
PLA D’ACTUACIÓ  

 en el marc de la pandèmia 

Curs 2020 – 2021 



Principis bàsics de prevenció  

Pilars bàsics per controlar la pandèmia 

 

A. Disminució de la transmissió  

 

A. Augment de la traçabilitat 

 

❏ Ús de la mascareta 

❏ Distanciament físic 

❏ Higiene de mans 

❏ Grups de convivència estables 



Mesures de prevenció personal 

1.- Prendre la temeperatura a casa  

• En cas que sigui superior a 37,5ºC, no es pot venir al centre.  

• No prendre antitèmics ni analgèsics per millorar els símptomes.  

• Si la febre es detecta al centre s’ha de venir a recollir l’alumne. 

 

2. Distanciament físic 

• S’ha de mantenir la distància d’un metre i mig amb les 

     persones  que no formin part del grup estable.  

 

3.- Higiene de mans 

• A l’arribada i la sortida del centre. 

• Abans i després d’anar al WC. 

• Abans i després d’anar al pati. 

 



3.- Ús de la mascareta 

• Obligatori sempre 

 

4.- Neteja 

• Cada vegada que arribem o sortim d’un espai (aula, taller,etc) hem  

de desinfectar la cadira, la taula i els utensilis que haguem utilitzat.  

 

                            5.- Ventilació   

• Obrir les finestres com a mínim 3 cops durant el dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

 



Entrades i sortides  
Per on entrarem i sortirem del centre? 

● ESO:  Avda Vilafranca (A1) 

 

 

 

 

●  Accés a les aules per la rambleta segons indiquin les portes blaves. 

● El professorat estarà a l’aula. 

ENTRADES 

3r i 4t d’ESO: De 7.55h a 8.05h 

1r i 2n d’ESO: De 8.05h a 8:15h  

De 8.55h a 9.05h  

SORTIDES 

3r i 4t d’ESO: De 14.20h a 14.25 

1r i 2n d’ESO: De 14.25h a 14.30h 

 
• 
 

 



Entrades i sortides  
Per on entrarem i sortirem del centre? 

● BATXILLERAT: Rbla Sant Jordi (A2) 

 

 

 

 

●  Accés a les aules per la rambleta segons indiquin les portes blaves. 

● El professorat estarà a l’aula. 

 
• 
 

 

ENTRADA 

De 7.55h a 8.05h 

(A2 Accés rbla. St Jordi) 

De 8.55h a 9.05 (A1) 

PATI: de 11.00h a 11.05h (A1) 

d’11.25h a 11.30h (A1) 

SORTIDA 

De 14.25h a 14.30  

(A2 Accés rbla. St Jordi) 

 
• 
 

 



Entrades i sortides  
Per on entrarem i sortirem del centre? 

● CICLES FORMATIUS: Rbla Sant Jordi (A2) 

 

 

 

 

●  Accés a les aules per la rambleta segons indiquin les portes blaves. 

● El professorat estarà a l’aula. 

 
• 
 

 

ENTRADA 

De 7.55h a 8.05h 

(A2 Accés rbla. St Jordi) 

De 8.55h a 9.05 (A1) 

PATI: de 11.00h a 11.05h (A1) 

d’11.25h a 11.30h (A1) 

SORTIDA 

De 14.25h a 14.30  

(A2 Accés rbla. St Jordi) 

 
• 
 

 





PER SORTIR DEL CENTRE… 

 L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no podrà marxar sol encara que la 

família doni el seu consentiment. Si un alumne no es troba bé, 

trucarem a la família i  haurà d’esperar fins que el vinguin a buscar. 

 L’alumnat de 3r i 4t d’ESO i batxillerat podrà marxar sol si la 

família dona el seu consentiment a l’agenda o telefònic. Si un 

alumne no es troba bé, trucarem a la família i  es procedirà segons 

indiqui la família.  

 L’alumnat de l’ESO no pot sortir del centre a l’hora del pati, a 

diferència del de batxillerat 
 



Gestió dels casos 

● Si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR al més aviat 

possible.  

● Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus convivents 

han de fer l’aïllament domiciliari.  

● El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la 

prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els 

germans) 

● La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir 

l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que 

hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma –per recomanació de 

l’OMS-.  

● La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la 

prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia 



ESO: Grups de convivència estable  

És el grup de tutoria, amb el qual es passen la majoria de les hores al llarg 

de la jornada escolar.  

Dins del grups de convivència estable: 

● Ús obligatori de mascareta 

● No és necessària la distància física de 

seguretat (1,5 metres). 

● S’asseuen individualment  

● Professorat amb mascareta si no pot assegurar la distància de 1,5m 

 

 



Optatives 

● Per anar a les aules de les matèries optatives cal: 

 

 Netejar la taula i cadira de l’aula que abandonem. 

 Portar mascareta durant el desplaçament. 

 Netejar taula i cadira/PC quan acabem. 

 Portar mascareta mentre tornem a la nostra aula. 



Transicions i Pati 

● Entre classe i classe cal ventilar l’aula. L’alumnat pot sortir al passadís en l’espai delimitat 

per la seva pròpia aula. 

● A l’hora del pati i final de jornada lectiva, deixar finestres obertes i porta tancada. 

● PATI: 

 Ús de mascareta obligatori 

 1r i 2n ESO, pati petit, zones estanques 

 3r i 4t, pati gran, zones estanques 

 No és permès compartir menjar ni ampolles.  

 Ús de la Cantina 

○ Només menjar per emportar 

○ No és permès quedar-s’hi 

○ Respectar les zones i distàncies de cua per a cada curs 

 



Escenari de virtualitat 
● A través dels canals establerts, es mantindrà la comunicació amb l'alumnat i les 

famílies 

● S’aniran proposant tasques adaptades al nivell i a la situació 

● Tots els docents explicaran a l’inici de curs: 

 L’Espai Virtual d’Aprenentatge per compartir materials didàctics amb l’alumnat. 

Per defecte s’utilitzarà el servidor moodle del centre, tot i que si un docent ho 

considera oportú podrà optar per qualsevol altra plataforma que ofereixi una 

funcionalitat similar 

 L’ Eina de comunicació audiovisual per tal de poder impartir classes de forma 

remota tipus meet, zoom o jitsi. 

 

● El professorat complirà el seu horari lectiu fent classes virtuals o suport.  



Activitat lectiva durant el confinament 
 

● Cada setmana es faran telemàticament o bé les 3 primeres classes o les 3 

últimes. Es publicarà el calendari en el qual es marcarà la franja que toca classe 

telemàtica cada setmana. 

 

● La franja del matí que no es faci classe, el professorat estarà a disposició de 

l’alumnat per resoldre dubtes, contestar correus, donar suport telemàtic 

individual a l’alumnat... 

 

● No s’enviaran tasques ni dubtes ni correus fora d’aquestes hores, la qual cosa 

no vol dir que l’alumnat no pugui fer tasques fora d’aquestes hores així com el 

professorat corregir i preparar materials, però no hi haurà interacció fora de 

l’horari lectiu. 

 



OCTUBRE  

 

 

 

 

 

dl dt dc dj dv ds dg  

 

 

 

 

 

      1 2 3 4 CLASSE VIRTUAL DE 8 A 11H 

5 6 7 8 9 10 11 CLASSE VIRTUAL DE 11.30 A 

14.30 

12 13 14 15 16 17 18  

 

 

 

 

 

 

19 20 21 22 23 24 25  

 

 

 

 

 

 

 



Novetats 

• WC noies 

• Electrificació aules 

• Entrades i sortides esglaonades 

• Restriccions en algunes matèries pel que fa a l’activitat pròpia (EF, Dibuix, 

Tecnologia, Música, Aules amb ordinadors)  

• Model híbrid al batxillerat i cicles per les UF o matèries comuns i alguna 

optatives . Habilitació d’espais per seguir les classes sincrònicament. 

 

 

 



Horari 1r dia, 14 de setembre 












