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1.-Context 

El març de 2020 es van tancar el centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid. 

El dilluns 01 de juny de 2020 es van reobrir els centres educatius sota unes estrictes 

mesures i protocols de prevenció i seguretat (Pla de Reobertura de l’INS Joan Amigó, 

aprovat per Consell Escolar el 29/05/2020). El setembre de 2020 es va iniciar el curs 

escolar d’acord amb les Normes establertes pel Departament d’Educació i el Departament 

de Salut (Pla d’Obertura de l’INS Joan Amigó curs 2020-2021). 

Davant la previsió d’obertura dels centres educatius el proper 13 de setembre de 2021, 

l’Institut Joan Amigó i Callau proposa el següent Pla d’Obertura del Centre d’acord amb 

el “Pla d’Actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

per Covid-19” del Departament d’Educació. 

Totes les mesures organitzatives i de prevenció detallades en aquest document són 

provisionals d’acord amb les condicions sanitàries de cada moment i estaran en constant 

revisió i sotmeses als possibles canvis de normativa per part dels Departaments de Salut 

i d’Educació. 
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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, reduint 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. 

 

➢ Agrupaments: proposta organitzativa pel curs 2021-2022: 

1r d’ESO: 3 grups estables alfa/beta/gamma heterogenis 

2n d’ESO: 3 grups estables alfa/beta/gamma heterogenis 

3r d’ESO: 2 grups estables alfa/beta heterogenis 

4t d’ESO:  2 grups estables alfa/beta heterogenis 

Cicles: 1r SMX i 2n SMX 

Projecte Implica’t - AnemPerFeina 

Projecte Implica’t – Iniciem 

 

➢ 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. 
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-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. 

Es poden fer grups estables amb alumnes de diferents nivells educatius per criteris 

pedagògics o d’organització (en el nostre cas, els grups Implica’t). 

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 

 

➢ Nombre d’alumnes dels grups estables: 

Nivell Nº alumnat Nº alumnat/grup estable 

1r ESO 43 1r alfa:15   1r beta:14    1r gamma:14 

2n ESO 48 2n alfa:16   2n beta:16    2n gamma:16 

3r ESO 43 3r alfa: 21  3r beta:22     

4t ESO 35 4t alfa:23   4t beta:12    

1r SMX 14 14 

2n SMX 5 5 

I’t-AnemPerFeina 8 8 

I’t-Iniciem 8 8 

TOTAL 204 204 
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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-

Anemperfeina (biblioteca)  

● Primera planta:2n alfa (aula 2.10), 2n beta (aula 2.11), 2n gamma (aula 2.12), 3r 

alfa (aula 2.1), 3r beta (aula 2.2), Implica’t-Iniciem (aula 2.3), 4t alfa (2.5), 4t beta 

(2.6), SMX1 (aula 2.4), SMX2 (aules 2.7 i 2.8) 

  

➢ Organització dels grups estables: 

Nivell / grup Tutor/a Professorat estable Altres docents 
Espai 

estable 
1r alfa RE1  LC3, CN3, CS1, MU1,  1.5 
1r beta AN3 LS1, AN3, CN1 EF1, RE1 1.6 
1r gamma LS1   1.7 
2n alfa AN1 LC1, AN1, MA2, MA3,  2.10 
2n beta MA2 TE2, TE3 CS1, EV1, EF1 2.11 
2n gamma TE1   2.12 
3r alfa LS2  LS2, AN2, MA1, CN2,  2.1 
3r beta CN2  CN3, CS2, MU1, EF1 2.2 
4t alfa MA1  LC2, LS2, AN2, MA1, CN2, 

CN3, TE2, CS2,  
2.5 

4t beta CS2  MU1, EV1, EF1, RE1 2.6 
Implica’t-ApF NE1 NE1 LC3, TE2, MU1, NE2 Bib. 
Implica’t – Iniciem LC3  LC2, LC3, MU1, NE2 2.3 
SMX1 IN1  IN1, IN2, AN1 2.4 
SMX2 IN2  IN1, IN2, IN3 2.7 i 2.8 

 

Les matèries que comporten la barreja d’alumnes de diferents grups estables són: 

Nivell Matèria Grups estables del 
qual provenen 

Docent 

I’t ApF + I’t Ic EF I’t ApF + I’t Ic MU1 

 
4t ESO 

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

A/B 

CN1, LC2, 
IN2, TE2, EV1, 
RE1, CN3, 
MU1, AN2 
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3.-Mesures de prevenció 

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. 

El centre disposarà de cartells informatius a cadascuna de les aules, així com a les entrades 

al centre i als passadissos, per tal d’informar i promoure les mesures d’higiene i prevenció 

entre l’alumnat i el personal del centre. 

 

 Mascareta 

Obligatòria en tot moment dins el recinte escolar per part de qualsevol membre de la 

comunitat educativa. 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. 

 Distància interpersonal 

De manera general, la distància física interpersonal dins el centre educatius serà de 1,5 

metres, tant a l’interior com en espais exteriors. 

En els grups estables no serà necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres. 

 Rentat de mans 

Tothom que accedeixi al centre haurà de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. El 

centre disposarà de dispensadors a la porta d’entrada. També hi haurà dispensadors a la 

sala de professorat i a consergeria. Cada professor/a disposa d’un petit dosificador de gel 

per rentar de manera continuada les mans a l’alumnat, especialment a l’iniciar cada classe, 
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al finalitzar la darrera classe abans del pati o de la sortida de final del dia i abans i després 

d’anar al lavabo. 

 Temperatura 

Només es prendrà la temperatura a l’alumnat que presenti símptomes de febre. El centre 

disposarà de termòmetres a distància. 

 Ventilació: 

La ventilació és una de les mesures més efectives per prevenir contagis en espais interiors. 

Per això, sempre que la temperatura ambient ho permeti, es mantindran les finestres de 

les aules obertes uns 20 cm. A l’hora d’esbarjo, el darrer professor/a vetllarà per ventilar 

l’aula durant uns minuts. 

 Neteja i desinfecció 

La neteja i desinfecció de les aules i del centre en general es realitzarà un cop al dia en 

finalitzar la jornada lectiva (en el nostre centre es realitzarà a les tardes), procurant incidir 

en les superfícies de més contacte (escales, portes, ...). 

 Gestió de residus 

Cada aula disposarà d’una paperera amb tapa i pedal exclusivament per aquell material 

susceptible de contagi: mocadors, guants, mascaretes, ...  Les papereres de reciclatge de 

cada aula seran buidades diàriament per part de l’empresa de neteja (no per l’alumnat 

com es feia abans de la pandèmia). Les papereres ubicades als despatxos, sala de 

professorat o Departaments també seran buidades diàriament. 

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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 Mesures en espais d’ús compartit per diferents grups estables 

Caldrà 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. 

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.  

Els grups de matèries optatives de 4t d’ESO no es poden considerar grup de convivència 

estable. Per aquest motiu cal garantir la distància, la ventilació i l'ús de mascareta quan 

s'imparteixin aquestes matèries. 

Educació Física: sempre que sigui possible es realitzarà a l’aire lliure mantenint el grup 

estable i, en aquest cas, no serà necessari l’ús de mascareta. De manera excepcional es 

realitzarà 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 
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4.-Organització de les entrades i sortides del centre educatiu: 

 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), passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el 

personal del centre educatiu han de portar la mascareta, a banda de procurar mantenir els 

1,5 metres de distància de seguretat. 
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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.  

El responsable de cada entrada comprovarà l´ús de la mascareta i el rentat de mans de tot 

l’alumnat que accedeixi al centre per l’accés corresponent. 

Nivell-grup 
Hora 

d’entrada  
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 
Porta principal 

(A) 
Professorat 

Zona d’espera: carrer 
Serè banda Milmanda 

1r Beta 8:30 
Porta principal 

(A) 
Professorat 

Zona d’espera: carrer 
Serè davant porta 

1r Gamma 8:30 
Porta principal 

(A) 
Professorat 

Zona d’espera: carrer 
Serè banda riu sec 

2n Alfa 8:35 
Porta principal 

(A) 
Professorat 

Zona d’espera: carrer 
Serè banda Milmanda 

2n Beta 8:35 
Porta principal 

(A) 
Professorat 

Zona d’espera: carrer 
Serè davant porta 

2n Gamma 8:35 
Porta principal 

(A) 
Professorat 

Zona d’espera: carrer 
Serè banda riu sec 

3r Alfa 8:35 Porta pista (B) Professorat 
Zona d’espera: esplanada 
poliesportiu banda camp 

de futbol. 

3r Beta 8:35 Porta pista (B) Professorat 
Zona d’espera: esplanada 

poliesportiu banda 
poliesportiu. 

4t A 8:30 Porta pista (B) Professorat 
Zona d’espera: esplanada 

poliesportiu banda 
poliesportiu. 

4t B 8:30 Porta pista (B) Professorat 
Zona d’espera: rampa 

d’accés al centre 

I’t-ApF 8:30 
Porta principal 

(A) 
Professorat 

Zona d’espera: carrer 
Serè davant porta 
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I’t-Ic 8:30 Porta pista (B) Professorat 
Zona d’espera: esplanada 

poliesportiu banda 
poliesportiu. 

SMX 1r 8:40 
Porta principal 

(A) 
Professorat 

Zona d’espera: carrer 
Serè davant porta 

SMX 2n 8:40 
Porta principal 

(A) 
Professorat 

Zona d’espera: carrer 
Serè davant porta 

 

 Organització de les sortides 

El professorat que té assignat el grup corresponent vetllarà per mantenir la distància i la 

mascareta posada, rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans de sortir de l’aula i 

mantenir la distància amb els altres grups estables. 

Nivell-grup 
Hora de 
sortida 

Zona de sortida Responsable Observacions 

Alumnat de 
transport 

(segons 
grup) 

Porta principal 
(A) 

Subaltern 
L’alumnat esperarà 

l’autobús al porxo del 
pati/vestíbul. 

1r Alfa 14:55 
Porta principal 

(A) 
Professorat  

1r Beta 14:55 
Porta principal 

(A) 
Professorat  

1r Gamma 14:55 
Porta principal 

(A) 
Professorat  

2n Alfa 15:00 
Porta principal 

(A) 
Professorat  

2n Beta 15:00 
Porta principal 

(A) 
Professorat  

2n Gamma 15:00 
Porta principal 

(A) 
Professorat  

3r Alfa 15:00 Porta pista (B) Professorat  
3r Beta 15:00 Porta pista (B) Professorat  

4t A 14:55 Porta pista (B) Professorat  
4t B 14:55 Porta pista (B) Professorat  

I’t-ApF 14:55 
Porta principal 

(A) 
Professorat  

I’t-Ic 14:55 Porta pista (B) Professorat  

SMX 1r 14:05 
Porta principal 

(A) 
Professorat  

SMX 2n 14:05 
Porta principal 

(A) 
Professorat  

 



 

 

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

  

 

 

 

Arxiu: Pla d’obertura Curs 2021/2022 Pàgina 12 de 21  

Revisió: 1   

Elaborat: Direcció   

Data: Setembre 2021 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès  

 

5.-Organització dels patis 

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). A cada zona 

d’esbarjo hi haurà assignat com a mínim dos professors de guàrdia que vigilaran el 

compliment de les mesures de seguretat i l’ocupació dels espais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els patis es realitzen en les següents franges horàries: 

1r pati: 10:20 a 11:40 

2n pati: 12:30 a 12:40 

A l’espai del pati, exterior, es permetrà la interacció entre grups estables. Caldrà fer ús de 

la mascareta en tot moment. 
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Nivell-grup 
Zona d’entrada 
i sortida al pati 

Zona d’esbarjo 

Zona d’esbarjo en 
cas de condicions 
meteorològiques 

desfavorables 

Responsable 

1r Alfa Porta vestíbul PI Porxo Professorat 

1r Beta Porta vestíbul PI Porxo Professorat 

1r Gamma Porta vestíbul PI Porxo Professorat 

2n Alfa Porta menjador PI Menjador Professorat 

2n Beta Porta menjador PI Menjador Professorat 

2n Gamma Porta menjador PI Menjador Professorat 

3r Alfa Escales 1r pis PP Gimnàs (portes) Professorat 

3r Beta Escales 1r pis PP Gimnàs (portes) Professorat 

4t A Escales 1r pis PP Gimnàs (escenari) Professorat 

4t B Escales 1r pis PP Gimnàs (escenari) Professorat 

I’t-ApF 
Porta gimnàs 1a 

planta 
PP 

Gimnàs Professorat 

I’t-Ic Escales 1r pis PP Gimnàs Professorat 

SMX 1r Escales 1r pis 
Exterior del 

centre 
Aula Professorat 

SMX 2n Escales 1r pis 
Exterior del 

centre 
Aula Professorat 

 

Per promocionar l’esport entre l’alumnat es proposaran activitats esportives i tornejos al 

gimnàs, mantenint les mesures pertinents (desinfecció, ús de mascareta, ...).  
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6.-Relació i comunicació amb la comunitat educativa 

 Reunions 

Sempre que sigui possible, les reunions entre professorat (equips docents, claustres, 

reunions de Departament, Comissions de treball, ...), amb personal extern (EAP, 

Ajuntament, ...) i amb les famílies, es realitzarà de manera telemàtica. 

 Comunicació amb l’alumnat i les famílies 

El centre estableix comunicació constant amb les famílies a través del correu electrònic 

del programa de gestió ClickEdu i a través dels grups de Watsapp de les classes.  

Tutories amb les famílies: 

Les reunions de tutoria amb les famílies es realitzaran, sempre que sigui possible, via 

telefònica i a través de la missatgeria del Clickedu. També es pot concretar una reunió via 

telemàtica i, en cas necessari, es farà presencialment (aquest format s'usarà de forma 

excepcional) al centre mantenint de manera estricte totes les mesures de prevenció i 

higiene. 

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. 

Declaració responsable: 

Les famílies (o el propi alumne/a si és major de 16 anys), a l’inici de curs, hauran de 

signar una declaració responsable on facin constar que coneixen la situació actual de la 

pandèmia i els riscs que se’n deriven i que es comprometen a respectar les mesures de 

prevenció citades en aquest document, i que es comprometen a no accedir al centre 
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educatiu en els casos establerts pels protocols corresponents del Departament de Salut i 

Educació. 

 Consell Escolar: 

El Consell Escolar es reuneix, de forma ordinària, unes sis vegades durant el 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. 

A les aules, així com en llocs estratègics del centre, s’ubicaran cartells informatius. Es 

faran recordatoris de manera continuada amb les novetats i/o modificacions pertinents 

del Pla. 

-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. 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. S’implicarà l’alumnat en la neteja dels espais 

compartits per diferents grups estables, després de la seva utilització. 

-Famílies. Es comunicarà l'existència del pla via correu electrònic. També s’enviarà 

una infografia-resum del Pla previ a l’inici del curs. 

Es mantindrà de manera estricte el control per tal d’assegurar que, durant el curs, la 

comunitat educativa segueix els protocols acordats. 
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7.-Protocol d’actuació i d’aïllament en cas de Covid-19 

Si se sospita que un alumne/a té símptomes de 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. 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. En cas de gravetat es trucarà al 061. 

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.  

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. 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA 
COVID-19 
 

Data Nom de 
l’alumne/a 

Espai 
d’aïllament 

Temperatura Responsabl
e de 

custòdia 
(docent de 
guàrdia / 

equip 
directiu) 

Responsable 
de trucar a la 

família 
(equip 

directiu / 
secretaria) 

Responsable 
de comunicar-
ho als SSTT 

(equip 
directiu) 

Familiar que 
el ve a buscar 
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SEGUIMENT DE CASOS ( Coordinació de Riscos Laborals) 
 

Alumne/a Dia i hora de la 
detecció 

Protocol seguit CAP 
(responsable) 

Responsable de seguiment del 
cas 

(equip directiu + tutor/a) 

 
 

    

 

CAP de l’Espluga de Francolí: 

Plaça de Sant Isidre, s/n 

977 87 09 25 

 

 Confinament d’un alumne/a: 

En cas que un alumne/a hagi de ser confinat, cada docent li enviarà les tasques 

corresponents a través del correu de centre, indicant la feina que s’ha fet a classe i les 

tasques que l’alumne/a ha de dur a terme (es pot planificar una trobada telemàtica, 

reenviar al Classroom, establir una conversa telefònica, ...). El tutor/a individual 

supervisarà que es realitzi aquest intercanvi de comunicació de forma eficient. 

 Confinament d’un grup: 

En cas de confinament total del grup, el professorat de cada àmbit o matèria, ha de fer 

una proposta pedagògica vinculada al treball que es porta a terme amb el grup. Cal que 

l'alumnat conegui els objectius de treball, així com també els indicadors d'avaluació 

perquè pugui organitzar-se les tasques mentre duri el confinament. És convenient fer 

connexions periòdiques per fer el seguiment dels alumnes, així com també per fer tutories 

i resoldre dubtes. En cas de confinament parcial del grup cal que el professorat segueixi 

la docència presencial amb l'alumnat que està al centre i faciliti el contacte 

simultàniament amb l'alumnat que es troba confinat a casa. 
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Mentre part del grup estigui confinat, no s'han de fer proves (exàmens) presencials que 

tinguin com a única finalitat l'avaluació, ja que es valora que l'avaluació és contínua i amb 

diferents contextos i materials. 

Es preveu la següent metodologia de treball: 

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 

Videoconferència 
via Meet a l’hora 
prevista de cada 

matèria 

Continuat a través 
de Meets amb el 
professorat de 

matèries 
(resolució de 

dubtes, explicació 
de continguts, …) 
i amb el tutor/a de 

grup. 

Continuat amb el 
professorat de 

matèries 
(Feedback de les 

tasques 
entregades: correu 

de centre, 
Classroom, ...) 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 

Videoconferència 
via Meet a l’hora 
prevista de cada 

matèria 

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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8.-Concrecions per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

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. 

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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9.-Sortides i activitats complementàries 

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. 

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 

● 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. 

 

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. 

● 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. 
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10.-Seguiment del Pla 

Responsables: 

● Coordinador de Riscos Laborals del centre 

● 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. 

 

 

 

 

 

 

  


