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1. DIAGNOSI 

 

Durant el curs 2019-20 la incidència de casos de covid-19 al centre va estar de cap 

alumne i un professor que va emmalaltir durant una sortida extraescolar, que no va 

afectar a cap altre professor/a ni a cap alumne/a. 

Pel que fa al seguiment de l’alumnat: 

- Durant les primeres setmanes es van portar a terme la detecció de necessitats 

d’alumnat amb mancances de connectivitat o de dispositius digitals. Es van 

facilitar els recursos a 3 alumnes de 4t, 1 de 3r i 3 de 1r d’ESO. 

- Setmanalment el professorat omplia un full amb les tasques de la setmana 

següent i les tutores i tutor ho enviava als alumnes i a les famílies per Ieduca i/o 

grup de classe de Whatsapp. 

- Les plataformes on es penjaven les activitats eren Weeras, Moodle, Science Bits o 

correu electrònic. 

- Setmanalment també es compartia entre el professorat el treball i rendiment dels 

alumnes. 

- Quinzenalment, com a mínim, es feien reunions d’Equips docents per tractar els 

problemes que anaven sortint i fer el seguiment de les tasques encomanades. 

- Es va crear un full personalitzat de tots els alumnes que portaven assignatures 

pendents o trimestres suspesos per poder fer-ne l’acompanyament. 

- El professorat va realitzar classes virtuals per ajudar l’alumnat en el seu 

aprenentatge. 

- Les tutores i tutors feien un seguiment de les activitats de l’alumnat i la seva 

situació emocional. 

- Aproximadament, un 80% de l’alumnat va seguir el curs amb certa normalitat. Tot 

i això, un 20% va ser molt irregular en les connexions i el lliurament de tasques. 

Gràcies a l’acompanyament realitzat i l’esforç fet en les tasques de recuperació, el 

98% de l’alumnat ha promocionat.  

Cal valorar que, malgrat les dificultats que ha suposat a l’alumnat, al professorat i a les 

famílies l’adaptació a la nova situació i al confinament, l’aprenentatge de l’alumnat es 

va garantir amb bon grau d’eficàcia. Tot i així, de cara al curs 2020-21, caldrà: 

- Educar l’alumnat i les famílies en la comunicació digital i l’ús de les plataformes 

d’aprenentatge. 
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- Facilitar la formació TIC TAC al professorat. 

- Establir uns mecanismes clars i definits per fer el seguiment acadèmic i emocional 

de l’alumnat. 

- Garantir un bon aprenentatge en tot l’alumnat. 

- Educar en el comportament responsable davant de la pandèmia. 

 

2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

 

2.1. Criteris de grups 

El centre, durant el curs 2020-21, compta amb 308 alumnes distribuïts en 14 grups 

(2 d’ells interns): 

Nivell Grups 

1r ESO 3 

2N ESO 2 + 1 (intern) 

3r ESO 3 

4T ESO 2 

1 BAT 1 + 1 (intern) 

2 BAT 1 

 

La plantilla de professorat formada per 33 professores i professors organitzats en 

departaments didàctics de la següent manera: 

Departament Nombre de professors/es 

Matemàtiques 5 

Llengües 6 

Llengües estrangeres 5 

C. Socials 6 

Científic 4 

Expressió 6 

Tecnologia 2 

 

Les aules disponibles són 14 de comunes per acollir grups estables, i 8 d’específiques. 
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Els criteris per elaborar els grups de cada nivell es fonamenten en l’heterogeneïtat a 

partir de les informacions dels tutors/es i professorat del curs anterior per afavorir les 

oportunitats d’aprenentatge basades en l’equitat, la col·laboració i la inclusió.  

Degut a la possibilitat de crear grups estables de poc més de 20 alumnes a l’ESO no es 

realitzaran, de forma excepcional en el curs 2020-21, els desdoblaments en llengües 

estrangeres, ciències i tecnologia. Les assignatures optatives de 1r a 3r d’ESO es 

distribuiran trimestralment conservant els agrupaments estables. Només hi haurà 

alumnes de diferents agrupaments estables en les assignatures optatives de 4t d’ESO.  

 

2.2. Agrupaments per nivells 

Grup 
Nombre 

d’alumnes 

Professorat 

estable 

Altres 

docents 

Personal 

atenció 
Espai 

1A 21-22 4 5 1 Aula comuna 

1B 21-22 4 5 1 Aula comuna 

1C 21-22 4 5 1 Aula comuna 

2A 21-22 5 4 1 Aula comuna 

2B 21-22 5 4 1 Aula comuna 

2C 21-22 5 4 1 Aula comuna 

3A 26 7 4 1 Aula comuna 

3B 26 7 4 1 Aula comuna 

3C 27 7 4 1 Aula comuna 

4A 25 6 9 1 Aula comuna 

4B 25 6 9 1 Aula comuna 

1BATA 15 5 5  Aula comuna 

1BATB 16 5 5  Audiovisuals 

2BAT 21 5 5  Aula comuna 

 

2.3. ACTIVITATS I MATÈRIES ALTRES GRUPS 

Matèria Grups estables Docent Hores setmanals 

Optativa 1A 1A Núria Lòpez 2 

Optativa 1B 1B Montserrat Garcia 2 

Optativa 1C 1C Àngel Torres 2 

Optativa 2A 2A Núria Lòpez 2 
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Optativa 2B 2B Montserrat Garcia 2 

Optativa 2C 2C Àngel Torres 2 

Francès 1 3A i 3B Mercedes Octavio 2 

Francès 2 3B i 3C Isabel Cid 2 

Optativa 3A 3A Joaquín Gas 2 

Optativa 3B 3B Mª José Pellisé 2 

Optativa 3C 3C Àngel Torres 2 

Religió 1A 1A Cinta Cid 1 

Religió 1B 1B Cinta Cid 1 

Religió 1C 1C Cinta Cid 1 

Religió 2A 2A Cinta Cid 1 

Religió 2B 2B Cinta Cid 1 

Religió 2C 2C Cinta Cid 1 

Religió 3A 3A Cinta Cid 1 

Religió 3B 3B Cinta Cid 1 

Religió 3C 3C Cinta Cid 1 

Religió 4t 4A i 4B Cinta Cid 1 

CVE 1A 1A Jordi Bayerri 1 

CVE 1B 1B Jordi Bayerri 1 

CVE 1C 1C Jordi Bayerri 1 

CVE 2A 2A Jordi Bayerri 1 

CVE 2B 2B Jordi Bayerri 1 

CVE 2C 2C Jordi Bayerri 1 

CVE 3A 3A Núria Rodríguez 1 

CVE 3B 3B Núria Rodríguez 1 

CVE 3C 3C Núria Rodríguez 1 

CVE 4TA 4A Núria Rodríguez 1 

CVE 4TB 4B Vanessa Ruiz 1 

Física i Química 4A i 4B Aureli Cervera 3 

Llatí 4A i 4B Esther Sánchez 3 

Biologia 4A i 4B Ainoa Marín 3 

Música 4A i 4B Felip Dòria 3 

EVP 4A i 4B Profe EVP 3 

Emprenedoria 4A i 4B Anna Cid 3 

Tecnologia 4A i 4B Manel Homedes 3 

Informàtica 4A i 4B Secundí Acisclo 3 

Francès 4A i 4B Mercedes Octavio 3 

Aula acollida  Profe Francès  

Suport nee  Mº. José Pellisé  
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3. CRITERIS ORGANITZATIUS DEL RECURSOS D’ALUMNAT AMB NECESSITATS 

ESPECÍFIQUES 

Es farà un seguiment personalitzat de l’alumnat que, durant el període de 

confinament, va manifestar dificultats en el seu desenvolupament acadèmic i/o 

emocional. Els mecanismes i recursos per fer-lo seran les tutories, la mestra terapeuta, 

l’elaboració de PIs o les mesures de flexibilització adients en cada cas. 

La CAD i els Equips docents seran els encarregats de diagnosticar els casos, valorar-los, 

determinar les mesures i fer-ne el seguiment i les avaluacions pertinents. 

 

4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i sortides del centre es realitzaran de la següent forma: 

Curs-nivell-grup Tipus d’accés Hora d’entrada i sortida 

1r - ESO - A, B, C 
Porta B - entrada 

principal (hall) 

Entrada 08:05h i 15:05h 

Sortida 13:30h i 17:00h 

2n - ESO - A,B,C 
Porta B - entrada 

principal (hall) 

Entrada 08:00h i 15:00h 

Sortida 13:25h i 16:55h 

3r - ESO - A, B, C 
Porta C - entrada 

lateral dreta (nord) 

Entrada 08:05h i 15:05h 

Sortida 13:30h i 17:00h 

4t - ESO - A, B 
Porta C - entrada 

lateral dreta (nord) 

Entrada 08:00h i 15:00h 

Sortida 13:25h i 16:55h 

1r  - BAT - A, B 
Porta A - entrada 

lateral esquerra (sud) 

Entrada 08:05h i 15:05h 

Sortida 13:30h i 17:00h 

2n - BAT - A 
Porta A - entrada 

lateral esquerra (sud) 

Entrada 08:00h i 15:00h 

Sortida 13:25h i 16:55h 

Transportats 

Porta A, B, C, segons 

el nivell que cursa 

l’alumnat. 

A mesura que arriben els autobusos es 

realitzarà l’entrada al centre per ordre 

d’arribada. Fins que no han entrat l’alumnat 

d’un bus no baixen els del següent per 

realitzar l’entrada. Seran els monitors/es els 

encarregats d’acompanyar l’alumnat fins les 

portes exteriors d’entrada i recollir-los a la 

sortida per tal de garantir la distància de 

seguretat. 

Un/a professor/a de guàrdia vigilarà cadascuna de les portes d’entrada i sortida del 

centre per tal de regular les distàncies de seguretat i que portin mascareta. 
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5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

El temps d’esbarjo s’organitzarà de la manera següent: 

 

Curs-nivell-grup Hora de pati 

1r i 3r d’ESO 

11:00 a 11:30 

Accés: 1r porta sud del pati 

Accés: 3r porta nord del pati 

2n i 4t d’ESO 

10:55 a 11:25 

Accés: 2n porta sud del pati 

Accés: 4t porta nord del pati 

1r Batx 

11:00 a 11:30 

Sortida per la porta del passadís sud 

2n Batx 

10:55 a 11:25 

Sortida per la porta del passadís sud 

1r i 2n d’ESO Tindran establert l’espai d’esbarjo al pati de la pista 

3r i 4t d’ESO 
Tindran establert l’espai d’esbarjo al pati dels 

despatxos 

1r i 2n de Batxillerat Tindran establert l’espai d’esbarjo al pati de l’entrada 

 

Es vigilarà que tot l’alumnat manté les mesures de seguretat establertes. 

En cas d’inclemència meteorològica l’alumnat romandrà a les aules, gimnàs i menjador 

amb professorat de guàrdia. 

 

 

6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

6.1. Reunions Consell Escolar 

Sempre que es pugui es faran les reunions de Consell Escolar de forma virtual. En 

cas que no es pugui fer, es mantindrà la distància de seguretat i tothom es posarà 

mascareta. 

6.2. Reunions amb les famílies 

Es faran virtuals amb totes aquelles famílies que es pugui. Només en aquells casos 

que la família no pugui connectar-se amb el tutor/a, es farà presencial però 

mantenint les mesures de seguretat. 
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6.3. Procediment de comunicació amb les famílies. 

La comunicació amb les famílies es farà a través de la plataforma Ieduca (tokapp), 

web del centre i trucades telefòniques. 

6.4. Formació a les famílies 

Es farà formació virtual a les famílies sobre les plataformes usades pel centre i es 

penjaran tutorials a la pàgina web. Per a aquelles famílies amb dificultats, es faran 

sessions presencials individualitzades mantenint les mesures de seguretat. 

 

 

7. SERVEI DE MENJADOR 

Per tal de garantir les mesures de seguretat en el servei de menjador els grups 

estables seuran sempre en el mateix lloc mantenint un espai buit amb l’altre grup 

estable. Donat el nombre d’alumnat i les dimensions del menjador tots podran dinar 

en el mateix torn. 

L’alumnat entrarà al menjador per la porta sud i sortirà per la porta nord sempre 

respectant les distàncies amb el grup estables anterior i posterior. 

 

 

8. PLA DE NETEJA 

Ventilació: Les aules durant deu minuts en cada canvi d’hora, com a mínim. Sempre 

que sigui possible per les condicions climatològiques es mantindran les finestres i les 

portes de les aules. 

Desinfecció personal: Cada aula disposarà de paper i gel hidroalcohòlic per 

desinfectar les mans a l’entrada i sortida d’aula. 

Desinfecció del material: Al final de cada jornada el personal de neteja, seguint les 

recomanacions de “Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana”, desinfectarà les taules i cadires a més a més d’altre material de l’aula. En 

cas que un espai sigui usat per més d’un grup es netejarà pels mateixos alumnes tant 

a l’entrada com a la sortida. 

Desinfecció de les zones exteriors: Se seguiran les indicacions establertes en “Neteja 

i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana”. 
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Gestió de residus: Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de 

mans o per a la higiene respiratòria es llançaran en contenidors amb bosses, 

preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, 

guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per 

tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). 

 

9. TRANSPORT 

El transport el gestiona el Consell Comarcal i, per tant, es seguiran els protocols de 

seguretat i higiene establerts per al transport públic. A l’apartat 4 d’aquest document 

s’explicita l’entrada i sortida del centre dels alumnes transportats. 

 

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Pel que fa a les activitats complementàries que es puguin realitzar tant dintre del 

centre com fora, sempre que es pugui, es realitzaran amb el grup estable. Quan s’hagi 

d’organitzar activitats on hi hagi alumnes de més d’un grup estable s’exigirà el 

distanciament i l’ús de la mascareta. 

 

11. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I 

GOVERN 

En totes les reunions es prioritzarà la virtualitat: coordinació Primària- Secundària, 

reunions d’equips docents, reunions de departaments, comissions, reunions de 

tutors, CAD... Només es faran reunions amb grups reduïts seguint les mesures de 

seguretat sempre que la virtualitat sigui impossible.  

 

12. MESURES DE SEGURETAT 

- Higiene de mans 

A cada aula hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic que s’usarà en cada entrada a 

l’aula, a més a més d’incentivar el rentant habitual de mans. 

- Ús de la mascareta 

En relació a l’ús de mascareta, es proposa que a secundària, batxillerat, formació 

professional i centres de formació d’adults, l’ús de mascareta sigui obligatòria també 

quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula. 

- Mesura de temperatura  
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Amb relació al control de símptomes, en la mesura del possible es farà control diari de 

la temperatura dels alumnes. 

 

13. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

Alumnes: 

En el cas de detectar un possible cas de covid-19 s’actuarà de la següent manera: 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: 

- Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. 

- Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de 

col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys– 

com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona 

que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola). 

- Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació 

de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, 

confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents 

accions: 

En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família 

per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al 

domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària 

de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema 

públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment 

epidemiològic. 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família 

o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de 

l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la 

situació i fer les actuacions necessàries. 
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Casos 

potencials 
Espai 

Responsable 

custodiar 

Responsable 

trucar família 

Responsable 

comunicar S. 

Territorials 

1ESO Sala visites 
Docent que ho 

detecta 

Membre de 

l’Equip directiu 

Membre de 

l’Equip directiu 

2ESO 
Despatx 

reunions 

Docent que ho 

detecta 

Membre de 

l’Equip directiu 

Membre de 

l’Equip directiu 

3ESO 

Despatx 

enfront 

Música 

Docent que ho 

detecta 

Membre de 

l’Equip directiu 

Membre de 

l’Equip directiu 

4ESO 
Despatx Pis 

aules de 4t 

Docent que ho 

detecta 

Membre de 

l’Equip directiu 

Membre de 

l’Equip directiu 

1BAT 
Despatx 

enfront 2Bat 

Docent que ho 

detecta 

Membre de 

l’Equip directiu 

Membre de 

l’Equip directiu 

2BAT 
Departament 

d’Expressió 

Docent que ho 

detecta 

Membre de 

l’Equip directiu 

Membre de 

l’Equip directiu 

 

Personal del centre: 

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies 

generals, l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu 

TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de 

cada cas. La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 

(veure taula de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu 

posada, haurà d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre 

d’atenció primària el més ràpidament possible. 

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-

2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es 

prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la 

mesura del possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes. 

Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, 

faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, 

li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar 

la baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva 

situació d’aïllament i des del servei es puguin anar preparant les accions oportunes 

per si es tractés d’un cas positiu. 
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Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un 

cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o 

altres símptomes. 

Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es 

coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com 

indica la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals 

per fer front a la pandèmia de COVID-19. 

 

14. FORMACIÓ 

Abans de l’inici del curs escolar s’impartirà una formació sobre el protocol d’actuació en 

relació al COVID-19 a l’àmbit educatiu a totes les infermeres referents de centres 

educatius. Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya també es farà una formació a 

distància a totes les direccions dels centres educatius per explicar les mesures de 

protecció davant la COVID- 19 i els detalls del protocol davant de possibles casos 

d’infecció per SARS-CoV-2, tant entre l’alumnat com entre els professionals docents i no 

docents del centres educatius. Després de les formacions es facilitarà tot el material 

utilitzat per tal que el puguin fer servir a l’hora de traslladar la informació rebuda als 

equips respectius. 

 

15. SEGUIMENT DE PLA 

Per fer el seguiment del Pla, l’Equip directiu i l’equip de coordinadors avaluaran i 

revisaran mensualment el funcionament de les mesures proposades i faran els canvis 

adients. 

Indicadors: 

- Nombre d’incidències de trencament dels grups estables. 

- Nombre de possibles casos de covid-19 detectats. 

- Nombre d’incidències de no compliment de les mesures de seguretat. 

 

 

El Director     Santa Bàrbara, 1 de setembre de 2020 

Josep Lluís Vidal Calvet 


