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1. INTRODUCCIÓ  

Aquest document va adreçat a tota la comunitat educativa. És una guia de funcionament pel 

professorat i també una explicació per les famílies. Representa un conjunt de mesures preses 

per adaptar-se a la situació de pandèmia i a les instruccions que el departament de Salut, 

conjuntament amb el d’Ensenyament, ha publicat aquest setembre. Un cop validat per la 

inspecció, i aprovat pel consell escolar, passarà a penjar-se al web del centre perquè el pugui 

consultar tota la comunitat educativa. 

El pla pot anar canviant per adaptar-se a qualsevol nova instrucció del Departament en referència 

a l’evolució de la pandèmia. 

2. CONTINGUT DEL PLA D’ORGANITZACIÓ 

a. Diagnosi  

Aquest curs escolar comença després de 4 trimestres de pandèmia, marcat per les restriccions 

que es van imposar el curs passat. En general es mantenen moltes de les normes de seguretat 

però es poden flexibilitzar algunes mesures en funció del contingut de les darreres instruccions 

publicades conjuntament pels departaments de Salut i Ensenyament. 

 

SETEMBRE: 

Estem molt pendents d’organitzar el funcionament perquè sigui possible treballar en condicions 

de seguretat sanitària màxima al centre, però també per garantir que els confinaments totals o 

parcials de grups no impedeixin que continui la tasca educativa i influeixin el mínim possible en 

l’aprenentatge dels alumnes. 

Treballem intensament en l’organització de la web, perquè alumnat, famílies i professorat, puguin 

trobar a la pàgina tota la informació, els documents i els cursos que necessiten per treure el 

màxim profit al funcionament telemàtic. 

El departament ha treballat per garantir que tot l'alumnat disposi de connectivitat a casa seva. El 

curs passat es va dotar al centre de totes les connectivitats necessàries. També van arribar 

ordinadors per a tots els alumnes de 3r i 4t de l’ESO i Batxillerat i el CFGM. La resta d’ordinadors 

van ser adquirits pels alumnes de 1r d’ESO aprofitant el pla 2x1 de l’Ajuntament.  

Es van deixar ordinadors del centre als alumnes de 1r d’ESO que no havien aprofitat aquest pla. 

També es va fer amb els alumnes de 2n d’ESO i tots els alumnes de CFGS que ho van demanar. 

El Departament va anunciar que arriabarien noves dotacions per a tots aquests altres alumnes i 

esperem que això sigui possible en algún moment al llarg d’aquest curs. 



Es va completar el pla digital del centre amb la substitució de tots els switchos, antenes i millora 

de la velocitat de sortida de la fibra a Internet. Ara el centre està preparat perquè els alumnes 

puguin treballar a l’aula classe amb els portàtils connectats a la Xarxa. 

Es van adaptar els teclats de les aules d’informàtica fixes per facilitar la seva neteja. També els 

de les zones comunes. 

El professorat també va rebre una dotació de portàtils. Ara tenim ordinadors nous que faciliten la 

fenia al centre i al domicili. Es continua amb tota l’estructura d’arxius compartits i els calendaris 

de google per organitzar les tasques diàries del centre. 

Podem dir que el centre està preparat per la feina telemàtica i que l’alumnat està en condicions 

de seguir, si cal, l’activitat lectiva desde casa. 

b. Organització dels grups estables  

Determinació de grups. Criteris de 
configuració dels grups (continua 
igual que el curs passat) 

Predomina el criteri d’estabilitat del grup. És 
reconfigura tota l’optativitat per evitar creuar alumnat 
de diferents grups estables. 

La separació d’1m mínima es pot complir a tots els 
espais del centre ocupats per grups estables. 

L’Aula d’Acollida és l’únic grup que barreja alumnat de 
diferents grups estables. Es manté la ràtio màxima a 
12 alumnes i és respecten les distàncies d’1,5 m de 
separació i l’ús de mascaretes. S’intentarà, no obstant, 
realitzar subgrups cercant la mínima barreja d’alumnes 
de diferents grups estables. 

S’intenta reduir el nombre de docents que entren a un 
mateix grup estable. Tanmateix, és mantenen els 
desdoblaments, fets principalment per les 
psicopedagogues als projectes de l’ESO per criteris 
d’inclusió de l’alumnat amb NEE. 

És mantenen les hores A i B, amb la meitat del grup a 
les aules específiques dels tallers i laboratoris. 

Els grups estables desenvolupen la major part del seu 
horari a la seva aula de grup, excepte quan han d’anar 
a les aules específiques. 
 

 

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, cal fer els suports dintre de l’aula (2 

professionals estables del grups, docent + PAE, o utilitzant la distància o mascareta per poder 

fer l’atenció educativa dins l’aula). La falta de disponibilitat d’espais, tampoc ofereix cap altra 



possibilitat, en cas de voler disminuir la ràtio. 

Tot l’alumnat del centre pertany, com a mínim, a un grup estable.  

Alguns alumnes pertanyen a dos grups estables. Al cas de l’ESO es tracta dels alumnes que van 

a l’aula d’acollida, que per si mateix és un altre grup estable. 

Tenim un grup estable adicional. Es tracta del grup d’alumnes de tercer i quart que surten dels 

seus grups i s’ajunten per rebre formació en mediació entre iguals. 

Per tant, a l’ESO i Batxillerat tenim, en total, 16 grups desenvolupen la seva activitat en 18 grups 

estables. 

S’ha reorganitzat tota l’optativitat (religió, francès i optatives de quart) per que els alumnes que 

les fan, no surtin del seu grup estable i no es barregin amb els alumnes dels altres grups. 

A l’alumnat de CF que passen de curs amb alguns mòduls/crèdits o UF pendents i tenen dret a 

assistir a les corresponents classes se’ls indica la conveniència de continuar fent aquesta 

assistència telemàtica i de fer servir les plataformes digitals per consultar els materials i realitzar 

les activitats. 

A continuació posem l’enllaç al DOCUMENT ANNEX que conté la següent informació: 

1.- Per nivells, els grups estables que es mantindran durant el curs 2021/2022. 

2.- Activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància 

3.- Organització de les entrades i sortides 

4.- Activitats extraescolars i espai d’acollida. 

5.- Seguiment de casos i del pla de reapertura 

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu. 

L’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu participa de l’aula ordinària durant tot 

l’horari, com ja es feia en els cursos anteriors, encara més des de que emprem la metodologia 

de projectes, que ens permet treballar de manera més inclusiva. Així doncs, l’alumnat amb 

NESE i/o NEE només sortirà de l’aula amb la seva orientadora (psicopedagoga i cotutora) de 

grup. 

A La Bastida cada nivell compta amb la seva orientadora i aquesta mateixa és la que entra 

amb el tutor/a a l’aula durant l’hora de tutoria, així com en altres hores de diverses matèries 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gMu1T4-Vh93jd-XLdfvcZUjtMc-Z8-Qi1acyq8p9ueE/edit?usp=sharing


per fer suport al treball per projectes i que l’alumnat pugui seguir bé la dinàmica de l’aula. 

L’orientadora duu a terme tutories de seguiment individual (TSI) en les quals, en diferents 

moments (com a màxim acostuma a ser un cop per setmana) convida l’alumne a sortir de l’aula 

per tal de fer un seguiment i un suport educatiu més intensiu. Es disposa d’una hora per grup 

per fer el seguiment de l’alumnat que necessita aquest seguiment per motius de necessitats 

educatives i/o socials, sempre amb coordinació amb l’EAP i coordinació pedagògica. Aquestes 

tutories de seguiment individual es realitzaran en aules i espais que en el moment quedin lliures 

d’ocupació, prèvia reserva de l’espai. En el cas que no hi hagi aquest espai lliure es farà ús del 

departament d’orientació, de la sala de coordinació o de tutoria. 

Les nostres Tècniques d’Integració Social, així com el/la vetllador/a (20 hores setmanals) que 

tenim al centre, també treballen per afavorir la inclusió de tot l’alumnat. En quant a les TIS, la 

seva funció es dóna fora de l’aula ordinària. Romanen a l’entrada del centre per fer acollida, 

especialment, als alumnes més absentistes i amb més mancances socials, que requereixen 

del seu seguiment i atenció. Alhora, el pati és un altre dels espais en els que les TIS realitzen 

les seves funcions. Una de les més importants es dóna en la comprovació, a primera hora, de 

l’alumnat que ha faltat per tal d’informar de la manera més precisa i ràpida a les famílies de 

l’absència del seu fill/a. A continuació, realitza les trucades telefòniques necessàries a les 

famílies que no han justificat l’absència. Enguany la seva ajuda serà més necessària que mai 

per controlar l’arribada d’alumnes que no es trobin bé i l’absència d’alumnat que, per motius 

relacionats amb la COVID, puguin no venir a classe. 

En quant al vetllador/a, entrarà al mínim d’aules possibles, per tal d’atendre un o dos alumnes, 

els que necessiten de més hores de vetllador/a segons el seu informe NEE. Passarà a formar 

part del grup estable. 

Com a especialistes de l’educació inclusiva, tant orientadores, com TIS, com vetllador/a, així 

com el professional de l’EAP, sempre faran ús de la mascareta i mantindran la distància d’un 

metre i mig. 

Aquest curs continua essent esencial la comunicació amb la família i aquestes professionals 

s'asseguren, només començar el curs, que aquest contacte és ràpid i efectiu, per tal que les 

decisions i ajuts que pugui rebre l’alumne siguin ben aprofitades des d’un bon inici. Aquesta 

comunicació serà via telefònica o per correu electrònic i estarà sempre coordinada amb 

tutors/es, coordinadora pedagògica i professional de l’EAP. 

 

d. Organització de les entrades i sortides  

Expliquem de quants llocs d’accés disposem al centre i quins grups hi accedeixen. Posem 

també l’horari d’entrada i de sortida de cada grup. DOCUMENT ANNEX.  

El centre disposa d’una entrada principal però també hi ha un accés a l’edifici a través del 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gMu1T4-Vh93jd-XLdfvcZUjtMc-Z8-Qi1acyq8p9ueE/edit?usp=sharing


pati, que té una porta que dóna al carrer. Aquestes dues entrades permeten distribuir els 

alumnes i disminuir les aglomeracions. 

Hi ha unes sortides d’emergència que es podrien utilitzar per descongestionar l’hora de 

sortida però que donen directament al carrer, a una corba, i és perillós fer-les servir si no 

s’instal·la una senyalització adequada que faci frenar els vehicles al seu pas per l’alçada 

de la porta. S’ha fet la petició a l’Ajuntament per senyalitzar aquesta zona de les dues 

sortides d’emergència. Ara al setembre, tornem a fer la proposta adreçant una carta 

directament a l’Ajuntament. Es demana que es tornin a pintar els passos de vianants, que 

es posin obstacles per reduir la velocitat i semàfors de vianants. 

Les entrades i sortides s’organitzaran de la següent manera: 

ESO i BAT. Horari de matí compactat. 

1.- 1ESO i 2ESO, entrarán a les 8:15 h del matí, per les portes principals, coincidint amb la 

seva arribada en transport escolar a l’esplanada del davant de l’institut. Aquest transport 

puja també als alumnes de 1r i 2n del Torrent de les Bruixes i el seu horari és molt difícil de 

modificar. Per això marquen la preferència. Aquests grups sortiran a les 14:40 h, quan els 

recull l’autocar i faran les seves 6h de classe en horari compactat. 

2.- 3ESO i 4ESO entraran per la mateixa porta a les 8:20h, 5 minuts després. Sortiran 10 

minuts abans del centre, a les 14:30h. 

3.- Batxillerat entrarà també per les portes principals a les 8:25h, 10 minuts després de 3 i 

4 d’ESO i sortiran a les 14:35 h. 5 minuts després que 3r i 4t d’ESO. 

Un cop a segona hora, a les 9:15h, els canvis de classe és tornen a sincronitzar, per facilitar 

l’intercanvi de professors i professores entre els grups dels diferents nivells. Els alumnes 

hauran de romandre a la seva aula asseguts durant aquest canvi, sense sortir al passadís.  

Es recuperarà el temps de classe perdut incrementant l’ús dels materials i activitats penjats 

a les plataformes digitals, al Moodle i Classroom. Amb els nous horaris d’entrada i sortida 

els grups perden menys temps que el curs passat.  

 

CICLES FORMATIUS 

GRUPS DE MATÍ 

Els cicles formatius són de matí i tarda. Hi ha dues famílies professionals: Ensenyaments 

Esportius i Serveis a la Comunitat. En total hi ha 11 grups de matí  i 7 de tarda. 

ENTRADA: 



Al matí, tant els cicles formatius de grau mitjà com els superiors entren a les 8:15 h per la 

porta del pati per no coincidir amb l’ESO i Batxillerat.  

SORTIDA: 

Aquests grups surten del centre a les 14:40h, també per la porta del pati.   

GRUPS DE TARDA 

ENTRADA: 

1. EASE 1B, 2B entren per la porta del pati a les 14:30h en punt 

2. EIN 1B, 2nB; ISO 1B, 2B i TAPD entren per les portes principals a les 15:30h en punt 

 

SORTIDA: 

1. EASE 1B, 2B i EIN 2B surten per la porta principal a les 20:50h en punt 

2. EIN 1B, 2B; ISO 1B, 2B  I TAPD surten per les portes principals a les 21:50h en punt 

 

CIRCULACIONS 

Les entrades i sortides dels alumnes de cicles es faran sempre al matí evitant l’escala que 

baixa del Hall a la planta soterrani perquè aquesta escala dona accés també a la zona de 

sortida cap a la cantina i al pati des de la planta baixa i és utilitzada pels alumnes de l’ESO i 

Batxillerat. Com a alternativa, hauran d’accedir a la PB per les escales del fons de l’edifici per 

pujar al passadís que, un cop travessat, arriba al hall i a la sortida principal.  

Aquestes circulacions continuaran senyalitzades amb rètols, adhesius al terra i cintes que 

regulen temporalment el pas dels alumnes. Aquestes cintes continúen situades sobretot al 

Hall, per separar el pas de les escales de baixada del primer pis al soterrani de l’accés del 

passadís cap a les portes de sortida. També continúen posades a la cantina, per marcar un 

recorregut de fila amb distància i conduir els usuaris després de comprar directament cap al 

pati. 

 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE SORTIDA  

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, 

així com en els passadissos i 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.  



e. Organització de l’espai d’esbarjo  

Cal procurar que els grups estables es mantinguin 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 i portar mascareta. Enguany la normativa permet, atenent que el pati es prou gran, 

no haver de zonificar-lo per nivells. No caldrà per tant posar i treure les tanques cada dia. Els 

grups de 4t d’ESO ja no caldrà que facin l’hora del pati fora el centre, el faran amb la resta de 

grups de l’ESO a dins del centre. 

PATI MATÍ 

L’hora del pati serà de mitja hora. Els grups de l’ESO, que estan al primer pis, baixaran i 

pujaran del pati per les escales del hall o per les del final del passadís, depenent de si están 

a una banda o l’altre de la zona de lavabos. D’aquesta manera es reparteix millor el fluxe 

de gent. 

Els grups de cicles no surten al pati, poden sortir al parc del costat de l’institut i no 

coincideixen amb l’ESO. Surten i entren a l’hora del pati amb un desfasament de 10 minuts 

respecte a l’ESO per evitar que coincideixin però també permetent que passin per la cantina 

per comprar l’esmorzar. 

S’ha optat perquè tots els grups d’FP surtin i tornin de la següent manera:  

1. Sortida: a les 11:05h per la porta del pati perquè puguin passar per la cantina 

abans que surtin els grups d’ESO i Batxillerat.  

2. Entrada: tots els grups tornen al centre a les 11:35h per la porta principal  

PATI TARDA 

1. EASE 1B i 2B, surt al pati a les 17:30h i torna a les 17:50h 

2. EIN 1B i 2B, ISO 1B i 2B i TAPD 1B surt al pati a les 18:30h i torna a les 18:50h 

 

A continuació, trobem un recull de les mesures explicades fins al moment, que pretén servir 

com a resum i/o pauta dirigida a la comunitat educativa. Aquesta informació es compartirà 

els primers dies per tal d’aclarir el funcionament del centre:  

 

ENTRADES I SORTIDES: 

  

Les entrades i les sortides seran esglaonades, seguint aquest horari:  

 

❏ 1r i 2n d’ESO, de 8:15h a 14:40h.  

❏ 3r i 4t d’ESO, de 8:20h a 14:30h.  

❏ Batxillerat, de 8:25 h a 14:35h.  



 

 

L’entrada estarà controlada pels professors que tenen classe a primera hora però que no 

comencen fins a 5 i 10 minuts més tard (3r, 4t i Batxillerat). Igualment, a les sortides. Entre 

tots/es ajudem a que es mantingui la seguretat, la distància i la higiene de mans.  

 

El control consistirà en:  

- El professorat de 3r i 4t ajudarà a l’entrada de 1r i 2n, a les 8.15 h.  

- El professorat de batxillerat ajudarà a l’entrada de 3r i 4t, a les 8:20 h.  

- L’alumnat de 1r i 3r d’ESO ha d’entrar per la porta de la dreta. PUNTUALITAT! 

- L’alumnat de 2n i 4t d’ESO ho farà per la porta de l’esquerra. PUNTUALITAT! 

- Cal entrar d’un en un. Tant a l’entrada (carrer) com al vestíbul hi haurà personal del centre 

ajudant els alumnes a entrar de manera tranquila i ordenada.  

- A l’hora de pujar les escales, cal continuar mantenint el mateix ordre (dreta per a 1r i 3r; 

esquerra per a 2n i 4t).  

- A l'hora de sortir de l’institut farem igual: 1r i 3r d’ESO sortirà per la dreta; 2n i 4t d’ESO 

sortirà per l'esquerra. 

- El professorat de 3r estarà a la part de fora de les portes, demanant els alumnes de 1r i 

2n que es posin, sempre que es pugui, en fila d’un, mantenint distància, per entrar per 

l’esquerra (1r) o per la dreta (2n). 

- El professorat de 4t estarà a dintre, al costat dels dispensadors de gel que hi haurà a 

banda i banda de l’escala, demanant que els alumnes que es posin gel i pugin d’un en 

un, mantenint distàncies.  

- El professorat de guàrdia de passadís i el professorat que té classe a primera hora ha de 

ser molt puntual i esperar als alumnes a la porta de l’aula.  

- Les portes de les aules hauran de romandre obertes durant les classes i s’hauran de 

regular les finestres per tal que hi hagi una bona ventilació.  

- Damunt la taula del professor/a hi haurà gel, pulveritzador i tovalloles de paper.  

- En els canvis de classe es demanarà i recomanarà que es netegin les mans amb el seu 

propi gel (també hi ha el de l’aula). El professor/a deixarà la taula neta i així mateix el 

professor/a que entri també utilitzarà el material d’higiene.  

- En el cas de les aules específiques per on passen diferents grups, el professor/a ha de 

recordar que els alumnes netegin les superfícies abans de marxar. Igualment, al entrar 

en una aula específica cal rentar les superfícies. El professor/a serà qui administri el 

pulveritzador. Els tovallons fets servir s’han de llençar al rebuig.  

  

PATI CANTINA:  

- Els alumnes podran accedir a la cantina per la porta habitual. Dins la cantina no podran 

seure a les taules ni cadires. Consumiran el que han comprat a la zona del pati. Hi 

haurà unes cintes separadores que marcaran un recorregut en ziga zaga fins a la barra.  

 

 



SEGURETAT I PREVENCIÓ COVID-19:  

 

- Cada família ha de signar una declaració responsable conforme assegura no enviar el 

seu fill/a a l’institut si presenta símptomes abans de sortir de casa.  

- És important conèixer l’estat vacunal de l’alumnat en relació a la COVID. Fins que aquesta 

informació no estigui disponible al Traçacovid, demanarem el certificat de vacunació, 

sense el qual, no podrán venir al centre si el seu grup ha estat confinat. 

- A l’entrar es posarà gel hidroalcohòlic a cada alumne (hi haurà personal del centre 

repartint aquest gel, abans de pujar per les escales).  

- A cada classe hi haurà gel i material per netejar desinfectar taules i cadires quan calgui.  

- És recomanable que cadascú porti un gel petit a la pròpia butxaca o motxilla per tal d’anar-

se posant quan calgui.  

- La mascareta s’ha de dur sempre posada i de forma correcta (tapant boca i nas). És 

necessari portar una de recanvi per si la que porten posada es fa malbé. Si un alumne no 

la porta, el centre li facilitarà una, per resoldre la situació fins que arribi a casa seva. Si 

aquest fet es dona més d’una vegada, es parlarà amb la família. 

- El material ha de ser d’ús individual:  

❏ L’agenda i la carpeta la donarem a l’institut.  

❏ Bolígrafs: blau, negre, vermell i verd.  

❏ Llapis, goma i maquineta.  

❏ Dues llibretes DINA4 amb separadors de colors.  

❏ Fundes de plàstic per guardar fulls i dossiers.  

❏ Fulls en blanc.  

❏ La resta de material es concretarà a cada matèria.  

- Grups estables: la mobilitat dels alumnes es veu molt reduïda ja que a l’hora d’optativa el 

grup es queda a la classe.  

- El primer dia es repartirà documentació de matrícula que cal que torni signada al dia 

següent, alguna en relació a les mesures de prevenció de la COVID-19 i també sobre les 

vacunacions.  

- Les aules es ventilaran estaran permanentment ventilades per les finestres superiors que 

donen al passadís i amb aportació d’aire de l’exterior per les finestres. La superfície de 

ventilació d’aquestes finestres interiors equival a la superfície de ventilació de la porta 

oberta i faciliten la ventilació creuada, ja que es troben prop del sostre facilitant l’efecte 

de ventilació per convecció ascendent d’aire calent.Tot i així, durant l’hora de classe, es 

pot deixar la porta oberta si aixó facilita una millor ventilació. 

f. Relació amb la comunitat educativa  

- Previsió de les sessions del consell escolar i de la modalitat de les reunions.  

És faran les sessions del consell que siguin necessàries, com cada any. De moment 

les farem presencials en un espai ampli i ben ventilat. Si la situació empitjora 



passarem de nou a la modalitat telemàtica en la que ja tenim molta experiència i 

recursos. 

Tots els membres del consell escolar, ja sigui alumnes, PAS, pares, Ajuntament o 

professorat, tindran a la seva disposició, a la pàgina web, la versió del pla 

d’organització adreçada als grups d’interès, a la comunitat educativa. 

-    Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies.  

El pla d’organització és posarà a disposició de les famílies penjat a la pàgina web, ben visible 

i en una versió que resulti fàcil d’entendre.  

També s’explicarà a les famílies a les reunions d’inici de curs. Enguany és faran en format 

presencial les reunions de primer cicle d’ESO, aprofitant l’espai del pati, ja que degut a les 

restriccions dels cursos anteriors, aquestes famílies no han pogut visitar el centre. En 

aquestes reunions presencials es mantindran totes les mesures sanitàries vigents. A la resta 

de cursos, seran telemàtiques per evitar la reunió de tantes persones. S’aprofitarà la 

circumstància per prendre nota de les famílies que no hi assisteixin i trucar-les posteriorment 

per saber per quin motiu no s’han connectat. Ajudarà a detectar les necessitats de les 

famílies en quant a ordinador i connectivitat. 

El nostre centre és de màxima complexitat. Acull famílies molt diverses i sovint és fa difícil la 

comunicació. Algunes no disposen de telèfon fixe al domicili i sovint canvien el número de 

mòbil durant el curs. La nostra opció ha estat maximitzar els esforços als primers contactes 

(per exemple durant la matriculació) per obtenir el màxim de dades per mantenir el contacte. 

Utilitzem un programa de gestió que es pot descarregar al mòbil i permet enviar circulars a 

les famílies. A més a més disposem d’un domini propi @institutlabastida.org que ens permet 

crear un compte de correu corporatiu per tot l’alumnat i també les famílies. Aquest correu 

dóna accés a llicències de programari educatiu i es el compte que s’utilitza per tenir un usuari 

a les plataformes dels entorns virtuals d’aprenentatge que fem servir, com Moodle i 

Classroom. 

El pla s’explicarà intensament a les sessions tutorials d’acollida de l’alumnat de tots els 

nivells. També és facilitarà documentació a l’alumnat perquè la portin a casa, adreçada a les 

famílies. 

- Formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les eines de comunicació 

escollides.  

A les primeres reunions de pares i mares s’aprofita per ajudar a les famílies a descarregar-

se l’aplicació de gestió del centre explicant en quin lloc de la pàgina web poden trobar l’enllaç 

de descàrrega corresponent i fent una presentació del funcionament bàsic del programa que 

necessiten saber utilitzar. 

També s’explica a les famílies que, més endavant, es farà formació específica d’aquests 



programes per poder millorar la comunicació amb el centre i també el seguiment de l’activitat 

lectiva dels seus fills i filles. 

S’explica també que es farà un correu corporatiu a les famílies que els hi donarà accés a la 

part de la web on poden trobar informació sobre el mitjans telemàtics utilitzats per la docència 

en cas de confinament i també durant les sessions presencials habituals.  

Es fa un document que informa a les famílies del que han de fer en cas d’incidència amb el 

portàtil facilitat pel Departament o pel centre. Es pensa un sistema per fer la notificació i 

recollida dels portàtils avariats i el lliurament a les empreses de repartiment que els vinguin 

a recollir.  

L’equip TIC del curs passat passa a anomenar-se Equip Digital. Tots hi treballem junts per 

anar atenent moments puntuals de feina màxima relacionada amb l’arribada i distribució de 

portàtils. Hi haurà una hora fixa setmanal per fer la coordinació d’aquest equip. 

-    Reunions de grups:  

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre de forma 

presencial utilitzant els espais oberts com el pati i també les aules grans ben ventilades, amb 

un aforament màxim que permeti la distància de seguretat. 

-    Reunions individuals de seguiment:  

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de 

fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En el cas presencial, 

s’utilitzarà un espai ventilat i una pantalla de protecció que separi els dos costats de la taula de 

l’entrevista, també és disposarà a l’espai de gel per les mans i caldrà portar mascareta. 

Quan una família hagi de venir necessàriament al centre, el tutor o tutora que la convoca 

introduirà la cita a un full compartit amb consergeria. Quan arribi la família, l’anirà a rebre a la 

porta, farà l’entrevista al lloc especialment habilitat i tornarà a acompanyar la família a la sortida 

per garantir que es segueixen totes les normes de seguretat. 

En funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer aquestes reunions per 

videoconferència.  

Es continuarà utilitzant el full compartit creat el curs passat per notificar a consergeria l’arribada 

de famílies citades pels tutors i tutores i també la de qualsevol altra persona que vingui a fer 

una xerrada o qualsevol altra activitat. 

 

g. Servei de menjador 



- Cantina:  

Les reformes del curs passat han permés reformar la cantina i la zona adjacent per que pugui 

complir la normativa que permet que es faci servir com a menjador. Tot i això, encara no es 

fa servir com a menjador escolar per les limitacions d’ús imposades per la pandèmia. 

Aquesta cantina dona servei durant tot el dia i especialment a l’hora del pati.  A l’hora de dinar 

es poden fer servir les taules que hi ha posades, en menor número, per respectar les 

distàncies de seguretat i amb aforament limitat. Com que l’ESO fa un horari compactat, hi ha 

poca afluència a l’hora de dinar. La fa servir sobretot el professorat i l’alumnat de cicles que 

fa horari de tarda i arriba una mica abans. 

Continuarem amb les cintes separadores per poder mantenir fàcilment la distància.  

h. Pla de neteja  

El pla de neteja no varia i continua igual que el curs passat. Hi ha però una novetat respecte al 

control de les zones netejades. Es posa un full de seguiment a cada aula específica d’ús comú 

i a totes les aules de la planta soterrani on figura el dia i l’hora en que s’ha fet la neteja. 

Ens aquest punt s’exposaran les mesures de neteja d’espais després del seu ús quan siguin 

utilitzats per diversos grups estables. També la neteja de l’espai del menjador, en cas que es 

facin torns. També hi haurà la periodicitat de la neteja dels espais compartits, així com la dels 

lavabos.  

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme 

amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid- 19, es 

recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup 

estable (cas d’un laboratori, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de 

superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones 

condicions.  

En aquest sentit, és disposarà de polvoritzadors amb desinfectant a totes les aules. A les aules 

per on passi més d’un grup, els alumnes netejaran les superfícies i el material utilitzat abans de 

marxar. El mateix faran els alumnes que entrin, abans d’utilitzar l’espai. El polvoritzador 

l’administrarà el professorat. Hi haurà paper perquè el faci servir l’alumnat i el llenci després a 

la paperera de rebuig. 

Hi haurà gel a totes les aules. Serà administrat pel professorat. Els alumnes s’hauran de rentar 

amb ell les mans abans a l’entrada i la sortida de l’aula. 

Ens hem organitzat per mantenir al màxim possible l’estabilitat dels grups. Tot i aixì, és 

inevitable la utilització d’espais comuns per on passen diferents grups estables. En aquests 

casos hi posarem el material necessari per que els propis alumnes puguin netejar el material 

que utilitzin i l’espai que ocupin a cada canvi de classe. Considerem que aquest tipus d’activitat 



és educativa i passa a formar part del currículum, dins dels continguts de seguretat i higiene 

que sempre han estat presents en algunes de les àrees curriculars. 

GESTIÓ DE RESIDUS 

L’institut ha treballat els darrers anys per aconseguir un sistema de recollida selectiva de 

residus. Totes les aules tenen les seves papereres diferenciades i també el pati i els espais 

comuns. Caldrà conscienciar l’alumnat de quin és el lloc  adequat per llençar el material sanitari, 

un cop decidida la distribució dels diferents punts de recollida. 

El nou sistema de desinfecció del material i els espais comuns i la utilització de sistemes de 

protecció, com mascaretes i guants, produeix un increment molt considerable dels residus que 

cada dia cal recollir i retirar. Hi haurà una paperera de rebuig a totes les aules, espais i 

passadissos per poder llençar els elements usats i el paper de netejar amb desinfectant les 

superfícies i el material. 

 

i. Transport  

El nostre centre gaudeix d’un conveni de transport escolar que puja i baixa a l’alumnat de primer 

d’ESO i puja però no baixa als de segon. Les normes de seguretat per l’ús d’aquest transport 

han estat especificades i són d’obligat compliment per part de l’empresa que ho organitza i els 

monitors i monitores que s’encarreguen. 

Les entrades i sortides esglaonades d’aquests grups, han estat pensades per ajustar-se a l’horari 

d’arribada i sortida dels autocars, per evitar lapsus temporals d’espera i minimitzar el risc 

d’aglomeració d’aquests alumnes més petits, que tenen més tendència a jugar i tenir contacte 

entre ells quan no estan tan vigilats. 

j. Extraescolars i acollida  

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels 

diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la 

mascareta.  

Enguany, hem decidit canviar el format de les activitats extraescolars: 

1.- El TEA, Taller d’Estudi Assistit, tornarà a funcionar en format presencial. Hi haurà una 

dedicació horària de professorat, enguany limitada per la retallada d’hores no lectives de 

permanència dels professors al seu horari al centre.  

Es tracta que sigui un espai de suport a l’alumnat que hi vulgui participar amb l’objectiu de 

millorar el seu nivell d’aprenentatge.  

2.- El curs de preparació del B1/2 continuarà formant part de les hores lectives curriculars 



de l’assignatura d'Idioma Anglès dels darrers nivells de l’ESO. El curs tindrà igualment el 

seu propi Classroom per permetre la confluència d’alumnes de diferents grups estables però 

evitant la presencialitat. 

Si disposem del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives, de cara al segon trimestre 

apostariem per realitzar altres activitats extraescolars. Potser podem activar anteriors 

edicions com robótica, teatre, escacs i altres activitats proposades per millorar l’ús de la 

llengua catalana, d’acord amb el pla LIC actualitzat. 

3.- L’Aula d’Acollida atendrà l’alumnat d’ESO que es requereixi segons normativa, mantenint 

els alumnes que hi participen segons el seu grup estable. És a dir, la tutora d’aula d’acollida 

i el professorat que també hi pugui dedicar hores intentarà agrupar, per separat, alumnes 

que procedeixen d’un mateix grup estable. I així s’anirà organitzant l’horari amb cada grup, 

segons les necessitats. 

4.- PCE 

Aquest curs 21/22, des del PCEE es promocionarà una activitat de ball per als grups de 

l’ESO.  

k. Activitats complementàries 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats 

complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el 

transport, quan aquest sigui necessari. No cal enumerar totes les sortides que es faran, 

només el criteri d’organització de les sortides, si escau.  

Les sortides és faran seguint en tot moment les darreres indicacions publicades en funció 

de la fase de confinament en què ens trobem en el moment corresponent. 

L’opció com a centre serà, quan sigui possible, fer les sortides evitant que coincideixin 

diferents grups estables, és a dir, cada grup farà la sortida per separat, no aniran junts a la 

sortida dos grups diferents del mateix nivell. Les noves normes però permeten la 

coincidència en una mateix autocar de dos grups estables diferents, sempre i quant ocupin 

zones separades de l’autocar. 

En quant a les activitats de centre, com celebracions de festes, diades, concursos, etc., es 

continuaran realitzant fent participar els alumnes a partir del seu grup estable, prioritzant 

posar en comú allò treballat en format virtual.  

 

 

l. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern  



Enguany intentem anar recuperant la presencialitat de les reunions establertes dins 

l’horari fix de permanència al centre. Aprofitem que disposem d’espais grans amb 

sostres de gran alçada (tipus nau), ben ventilats i amb sistema d’extracció d’aire forçat 

per ventiladors, per situar-hi les reunions en que s’ajunta més gent. 

 

ORGANS TIPUS REUNIÓ FORMAT REUNIÓ PERIODICITAT 

Equip directiu planificació presencial setmanal 

Consell escolar planificació presencial trimestral 

Claustre planificació presencial pati o 
telemàtica  

trimestral 

Equips docents coordinació presencial setmanal 

Departaments ESO planificació presencial setmanal 

Departaments Cicles planificació presencial setmanal 

Nivells ESO coordinació presencial setmanal 

Cicles formatius coordinació presencial setmanal 

Equip TIC TAC coordinació presencial setmanal 

Avaluacions avaluació telemàtica trimestral 

 

m. Protocol d’actuació en cas de detectar un posible positiu de covid-

19  

Enguany, les noves normes del pla de contingència d’aquest setembre, especifiquen que 

només es confinaran als alumnes no vacunats, en cas d’un positiu de grup que esdevingui en 

confinament segons el referent Covid. 

Es la descripció del protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas que inclou la ràpida 

coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut pública.  

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA 

COVID-19 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT 
PER 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
REUBICAR 
L’ALUMNE I 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 
ALS SERVEIS 



CUSTODIAR-LO FINS 
QUE EL VINGUIN A 
BUSCAR 

TERRITORIALS 

ESO i BAT Despatx B14 Professor o professora 
de guàrdia 

Tutor o tutora o 
membre de 
guàrdia de l’equip 
directiu 

Director amb 
l’aplicatiu 
TRAÇACOVID 

CICLES I PFI Despatx B14 Professor o professora 
de guàrdia 

Tutor o tutora o 
membre de 
guàrdia de l’equip 
directiu 

Director amb 
l’aplicatiu 
TRAÇACOVID 

 

En cas que un noi o noia es trobi malament a l’hora de classe, el professor o professora avisen 

a qui estigui de guàrdia al passadís (que també porta mascareta). S’acompanya l’alumne/a a 

la sala de guàrdia on el professor o professora que no tingui assignat el registre, li prendrà la 

temperatura amb un termòmetre d'infraroigs. Si es confirma que té febre i presenta els 

símptomes compatibles amb el COVID, se l’acompanya a l’aula B14 des d’on es truca a la 

família, per que el vingui a recollir i el portin al CAP. L’alumne estarà acompanyat pel 

professorat de les guàrdies consecutives fins que arribi la família a recollir-lo.  

El professor o professora del registre, pren nota al full creat especialment per introduir aquesta 

informació, que queda compartida automàticament amb l’equip directiu. El director, estarà 

pendent del resultat de la possible prova PCR que es realitzi al CAP, a través de la persona 

referent del Centre d’Atenció Primària i ho notificarà al Departament fent servir el programa 

TRAÇACOVID, creat per a tal efecte. 

Durant el curs passat es va perfeccionar un protocol que ara s’actualitza amb les novetats. 

Aquest protocol està a la web del professorat i descriu totes les actuacions que es fan, en quina 

seqüència, quí les fa, què com i quan es comunica etc. 

 

  

4. Concrecions per a l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament  

Mesures que es prendrien en cas de confinament d’un grup, part d’aquest, un nivell, o de tot el 

centre en relació amb aquesta etapa educativa. Com es preveu el manteniment del contacte amb 

la família i quines activitats es preveu que puguin fer els alumnes en un marc de confinament:  

El que hi ha a continuació, fa referència al pla de treball pel que fa a la part del grup confinat. En 

quant a la part del grup que vacunada que pot seguir assistint a classe, es farà el mateix que hi 

havia planificat a la programació de forma presencial. 



 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 

RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 
AMB LA FAMÍLIA 

1 i 2 ESO Material penjat i 
activitats proposades a 
les 
plataformes digitals: 
Moodle i Classroom. 
Classes per 
videoconferència en 
cas que sigui 
necessari. 
 

Tutoria telemàtica 
grupal setmanal 

Tutoria telemàtica 
individual. Triar 5 
alumnes cada 
setmana. 
Intervenció de la 
cotutora segons 
necessitats 
evidenciades 

Reunió telemàtica 
tutorial amb la 
família segons 
necessitats 
evidenciades a 
través de la 
cotutora. 

3 ESO i 4 
ESO 

Material penjat i 
activitats proposades a 
les 
plataformes digitals: 
Moodle i Classroom 
 

Tutoria telemàtica 
grupal cada dos 
setmanes 

Tutoria telemàtica 
individual segons 
necessitats 
evidenciades. 
Orientació 
progressiva dels 
alumnes per part 
de la cotutora. 

Reunió telemàtica 
tutorial amb la 
família segons 
necessitats 
evidenciades 

1 BAT Material penjat i 
activitats proposades a 
les 
plataformes digitals: 
Moodle i Classroom i 
classes per 
videoconferència 

Tutoria telemàtica 
grupal cada dos 
setmanes 

Tutoria telemàtica 
individual segons 
necessitats 
evidenciades. 

Reunió telemàtica 
tutorial amb la 
família segons 
necessitats 
evidenciades 

2 BAT Material penjat i 
activitats proposades a 
les 
plataformes digitals: 
Moodle i Classroom i 
classes per 
videoconferència 

Tutoria telemàtica 
grupal cada dos 
setmanes.  

Tutoria telemàtica 
individual segons 
necessitats 
evidenciades. 

Reunió telemàtica 
tutorial amb la 
família segons 
necessitats 
evidenciades als 
alumnes menors 
d’edat 

PFI Material penjat i 
activitats proposades a 
les 
plataformes digitals: 
Moodle i Classroom 
 

Tutoria telemàtica 
grupal cada dos 
setmanes. 
 

Tutoria telemàtica 
individual segons 
necessitats 
d’orientació 
evidenciades. 
 

Reunió telemàtica 
tutorial amb la 
família segons 
necessitats 
d’orientació. 

CFGM  
Guia Medi 
Natural 

Material penjat i 
activitats proposades a 
les 
plataformes digitals: 
Moodle i Classroom 

Tutoria telemàtica 
grupal cada dos 
setmanes 
incrementada a 
setmanal durant la 

Tutoria telemàtica 
individual segons 
necessitats 
evidenciades. 
Orientació 

Reunió telemàtica 
tutorial amb la 
família segons 
necessitats 
evidenciades i a 



 segona meitat del 
curs. 

progressiva dels 
alumnes conforme 
s’acosta el final de 
curs. 

petició de les 
pròpies famílies 

CFGM 1 
TAPD 

Material penjat i 
activitats proposades a 
les 
plataformes digitals: 
Moodle i Classroom 

Tutoria telemàtica 
grupal cada dos 
setmanes  

Tutoria telemàtica 
individual segons 
necessitats 
evidenciades. 

Reunió telemàtica 
tutorial amb la 
família segons 
necessitats 
evidenciades 

CFGM 2 
TAPD 

Material penjat i 
activitats proposades a 
les 
plataformes digitals: 
Moodle i Classroom 
 

Tutoria telemàtica 
grupal cada dos 
setmanes 
incrementada a 
setmanal durant la 
segona meitat del 
curs. 

Tutoria telemàtica 
individual segons 
necessitats 
evidenciades. 
Orientació 
progressiva dels 
alumnes conforme 
s’acosta el final de 
curs. 

Reunió telemàtica 
tutorial amb la 
família segons 
necessitats 
evidenciades i a 
petició de les 
pròpies famílies 

CFGS EIN, 
ISO, COFI, 
EASE 

Material penjat i 
activitats proposades a 
les 
plataformes digitals: 
Moodle i Classroom i 
classes per 
videoconferència 

Tutoria telemàtica 
grupal cada dos 
setmanes i 
setmanal durant la 
segona meitat de 
curs als grup de 
segon que acaben 
cicle. 

Tutoria telemàtica 
individual a petició 
dels propis 
alumnes 

Reunió telemàtica 
tutorial amb la 
família dels 
menors d’edat a 
petició de les 
pròpies famílies. 

c. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 

Quan fem subgrups, per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta 

la barreja d’alumnat de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat o, 

quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. Enumerem les activitats o matèries que estan 

subjectes a aquesta circumstància:  

Es modifica l’organització de l’optativitat per disminuir al màxim, dins del que sigui possible, el 

contacte a una mateixa aula d’alumnat de diferents grups estables: 

1.- 1 ESO (A, B i C). Les optatives de cada nivell passen a ser tantes com número de grups 

tingui aquest nivell. Això permet que siguin trimestrals i els tres grups passin per les tres 

optatives rotant cada trimestre sense trencar els grups estables. 

2.- 2 i 3 ESO (A, B, C). Cada grup farà tres de les quatre optatives que s’ofereixen, repartides 

de tal manera que es puguin fer trimestrals. No es barregen els grups estables.  

3.- Religió: El grup d’alumnes que han triat religió formaran part d’un mateix grup estable, un 

dels del nivell corresponent, per exemple l’A. A la mateixa hora que es fan tantes Cultures i 



Valors Ètics com grups té el nivell, els alumnes de religió fa l’optativa sense barrejar-se amb 

altres alumnes i tornant després al seu propi grup estable. 

4.- Francès: Tots els alumnes que han triat segona llengua estrangera francès, estan encabits 

al mateix grup estable. A l’hora de les optatives, que van rotant cada trimestre, van a fer francès 

sense barrejar-se amb cap altre grup i tornen al seu grup estable. 

5.- Global Schoolars. Igual que el curs anterior, continua fent-se dins el currículum estable 

de segon. La fa un sol grup del nivell per mantenir els mateixos alumnes tot el curs. 

6.- 4 ESO. Optatives de modalitat. S’agrupa l’alumnat segons els itineraris formatius futurs 

que vulguin seguir al acabar l’etapa. Es mantenen les quatre línies d’optativitat dissenyades el 

curs anterior: professional, humanístic i social, científic i cientificotècnic, humanístic i social i 

professional. Són itineraris tancats que corresponen als grups A, B, C i D. Els alumnes formen 

grups estables i no es barregen. En algunes franges es repeteixen assignatures com la Física 

i Química, Visual i Plàstica o la Informàtica. Tots els alumnes que volen continuar amb el 

francès s’encabeixen al grup B, de l’itinerari humanístic i social. 

Els alumnes d’Aula d’Acollida  participen en més d’un grup estable. S’organitza l’aula d’acollida 

per mantenir una ràtio que no superi els 12 alumnes i poder mantenir així la distància de 

seguretat entre els espais de treball de cada alumne. 

En aquests pocs casos en que no és possible evitar el contacte entre alumnes de diferents 

grups estables, és vetlla per  mantenir les mesures de seguretat i higiene, mantenint les 

distàncies dins de l’aula i utilitzant obligatòriament mascareta. 

5. Concrecions per al BATXILLERAT 

El curs comença amb la màxima presencialitat possible. No es descarta passar a un model 

híbrid de funcionament en cas que hi hagi unes instruccions específiques al respecte per part 

del Procicat. 

El 1r i 2n de BAT, per si mateixos ja constitueixen uns grups estables ja que, a primer tot i 

haver dos grups, la distribució de l’alumnat s’ha realitzat atent a les matèries optatives que 

cursa i a segon només hi ha un grup. A les matèries optatives i de modalitat, els alumnes es 

separen i es tornen a ajuntar al mateix grup estable a les matèries comunes, però no es 

barregen amb alumnes de cap altre grup del mateix nivell. 

L’estratègia consisteix en tenir preparats els materials al Moodle i el Classroom, així com les 

activitats i que el lliurament es faci sempre telemàtic, encara que les classes siguin presencials. 

En cas de confinament d’una part d’un grup, el professor o professora continua penjant 

materials i proposant activitats A través dels entorns virtuals d’aprenentatge  es garantirà que 

l’alumnat pugui seguir el desenvolupament de les classes. Aquest mateix model es pot seguir 

tant a l’ESO com a Cicles. Les plataformes digitals són també l’eina de seguiment de les 



classes presencials. 

a. Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció  

Hi ha dos grups de primer i un grup de segon de batxillerat. A les matèries comunes  està tot el 

grup, a les de modalitat el grup és fragmenta però no es barreja amb alumnes procedents de cap 

altre grup, per tant, manté l’estabilitat. 

En aquells casos que calgui incorporar a les matèries comunes alumnes procedents d'altres 

grups estables (repetidors), s’opta per demanar a aquests alumnes que facin el seguiment de les 

sessions a través de les plataformes digitals, on trobaran penjats tots els materials i proposades 

totes les tasques i activitats, que podran lliurar i recollir corregides periòdicament. 

b. Matèries de modalitat  

Si les matèries de modalitat s'organitzen com a subgrups dels grups estables que cursen una 

mateixa matèria comuna d'opció, es poden considerar subgrups estables, atès que no 

s'incorpora cap alumne que no pertany a aquell grup.  

c. Matèries específiques  

Tenen, en quant a l’estabilitat, el mateix tractament que les de modalitat. No suposen la barreja 

de diferents grups estables. 

 

 

 

6. Concrecions per a la formació professional inicial i els ensenyaments de règim 

especial  

 

Seguint les orientacions del departament d’educació, especialment, la guia per elaborar el pla 

d’organització dels centres educatius per al curs 2021-22, de setembre 2021, l’ensenyament ha 

de ser presencial i es mantenen els grups estables.   

En el cas que canviés la situació i s’hagués de tornar a passar al model híbrid, el model que es 

proposa seria el següent:  

Una distribució de treball de, com a mínim el 50% presencial i com a màxim, el 50% de treball 

telemàtic. Parlem d’un mínim de 50% presencial, perquè es donarà el cas en alguns dels mòduls 

professionals (MP) on es realitzin activitats al medi natural amb tot el grup. Es pot donar el cas 

d’activitats que es puguin realitzar amb tot el grup donat que es fan fora del centre en un entorn 

natural, com és el cas d’alguns MP de Guia en el Medi Natural, per exemple. En cap cas la 

semipresencialitat ha de suposar reduir el temps de formació de l’alumnat. Es programen les 

activitats a realitzar per al 100% d’hores que estableix el currículum.  



Cada professor/a desenvoluparà la seva programació en un entorn virtual d’aprenentatge, 

preferentment Classroom i serà la referència per treballar qualsevol activitat o material ja sigui 

per desenvolupar la classe de forma presencial al centre o telemàtica a casa.  

En la programació de cada MP seguint aquest model, es prioritzarà realitzar al centre de forma 

presencial les hores que requereixin una interacció i tinguin un caràcter més pràctic. Per altra 

part, en la càrrega de treball telemàtic es prioritzaran aquelles activitats a desenvolupar de forma 

autònoma o bé en equip de forma sincronitzada mitjançant l’entorn virtual establert. 

ASSISTÈNCIA 

L’assistència serà obligatòria en totes aquelles hores programades de forma presencial. 

Caldrà assistir, com a mínim, al 75% de les classes presencials realitzades per no perdre el 

dret d’avaluació continuada.  

Donada la situació actual, i la recomanació del departament de grups estables, es recomana 

que l’alumnat amb MP i/o UF pendents, les puguin fer mitjançant un seguiment telemàtic per 

part del professorat que imparteix aquella UF i/o MP. 

EN CAS DE CONFINAMENT preventiu d’un/a alumne/a, o de tot el grup, es mantindria la 

realització d’activitats telemàtiques ja programades i s’adaptarien les activitats programades 

per realitzar al centre per desenvolupar-les també de forma telemàtica, ja sigui de forma 

sincrònica o asincrònica.  

Durant el període de confinament hi haurà un contacte mínim a la setmana des de cada MP 

amb l’alumnat mitjançant l’entorn virtual triat, ja sigui per fer sessions virtuals en l’horari de 

classe establert o fer el seguiment i avaluació de les tasques. La càrrega de treball realitzada 

cada setmana serà l’equivalent a la càrrega lectiva que es fa en una setmana de classe 

presencial. 

Pel que fa al contacte i comunicació amb les famílies i/o alumnat major d’edat, es farà a nivell 

general mitjançant notificacions iEduca i la web del centre i a nivell particular ho farà cada 

tutor/a en el moment de començar un període de confinament i es detectaran aquells casos 

en que s’haurà de fer un seguiment més proper. 

En cas que l’activitat que es faci al centre sigui alguna setmana la mateixa que es proposa 

per al grup que es queda a casa, els alumnes que vinguin al centre tindran l’oportunitat de 

treballar i preguntar els dubtes presencialment. Igualment s’atendran els dubtes que puguin 

tenir els alumnes que treballen des de casa, contestant correus electrònics o fent servir el 

mitjà de comunicació que porta incorporat la pròpia plataforma digital. 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 


