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Aquest document recull de forma resumida els principis generals i els criteris 
organitzatius essencials que es tindran en compte en l’obertura del centre per protegir 
la comunitat educativa de la pandèmia de la COVID -19 



V6 (26/05/2021) Pla obertura  1 

Diagnosi 
 

El centre, davant de la situació de confinament decretada a partir del tretze de març de 
dos mil vint, reacciona adaptant-se gràcies als recursos telemàtics disponibles des de 
fa molts anys al centre. 

El fet que tot l’alumnat i professorat hagi de disposar d’ordinador portàtil de forma 
habitual permet que es pugui desenvolupar activitat acadèmica en pràcticament totes 
les matèries i que les activitats d’avaluació, adaptades a la nova situació, s’hagin pogut 
desenvolupar. En aquest sentit han jugat un paper important les plataformes digitals i 
entorns virtuals desenvolupats de forma extensa en els darrers cursos acadèmics així 
com l’ús habitual d’aquests recursos tant per part de l’alumnat com de tot el 
professorat i les famílies. 

Per al curs 2020/2021 l’institut opta per la docència presencial en tots els casos i 
disposa dels recursos digitals per transformar-se de forma immediata, si es requereix, 
a la docència virtual a través de les plataformes digitals, videoconferències i llibres 
digitals. 

Organització dels grups estables 
 

En tots els casos, donada la reduïda dimensió de les aules, els requisits de 
presencialitat requereixen l’augment de grups per reduir les ràtios a un màxim de 25 
alumnes per aula a l’ESO. 

1r ESO:  

- Ampliem el nombre de grups per reduir l’alumnat.  
- Grups heterogenis amb l’excepció d’1 grup de religió constituït per evitar 

moviments. 
- Es redueix el nombre de professorat per grup assignant més matèries als tutors 

(ètica i optativa) i distribuint quadrimestralment alguns tàndems de matèries 
(Català – Castellà, Socials – Biologia, Tecnologia – Educació Visual i Plàstica i 
Educació Física – Música).  

2n ESO: 

- Ampliem el nombre de grups per reduir l’alumnat.  
- Grups heterogenis mantenint el màxim possible les tutories de 1r curs. El grup nou 

manté equip docent. 
- Es redueix el nombre de professorat per grup assignant més matèries als tutors 

(ètica i optativa) i distribuint quadrimestralment alguns tàndems de matèries 
(Català – Castellà, Socials – Física i química, Tecnologia – Educació Visual i 
Plàstica i Educació Física – Música).  

- Per evitar desplaçaments i barreja de grups, enguany, tot l’alumnat cursarà en un 
quadrimestre segona llengua alemany i en l’altre segona llengua francès. 

- Alguns grups tenen com a professor de matemàtiques el mateix que el de ciències 
o tecnologia. 

- La religió s’impartirà barrejant alumnes de diferents grups però en la sala d’actes 
mantenint el màxim de distància possible i portant tots mascareta. El 
desplaçament de l’alumnat es realitzarà acompanyat sempre pel professor de 
religió. 
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3r ESO: 

- Ampliem el nombre de grups per reduir l’alumnat.  
- Per evitar moviments i no perjudicar els interessos de l’alumnat que ja ha cursat 

un any de segon idioma se seguirà aquest agrupament en dos grups. Els altres 
grups són heterogenis. 

- Es redueix el nombre de professorat per grup assignant més matèries als tutors 
(ètica i optativa) i distribuint quadrimestralment alguns tàndems de matèries 
(Català – Castellà, Biologia - Física, Tecnologia –Música).  

- Algun tàndem es connecta amb docència a 4t ESO com ara català i castellà. 
- Educació física s’imparteix anualment sempre en l’exterior.  
- L’alumnat de religió queda estarà en tres grups que no es barrejaran. El professor 

de religió els atendrà per separat. 

4t ESO: 

- Ampliem el nombre de grups per reduir alumnat. 
- Agrupem per itineraris (ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials, arts i 

professionalitzador) 
- Es fan tàndems en algunes matèries com ara català i castellà i socials i ètica 
- Els tutors assumeixen, a més de la seva matèria, dues hores de projecte i, en 

algun cas l’ètica i alguna específca. 
- L’alumnat de religió es atès sense necessitat de barrejar-se amb altres grups. 
- Els segon idioma s’impartirà barrejant alumnes de diferents grups però en la sala 

d’actes i aula 0.9 mantenint el màxim de distància possible i portant tots 
mascareta. El desplaçament de l’alumnat es realitzarà acompanyat sempre pel 
professorat responsable. 
 

 

BATXILLERAT 

- Deixem de barrejar els grups, tal i com hem fet els darrers anys, i constituïm grups 
per modalitats. 

- Els grups de batxillerat arts que són més nombrosos els dividim també en les 
hores de matèries comunes. 

- Alguns professors assumeixen dues matèries de modalitat per reduir moviments. 
- S’estableixen blocs de dues hores per reduir la mobilitat. 
- Si algun grup es divideix a les hores de modalitat es desplaça a una altra aula 

sempre acompanyat pel professorat i en grup estable. 

 

CICLES FORMATIUS 

- Cap canvi ni adaptació ja que disposen d’aules grans i reduïm/eliminem 
desdoblaments no essencials. La professora d’anglès i la d’informàtica necessiten 
adaptació del lloc de treball. En el cas d’anglès impartirà classe per 
videoconferència a GAD1 els dijous de 12:00 a 14:00 però l’alumnat romandrà a 
l’aula habitual acompanyat per un altra professora. S’incorporen a classe els 
dimarts a les 9.30. En el cas d’informàtica de GAD2 s’impartirà en una aula gran 
en subgrups per meitats per reduir el risc de la professora vulnerable. A les hores 
d’informàtica (terminals o inicials totes) la meitat de la classe no assisteix i realitza 
tasques encomanades per la professora. 
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ENSENYAMENTS ESPORTIUS 

- Els grups més nombrosos de salvament i socorrisme es desdoblen.  
- En els mòduls específics impartits per professionals de les federacions els 

doblatges obliguen a impartir via telemàtica algunes unitats.  
- Les pràctiques en piscina i platja queden  pendents de les normes que 

s’estableixin en el seu moment fixades pel que determina l’àrea d’esports de 
l’ajuntament. 

Aspectes detallats dels grups estables 
 

Grup Núm. 
Alumnes 

Professorat 
estable 

Altres docents 
amb distància, 

mascareta i 
higiene 

PAE ESPAI 

ESO 1A 21 0 Equip docent (7)  A 3.1 
ESO 1B 21 0 Equip docent (7)  A 3.2 
ESO 1C 21 0 Equip docent (7)  A 3.3 
ESO 1D 21 0 Equip docent (7)  A 3.4 
ESO 1E 21 0 Equip docent (7)  A 3.5 
ESO 1F 21 0 Equip docent (7)  A 3.6 
      
ESO 2A 23 0 Equip docent (8)  A 1.1 
ESO 2B 23 0 Equip docent (8)  A 1.2 
ESO 2C 23 0 Equip docent (8)  A 1.3 
ESO 2D 23 0 Equip docent (8)  A 1.4 
ESO 2E 23 0 Equip docent (8)  A 1.5 
ESO 2F 23 0 Equip docent (8)  A 1.11 

IDIOME 
      
ESO 3A 25 0 Equip docent (7)  A 1.7 
ESO 3B 24 0 Equip docent (7)  A 1.8 
ESO 3C 23 0 Equip docent (7)  A 1.9 
ESO 3D 23 0 Equip docent (7)  A 1.10 
ESO 3E 26 0 Equip docent (7)  A 1.6 
      
ESO 4A 25 0 Equip docent (8)  A 2.7 
ESO 4B 23 0 Equip docent (8)  A 2.8 
ESO 4C 23 0 Equip docent (8)  A 2.9 
ESO 4D 19 0 Equip docent (8)  A 2.10 
ESO 4E 19 0 Equip docent (8)  A 2.11 LFIS 
      
ESO AC 13 1 Equip docent (3)  A 2.1 
ESO SI 8 2 Cap  EXT B 
      
BAT 1A 31 0 Equip docent (10)  A 1.14 

LGEO 
BAT 1Bpl 18 0 Equip docent (10)  A 0.4 VOL 
BAT 1Bes 17 0 Equip docent (10)  A 1.12 MÚS 
BAT 1C 29 0 Equip docent (10)  TEC1 
BAT 1D  10 0 Equip docent (5)  COWK 
B1E 4 0 Equip docent (5)  A 0.1 
BAT 2A 25 0 Equip docent (9)  A 2.3 
BAT 2Bpl 22 0 Equip docent (9)  A.DIBUIX 



V6 (26/05/2021) Pla obertura  4 

BAT 2Bes 11 0 Equip docent (9)  BIBLIO 
BAT 2C 26 0 Equip docent (9)  A 2.2 
      
GM APD1 30 0 Equip docent (7)  A 0.5 
GM APD2 25 0 Equip docent (5)  A 0.3 
GM GAD1 27 0 Equip docent (7)  A 2.14 ADM 
GM GAD2 23 0 Equip docent (5)  A 2.5 i A 2.6 
GS TAS1 12 0 Equip docent (5)  A 0.8 
GS TAS2 12 0 Equip docent (5)  A 3.8 
GS AFI1 28 0 Equip docent (7)  A 2.13 INF 1 
GS AFI2 23 0 Equip docent (4)  A 0.6 
      
ES SS0 30 0 Equip docent (5)  EXT A 
ES SS2 4 0 Equip docent (5)  A 0.2 
 

Detall dels grups combinats 
 

MATÈRIA GRUPS 
ESTABLES 

PROFESSOR HORES ESPAI 

RELIGIÓ E2AB E.RABASSA 1 SALA ACTES 
RELIGIÓ E2CD E.RABASSA 1 SALA ACTES 
RELIGIÓ E2EF E.RABASSA 1 COWORKING 
FRANCÈS E4ABCDE C.CASANOVA 2 A 0.9 
ALEMANY E4ABCDE O.GIMÉNEZ 2 SALA ACTES 
FRANCÈS B1ABC C.ALEMANY 2 SALA ACTES 
ALEMANY B1ABC O.GIMÉNEZ 2 A 0.9 
CULTURA AU. B2Bpl+B2Bes O.TARRAGÓ 4 SALA ACTES 
  



V6 (26/05/2021) Pla obertura  5 

Reducció presencial postobligatòria (09_11_2020) 

Atès el que estableix la Resolució SLT/2700/2020 de 29 d'octubre de mesures per a la 
contenció del brot epidèmic, els centres educatius hem de reduir l'assistència de 
l'alumnat d'estudis postobligatoris. 

Els objectius són disminuir la presencialitat als centres educatius i reduir la mobilitat de 
l'alumnat, tot garantint la continuïtat formativa. 
Així doncs,  donada l'exigència sobrevinguda de caràcter general, a partir del dilluns, 9 
de novembre, i fins a les vacances de Nadal, l'alumnat de Batxillerat, Cicles Formatius 
i Ensenyaments Esportius, assistiran al centre en dies alterns. 
  
La formació no presencial es durà a terme seguint l'horari ordinari i per 
videoconferència des de les aules respectives. 

Les aules virtuals tindran els mateixos noms que les aules normals del centre i així 
l'alumnat sabrà on han d'anar, movent-se d'aula en aula. El professorat no es mourà 
del seu espai físic de l'aula i serà ell/a qui s'anirà movent virtualment per les sales. 

Els Ensenyaments esportius tindran un horari diferenciat perquè la piscina no dona 
servei públic i només donaria servei pel nostre alumnat. Aquest fet permetrà avançar 
les hores de pràctiques en la piscina ja que només aniran ells. S’ha adaptat l’horari 
cada setmana atenent a la disponibilitat de la mateixa. 

 

Modificacions horàries Ensenyaments Esportius (20_11_2020) 

Modificacions horàries Ensenyaments esportius: per la seva vessant pràctica se'ls està 
adaptant els seus horaris perquè tenen un caràcter especial. S'ha aprofitat la piscina 
tancada al públic per a fer la part pràctica i la part teòrica la faran concentrada. Des 
d'ara fins al 9 de desembre tindran un horari diríem normal i des del 9 de desembre al 
18 de gener faran unes modificacions horàries i des del 18 de gener fins a final de curs 
faran una altra modificació. Aquest grup no farà un sistema híbrid degut a la part tant 
extensa que tenen de pràctica i la part teòrica també s'ha re ajustat per equilibrar tant 
la part pràctica i la part teòrica. El tenir la piscina per a ells sols ha estat positiu per 
avançar la a part pràctica. 
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Increment de la presencialitat als 2ns cursos de Batxillerat i Cicles (27_01_2021) 
 
Increment de la presencialitat de postobligatòria sobretot focalitzat a 2n de bat  i 2n de 
Cicles Formatius per la situació i per ser el fina d'etapa. Per tant es proposa que 
vinguin al centre fins al 80% i que faltin un dia a la setmana de manera consecutiva per 
no perdre les mateixes matèries sempre. Aquesta proposta s'ha de portar al 
departament per a que l'aprovin però s'ha de tenir aprovada primer pel consell escolar. 
La inspectora va reunir a les directores de la zona de Vila-seca i l'altre institut de Salou 
per arribar a un consens de tots aquests centres. Això és una modificació del pla 
d'obertura i que és un apèndix del Pla de centre que es posarà en vigor a partir del 9 
de febrer. 

 
Presencialitat al 100% Batxillerat i Cicles  (23_04_2021) 
 

Atenent a les últimes indicacions del PROCICAT s’autoritza el retorn de la 
presencialitat al 100% de tots els nivells de postobligatòria. Serà vigent a partir del 26 
d’abril de 2021 

 

Normes d’estil en videoconferència 

• Puntualitat. 
• Càmera sempre oberta. El professor ha de poder passar llista d’assistència i 

veure’t sempre. 
• Micro tancat. Només l’obriràs per indicació del professor per fer algun 

comentari o observació. 
• Aniràs correctament vestit. Com si estiguessis a l’aula física. 
• Seuràs correctament. Per respecte als companys i per la teva salut. 
• Espai de connexió a casa privat i sense soroll de fons ni interrupcions. 
• Eviteu distraccions. Demaneu la vostra família que respecti el vostre temps 

 

Criteris d’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 

Afecta principalment a alumnat d’aula d’acollida i SIEI. 

Es combinen dues opcions separades en el temps a criteri del equip pedagògic que els 
gestiona: 

Estada a l’aula ordinària assistits pel professorat d’aula d’acollida i SIEI de forma 
rotatòria a la vegada que també assisteixen algunes hores a l’aula específica sense 
barrejar nivells. Això implica que aquest alumnat estigui assignat al mateix grup classe 
o màxim dos si el nombre és massa elevat.  

Estada a l’aula específica: assisteixen en períodes continus constituint un grup estable 
provisional i temporal. 

En qualsevol cas l’alumnat estarà acompanyat pel professorat en els desplaçaments i 
complir les mesures higièniques previstes. 
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Organització d’entrades i sortides 

• Entrada i Sortida 
 

 CURS HORA 
D’ENTRADA 

HORA DE 
SORTIDA 

PORTA D’ENTRADA I 
SORTIDA 

ESCALA 
 

1r ESO i SIEI 8:20h  14:50h Principal 2 

2n ESO 8:20h  14:50h Pere Galès 3 

3r ESO ( Modif. 01/06/2021) 8:30h  14:55 Perè Galès 1 

4t ESO i Aula 
Acollida 

8:30h  14.55h Principal 2 

1r BAT 8.30h  14.55h Pere Galès 3 

2n BAT 8.30h  14.55h Pere Galès 3 

Cicles 8.30h  14.55h Porta del gimnàs (pati) 1 

Cicles (GAD 1 i 2, 
APD2) 

8.30h 14.00h Pere Galès 
(el dia que acabin a les 15.00, 

pel gimnàs) 

3 

Esportius 8.30h  14.55h Porta del gimnàs (pati) - 

Els grups que acaben educació física i tenen classe a la sala d’actes a les 15:00 surten per la 
porta del gimnàs  
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Organització de l’espai esbarjo 
 

Sortides i entrades del pati 
 

Horari esglaonat per evitar aglomeracions en passadissos i escales. 

En acabar l’esbarjo el professorat anirà a buscar l’alumnat ESO a la filera del pati per 
assegurar que quan pugen el professor obre la porta i no s’acumulen alumnes al 
passadís. 

 

 CURS HORA 
DE 

BAIXADA 

HORA DE 
PUJADA 

ZONA 
D’ESBARJO 

LAVABOS FILERA DE 
RECOLLIDA 

ESCALA 

1r ESO 11:20h 11:50h Zona de  
bosquet 

Planta 
baixa 

Zona 
barracons 

3 

2n ESO 11:20h 11:50h Centre del pati i 
porxada de la 
Sala d’actes 

Gimnàs Zona font 2 

3r ESO 11:20h 11:50h Pati de terra de 
davant del 

gimnàs i porxada 
del gimnàs 

Gimnàs Zona 
gimnàs 

1 

4t ESO 11:25h 11:55h Esplanada de 
l’entrada del 

centre 

Policlin Esplanada 1 

BAT i 
CICLES 

11.30 12.00 Fora del centre Planta 
baixa 

- 3 
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Relació amb la comunitat educativa 
 

Preferentment i atenent a les instruccions més recents que ho prescriuen per a 
reunions amb més de 10 persones es faran de forma virtual amb Meet i/o Zoom: 
tutors/es, departament, equips de millora, coordinacions, equip docent, claustre... i des 
de casa. També d’aquesta manera les programades en l’horari personal del 
professorat als dimecres per la tarda.  

 

Entrevistes amb les famílies 
-preferentment per telèfon 
-videoconferència si cal veure’s 
-si són presencials cal demanar cita prèvia amb reserva a la Sala de visites. 
 

Reunions de tutoria de grup amb famílies  
- per videoconferència 

Hàbits de seguretat – ALUMNAT 
 

- control de temperatura a l’entrada cada dia 
- mantenir la distancia de seguretat 
- higiene de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada, a l’inici de cada classe, abans 

d’esmorzar i després, després del pati i a l’anar al WC 
- ús obligatori de la mascareta en tot moment 
- a les classes d’Educació Física es preveu un període transitori (els primers 15 

dies) amb ús permanent de la mascareta. L’activitat física que es planificarà serà 
de baixa intensitat durant la primera quinzena. 

- s’acorda que es demanarà la utilització de la mascareta sempre i que només se la 
pugui treure quan el professor, degut a la intensitat de l'exercici, així ho indiqui. 
L'alumnat haurà de portar sempre una mascareta de recanvi. Serà l'alumnat qui 
decidirà si se la vol treure o no si se li donés permís. Així doncs, hi haurà estones 
en que es farà la classe amb mascareta i moments en que no. (06/11/2020) 

- Instal·lació de lavabos mòbils a l’esplanada exterior de l’entrada per tal de 
convertir-la en un pati auxiliar. 

- s’intensificarà la freqüència en la ventilació de les aules. Així doncs el professorat 
que acaba la classe obrirà les finestra i qui entri les tancarà. 

 

Hàbits de seguretat – PROFESSORAT 
- mantenir distància de seguretat 
- ús obligatori de la mascareta 
- control personal de la temperatura i higiene de mans a l’entrada del centre i cada 

cop que ho consideri 
- deixar les portes obertes durant les classes per a evitar tocar els poms 
- no utilitzar l’ascensor si no és imprescindible. 
- habilitació de més lavabos per a l’ús del professorat 
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Pla de treball en confinament 
 

Els recursos digitals disponibles per tot l’alumnat i professorat és: 

- Entorn GSuite amb domini propi 
- Plataforma moodle pròpia amb capacitat escalable 
- Intranet de comunicació, control i avaluació. 
- Els departaments han digitalitzat els recursos per exemple optant per la versió 

digital dels llibres de text. 
- Tot l’alumnat disposa d’ordinador portàtil i el centre pot proporcionar-lo a l’alumnat 

que el necessiti temporalment en cas de necessitat. 

El professorat amb menys capacitats s’està formant en aquest moment en plataforma 
digital. 

Els departaments estan organitzant la contingència. 

Amb tot això, en cas de confinament, sense solució de continuïtat, es pot seguir 
impartint classes en horari ordinari per videoconferència i, posteriorment, adaptar les 
activitats al nou entorn si el període s’allarga. 

 

Protocol d’actuació en cas de detecció d’un cas 
• Baixa l’alumne/a que ha manifestat que es troba malament autoritzat pel 

professor/a. Poden venir acompanyats o sols. 
• Es queden assentats al banc/espai assignat i  es procedeix a CANVIAR LA 

MASCARETA si la simptomatologia és COVD-19 i és de roba.  
• Es comunica a la coordinadora de prevenció de riscos i gestora COVID 

del centre per tal que ho comuniqui a la família. En cas que no sigui 
possible ho farà un membre de l’equip directiu i si cal ho farà un membre 
de la consergeria.  

• Amb símptomes covid-19: febre, tos, mal de cap, mal de gola, mal de panxa. 
ES DEMANA A LES FAMÍLIES QUE TRUQUIN AL CAP i que el vinguin a 
buscar. 

• El full que omple la família se li dóna a la Raquel Gili que es comunicarà amb la 
RECO (Referent COVID de centres) per tal de fer el seguiment. 

 

Aprovat pel Consell Escolar del dia 21 d’abril de 2021 

 

 

Montse Vallés Grau 

Directora de l’Institut Jaume I  

 

Annex: Pla de neteja (setembre2020) 
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