu
imprescindible, donada la importància de la seva funció social per a la cohesió del
centre. Aquestes suposen una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, i podran
realitzar-se al centre aplicant la distància de seguretat i utilitzant la mascareta, així com
d’altres mesures sanitàries que puguin establir-se.
Es preveu l’inici de les activitats a mitjans del mes d’octubre, sempre es que donin les
condicions sanitàries adequades per portar-les a terme.

Activitats complementàries del centre:
ACTIVITAT

Voleibol

NOMBRE
D’ALUMNES

12

GRUPS DELS
QUALS PROVENEN
ELS ALUMNES

PROFESSIONAL
RESPONSABLE

1r a 4t d’ESO

Gimnàstica
rítmica

9

1r A 4t d’ESO

Teatre

26

1r d’ESO a 2 BAT

ESPAI ON ES
REALITZA
L’ACTIVITAT

Poliesportiu de Sort
Monitors
especialistes
Institut*

Docents voluntaris

Institut

*Les activitats que es realitzen a l’institut es fan en horari de tarda, sense que se solapi cap, i ocupen espais adequats a cada
activitat.

11. Activitats complementàries
Caldrà tenir en compte les mesures sanitàries 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.

Es preveu poder fer les sortides programades des del 1r trimestre, sempre que no
requereixin pernoctació promoguin els espais exteriors, i si és consideren segures i
convenients per l’alumnat.
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12. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Equip directiu

Planificació,
coordinació i gestió.

Presencial

Dues per setmana

Comissió pedagògica

Coordinació

Presencial

Quinzenal

Coordinacions

Organització

Presencial

Mensual ( 1 per
coordinació a la setmana)

CAD General

Coordinació

Presencial

Trimestral
(1r trimestre 2, i una a
final de cada trimestre)

CAD Setmanal

Organització i
coordinació

Presencial

Setmanal

Departaments didàctics

Coordinació

Presencial/ virtual

Setmanal

Equip docent de 1r

Seguiment alumnat

Videoconferència

Mensual

Equip docent 2n

Seguiment alumnat

Videoconferència

Mensual

Equip docent 3r

Seguiment alumnat

Videoconferència

Mensual

Equip docent 4t

Seguiment alumnat

Videoconferència

Mensual

Equip docent 1r Bat

Seguiment alumnat

Videoconferència

Mensual

Equip docent 2n Bat

Seguiment alumnat

Videoconferència

Mensual

Equip docent cicles
esportius

Seguiment alumnat

Videoconferència

Quinzenal

Equips docents cicles
Hoteleria i turisme

Seguiment alumnat

Videoconferència

Quinzenal

Serveis externs
( Oficina Jove)

Organització

Presencial

Mensual

Serveis externs
( Serveis Socials, Salut i
escola, DGAIA, etc)

Seguiment alumnat

Presencial

Trimestral

Delegats

Coordinació

Presencial/ virtual

Mensual
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13. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
En cas de detectar un cas al centre amb simptomatologia compatible amb covid-19, seguirem les instruccions marcades pels departaments
d’Educació i Sanitat5, que es resumeixen en la següent infografia:

La direcció del centre informarà en tot moment de la situació del centre a través de l’aplicació Traçacovid. El contacte amb Sanitat es fa a través del referent del
CAP assignat al centre.
5

Gestió de casos covid-19 als centres educatius
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14. Seguiment del pla
RESPONSABLES: Equip directiu, claustre de professorat
POSSIBLES INDICADORS:
●
●
●
●
●

percentatge d’incidències pel que fa a l'organització de les activitats lectives del centre
percentatge d’incidències quant a l'organització de les activitats no lectives del centre
índex de satisfacció de l’alumnat en relació al funcionament de les activitats.
índex de satisfacció de les famílies pel que fa al funcionament de les activitats.
Resultats de les avaluacions qualitatives dels resultats dels alumnes.

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS:
Caldrà revisar trimestralment la implementació del pla i proposar les corresponent propostes de
millora. Els equips docents dels grups estables esdevenen en aquest sentit la principal eina per
al seguiment i avaluació del pla.

15. Pla de treball del centre educatiu en confinament

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’ALUMNE/A

ESO

Plataforma
Moodle Eix

Setmanal i virtual

Setmanal

BAT

Plataforma
Moodle Eix

Setmanal i virtual

Setmanal

Cicles
Formatius

Plataforma
Moodle Eix

Setmanal i virtual

Setmanal

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA
Contacte telefònic/
mail/ plataforma
iEduca
Contacte telefònic/
mail,/plataforma
iEduca
Contacte telefònic/
mail/ plataforma
iEduca

o Tot el professorat d’ESO, BAT i cicles formatius ha treballat intensament en la
preparació de la plataforma Moodle Eix per preveure la continuïtat de les activitats
formatives en cas de confinament.
o El professorat rebrà formació específica sobre aquest entorn digital d’aprenentatge
des del mes d’octubre, dins del Pla de formació de zona.
o Entre les activitats de tutoria del primer trimestre a l’ESO, s’han inclòs activitats
per al foment de l’ús correcte de la plataforma per part dels alumnes.
o En cas de confinament, es vetllarà per l’organització dels continguts curriculars de
manera globalitzada, per afavorir l’aprenentatge i el seguiment dels alumnes.
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16. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO
Quan fem subgrups, per suports educatius fora de l’aula o en altres situacions on
s’escaigui, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà
mantenir la distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta.
L’organització de l’optativitat a l’ESO s’ha previst de manera globalitzada, amb l’objectiu
de mantenir els grups estables definits. En el cas de 4t d’ESO, el projecte globalitzat
d’optatives tindrà com amb producte final l’emissió d’un programa de ràdio6. Entenem
aquesta opció organitzativa com a oportunitat per a la implementació de noves
metodologies d'ensenyament-aprenentatge, que podrien consolidar-se al centre.
Així mateix, l’organització de l’horari lectiu tindrà en compte la compactació d’algunes de
les hores lectives setmanals en franges de 2 hores, que facilitaran el treball per projectes.

17. Concrecions per al batxillerat
En la planificació del curs 2020-21 s’ha buscat la màxima presencialitat possible, tenint en
compte el model híbrid per a situacions extraordinàries, així com les mesures aplicables en
cas que s’hagués de confinar un grup, un nivell o tot el centre.
● Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes i comuna d'opció
S’ha desdoblat el grup en les matèries comunes, on el nombre d’alumnes és elevat:
Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa, Filosofia i Història de 2n de
Batxillerat.
Els 2 grups estables de cadascun dels cursos de Batxillerat s’han confeccionat a partir
de les matèries comunes d'opció, és a dir, de la modalitat del Batxillerat. En aquestes
agrupacions, s'impartiran les matèries comunes tant de 1r com de 2n de batxillerat.

En aquells casos que calgui incorporar a les matèries comunes alumnes procedents
d'altres grups estables, s’haurà de mantenir la distància de seguretat o utilitzar
mascareta.

6

Amb aquest objectiu, treballarem en col·laboració amb Tampanada Ràdio, emissora del Pallars.
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● Matèries de modalitat i específiques
Les matèries de modalitat s'han organitzat com a subgrups dels grups estables que
cursen una mateixa matèria comuna d'opció i es poden considerar, doncs, 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.
● Model híbrid
En les matèries de modalitat i específiques de 4 hores de dedicació setmanal s’ha previst
1 hora setmanal de treball autònom pautat, que podria ser no presencial quan aquesta
hora coincideixi amb l’última de la jornada.
Per una altra banda, des del 9 de novembre de 2020, hem implementat noves mesures
organitzatives en compliment de la 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.
D’aquesta manera, posem en pràctica el model d’educació híbrida, i els alumnes de
Batxillerat i Cicles Formatius no assistiran al centre no assistiran al centre 1 dia per
setmana, que dedicaran a la continuació de l’activitat lectiva realitzant des de casa les
activitats acadèmiques que se’ls encarreguin. Aquesta nova organització es
desenvoluparà durant el primer trimestre7.

● IOC
S’ofereix, també, cursar algunes matèries a través de l’IOC, com es habitual al
Batxillerat

18. Concrecions per a la formació professional inicial i els ensenyaments de
règim especial
En el cas del cicles formatius, de la mateixa manera que al Batxillerat, s’ha previst el
desdoblament del curs més nombrós, el 1r curs d’Ensenyament d’animació socioesportiva.
S’ha concretat la utilització d’espais municipals externs al centre, en el cas del CFGS
d’Ensenyament d’animació socioesportiva, per descongestionar el centre i poder acollir els
nous grups estables que s’han establert a l’ESO i el Batxillerat.

7

L’Annex II recull els calendaris i horaris de les diferents tipologies d’estudis.
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CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
PART DEL
CURRÍCULUM QUE
S’IMPARTEIX EN
LA MODALITAT
PRESENCIAL.

MÒDUL
UF
MATÈRIA

C1- Medi natural
C2- Conducció de
grups i activitats
en el medi natural
C3- Seguretat i
upervivència a la
muntanya
C4-Conducció de
grups en bicicleta
C5- Conducció de
grups a cavalls i
atencions equines
bàsiques
C6- Administració
gestió i
comercialització
en la petita
empresa
C7- Fonaments de
l’activitat física
C8- Primers
auxilis
C9- Activitats
físiques per a
persones amb
discapacitats
C10- Dinàmica de
grups
C11- Formació i
orientació laboral
C14- Iniciació al
piragüisme
C13- Crèdit de
síntesi
C12- FCT

PART DEL
CURRÍCULUM
QUE
S’IMPARTEIX EN
LA MODALITAT
NO PRESENCIAL

METODOLOGIA I
RECURSOS DIDÀCTICS
PER A LA MODALITAT
NO PRESENCIAL

HORARI DE
PRESÈNCIA
AL CENTRE

100%

2h

90%

10%

Treball autònom

0h

90%

10%

Treball autònom

0h

90%

10%

Treball autònom

1h

100%

50%

0h

50%

Treball autònom

1h

100%

3h

100%

3h

100%

3h

100%

2h

50%

50%

Treball autònom

1h

100%
50%

0h
50%

treball autònom

2h

100%

0h

CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

MÒDUL
UF
MATÈRIA

PART DEL
CURRÍCULUM QUE
S’IMPARTEIX EN
LA MODALITAT
PRESENCIAL.

PART DEL
CURRÍCULUM
QUE
S’IMPARTEIX
EN LA
MODALITAT
NO
PRESENCIAL

METODOLOGIA I
RECURSOS
DIDÀCTICS PER A LA
MODALITAT NO
PRESENCIAL

HORARI DE
PRESÈNCIA AL
CENTRE

1r CURS
MP01-Valoració
de la CF i primers
auxilis
MP02Dinamització
grupal

75%

25%

treball autònom

3h

75%

25%

treball autònom

3h
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MP04Metodologia de
l’ensenyament
d’activitats
fisicoesportives
MP05- Activitats
FE. individuals
MP10- Activitats
FE inclusió social
MP06- Activitats
d’oci i temps lliure

75%

25%

treball autònom

3h

100%

0h

100%

2h

80%

20%

MP11- FOL

66%

33%

MPLLPiragüisme

100%

4h
treball autònom

2h
0h

2n CURS
MP3- Planificació
animació SE.
MP7- Activitats
FE. implements
MP08- Activitats
FE d’equip
MP09- Jocs i AFR
i d’animació
turística
MP10- AFE
inclusió social

100%

2h

100%

0h

100%

4h

100%

4h

100%

2h

MP12- EIE

50%

50%

treball autònom

1h

MP13- Anglès

66%

33%

treball autònom

2h

MP14- Projecte

50%

50%

treball autònom

1h

MP15-FCT

100%

0h

MPLLPiragüisme

1’’%

0h

CFGS Guia, informació i assistències turístiques

MÒDUL
UF
MATÈRIA

PART DEL
CURRÍCULUM QUE
S’IMPARTEIX EN
LA MODALITAT
PRESENCIAL.

PART DEL
CURRÍCULUM
QUE
S’IMPARTEIX
EN LA
MODALITAT
NO
PRESENCIAL

METODOLOGIA I
RECURSOS
DIDÀCTICS PER A LA
MODALITAT NO
PRESENCIAL

HORARI DE
PRESÈNCIA AL
CENTRE

1r CURS
MP01-Estructura
del mercat turístic

66%

33%

Treball autònom

2h

MP02Destinacions
turístiques

75%

25%

Treball autònom

3h

MP08- Màrqueting
turístic

66%

33%

Treball autònom

2h
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MP06- Processos
de guia i
assistència
turística

75%

25%

Treball autònom

3h

MP4- Protocol i
relacions
públiques

75%

25%

Treball autònom

3h

MP9- Anglès

100%

2h

MP10- Segona
llengua: francès

100%

2h

MP11- FOL

66%

MPLL- Medi natural

33%

Treball autònom

100%

2h
3h

2n CURS
MP7- Disseny de
productes turístics
MP05- Recursos
turístics
MP03- Serveis
d’informació
turística

75%

25%

Treball autònom

3h

60%

40%

treball autònom

3h

66%

33%

Treball autònom

2h

MP09- Anglès

100%

2h

MP10-Segona
llengua estrangera:
francès

100%

2h

MP12- EIE

50%

50%

treball autònom

1h

MP13- Projecte

50%

50%

treball autònom

1h

HLLD: Medi
natural

100%

2h

MP14- FCT

100%

0h

CFGM Cuina i gastronomia + Serveis en restauració

MÒDUL
UF
MATÈRIA

PART DEL
CURRÍCULUM
EN
MODALITAT
PRESENCIAL.

PART DEL
CURRÍCULUM
EN
MODALITAT
NO
PRESENCIAL

METODOLOGIA I
RECURSOS
DIDÀCTICS PER A
LA MODALITAT NO
PRESENCIAL

HORARI DE
PRESÈNCIA
AL CENTRE

1r CURS
MP01Ofertes gastronòmiques

100%

2h

MP02Preelaboració i conservació
d’aliments (*)

100%

6

MP03Tècniques culinàries

100%

6h
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MP04Serveis al bar cafeteria*

100%

3h

MP09/11Formació i orientació
laboral

100%

1h

MP10/08Anglès tècnic

75%

MP02Operacions bàsiques al bar
cafeteria *

100%

4h

MP07/10Seguretat i higiene en la
manipulació d’aliments

100%

2h

25%

treball autònom

3h

2n CURS

MP04 Processos bàsics de
pastisseria i rebosteria (*)

100%

MP05 Productes culinaris

100%

MP03 Operacions bàsiques al
restaurant*

100%

MP05 Serveis al restaurant i
esdeveniments especials*

100%

MP09 Empresa i iniciativa
emprenedora

100%

MP06 Tècniques de
comunicació en la restauració

100%

MP09 El vi i el seu servei*

100%

MP09 Segona llengua
estrangera

66%

MP10 Anglès tècnic

100%

MP13 Síntesi

50%

Tutoria

5
6
3
5
2
2
2

33%

Treball autònom

3
2

50%

Treball autònom

1
1
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ANNEX I: Plànol de la distribució dels espais al centre
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ANNEX II: Horaris model híbrid Batxillerat i Cicles Formatius
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