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1 DIAGNOSI
A mig matí del dia 12 de març, s’estén el rumor que els centres educatius haurien de
tancar les portes davant l’avançament implacable de la pandèmia. El mateix dijous, en
qüestió de minuts, semblava que tot s’agreujava i al finalitzar el matí sabien que
l’endemà no podríem tornar a obrir. Vam haver d’acomiadar l’alumnat sense comunicar
oficialment la noticia a les famílies i sense que alguns no poguessin agafar tot el
material.
El dilluns mateix, donat que el tancament per confinament era oficial, es van començar
a idear estratègies per evitar que l’alumnat perdés el ritme d’aprenentatge sense avançar
continguts, tal i com se’ns indicava des d’Educació. A l’Institut Joan Amigó i Callau,
l’organització pedagògica desenvolupada va ser la següent:
-

Contacte inicial amb les famílies per explicar-los com es durien a terme, a partir

d’aquest moment, les accions educatives dels seus fills/es.
-

Recollida d’informació per part dels tutors/es individuals de l’estat de cada

alumne sobre recursos informàtics i telemàtics de manera individual i a la llar.
-

Confeccionar una llista per controlar les mancances i establir solucions per

arribar fins aquest alumnat.
-

Simplificar al màxim els recursos digitals per a realitzar les activitats

d’aprenentatge.
-

Penjar al drive, per cursos i matèries, la feina per l’alumnat.

-

Publicació setmanal cada divendres a la web del centre, de les activitats que el

professorat de cada matèria sol·licitava al seu alumnat.
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-

El professorat continuava amb un horari fixe de reunions a través del Meet

(comissions, coordinacions, reunions de departament, equips docents, reunions amb
direcció...)

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

R. SSTT

R. Comissions

R. SSTT

10:00 – 11:00

R. SSTT

11:00 – 12:00

R. Direcció

R. projectes + I’t

R. Direcció

12:00 – 13:00

R. Caps de Dpt

Reunió

Reunió ED 1r-2n

Departaments
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-

Cada tutor de grup mantenia la tutoria a través del Meet amb l’alumnat per fer

un seguiment i no deixar el contacte visual tot treballant les emocions. A més, cada tutor
individual tenia horari fixe d’atenció per als seus tutorands a través del Meet. En alguns
casos també es feia via telefònica o email.
La primera organització era quinzenal però es va anar allargant sense avançar continguts
acadèmics. L’entorn virtual del centre va esdevenir cabdal, un espai on l’alumnat
accedia fàcilment a les seves tasques i on les famílies també podien entrar i ajudar en les
activitats. Una vegada superades les angoixes per trobar-se en una situació totalment
nova, l’alumnat i les famílies van respondre molt positivament a la nova organització
proposada. El professorat seguia l’imput amb les famílies i alumnat i anava ajustant les
tasques.

A l’abril, quan les instruccions remarcaven els canvis de criteri d’avaluació, l’entorn
telemàtic prenia molta importància. La publicació del Pla d’acció: Centres educatius
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en línia, semblava la peça clau per arribar a la totalitat del nostre alumnat que tenia
problemes de connectivitat o bé falta de material. Des del centre es van facilitar tots els
aparells mínimament disponibles per tal que els vingués a recollir una empresa de
telefonia, per formatejar i per fer-los arribar a l’alumnat que ho necessitava. Val a dir
que en alguns casos no van acabar d’arribar, en altres ho van fer molt tard i en algun
cas, van arribar defectuosos. També comentar que el professorat va fer mans i mànigues
per estar a l’alçada, ja que no tothom disposa a la seva llar d’equip informàtic per poder
treballar en les noves condicions. Caldria des del Departament ajudar als/les docents a
accedir a material informàtic adequat, i més en les actuals circumstàncies.
En el nostre cas, com que el centre fou impulsor del Pla 1x1 i l’ha anat mantenint, la
majoria d’alumnat tenia el recurs propi de l’aparell, que s’adquireix a primer d’ESO, i
per aquest motiu hi ha hagut un ampli seguiment de les instruccions per via telemàtica.
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Com es pot observar en les gràfiques, de la totalitat de l’alumnat del centre (210
alumnes), sense dispositiu n’hi havia 18, sense connexió a internet 12 i sense mòbil i/o
tablet 10 alumnes. En més de la meitat dels casos coincidia no tenir ordinador i no tenir
internet. Del nostre centre van sortir 16 dispositius donat que en dos casos els alumnes
eren germans i en van poder compartir un.
Cas especial fou el segon curs del Cicle. L’alumnat treballa amb l'ordinador de l'aula ja
que té una potència adequada per poder fer les tasques de classe amb normalitat. A
l'haver de treballar des de casa, alguns dels alumnes no tenien un ordinador prou potent
per poder desenvolupar les tasques que se'ls hi demanava; pel que fa a les tasques
demanades pel professorat del centre es van adaptar a la nova realitat i es van poder
desenvolupar sense problemes i pel que fa a les tasques de l'IOC, al tenir una estructura
rígida, algunes de les tasques no es van poder desenvolupar i des del departament
d'informàtica es van haver de fer avaluacions alternatives per tot aquest alumnat.
A més, destacar que l'alumnat que estava realitzant la FCT es va veure mermada pel
confinament. Al realitzar-se les pràctiques en format intensiu, l'alumnat només havia

Arxiu: Pla d’obertura Curs 2020/21

Pàgina 7 de 58

Revisió: 1
Elaborat: Direcció
Data: setembre 2020

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut Joan Amigó i Callau

realitzat dues setmanes de la formació a les empreses. Aquestes van ser substituïdes
(segons les indicacions del Departament d'Educació) per un projecte que permetés a
l'alumnat superar els RA corresponents.
Des del primer moment, el professorat gestionava al drive un quadre de seguiment de
tasques i es reunia en equip docent, cada dimecres, per saber en quines matèries
l’alumnat anava treballant i entregant les activitats proposades. D’aquesta manera, des
de la tutoria individual es resseguien els casos i es contactava amb l’alumne en qüestió
per recordar-li el que li faltava i saber en quin punt es trobava i com estava. Es
detectaven així, casos puntuals més ràpidament en els quals s’acordava d’actuar de
manera diferent segons la causa que els provocava.

L’alumnat que tenia dificultat per fer les tasques per manca de dispositiu o connexió, es
trucava per pactar com treballar i fer-ho arribar al professorat o se li feia arribar el
material adequat per continuar la seva formació amb l’ajuda de l’assistent social o
l’Ajuntament de la població, el qual en un primer moment també va fer les passes
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necessàries per poder dotar de connexió a l’alumnat de l’Espluga, promovent que entre
veïns es deixessin les wifis obertes al matí per que l’alumnat pogués fer i enviar la feina.

Cal destacar que l’orientadora pedagògica del centre formava part de tots els equips
docents i se li derivaven els casos que necessitaven un suport pedagògic més adaptatiu.
Durant el confinament va realitzar intervencions puntuals amb determinats alumnes,
tutories individuals i familiars, orientació a professorat, famílies i alumnat i
confeccionava informes de seguiment. Va atendre un total de 12 situacions diferents,
algunes des del primer moment i altres que van anar sorgint al llarg del confinament, i
va treballar tant amb l’alumnat com amb les seves famílies.
Reobertura el dia 2 de juny de 2020
Una vegada feta efectiva la reobertura del centre el dia 2 de juny, l’organització va
seguir sent bàsicament telemàtica. Els objectius principals del centre eren continuar amb
el suport lectiu i d’orientació i l’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. Els
professionals que es van poder incorporar van ser 20/25 i del PAS 0/2. En quant a
l’alumnat, la seva presència al centre va ser de caràcter voluntari prioritzant l’alumnat
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de 4rt d’ESO, 2n CFGM-SMX i alumnat en situació socioeconòmica de major
vulnerabilitat del qual es tenia constància que havia patit una situació difícil durant el
confinament, sempre amb les mesures preventives adequades i la Declaració
Responsable segons el model establert pel Departament d’Ensenyament.
L’organització fou la següent: L’horari d’obertura del centre educatiu serà de 09:0013:00h.
● Organització de grups d’alumnes i del professorat.
*Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Cicles
-Activitats lectives: de forma telemàtica. L’horari d’atenció telemàtica del professorat
continuarà essent el mateix que s’ha realitzat durant el confinament, a través dels
mateixos enllaços Meet:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

10:00-11:00

Mates

Tecno

Anglès

Cicles

Expressió

11:00-12:00

Català

Castellà

Socials / Reli

Ciències

Diversitat

12:00-13:00

Tutors/es
individuals
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-Tutories personalitzades: l’alumnat podrà assistir de forma voluntària al centre,
d’acord amb l’organització establerta, per tal de realitzar una atenció individualitzada de
l’alumne i/o de les famílies. Aquestes tutories seran puntuals i ocasionals, es realitzaran
exclusivament en cas de no poder-se dur a terme de forma telemàtica, i seran
gestionades a través d’un sistema de citació prèvia per evitar aglomeracions al centre.
Cada tutor/a tindrà assignada una aula, on es reunirà amb l’alumne/a i/o la seva família,
evitant aglomeracions i desplaçaments pel centre. L’objectiu d’aquestes tutories és
realitzar un acompanyament educatiu, emocional.
-Recollida de material: l’alumnat podrà assistir de forma voluntària al centre, d’acord
amb l’organització establerta, per tal de realitzar la recollida de material imprescindible
que tingui a l’aula o a la guixeta. Aquesta recollida de material serà puntual i ocasional,
gestionades a través d’un sistema de citació prèvia per evitar aglomeracions al centre.

*Alumnat de 4t d’ESO
Les accions proposades per a l’alumnat de 4t d’ESO són accions continuades.
L’alumnat que mostri interès en assistir, ho ha de fer de forma continuada, complint
l’horari establert.
-Acció educativa presencial: l’alumnat de 4t d’ESO podrà assistir de forma voluntària al
centre, d’acord amb l’organització establerta, per tal de rebre classes de reforç de les
matèries amb l’objectiu de:
-finalitzar amb èxit l’entrega de les tasques que s’han anat encomanant de forma
telemàtica durant el confinament.
-Resoldre dubtes i qüestions relatives a les recuperacions de trimestre (avaluació
ordinària) que es duran a terme de forma telemàtica com a màxim fins el 12 de Juny.
Arxiu: Pla d’obertura Curs 2020/21
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-Resoldre dubtes i qüestions relatives a les recuperacions de final de curs
(extraordinària), així com recuperacions de matèries pendents de cursos anteriors, que
es realitzaran de forma telemàtica durant els dies 18 i 19 de Juny.
-Orientació: l’alumnat de 4t d’ESO podrà assistir de forma voluntària al centre, d’acord
amb l’organització establerta, amb l’objectiu de rebre orientació complementaria a
l’efectuada al llarg del curs, relacionada amb algun aspecte concret sobre l’obtenció del
títol de secundaria, estudis o sortides laborals posteriors.

*Alumnat de 2n de Cicle
-L’alumnat de 2n del Cicle de SMX podrà assistir de forma voluntària al centre per tal
de resoldre dubtes i qüestions referents a la finalització del projecte final.

*Professorat
L’horari d’atenció, telemàtica i presencial, a l’alumnat i famílies serà de 09:00 a 13:00
de dilluns a divendres, de l’1 de juny fins al 30 de juny.

Butlletins de notes
Les notes del tercer trimestre i les extraordinàries van ser enviades telemàticament quan
el Departament va donar la seva aprovació. Per les reclamacions, l’alumnat disposava
de dues possibilitats: o bé fer-ho telemàticament al professor de la matèria corresponent
en un horari establert, o apropar-se al centre amb cita prèvia. Val a dir que molts pocs
alumnes van venir presencialment a rebre atenció, un total de 5.
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2 ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES
D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, els centres educatius han de
vetllar per agrupar l’alumnat en grups de convivència estables per tal d’establir amb
facilitat la traçabilitat en cas de contagi. Aquests grups s’organitzaran amb criteris
d’equitat i d’inclusió i hauran de ser heterogenis pel que fa a la seva composició.
L’equip docent també haurà de ser estable, format, preferentment, per un màxim de 5
docents a la ESO (distribuïts per àmbits), un dels quals exercirà de tutor/a. Es recomana
reduir al màxim el nombre de professorat de cada grup i el nombre de grups que atengui
cada professor/a. Cada docent o professional de suport formarà part d’un únic grup
estable, tot i que podrà treballar amb altres grups mantenint sempre les mesures de
protecció.
En els grups estables no serà necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 metres. En tots els casos serà obligatori l’ús de la mascareta.
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. En el cas de docents que
entren a diferents grups estables o grups que interaccionen entre si, caldrà mantenir la
distància d’1,5 metres.
Es poden fer grups estables amb alumnes de diferents nivells educatius per criteris
pedagògics o d’organització (en el nostre cas, el grup Implica’t).
➢ Organització prevista pel centre amb anterioritat al Pla d’obertura:
1r d’ESO: 2 grups A/B heterogenis + un grup de projectes
2n d’ESO: 2 grups A/B + desdoblaments + flexibles homogenis 1/2 + un grup de
projectes
3r d’ESO: 2 grups A/B + flexibles homogenis 1/2 + un grup de projectes
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4t d’ESO: 2 grups A/B homogenis + optatives
Cicles: 1r SMX i 2n SMX
Projecte Implica’t
➢ Nova proposta organitzativa:
1r d’ESO: 3 grups estables alfa/beta/gamma heterogenis
2n d’ESO: 3 grups estables alfa/beta/gamma heterogenis
3r d’ESO: 3 grups estables alfa/beta/gamma heterogenis + agrupaments A/B
heterogenis
4t d’ESO: 2 grups estables alfa/beta heterogenis
Cicles: 1r SMX i 2n SMX
Projecte Implica’t
★ Criteris organitzatius:
L’organització en grups estables s’ha realitzat atenent als següents criteris:
-Estabilitat de grup: es procura la màxima estabilitat possible de l’alumnat.
-Heterogeneïtat: es procura que els diferents grups d’alumnat siguin heterogenis
pel que fa a gènere, escola i població de procedència, necessitats educatives, ...
-Reducció de professorat: es procura reduir el nombre de professorat en cada
grup agrupant matèries per àmbits tot intentant mantenir l’especialitat docent de
cada professor/a.
Per tal de realitzar els agrupaments, s’ha tingut en compte:
-el nombre d’alumnes en cada grup
-la capacitat de les aules
-la plantilla de professorat i les hores lectives disponibles
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➢ Distribució d’aules:
Els grups-classe estables quedaran ubicats a les següents aules:
● Planta baixa: 1r alfa (aula 1.5), 1r beta (aula 1.6), 1r gamma (aula 1.7), Implica’t
(biblioteca)
● Primera planta:2n alfa (aula 2.12), 2n beta (aula 2.11), 2n gamma (aula 2.10), 3r
alfa (aula 2.1), 3r beta (aula 2.2), 3r gamma (aula 2.3), 4t alfa (2.6), 4t beta (2.5),
SMX1 (aula 2.7), SMX2 (aula 2.4)
❖ Nombre d’alumnes dels grups estables:
Nivell

Nº alumnat

Nº alumnat/grup estable

1r ESO

53

1r alfa:18 1r beta:18 1r gamma:17

2n ESO

46

2n alfa:16 2n beta:15

3r ESO

41

3r alfa:13 3r beta:14 3r gamma:14

4t ESO

52

4t alfa:27 4t beta:25

1r SMX

6

6

2n SMX

14

14

I’t

8

8

TOTAL

218

218
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Organització dels grups estables:
Nivell /

Professorat estable

Altres docents o personal que

Espai

intervenen

estable

grup
1r alfa

LS1, AN3, CN1, RE1, MU1

CS1, EF1, NE1

1.5

1r beta

LS1, AN3, CN1, RE1, MU1

CS1, EF1, NE1

1.6

1r gamma

LS1, AN3, CN1, RE1, MU1

CS1, EF1, NE1

1.7

2n alfa

LC1, AN1, MA2, TE1, EV1

CS1, EF1, NE1

2.12

2n beta

LC1, AN1, MA2, TE1, EV1

CS1, EF1, NE1

2.11

2n gamma

LC1, AN1, MA2, TE1, EV1

CS1, EF1, NE1

2.10

3r alfa

LS2, CN2, CN3

AN1, AN2, MA1, CS2, MU1, 2.1
EF1, NE1

3r beta

LS2, CN2, CN3

AN1, AN2, MA1, CS2, MU1, 2.2
EF1, NE1

3r gamma

LS2, CN2, CN3

AN1, AN2, MA2, CS2, MU1, 2.3
EF1, NE1

4t alfa

LC2

AN2, MA1, CN2, CN3, TE2, 2.6
CS2, EV1, EF1, IN2

4t beta

LC2

AN2, MA1, CN2, CN3, TE2, 2.5
CS2, EV1, EF1, IN2
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Implica’t

NE1, NE2, TE2

SMX1

IN1

IN3, AN1, IN2

2.7

SMX2

IN2

IN3, IN1

2.4

Biblioteca

Quan l’organització comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, cal
mantenir la distància de seguretat i utilitzar sempre la mascareta. Les activitats o
matèries que estan subjectes a aquesta circumstància són:
Nivell

Matèria

Grups

Grups estables del
qual provenen

Docent

3r
ESO

Socials, Tutoria, Música,
CiVE, Tutoria

A/B

Alfa, Beta, Gamma

CS2

3r
ESO

Educació Física

A/B

Alfa, Beta, Gamma

EF1

Optatives: francès, llatí,
biologia i geologia, física i
química, tecnologia,
informàtica, música, visual i
plàstica.

grups
d’optative
s

A/B

AN2, LC2,
CN2, CN3,
TE2, MU1,
EV1

4t
ESO
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Caldrà, a més, tenir especial cura pel que fa a les mesures d’higiene i prevenció en les
següents matèries en cas que s’ocupin espais diferents a l’aula assignada a cada grup
estable:
-Biologia / Física i Química (laboratori)
-Tecnologia (Taller)
-Educació Física (Vestuaris i gimnàs)
També caldrà tenir especial cura en aquelles matèries i/o agrupacions que, tot i mantenir
el grup estable, requereixin d’un intercanvi de material entre l’alumnat, com Visual i
Plàstica.

● Convivència
Tot l’alumnat del centre haurà de complir amb les normes de seguretat i higiene
establertes en aquest Pla d’Organització de Centre i totes aquelles que es pugin anar
implantant tant des del centre com d’altres organismes de l’administració per a adaptarse a l’evolució de la pandèmia.
Qualsevol incompliment d’aquesta normativa es considerarà una conducta contrària a
les normes de convivència en grau proporcional a la gravetat de la conducta i en
conseqüència s’establirà la corresponent sanció.
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3 CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER
A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT
ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU
Tenint en compte que el confinament pot haver tingut conseqüències en el
desenvolupament cognitiu, afectiu i social més remarcables en l’alumnat vulnerable, en
aquest apartat s’exposen breument els criteris que s’han seguit per poder organitzar
l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats.
Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat
específica de suport educatiu.
Els efectes del confinament han estat diversos, així com també han afectat de manera
diferent als infants i adolescents, depenent del perfil de cadascun. Els possibles efectes
generals d’aquest estat extraordinari en nens i adolescents, i que s’han detectat
específicament des del departament d’atenció a la diversitat i orientació, han estat:
-

la irritabilitat: reacció accelerada i excessiva davant un estímul. Malhumorat/da,
manca d’organització i pautes.

-

la dificultat de concentració: desorientació, pèrdua del sentiment de
col·lectivitat, de grup

-

dificultat per dormir per manca d’exercici. Manca d’hàbits.

-

tristesa i/o patiment per diferents causes, poc recolzament familiar per manca
també de directrius i recursos.

-

pèrdua d’hàbits de treball i personals, entre altres.

Aquests indicadors de malestar s’han detectat en alguns casos, essent la seva gravetat
depenent del context i situació específica de cada nen. Des del nostre centre i amb les
directrius del Departament de diversitat i orientació (Des del departament d’atenció a la
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diversitat), hem donat suport a professorat, famílies i alumnes. Aquest suport s’ha fet
mitjançant videoconferències i/o trucades telefòniques.
Els objectius bàsics, durant el confinament, han estat els següents:
-

Recolzar a professors, famílies i alumnes.

-

Realitzar el seguiment d’alumnes amb necessitats educatives especials o NESE

-

Realitzar el seguiment dels hàbits de treball personals dels alumnes, fent
recomanacions i orientacions a famílies.

-

Orientar a les famílies sobre recursos, estratègies, mesures a prendre a casa.

-

Fer el seguiment, l’orientació i l’acompanyament de famílies més vulnerables.

-

Orientar, recolzar, acompanyar i fer el seguiment directe dels alumnes (NESE,
NEE) i les seves famílies.

La nova organització de les mesures universals, addicionals i intensives del centre
L’atenció a la diversitat hauria de regir com a filosofia de centre, essent l’essència
d’aquest. En cada un dels decrets que ordenen els ensenyaments en els centres
educatius, hi ha un article referit a l’atenció a la diversitat.
Per atendre aquesta diversitat, apliquem les anomenades mesures i suports universals
que permeten diversificar i personalitzar els contextos i les experiències educatives, de
tal forma que tot l’alumnat pot accedir i participar, sense barreres, als aprenentatges.
Mesures universals al centre
Les mesures universals per atendre la diversitat de l’alumnat impliquen prendre
decisions en la metodologia docent. Aquesta diversificació metodològica ha de garantir
l’accés de tot l’alumnat als mateixos objectius i continguts.

Arxiu: Pla d’obertura Curs 2020/21

Pàgina 20 de 58

Revisió: 1
Elaborat: Direcció
Data: setembre 2020

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut Joan Amigó i Callau

Des del centre es plantegen activitats obertes (que s’adaptin a les diferències individuals
de l’alumnat i a les seves necessitats), per tal d’atendre el ventall d’interessos, maneres
d’aprendre i intel·ligències múltiples que presenta el nostre alumnat.

Mesures que es portaran a terme al centre:
De Centre:
- Estructura flexible del Centre (adaptació a les diferents circumstàncies)
- Pla d’Atenció a la Diversitat.
- Grups heterogenis.
- Pla d’acollida de professorat, alumnat i famílies.
- Pla de Convivència i Projecte de Mediació escolar on s’hi concreten mesures per
gestionar i resoldre els conflictes a través del consens i el diàleg.
- Avaluació diagnòstica si és necessari (detecció, diagnòstic i prevenció).
- Projecte de diversificació curricular a 3r i 4t ESO: Projecte Implica’t - Anemperfeina.
- Acció tutorial i orientació personalitzada.
- Entrenament de les habilitats socials/educació emocional a tots els cursos: Projecte
transversal d’Educació emocional a través d’optatives que farà tot l’alumnat, amb
caràcter trimestral.
- Pla lector “No és un rotllo la lectura” a tot l’alumnat.
- Orientació acadèmica i professional a 4t d’ESO. (Tutor individual i CAD)
- Aprenentatge cooperatiu (si és el cas)
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D’aula:
- Reducció d’equip docent: menys professorat a cada curs d’ESO, impartint un mateix
professor més d’una matèria.
- Personalització dels aprenentatges. Tenir en compte les diferents maneres d’aprendre i
consolidar els continguts. Aplicar rúbriques per avaluar de manera diferent , atenent la
diversitat dins de l’aula i respectant els diferents processos d’aprenentatge :diferents
formes de mostrar el continguts.
- Ensenyament multinivell i per projectes a 3r i 4t ESO (Projecte de diversificació
curricular Implica’t- Anemperfeina)
- Resolució participativa de problemes i conflictes (assemblees, debats, mediació...)
- Avaluació formativa i formadora per regular el procés d’ensenyament- aprenentatge i
qualificadora per tal de valorar el procés d’aprendre.
- Tutoria individualitzada a tots els cursos. Tots els professors del centre som tutors
individuals.
Aquestes mesures es portaran a terme sempre dintre del “grup estable”, mantenint les
mesures de prevenció del COVID-19.
Mesures i suports addicionals i intensius
Un cop aplicades les mesures i els suports universals, si aquestes no són suficients,
s’apliquen les mesures i suports addicionals i, si cal, els intensius.
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Tipus de mesures i suports addicionals:
- Mesures d'acció tutorial específiques amb suport familiar intensiu.
- Adaptacions metodològiques.
- Suport de l’orientador educatiu (amb possible coordinació amb EAP, CSMIJ...)
- Programa de diversificació curricular. Projecte Implica’t-Anemperfeina
- Coordinació a través de CAD i Comissió social amb diferents professionals per
atendre alumnes amb dificultats i/o en risc social.
Tipus de mesures i suports intensius:
Específics per als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)
- Suport individualitzat de professionals de l’EAP. Intervenció d’especialistes que
formem part de la Comissió social al centre (treballador social, educador social,
psicòleg extern...)
- Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) a Montblanc, si és el cas i en situacions
molt especials i degudament consensuades: especialistes del centre (orientadora,
professor terapèutica), EAP, membres de la comissió social.
A més del que s’ha esmentat, hi ha d’altres agents externs amb els quals es treballa en
xarxa, com ara: Serveis de salut (infermera, CSMIJ....), psicòleg extern, Serveis Socials,
professionals de Educonca. Amb aquests agents externs es realitzen, conjuntament amb
el departament d’atenció a la diversitat, reunions periòdiques, per tal de fer continu i
extensiu el seguiment, recolzament i orientació de l’alumnat.
Aquestes mesures es portaran a terme mantenint les mesures de prevenció del COVID19.
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Realització (tutors) i seguiment per part del departament d’atenció a la diversitat del
Pla de suport individualitzat
El Pla de Suport Individualitzat (PsI) és un document que recull el conjunt de mesures
de suports i actuacions que donen resposta a les necessitats singulars de l’alumne/a.
La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) ha de promoure aquest pla, el qual ha de
recollir l’atenció que es proporcionarà a l’alumne/a durant un període de temps
determinat. El/la responsable d’elaborar aquest pla i fer-ne el seguiment serà el tutor o
la tutora individual, que comptarà amb la col·laboració del departament d’atenció a la
diversitat. Aquest departament vetllarà per la seva adequació, implementació i adaptació
d’acord amb el progrés de l’alumne/a. Les famílies han d’estar informades del procés,
evolució i avaluació del PsI del seu fill/a.
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4 ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES DE
L’ALUMNAT
Accessos del centre:
El centre disposa de dos accessos practicables: la porta principal al carrer serè (A) i la
porta d’accés a la pista poliesportiva tocant al pavelló municipal (B).

A les entrades (fins arribar a l’aula del grup estable corresponent), sortides (des del grup
estable fins a l’exterior de l’edifici i aconsellablement també després), passadissos i
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llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar la
mascareta, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat.
Condicions d’accés al centre
Per poder accedir als centres, les famílies han de verificar que les seus fills/es no
presenten símptomes compatibles amb la Covid-19 ni una temperatura superior al
37,5ºC. No es podrà accedir al centre en el següents casos:
●

En cas d’estar aïllat per donar positiu en Covid-19.

●

Estar a l’espera de resultat de PCR

●

Conviure amb una persona diagnosticada.

●

Estar en quarantena domiciliària.

Les famílies tindran l’accés restringit al centre, exceptuant únicament aquells casos en
que és estrictament necessari. Les reunions amb els tutors/es es faran sempre que sigui
possible, en format virtual.
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Organització de les entrades
L’alumnat, fins a l’hora d’entrada al centre, s’organitzarà en grups estables en zones
separades adjacents al recinte. Es recomana a les famílies que l’alumnat es trobi a les
immediacions del centre 5 minuts abans de la seva hora d’entrada per tal de procedir a
una entrada organitzada amb continuïtat.
Els responsables de cada grup de la primera sessió de matí o tarda, a l’entrada,
comprovaran la temperatura, l´ús de la mascareta i el rentat de mans de tot l’alumnat
que accedeixi al centre per l’accés corresponent. Un responsable de l’equip directiu
vetllarà per la correcta organització de les entrades.
Un cop finalitzat aquest protocol s'afegiran a cada grup l'alumnat de transport que
inicialment es trobarà situat al porxo. L'alumnat que accedeix per la porta principal (1r,
2n i Implica't) els recollirà directament en el moment que el grup es dirigeixi cap a la
seva aula. L'alumnat que accedeix per la porta del pati i l'escala d'emergència (3r i 4t),
l'alumnat de transport del curs corresponent es dirigirà cap a pista a l'hora d'entrada de
cada curs per unir-se a la resta de companys.
És necessària la màxima puntualitat per per part del professorat i l'alumnat per a que el
protocol d'accés es pugui fer amb seguretat i eficiència.
L'alumnat que arribi tard quan el seu grup estable ja ha accedit a la seva aula, s'haurà
d'esperar que hagin entrat la resta de grups estables. El protocol d'accés l'aplicarà
consergeria per l'alumnat que accedeix per la porta principal i direcció a l'alumnat que
accedeix per la porta de la pista.
Per tal de facilitar l’organització dels grups estables abans d’entrar a l’edifici i millorar
la mobilitat d’aquests, es tallarà la circulació de vehicles al carrer Serè durant els
períodes d’entrada al centre matí i tarda.
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Nivellgrup

Hora
d’entrad
a Matí

Hora
d’entrada
Tarda

Zona
d’entrada

Responsable

Observacions

Alumnat
de
transport

8:20

-

Porta
principal (A)

Subaltern

L’alumnat
esperarà
l’accés a l’aula del seu
grup estable, a les 8:30,
al
porxo
del
pati/vestíbul.

1r Alfa

8:30

15:15

Porta
principal (A)

Docent
grup

de

Zona d’espera: carrer
Serè banda Milmanda

1r Beta

8:30

15:15

Porta
principal (A)

Docent
grup

de

Zona d’espera: carrer
Serè davant porta

1r Gamma

8:30

15:15

Porta
principal (A)

Docent
grup

de

Zona d’espera: carrer
Serè banda riu sec

2n Alfa

8:40

15:25

Porta
principal (A)

Docent
grup

de

Zona d’espera: carrer
Serè banda Milmanda

2n Beta

8:40

15:25

Porta
principal (A)

Docent
grup

de

Zona d’espera: carrer
Serè davant porta

2n Gamma

8:40

15:25

Porta
principal (A)

Docent
grup

de

Zona d’espera: carrer
Serè banda riu sec

3r Alfa

8:40

15:25

Porta
(B)

pista

Docent
grup

de

Zona
d’espera:
esplanada poliesportiu
banda camp de futbol.

3r Beta

8:40

15:25

Porta
(B)

pista

Docent
grup

de

Zona
esplanada
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banda poliesportiu.
3r Gamma

8:40

15:25

Porta
(B)

pista

Docent
grup

de

Zona d’espera: rampa
d’accés al centre

4t A

8:30

15:15

Porta
(B)

pista

Docent
grup

de

Zona
d’espera:
esplanada poliesportiu
banda poliesportiu.

4t B

8:30

15:15

Porta
(B)

pista

Docent
grup

de

Zona d’espera: rampa
d’accés al centre

Implica’t

8:30

15:15

Porta
principal (A)

Docent
grup

de

Zona d’espera: carrer
Serè davant porta

SMX 1r

8:40

-

Porta
principal (A)

Docent
grup

de

Zona d’espera: carrer
Serè davant porta

SMX 2n

8:40

-

Porta
principal (A)

Docent
grup

de

Zona d’espera: carrer
Serè davant porta
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● Organització de les sortides
El professorat que té assignat el grup corresponent, gestionarà fins la sortida del centre
l’ordre i mesures de seguretat de l’alumnat. Un responsable de l’equip directiu vetllarà
per la correcta organització de les sortides.
Responsable

Observacions

Porta principal
(A)

Subaltern

L’alumnat
esperarà
l’autobús al porxo del
pati/vestíbul.

17:05 /
14:50

Porta principal
(A)

Docent
grup

de

13:50

17:05 /
14:50

Porta principal
(A)

Docent
grup

de

1r Gamma

13:50

17:05 /
14:50

Porta principal
(A)

Docent
grup

de

2n Alfa

14:00

17:15 /
15:00

Porta principal
(A)

Docent
grup

de

2n Beta

14:00

17:15 /
15:00

Porta principal
(A)

Docent
grup

de

2n Gamma

14:00

17:15 /
15:00

Porta principal
(A)

Docent
grup

de

3r Alfa

14:00

17:15 /
15:00

Porta pista (B)

Docent
grup

de

Nivellgrup

Hora de
sortida
Matí

Hora de
sortida
Tarda/D
j

Zona
sortida

Alumnat
de
transport

-

17:05

1r Alfa

13:50

1r Beta
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3r Beta

14:00

17:15 /
15:00

Porta pista (B)

Docent
grup

de

3r Gamma

14:00

17:15 /
15:00

Porta pista (B)

Docent
grup

de

4t A

13:50

17:05 /
14:50

Porta pista (B)

Docent
grup

de

4t B

13:50

17:05 /
14:50

Porta pista (B)

Docent
grup

de

Implica’t

13:50

17:05 /
14:50

Porta principal
(A)

Docent
grup

de

SMX 1r

14:00

-

Porta principal
(A)

Docent
grup

de

SMX 2n

14:00

-

Porta principal
(A)

Docent
grup

de
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5 ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO
D’acord amb les recomanacions del Departament d’Educació es mantindran els grups
estables durant l’espai d’esbarjo. Quan això no sigui possible o sigui convenient poder
relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir la distància de seguretat. Durant
l’esbarjo l’alumnat i el professorat hauran de dur mascareta.
L’espai disponible al centre per a realitzar les activitats corresponents al temps d’esbarjo
s’ha separat en dues zones: Pati interior (PI) i Pista poliesportiva (PP). Per tant l’esbarjo
es realitzarà en dos torns i dos cursos cada torn. A cada zona d’esbarjo hi haurà un
professor de guàrdia que vigilarà les mesures de seguretat i l’ocupació dels espais.
El servei de cantina es durà a terme directament a la porta del menjador, de manera que
no caldrà accedir a l’interior. El professor/a de guàrdia situat a la zona de l’hort
controlarà que l’accés al servei de cantina de forma que hi accedeixin en grups estables.
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Per promocionar l’esport entre l’alumnat es faran torns diaris/setmanals d’ocupació de
la pista poliesportiva. La zona adjacent a l’hort de l’institut es considerarà zona d’accés
per a l’alumnat que ocupa la pista poliesportiva i vol accedir a la cantina. En cas que les
condicions meteorològiques impedeixin o no aconsellin realitzar l’esbarjo a l’exterior
de l’edifici, aquest es realitzarà a l’aula de cada grup estable.
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Nivell - grup

Hora d’esbarjo

Via d’accés

Zona d’esbarjo

1r Alfa

11:15-11:40

Porta menjador

Pati interior (PI)

1r Beta

11:15-11:40

Porta menjador

Pati interior (PI)

1r Gamma

11:15-11:40

Porta menjador

Pati interior (PI)

2n Alfa

11:45-12:10

Porta menjador

Pati interior (PI)

2n Beta

11:45-12:10

Porta menjador

Pati interior (PI)

2n Gamma

11:45-12:10

Porta menjador

Pati interior (PI)

3r Alfa

11:45-12:10

Escales emergència

Pista poliesportiva (PP)

3r Beta

11:45-12:10

Escales emergència

Pista poliesportiva (PP)

3r Gamma

11:45-12:10

Escales emergència

Pista poliesportiva (PP)

4t A

11:15-11:40

Escales emergència

Pista poliesportiva (PP)

4t B

11:15-11:40

Escales emergència

Pista poliesportiva (PP)

Implica’t

11:15-11:40

Porta pati

Pista poliesportiva (PP)

SMX 1r

11:45-12:10

Porta principal

Fora del centre

SMX 2n

11:45-12:10

Porta principal

Fora del centre
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6 RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
Consell Escolar:
El Consell Escolar es reuneix, de forma ordinària, unes sis vegades durant el curs.
Aquest curs, les sessions del Consell Escolar es realitzaran de forma telemàtica; en el
cas que alguna sessió s'hagi de realitzar en format presencial es mantindran les mesures
de seguretat pertinents.
Difusió d’aquest Pla d’organització als membres de la comunitat educativa:
Per difondre aquest pla als membres de la comunitat se seguirà el següent procediment:
●

Comunitat educativa. Aquest pla d'obertura es publicarà a la pàgina web de
l'institut.

●

Professorat. S'explicarà en el claustre d'inici de curs.

●

PAS i serveis. A l'inici de curs es farà una reunió per explicar el pla.

●

Alumnat. S'explicarà exhaustivament el pla el primer dia de classe i durant
la resta de la primera setmana s'anirà fent recordatoris.

●

Famílies. Es comunicarà l'existència del pla via correu electrònic.

Tutories amb les famílies:
Per a realitzar la comunicació amb les famílies s'usarà principalment el telèfon i la
missatgeria del clickedu. En el cas d'haver de fer una reunió cara a cara, es prioritzarà el
format telemàtic, en el cas que s'hagi de fer presencialment (aquest format s'usarà de
forma excepcional) es mantindran les mesures de seguretat pertinents.

Arxiu: Pla d’obertura Curs 2020/21

Pàgina 35 de 58

Revisió: 1
Elaborat: Direcció
Data: setembre 2020

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut Joan Amigó i Callau

Per tal de donar a conèixer les eines de comunicació que usa el centre, es realitzarà una
sessió de formació telemàtica de Clickedu.
Reunions d’inici de curs amb les famílies:
A principi de curs, es realitzen reunions amb les famílies per poder explicar el
desenvolupament general del curs. Al no disposar d'un espai molt ampli per poder
realitzar la reunió amb les mesures de seguretat pertinents, es realitzaran en format
telemàtic.
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7 SERVEI DE MENJADOR
A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una
distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà
mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals.
Totes les taules s’organitzaran en grups estables. En funció del nombre d’alumnes de
cada grup estable que facin ús del menjador, es farà la distribució de grups i nivells que
permetin donar el servei en l’espai que es disposa en dos torns.
En qualsevol deambulació pel menjador, en arribar, marxar, neteja,... l’alumnat farà ús
de la mascareta.
A cada alumne/a se li assignarà un lloc que mantindrà tot el curs.
El servei de menjador la duran a terme dos treballadors/es contractats/des per l’empresa.
Per evitar aglomeracions en la distribució del dinar, l’alumnat anirà directament al seu
lloc assignat i el personal encarregat del menjador distribuirà les safates directament a
les taules. Quan tot l’alumnat d’un grup estable acabi de dinar, recollirà la taula de
forma ordenada i sortirà al pati del centre i se situarà a la zona assignada al seu grup
estable. Els grups estables que facin ús del servei de menjador al segon torn, seguiran el
mateix procediment de forma inversa, accedint al menjador quan es desocupi la taula
assignada al seu grup estable.
En el canvi de torn netegeran taules i cadires abans de ser ocupades pel torn següent.
La control i gestió dels diferents grups estables que es trobin al pati la duran a terme dos
monitors/es.
En acabar el servei de menjador, per retornar a les sessions de tarda, l’alumnat dels
grups estables de 1r i 2n d’ESO se situaran al pati interior del centre, amb un dels
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monitors/es, i accediran ordenadament a l’interior de l’edifici per la porta del pati a
mesura que la resta de companys/es del seu grup estable entrin al centre per la porta
principal. L’alumnat de 3r i 4t d’ESO, i l’alumnat de l’Implica’t, se situarà a la pista
poliesportiva, amb un dels monitors/es, i accediran ordenadament a l’interior de l’edifici
per les escales d’emergència a mesura que la resta de companys/es del seu grup estable
entrin al centre per la porta de la pista.
Si algun alumne/a presenta símptomes coincidents amb la covid el personal encarregat
del menjador donarà avís a la direcció del centre i s’iniciarà el protocol establert al
centre per aquests casos.
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8 TRANSPORT
No hi ha cap alteració de les rutes de transport. L’horari d’arribada al centre s’avança
uns 5 minuts per tal de poder disposar de més temps per poder gestionar l’accés al
centre ordenadament i mantenint les distàncies de seguretat.
En el transport s’utilitzarà mascareta excepte aquells casos que la normativa contempli
com a excepcions d’ús.
Un cop l’alumnat es trobi a l’interior del centre, se situarà al porxo del pati, des d’on
s’aniran afegint al seu grup
RUTA 1
Itinerari:
Vilanova de Prades – Vallclara – Poblet – l’Espluga de Francolí - Montblanc
Centres receptors:
Institut Joan Amigó, MD del Carme, escola Martí Poch de l’Espluga de Francolí, Escola
educació especial i Taller Tilmar de Montblanc.
●

SERVEI NÚMERO 1.1

Dies de servei: De dilluns a divendres (Total 176 dies)
Horaris:
. Anada:
De dilluns a divendres
Sortida a les 7.55 h de Vilanova de Prades; 8.05 h Vallclara; 8.25 h Institut Joan Amigó;
8.35 h MD del Carme; 8.40 h escola Martí Poch i 8.50 h; Taller Tilmar 9.00 h
Montblanc.
. Tornada
Dilluns i dimarts
16.40 h escola Martí Poch, 16.45 MD del Carme 17.05 Institut Joan Amigó; 17.27 h
Vallclara i 17.35 h Vilanova de Prades
Dimecres, dijous i divendres
16.40 h escola Martí Poch, 16.45 MD del Carme; 17.00 h Vallclara i 17.15 h Vilanova
de Prades

Arxiu: Pla d’obertura Curs 2020/21

Pàgina 39 de 58

Revisió: 1
Elaborat: Direcció
Data: setembre 2020

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut Joan Amigó i Callau

Km de recorregut de dilluns a divendres: 27,5 km. anada
Temps de durada del recorregut: 40 minuts anada
Tipus de vehicle que realitzarà el servei: Autocar de 55 places
Empresa que realitzarà el servei: Hife
●

SERVEI NÚMERO 1. 2

Centre: Institut Joan Amigó
Dies de servei: Dimecres, dijous i divendres (Total 107 dies)
Horaris:
. Tornada:
Dimecres, divendres: 13.50 h Institut Joan Amigó, 14.00 h Vimbodí; 14.10 h Vallclara
i 14.20 h Vilanova de Prades
Dijous 14.50 h Institut Joan Amigó, 15.00 h Vimbodí, 15.10 h Vallclara i 15.20 h
Vilanova de Prades
km de recorregut de dimecres, dijous i divendres: 20 km. Tornada
Temps de durada del recorregut: 30 minuts tornada
Tipus de vehicle que realitzarà el servei: Autocar amb un nombre màxim de places
entre 55 i 60.
Empresa que realitzarà el servei: Hife
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RUTA 2
Itinerari
Vimbodí i Poblet – l’Espluga de Francolí - Montblanc
Centre receptor: Institut Joan Amigó de l’Espluga de Francolí
Itinerari matí: Vimbodí i Poblet – l’Espluga de Francolí
Itinerari tarda: Montblanc - L'Espluga de Francolí - Vimbodí
Dies de servei: De dilluns a divendres (Total 176 dies)
Horaris:
. Anada:
De dilluns a divendres
8.10 h Vimbodí i Poblet i 8.25 h Institut Joan Amigó de l’Espluga de Francolí
.Tornada:
Dilluns i dimarts
16.50 h Taller Tilmar, 17.00 h EEE Tilmar de Montblanc, 17.15 h Institut Joan Amigó
de l’Espluga de Francolí i 17.25 h Vimbodí i Poblet
Dimecres, dijous i divendres
16.50 h Taller Tilmar, 17.00 h EEE Tilmar de Montblanc; 17.10 h l'Espluga de Francolí
i 17.25h Vimbodí i Poblet

Km de recorregut: 14 km. anada
Temps de durada del recorregut: 35 minuts anada
Tipus de vehicle que realitzarà el servei: Autocar amb un nombre màxim de places
entre 55 i 60.
Empresa que realitzarà el servei: Hife
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RUTA 17

Itinerari:
Montblanc - l'Espluga de Francolí
Centres receptors: Institut Joan Amigó
Dies de servei: De dilluns a divendres (Total 176 dies)
Horari:
. Anada
8.25 h Montblanc (Institut Martí l'Humà), 8.33 h Institut Joan Amigó
. Tornada
Dilluns i dimarts
17.05 h Institut Joan Amigó; 17.10 Montblanc
Dimecres, dijous i divendres:
13.50 h Institut Joan Amigó, 14.00 h Montblanc

Nombre de transportats: Total alumnes : 11 alumnes
Km de recorregut: 10 km anada
Temps de durada del recorregut: 18 minuts
Tipus de vehicle que realitzarà el servei: Microbús amb un nombre màxim de places entre 14
i 30 places
Empresa que realitzarà el servei: Josep M. Fabregat i Anglès
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9

PLA DE NETEJA

Les mesures de neteja, així com les mesures de prevenció i higiene, s’adaptaran a les
normes i criteris adoptades en cada moment pel Departament, la Generalitat o el
Govern.
● Rentat de mans:
El rentat de mans és una de les mesures més efectives per preservar la salut de l’alumnat
i personal del centre. Aquest material l’ha de comprar el responsable del servei de neteja
i vetllar perquè sempre n’hi hagi. El centre disposarà d’un dosificador de sabó a
consergeria a disposició de l’alumnat i de dosificadors de sabó als lavabos del
professorat.
El rentat de mans, ja sigui amb sabó o gel hidroalcohòlic, per part de l’alumnat es
realitzarà:
● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
● Abans i després dels àpats.
● Abans i després d’anar al WC.
● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans, ja sigui amb sabó o gel
hidroalcohòlic, s’ha de dur a terme:
● A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat.
● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments.
● Abans i després d’anar al WC.
● Com a mínim una vegada cada 2 hores.
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● Gel hidroalcohòlic:
A les diferents zones d’accés al centre hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica.
També s’ubicaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a consergeria i als Departaments
del professorat. A més, cada docent portarà el seu propi dispensador de gel, a disposició
de l’alumnat que ho necessiti. El Departament d’Educació facilitarà dispensadors i gel
hidroalcohòlic.
● Distància de seguretat:
La distància interpersonal de seguretat és, de manera general, d’1,5m. En els grups
estables s’ha de garantir una distància d’1m entre alumnes. En la dinàmica d’aula, en
grups estables, no és necessari mantenir aquesta distància.
● Mascareta:
Caldrà utilitzar mascareta sempre dins el recinte escolar: aules, zones d’ús comú,
lavabos,... així com a les zones d’esbarjo exterior.
A les entrades i sortides del centre, als desplaçaments dins el centre (hores d’esbarjo,
hores d’educació física, hora de dinar, canvis d’aula, …) caldrà dur mascareta (tan
alumnat com professorat).
El Departament d’Educació facilitarà mascaretes als docents. L’alumnat ha de portar la
mascareta de casa. Es recomanarà dur una mascareta de recanvi. El centre disposarà
d’un estoc de mascaretes i en proporcionarà a l’alumnat només en casos excepcionals.
● Guants i termòmetres:
De forma general no és obligatori l’ús de guants. Tanmateix el centre dispondrà d’un
estoc. El centre disposarà de termòmetres a distància per prendre la temperatura en cas
que hi hagi sospites de símptomes de febre així com a les entrades al centre.
Arxiu: Pla d’obertura Curs 2020/21

Pàgina 44 de 58

Revisió: 1
Elaborat: Direcció
Data: setembre 2020

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut Joan Amigó i Callau

● Ventilació
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en els espais
interiors. Sempre que sigui possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes;
quan no sigui possible la ventilació de les aules es realitzarà durant l’hora d’esbarjo i
durant l’hora de menjador. A més, al finalitzar la jornada (ja sigui al matí o a la tarda) es
deixaran les finestres obertes de l’aula per ventilar-la.
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més
contacte en les manetes de les portes.
● Mesures de neteja dels espais compartits, així com la dels lavabos:
El centre contactarà amb l’empresa de neteja i li facilitarà la documentació i les noves
necessitats. L’empresa de neteja presentarà un pla de neteja i desinfecció d’espais que la
direcció del centre validarà.
La neteja i desinfecció del centre es farà un cop al dia al finalitzar la jornada (seguint les
recomanacions de l’annex 2 del document de Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a
centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 i les de Neteja i desinfecció
en establiments i locals de concurrència humana). A més, durant el període d’esbarjo es
realitzarà la neteja dels lavabos (dues vegades, una vegada per cada torn) i de les zones
comunes i els seus materials (escales, poms de portes, escales...).
Pel que fa a les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus;
per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions establertes en el
document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.
● Mesures de neteja d’espais després del seu ús quan siguin utilitzats per diversos
grups estables:
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Quan es realitzi l’ocupació compartida en diferents horaris d’una mateixa aula
(laboratori, taller, optatives de 4t), el professorat que l’ha ocupada, al final de la seva
hora, caldrà que realitzi la neteja i desinfecció de l’espai, implicant els mateixos
alumnes que han de col·laborar en les actuacions de neteja de superfícies i material. El
centre vetllarà, dins de les possibilitats, d’ubicar les matèries que necessiten ocupar
aules diferents de les del grup estable, en les darreres hores lectives, evitant així
l’intercanvi de grups i facilitant la desinfecció per part de l’empresa de neteja.
Educació Física: sempre que sigui possible es realitzarà a l’aire lliure i de manera
excepcional al gimnàs (en aquest cas, caldrà garantir que hi ha neteja i desinfecció entre
grups i amb bona ventilació). Els vestuaris es podran utilitzar sempre que es pugui
garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona ventilació
● Mesures de neteja de l’espai del menjador:
A la cantina/menjador cal mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres. És obligatori
l’ús de mascareta pel personal que atengui. Els alumnes d’un mateix grup estable poden
estar junts a les taules. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un
grup caldrà deixar una cadira buida, equivalent a 1,5 metres de separació, per garantirne la distància.
Realitzarem dos torns per evitar la coincidència de molts alumnes en un mateix espai.
Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.
● Conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb
l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid19:
-Previ a l’inici de curs: enviament a les famílies i alumnes del Pla definitiu
d’organització de centre. També s’enviarà una infografia-resum del Pla.
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-Inici de curs: durant la presentació inicial es farà una explicació a l’alumnat de les
mesures i actuacions que caldrà dur a terme. A les primeres tutories es faran activitats
de conscienciació de la necessitat de dur a terme les accions de prevenció i higiene.
-Durant el curs: a les aules, així com en llocs estratègics del centre, s’ubicaran pòsters
informatius. Es faran recordatoris de manera continuada amb les novetats i/o
modificacions pertinents del Pla. S’implicarà l’alumnat en la neteja dels espais
compartits per diferents grups estables, després de la seva utilització. Es mantindrà de
manera estricte el control per tal d’assegurar que la comunitat educativa segueix els
protocols acordats.
● Gestió dels residus:
Cada aula de cada grup estable disposarà de les seves papereres de reciclatge, que seran
buidades diàriament per part de l’empresa de neteja. Les papereres ubicades als
despatxos, sala de professorat o Departaments també seran buidades diàriament.
Les tovalloles d'un sol ús es llençaran en els contenidors amb tapa i pedal disposats als
lavabos. Els mocadors d'un sol ús que s'usin a l'aula també es llençaran en els
contenidors amb tapa i pedal disposats a les aules.
El material d’higiene personal (mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene),
són considerats com a fracció resta i, per tant, es llençaran a la paperera del rebuig.
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una
bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir
aquesta bossa tancada en una segona bossa. Aquesta bossa es considera rebuig.
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10 EXTRAESCOLARS
Com que suposen una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la
distància de seguretat i utilitzant la mascareta.
L’activitat es durà a terme fora de les instal·lacions de l’institut, gràcies a l’acord que s’ha
arribat amb l’ajuntament de l’Espluga de Francolí.
Activitat

Nº alumnes

Anglès
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11 SORTIDES I ALTRES ACTIVITATS
Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat tant les del mateix centre com les del
lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan aquest sigui necessari. Aquest curs es
minimitzaran les sortides curriculars i s’intentaran evitar les sortides de caràcter lúdic.
Mesures de seguretat i prevenció pel que fa a les sortides curriculars:
● En la mesura del possible, es prioritzarà la sortida en grup estable.
● Es fomentarà la mobilitat activa ( caminar, bicicleta...)
● Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure
● Sempre caldrà mantenir una distància interpersonal 1,5 metres
● Caldrà fer ús de la mascareta
● Caldrà rentar-se les mans, al començament i al finalitzar l’activitat
● S’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures preventives davant del
COVID-19.
Si l’activitat requereix de l’ús de transport:
● S’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures preventives davant del
COVID-19.
● Es podran utilitzar la totalitat dels seients. Si el nivell d’ocupació ho permet,
s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.
● Cal portar mascareta per pujar al transport, exceptuant aquells per als quals l’ús
de la mascareta està contraindicada. Es farà ús de la mascareta durant tot el
trajecte i fins que s’arribi a l’aula.
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Mesures de seguretat i prevenció pel que fa a les activitats de centre:
● En la mesura del possible, es realitzarà l’activitat en grup estable.
● Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure, si no és possible, es duran a terme a
l’aula assignada del grup estable.
● Sempre caldrà mantenir una distància interpersonal 1,5 metres
● Caldrà fer ús de la mascareta
● Caldrà rentar-se les mans, al començament i al finalitzar l’activitat
● S’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures preventives davant del
COVID-19.

Mesures de seguretat i prevenció pel que fa a les activitats complementàries:
● En la mesura del possible, es realitzarà l’activitat en grup estable.
● Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure
● Sempre caldrà mantenir una distància interpersonal 1,5 metres
● Caldrà fer ús de la mascareta
● Caldrà rentar-se les mans, al començament i al finalitzar l’activitat
● S’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures preventives davant del
COVID-19.
S’aniran actualitzant les mesures de seguretat i prevenció d’acord amb la normativa
vigent respecte a les mesures preventives davant del COVID-19.
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12 REUNIONS DE COORDINACIÓ I GOVERN
El Departament d’Educació recomana la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb
un nombre elevat de persones.
Òrgan

Tipus de reunió

Format

Periodicitat

Equip directiu

Coordinació

Presencial o
Telemàtica

Setmanal

Equip docent

Valoració i planificació

Telemàtica

Mensual

Reunions de
Departament

Valoració i planificació

Presencial o
Telemàtica

Setmanal

Claustre

Informació i coordinació

Telemàtica

Trimestral

Consell Escolar

Informació i coordinació

Telemàtica

Trimestral

Comissions

Valoració i planificació

Presencial o
Telemàtica

Setmanal

Coordinacions (I’t)

Valoració i planificació

Presencial o
Telemàtica

Mensual

Reunió de tutors/es

Informació i coordinació

Presencial o
Telemàtica

Mensual

Juntes d’avaluació

Informació i valoració

Telemàtica

Trimestral

Coordinació treballs
de síntesi

Planificació

Presencial o
Telemàtica

Bimensual

Coordinació
Projectes de Recerca

Planificació

Presencial

Quinzenal

FIC

Formació

Presencial o
Telemàtica

Quinzenal

Reunions
informatives amb les
famílies

Informació

Telemàtica

Anual
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Tutories amb les
famílies

Informació

Telemàtica

Trimestral

Direcció - AMPA

Coordinació

Presencial o
Telemàtica

Trimestral

Consell de delegats

Informació i coordinació

Presencial o
Telemàtica

Trimestral
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13 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ
DE COVID-19
Tot el personal docent i PAS del centre atendran la formació sobre la gestió del protocol
de casos COVID en el centres educatius organitzada pel Departament d’Educació previ
a l’inici de l’activitat lectiva del 14 de setembre.
El centre seguirà estrictament el protocol d’actuació marcat per part del Departament
d’Educació juntament amb el Departament de Salut:
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Protocol-dels-centres-educatius-davant-elscasos-de-Covid-19
https://govern.cat/govern/docs/2020/08/13/14/34/a52240dc-5aa8-4846-b19f8dd91e9fd796.pdf
Els directors seran les persones responsables de coordinar i gestionar dins del centre
educatiu. L’INS Joan Amigó i Callau ha creat la Comissió COVID per tal de fer un
seguiment estricte d’aquest pla organitzatiu. A petició del Departament d’Educació,
l’institut ha nombrat un referent COVID, que és el coordinador de riscos laborals.
El Departament d’Educació ha assignat un CAP de referència per centre educatiu i un
professional sanitari de referència que mantindrà el contacte amb el centre i l'assesorarà
sobre els possibles dubtes que es plantegin. En el nostre cas serà el CAP de l’Espluga de
Francolí i el sanitari de referència serà la infermera del centre.
CAP de l’Espluga de Francolí:
Plaça de Sant Isidre, s/n
977 87 09 25
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Si se sospita que un alumne/a o membre del personal té símptomes compatibles amb la
covid-19 se’l portarà a la sala de visites ubicada entre el despatx de direcció i la sala de
professorat. Romandrà aïllat de la resta de membres de la comunitat educativa. La sala
estarà ventilada amb la finestra oberta. Haurà de portar mascareta en tot moment.
Quedarà al seu càrrec el docent de guàrdia i/o un membre de direcció, els quals també
hauran de dur mascareta. Se li prendrà immediatament la temperatura i es contactarà
amb la família per tal que vinguin a buscar l’alumne/a. També es contactarà amb el
CAP de referència. En cas de gravetat es trucarà al 061. El CAP valorarà els símptomes
i decidirà la realització de la PCR .L’activitat del centre continuarà amb normalitat a
l’espera de tenir els resultats.
El material utilitzat per l’alumne/a a l’aula, així com la cadira, la taula, etc.. serà
immediatament desinfectat mentre roman a l’espai d’aïllament. L’espai on s’ha aïllat
l’alumne/a es desinfectarà immediatament després que l’alumne/a en surti.
El Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial avisarà la direcció del centre
educatiu del possible cas, recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar, farà
seguiment del resultat del PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures
necessàries d’aïllament i quarantena.
En cas que un membre de la comunitat educativa manifesti tenir sospites de covid-19
però es trobi al seu domicili, l’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera
de tenir els resultats.
En cas que els resultats siguin positius, es comunicarà als Servei Territorials, que ho
comunicarà a Salut pública, que donarà les instruccions sobre les mesures de quarantena
que cal prendre. Seran les autoritats sanitàries competents qui determinaran les mesures
a prendre en aquest cas.
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DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE
AMB LA COVID-19
Dat
a

Nom de
l’alumne/
a

Espai
d’aïllament

Temperatura

Responsable
de custòdia
(docent de
guàrdia /
equip
directiu)

Responsable
de trucar a la
família
(equip
directiu /
secretaria)

Responsable
de
comunicar-ho
als SSTT

Familiar que
el ve a buscar

(equip
directiu)

SEGUIMENT DE CASOS ( Coordinació de Riscos Laborals)
Alumne/a

Dia i hora de
la detecció

Protocol seguit

CAP

Responsable de
seguiment del cas

(responsable)
(equip directiu + tutor/a)
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14 SEGUIMENT DEL PLA
Responsables:
● Director
● Coordinador COVID (coordinador de Riscos Laborals del centre)
● Comissió COVID
● Equip directiu
Indicadors:
● Seguiment de les actuacions previstes per part de la comunitat educativa
● Nombre de persones sospitoses de Covid-19
● Nombre de persones infectades per covid-19
Propostes de millora trimestrals:
● Valoració de les mesures plantejades en el pla.
● Modificació, si s’escau, de les mesures.
● Adaptació del pla a la normativa al llarg del curs escolar.
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15 PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN
CONFINAMENT
A continuació es detallen les mesures que es pendrien en cas de confinament d’un grup
o nivell, o de tot el centre. En cas d’un nou confinament es seguirien les pautes
organitzatives que es van dur a terme durant el confinament del passat curs 2019-2020.

Nivell

Metodologia
prevista

Mitjà i
periodicitat de
contacte amb el
grup

Mitjà i
periodicitat de
contacte amb
l’alumne

Mitjà i
periodicitat de
contacte amb la
família

1r, 2n,
3r i 4t
ESO

Enviament
setmanal
d’activitats a
través d’un Drive
enllaçat a la web
del centre.

Continuat a través
de Meets amb el
professorat de
matèries
(resolució de
dubtes, explicació
de continguts, …)
i amb el tutor/a
individual.

Continuat amb el
professorat de
matèries
(Feedback de les
tasques
entregades) i a
través de Meets
amb el tutor/a
individual.

Periòdicament a
través de Meets,
telèfon o correu
amb el tutor/a
individual.

1r i 2n
SMX

Enviament
setmanal
d’activitats a
través d’un Drive
enllaçat a la web
del centre.

Continuat a través
de Meets amb el
professorat de
matèries
(resolució de
dubtes, explicació
de continguts, …)
i amb el tutor/a
individual.

Continuat amb el
professorat de
matèries
(Feedback de les
tasques
entregades) i a
través de Meets
amb el tutor/a
individual.

Periòdicament a
través de Meets,
telèfon o correu
amb el tutor/a
individual.
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16 CONCRECIONS PER AL CICLE SMX
Percentatge d’assistència al centre i quina organització es preveu:

Curs

UF presencials

UF virtuals

Horari de presencia
la centre

1r

100%

0%

8.30-14h

2n

100%

0%

8.30-14h

L'alumnat disposa, en tot moment, del material usat a l'aula (documentació,
presentacions, vídeos...) a l'EVA usat per cada docent (ja sigui Moodle o Classroom) i
l'IOC penja el seu material al Campus.
També, degut als problemes sorgits durant el confinament, aquest curs s'intentarà
traslladar el màxim de tasques que es realitzen amb els ordinadors de l'aula (màquines
virtuals, packet tracer, documents en local...) al núvol. D'aquesta forma s'evitaran
problemes que puguin sorgir en cas de tornar al treball telemàtic.
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