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PLA D’ORGANITZACIÓ DELS CENTRES 
EDUCATIUS. CURS 2020-21 

 
A. DIAGNOSI 

 
L’INS Manolo Hugué ha patit, com tota 
Catalunya, un període de confinament des del 
13 de març i durant tot el tercer trimestre.  

 
En aquest marc, l’alumnat ha treballat de 
manera telemàtica gràcies a l’esforç de les 
famílies i també del mateix centre, de 
l’Ajuntament i del Departament distribuint 
dispositius i connexió a aquelles famílies que 
ho necessitaven. 

 
Pel que fa a les classes i l’horari destinat a 
l’alumnat, es va organitzar un horari de manera 
que totes les classes gaudien d’una hora 
d’atenció virtual per fer l’acompanyament de la 
matèria i treball individual (o col·lectiu) en línia 

via Moodle, Classroom, Drive per fer les tasques encomanades i seguir amb el treball 
diari. 

 
L’alumnat amb més dificultats acadèmiques i socials tenien assignat un professor-tutor 
del departament d’orientació i coordinació que li proporcionava tot el suport en l'àmbit 
emocional i també acadèmic fent-li arribar les tasques per tal de seguir el curs amb el 
mínim impacte possible i donant-li un cop de mà en l’organització i la realització de les 
feines. 

 
Al llarg d’aquests tres mesos de confinament ens hem trobat amb diferents dificultats que 
hem anat superant gràcies a la professionalitat de tot el col·lectiu educatiu:  

 
 Alumnat amb manca de recursos / dispositius / amb necessitats d’acompanyament 

emocional: s’ha destinat un membre del departament d’orientació que juntament amb 
el tutor i la resta de professorat de l’equip docent han treballat en xarxa per no quedar 
exclosos del sistema educatiu.  

 Alumnat del grup classe: els tutors han estat en contacte permanent tant amb els 
alumnes com amb les famílies proporcionant el suport necessari en l'àmbit personal 
(Meets individuals) com en el col·lectiu. 

 L’alumnat absentista que abans del confinament ja en presentava signes s’han 
agreujat durant el període: malgrat tenir el suport dels professionals esmentats 
anteriorment, no hem aconseguit que seguissin les directrius proposades per tal de 
mantenir els hàbits d’estudi i les dinàmiques de treball.  
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 L’alumnat que, tot i tenir molt 
bons resultats durant el període 
presencial s’ha relaxat durant el 
confinament, ja que des del 
Departament s’havia anunciat que 
aquest tercer trimestre només podia 
millorar la nota del curs tenint com a 
punt de referència la mitjana del 
primer i el segon trimestre. 

 El professorat ha treballat al 
200% per tal de garantir la 
continuïtat de l’ensenyament-
aprenentatge de les matèries. Han 
hagut de treballar amb noves eines 
que els ha exigit un 
autoaprenentatge de totes les eines 
virtuals al seu abast per tal de donar 
resposta a les necessitats del 
moment. 

 Tot el professorat ha estat 
tutor pel que fa al seguiment 
emocional de l’alumne, de manera 
que els nostres joves han tingut 
sempre un punt de referència i de 
suport de tots els professors i 
professores del centre. 
 

  
B. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

 
1. Criteris de configuració de grups:  

 
Es tracta de grups heterogenis mantenint la ràtio dictada pel Departament. A l’ESO el 
grup estable es mantindrà junt el màxim horari possible. A partir del nombre d’alumnes,  i 
de la plantilla de docents  autoritzada pel Departament d’Educació de docents, l’Institut 
Manolo Hugué organitzarà els grups de 1r a 4t d’ESO respectant les ràtios especificades 
a les instruccions del DdE prioritzant grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un 
espai referent.  

 
Per tal de mantenir l’estabilitat de  les agrupacions, de primer a tercer d’ESO durant el 
curs 2020-21 es deixarà d’organitzar el grup de reforç a les instrumentals (els nois de 
l’ESO es barrejaven habitualment en un grup de reforç). Les hores equivalents del docent 
(3 hores a cada nivell) s’invertiran en fer reforç a l’aula. Això vol dir que el reforç a 1r, 2n i 
3r es farà dins del grup classe (1 hora setmanal per grup). A 1r d’ESO, donat que tenim 4 
línies les hores de reforç les faran  docents  del departament d’Orientació, religió o àmbit 
lingüístic. 

 
Cada grup ocuparà el mateix espai físic. En cas d’ocupar un espai diferent (tallers, 
laboratoris...) ens assegurarem que cada vegada que marxi un grup es netegi i desinfecti 
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l’espai amb la col.laboració dels alumnes i el professorat.  Els alumnes habitualment 
seran els mateixos i a l’hora de fer  les optatives de 4t d’ESO  la mobilitat pot anar màxim 
entre 3 i 10 hores, el que representa una mitjana aproximada d’entre un 1 i un 10%. En 
aquest cas els aules hauran de dur mascareta dins de l’aula. 

 
Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup 
estable, preferentment duran mascareta tot i que es pugui mantenir una distància d’1,5 
metres amb els alumnes. Es recomana reduir al màxim el nombre de professors de cada 
grup i el nombre de grups que atengui cada professor o professional de suport educatiu i 

educació inclusiva.  
 

Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que fan assessorament als 
centres poden entrar als centres i a les aules. Han de mantenir la distància física 
recomanada, han de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. També 
hi poden accedir, si és necessari, els professionals municipals. 

 
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable, en la distribució de l’alumnat, una 
distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o en 
petits grups al voltant de la taula, ha de tenir en compte aquesta distància. 

 

CURS 
NIVELL 
GRUP 

Nombre 
d’alumnes 

Professorat 
estable* 

*Han de dur 
màscara 

Altres 
docents 

 

Personal 
d’atenció 
educativa 

Personal d’atenció 
educativa que intervé 

puntualment 

ESPAI estable 
de grup (aula) 

1r ESO 

a 26 0 10 1 0 1 

b 26 0 10 1 0 2 

c 26 0 10 1 0 3 

d 26 0 10 1 0 4 

2n ESO 

a 29 0 10 1 0 5 

b 27 0 10 1 0 27 

c 26 0 10 1 0 26 

3r ESO 

a 25 0 10 1 1 (projecte EDINS) 15 

b 25 0 10 1 1 (projecte EDINS) 16 

c 25 0 10 1 1 (projecte EDINS) 17 
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4t ESO 

a 20 0 10 0  11 

b 20 0 10 0  12 

c 20 0 10 0 1 (projecte EDINS) 13 

alfil 12 0 6 2  14 

1r BAT*  

a 36 0 10   22 

b 36 0 10   23 

c 36 0 10   24 

2n BAT 

a 29 0 9   31 

b 28 0 9   32 

c 29 0 9   18 

 

 

CURS 
NIVELL 
GRUP 

Nombre 
d’alumnes 

Professorat 
estable* 

*Han de dur 
màscara 

Altres 
docents 

 

Personal 
d’atenció 
educativa 

Personal d’atenció 
educativa que intervé 

puntualment 

ESPAI estable 
de grup (aula) 

CFGM Gestió administrativa 

1r 30 0 7 0 0 22 

2n 26 0 6 0 0 24 

CFGS  Administració i finances  

1r 29 0 7 0 0 25 

2n 27 0 6 0 0 26 

CFGM Fabricació mecànica 

1r 30 0 7 0 0 Taller 

2n 36 0 6 0 0 14 

CFGS Programació de la  Fabricació mecànica: Motlles i matrius 
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1r 22 0 7 0 0 12 

2n 27 0 7 0 0 13 

CFGS  Termalisme i benestar 

1r 7 0 7 0 0 16 

 
C. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT 

AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 
 
Amb l’objectiu de mantenir els grups estables, enguany els recursos que habitualment 
fem servir a l’Institut Manolo Hugué descrits el nostre PEC, s’hauran de modificar.  
 
Donat que no hem rebut l’augment de plantilla esperat per a poder fer front a tots els 
requeriments del departament pel que fa a les agrupacions que s’han de dur a terme 
durant el curs 2020-21, ens veiem en l’obligació de no oferir els grups de reforç, doncs 
aquests suposen que els alumnes que reben aquesta atenció s’haurien d’agrupar sense 
respectar el que s’ha vingut a anomenar grup bombolla o estable. 
 
Aquesta situació desfavorable pot ser alhora una oportunitat per donar resposta al 
Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu dins del nostre centre per doncs el reforç dels alumnes es 
dura a terme dins del grup estable amb un professor de suport a les instrumentals 
durant una hora a la setmana. Per tant hi haurà dos professors a l’aula amb el grup 
estable durant  una hora a la setmana de primer a 3r d’ESO. Donat que hi hauran 
docents que no pertanyen al grup estable, Caldrà seguir les  mesures de seguretat.. 
dictades pel PROCICAT.  
 
 

La atenció i reforç de l’alumnat queda 
descrita en l’apartat, 2 Concrecions de 
l’ESO. 

 
D. ORGANITZACIÓ DE LES 
ENTRADES I SORTIDES 

 
L’exterior del centre compta amb dues 
entrades per a l’alumnat que donen 
directament a dos grans patis de 400 
m2 cadascun, amb dues grans portes 
cadascun i dues altres entrades també 
per a alumnat d’aules específiques 
(aules 1-4 d’una banda i aules 31-32 de 
l’altra) 

 
Pel que fa a l’edifici, té una entrada 
principal per on accedirà el professorat i 
quatre per a l’alumnat. L’edifici té forma 
rectangular, amb escales als extrems i 
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una rampa exterior que dóna accés a les dues plantes superiors. 
 

Per a l’alumnat, l’hora d’entrada al recinte del centre serà a partir de les 7:50. Pels 
diferents accessos en funció de l’aula on es tingui classe. 

 
ENTRADA AL MATÍ: 

 
Al matí, l’alumnat d’ESO farà files, amb distància (senyalitzada a terra) i amb el 
professor corresponent entrarà a l’edifici cap a l’aula assignada prioritzant la que queda 
més allunyada de l’entrada. 

 
SORTIDA AL MIGDIA: 

 
De la mateixa manera, la sortida també es farà amb l’acompanyament del professorat 
de darrera hora sortint per ordre de proximitat a la porta corresponent. D’aquesta 
manera es garanteix que no es creuin pels passadissos 

 
ENTRADA PORTA PATI PEDRES (CARRER JOSEP FONTCUBERTA, DAVANT CAP) 

 
PORTA 1 (SALA DE PROFESSORS) 

 

 
 Porta 1 (sala de 

professors). Espera amb 
separació al pati  i pujada a 
l’aula del 2n pis amb el 
professorat d’aula: entrada 
dels grups a les aules 24, 23, 
22 i 21 (Cicles) i sortida per la 
rampa central 

 Porta 1 (sala de 
professors). Espera amb 
separació al pati i pujada a 1r 
pis amb el professorat d’aula: 
entrada dels grups a les aules 
14, 13, 12, 11 (4t ESO) i 
sortida per la rampa central 

 

PORTA RAMPA PLANTA BAIXA 
 

El centre disposa d’una rampa exterior (no tenim ascensor) situada al centre de l’edifici 
per accedir a les dues plantes superiors. Tots els desplaçaments es prioritzaran doncs a 
l’aire lliure. 

 
 Porta rampa planta baixa: Espera amb separació al pati de la peixera i entrada del 

grup a l’aula 5 amb el professorat d’aula. 
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PORTA RAMPA PRIMERA PLANTA 
 

 Porta Rampa primera planta: Espera amb separació al pati de la peixera i entrada dels 
grups a les aules 18, 17, 16, 15 amb l’acompanyament del professorat corresponent. 

 
PORTA RAMPA SEGONA PLANTA 

 
 Porta rampa segona planta: espera amb separació al pati de la peixera i entrada dels 

grups a les aules 28, 27, 26, 25. 

 
PORTA SECRETARIA PLANTA BAIXA 

 
 Porta secretaria: entrada dels grups de les aules 31 i 32 de segon de batxillerat i 

sortida per la mateixa porta. 

 
PORTA PATI CONSERGE 

 
 Porta pati conserge: entrada dels grups de les aules 4, 3, 2, 1 (1r ESO) i sortida per la 

mateixa porta. 

 
ENTRADA PORTA PATI PISTA D’HOQUEI (CARRER JOSEP FONTCUBERTA) 

 
L’alumnat que entra per la porta de baix de la pista d’hoquei és de Cicles i de Batxillerat. 
Aquests grups seguiran les indicacions citades anteriorment. 
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HORARI DE MATÍ: PLÀNOL D’ENTRADA 

 

 
  



Pla de reobertura de 

centre. 2019- 2020 

 

12  

 

HORARI DE MATÍ: PLÀNOL DE SORTIDA 
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HORARI DE TARDA. PLÀNOL D’ENTRADA 
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PLÀNOL DE SORTIDA  
 

Es preveuen 5 accessos diferents per tal de minimitzar la massificació de l’alumnat a les 
entrades i a les sortides. Malgrat això, no podem garantir l’èxit del pla a causa de la 
massificació de les aules (amb 35-37 alumnes de Batxillerat per aula per exemple) 
 
Cal tenir previst la coordinació amb el transport escolar.per les entrades i les sortides, 
sobretot a batxillerat que venen de St. Feliu. 
 
 
ENTRADES 
 
ACCÉS 1: Pista. S’esperen en pista. 

 
7:50-8:00 4t eso. Aules 1r pis i 2n pis. Pujada per rampa 
8:00- 8:10 CF Admin i CF Mecan.Van al taller o aula 2n pis 

 
ACCÉS 2: Pati pedres. S’esperen en pati pedres.  Pujada per rampa 

 
7:50-8:00 3 eso. Aules 1r pis 
8:00- 8:10- 1r batx. Aules 2n pis 

 
ACCÉS 3: Porta principal. S’esperen en pati pedres. Entrada per porta de sota la rampa 
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7:50-8:00 1r eso. Aules planta baixa 
ACCÉS 4: Casa conserge. S’esperen en pati pedres 

7:50- 8:00 2n eso.  Aules 2n pis. Pujada per escales sala professors 
ACCÉS 5: Barracons. S’esperen en pati pedres 

7:50- 8:00  2n batx. . Van a barracons o aula del 3r grup. 
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E. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 
Hi ha dues franges horàries dedicades a l’hora d’esbarjo: 

 
 Dels 4 nivells de l’ESO que no surten del centre a l’hora del pati, hi haurà dues 

franges :  
o 1r i 4t ESO faran el pati a les 11:00; alternaran els espais en els diferents dies 

de la setmana entre el pati de pedres i el de la pista d’hoquei 
o 2n i 3r ESO faran el pati a les 10:30; alternaran els espais en els diferents dies 

de la setmana entre el pati de pedres i el de la pista d’hoquei 
 L’alumnat de batxillerat i cicles farà la mitja hora de pausa a les 11:00h i sortirà al 

carrer. 
 L’alumnat de cicles formatius en horari de tarda farà l’esbarjo en la franja habitual de 

18,30 a 18,50.   
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F. RELACIÓ AMB LA 
COMUNITAT EDUCATIVA 
 
 

 
 Tant les sessions del Consell 

Escolar, Claustre com reunions 
d’equips docents, trobades amb 
famílies, reunions de departament, 
etc. aquestes es prioritzaran de 
manera telemàtica d’acord amb les 
recomanacions del Departament 
d’Educació. La resta de reunions del 
centre (coordinacions, equip directiu)  
podran ser presencials sempre que es 
mantinguin les mesures de seguretat. 

 Procediment de difusió i 
informació del pla d’organització a 
les famílies. Un cop elaborat aquest 
pla es farà arribar a les famílies per 
correu electrònic. La seva aprovació 
final quedarà pendent del vist-i-plau del 
Consell Escolar a l’inici de curs 2020-
21 i es farà igualment en aquest 
període la presentació en el Claustre 
telemàtic d’inici de curs. 

 Procediments de 
comunicació amb les famílies. 

o En cas de confinament, es mantindran els mateixos procediments de 
comunicació que s’han dut a terme durant el període de confinament del curs 
2019-2020.  

 Reunions de grups a inici de curs: 
o Les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre es duran 

a terme de forma telemàtica.  
o Si alguna família en concret demana informació i manifesta la seva dificultat per 

assistir a la reunió telemàtica serà atesa via telefònica pel tutor. 
Excepcionalment i en funció de les instruccions i recomanacions que en aquell 
moment dicti PROCICAT es podrà organitzar una trobada presencial 
 utilitzant mascareta i vetllant per garantir la distància de seguretat. 

 Reunions individuals de seguiment: 
El seguiment amb les famílies el farem per telèfon i correu electrònic. En aquelles 
circumstàncies que es creguin necessàries, excepcionalment i en funció de les 
instruccions i recomanacions que en aquell moment dicti PROCICAT es podrà fer una 
trobada presencial, sempre mantenint les mesures de seguretat. Es prioritzarà 
inicialment l’ús de videoconferència. 
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G. SERVEI DE CANTINA 

 
 A l’Institut Manolo Hugué no tenim servei 

de menjador, però tenim cantina. L’espai interior de 
la cantina en horari lectiu serà d’ús exclusiu del 
professorat del centre mantenint la distància de 
seguretat. A l’hora de dinar l’alumnat prèvia 
reserva podrà acudir a la cantina.  

 Pel que fa a l’alumnat, la venda de begudes 
i entrepans es farà a la porxada exterior. Caldrà 
situar un professor de guàrdia de pati en aquest 
indret. 

 El fet de fer 2 patis aconseguirà minimitzar 
el nombre d’alumnat. A l’entrada hi ha un marcatge 
de distància d’espera.  

 
H. PLA DE NETEJA 

 
A continuació s’exposen les mesures de neteja 
d’espais utilitzats després del seu ús pels 
diversos grups estables del centre i la seva 
periodicitat de neteja. En aquesta descripció 
s’inclou també la neteja de l’espai de cantina 

donat que tenim previst fer 2  torns d’esbarjo 10,30-11,00h i 11,00-11,30h i lavabos. 
 
A partir de la taula descrita a continuació 
PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I 
DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS i a 
l’espera de conèixer si tindrem més dotació 
pressupostària per a fer la neteja del centre, el 
secretari del centre contactarà amb la nostra 
empresa per a facilitar la documentació descrita en 
aquest document i establir les noves necessitats. Es 
procurarà reordenar el servei de neteja per evitar al 
màxim sobrecostos. 

 
L’empresa de neteja presentarà tan aviat com sigui 
possible el nou pla de neteja que serà validat per la 
direcció del centre perquè aquest sigui validat.  

 
El Departament està elaborant un document per 
marcar unes orientacions per acotar la informació i 
les condicions que cal transmetre a les empreses 
de neteja per cercar la màxima efectivitat i eficiència 
(la setmana vinent). 

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de 
sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques 



Pla de reobertura de 

centre. 2019- 2020 

 

23  

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’abonar l’espai i possibilitar el seu 
nou ús en bones condicions. 

El pla de neteja haurà de desplegar també la gestió 
dels residus. 

L’escola disposa d’una planificació de ventilació, 
neteja i desinfecció  adaptada a  les característiques 
del centre i que descrit en les següents taules seguint 
les instruccions del Departament d’Educació. 

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I 
DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS*  + = 
ventilació         ü = neteja i desinfecció   n = 
neteja 

  

  Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriament ≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

      +   Mínim 10’.  
3 cops dia. Si el grup és 
estable es ventilarà a l’hora 
del pati. 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

      ü     

Baranes, 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

      ü     

Superfície de 
taulells i mostradors 

      ü     

Cadires i bancs       ü   Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans 
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Grapadores i altres 
utensilis 
d’oficina 

      ü     

Aixetes       ü     

Ordinadors, 
sobretot teclats i 
ratolins 

      ü     
  
  
  
  
Material electrònic: 
netejar amb un drap humit 
amb alcohol propílic 70º 

Telèfons i 
comandaments a 
distància 

      ü   

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

      ü   

Fotocopiadores       ü   

 

  Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

CANTINA 

Ventilació de 
l’espai 

      +   Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on es 
prepara el menjar 

ü ü         

Plats, gots,   ü       Amb aigua calenta: 



Pla de reobertura de 

centre. 2019- 2020 

 

25  

coberts...   rentatges a elevada 

    temperatura. 

    Sense aigua 
calenta: 

    desinfecció en 
dilució de 

    lleixiu al 0,1 %. 

Fonts d’aigua       ü     

Taules per a usos 
diversos 
 

ü ü         

Taulells   ü         

Utensilis de cuina   ü         

Terra       ü     

 

  Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS, DUTXES 

Ventilació 
de l’espai 

      +   Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans       ü     
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Inodors       ü   Especialment 
després de l’ús 
massiu (després 
del pati, després 
de dinar) i sempre 
al final de la 
jornada. 

Terra i altres 
superfícies 

      ü   

Dutxes   ü         

Cubells de brossa, 
compreses 

    ü       

 

La ventilació és una de les principals 
mesures de prevenció de contagis en 
espais interiors. Es ventilaran les 
instal·lacions interiors com a mínim 
abans de l’entrada i la sortida dels 
alumnes i 3 vegades més durant el dia 
durant, almenys, 10 minuts cada 
vegada. Donat que el grup és estable 
però que l’equip docent es manté com 
és habitual i d’acord amb la seguretat 
que es mereixen els docents, els 
darrers 10’ de cada hora es farà la 
ventilació de l’aula. 
 
Quan els alumnes marxin de l’aula es 
corresponsabilitzaran de la seva neteja. 
Faran la desinfecció de la seva taula i 
cadira amb els productes de neteja que 
habitualment es fan servir al centre per 
aquest menester. 
 
En les ocasions en què el grup es 
desplaci als laboratoris o als tallers els 
horaris contemplaran que l’aula quedi 
buida per a poder fer la neteja. 
 
A primer, segon i tercer d’ESO hi haurà 

el mínim moviment possible i habitualment romandran a l’aula excepte en aquelles matèries 
que fan desdoblament, música i Educació Física. 
 

Totes les aules seran  adequadament ventilades. Si és possible en funció de la 
climatologia, es deixaran les finestres obertes durant les classes. 
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La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat 
almenys diària seguint les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de 
concurrència humana. 

Es vetllarà per garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el 
poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules, dels tallers i de la 
cantina s’han de netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament.  

Sempre que sigui possible, es mantindran  les portes obertes, evitant així més contacte en les 
manetes de les portes. A l’entrada de l’aula hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic.  

Les zones exteriors semblen ser espais de baix risc de transmissió del coronavirus. 
Utilitzarem espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire 
lliure i es farà la se neteja i desinfecció seguint les instruccions del document del Departament 
d’Educació Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

Gestió de residus 
 
D’acord amb les recomanacions del Departament i la disposició de pressupost en la 
mesura que ens sigui possible s’utilitzaran mocadors i tovalloletes d'un sol ús. Un cop 
utilitzats  (eixugat de mans, higiene respiratòria) es llençaran 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, es llençaran 
al contenidor de rebuig (contenidor gris). 
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà en una 
bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i s’introduirà 
aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus 
tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 
 
I. TRANSPORT 

 
No tenim servei de transport escolar 
 
J. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 
 
A l’Institut Manolo Hugué no tenim serveis d’acollida i no està previst en aquests moments 
que l’AMPA del centre ofereixi els serveis extraescolars que habitualment posa a disposició 
de l’alumnat del nostre centre durant el curs 2020-21. 
 
K. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (mesures de seguretat a les sortides) 

 
D’acord amb la Programació General Anual es duran a terme aquelles activitats plantejades 
d’àmbit plantejades pels diferents departaments didàctics del centre. Aquestes activitats 
s’adaptaran o bé se suspendran d’acord amb les mesures de prevenció i seguretat sanitària 
que calgui seguir en aquell moment. Les activitats quedaran annexades com a document de 
sortides a la PGA de l’Institut Manolo Hugué. 
  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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L. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I 
GOVERN 

 
El Consell Escolar, Claustre, les reunions d’equips docents i les reunions de 
departament, es prioritzaran de manera telemàtica d’acord amb recomanacions del 
Departament d’Educació. La resta de reunions del centre (coordinacions, equip directiu)  
sempre que es mantinguin les mesures de seguretat podran ser presencials. 

A aquest respecte, les instruccions del departament són clares i malgrat que les reunions 
i activitats presencials amb la comunitat educativa es poden mantenir si s’assegura la 
distància interpersonal d’1,5 metres i l’ús de mascareta, prioritzarem els formats 
telemàtics. 
 

ÒRGANS TIPUS DE 
REUNIÓ 

FORMAT DE 
LA REUNIÓ PERIODICITAT. 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial 
Telemàtica 

Dues per setmana 

Equips docents  
Coordinació Videoconferència pendents de planificar 

en calendari 

Claustres 
Coordinació Videoconferència Un al trimestre 

Reunions de 
departament Coordinació Videoconferència Una per setmana 

CAD 
Coordinació Videoconferència Una per setmana 

 

M. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 
 
Gestió de casos 
 
Alumnat. Possible cas per símptomes de covid-19. Protocol d’actuació 

 
1. Portar al noi o noia a un espai separat d'ús individual. 
2. Aïllar el grup de la resta del centre mantenint-lo a l’aula o bé sectoritzant-lo al 

pati.                                                                                                                                   
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3. Posar-se mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 
persona que quedi al seu càrrec). 

4. prendre la temperatura de la persona afectada. 
5. Contactar amb la família per tal que vingui a buscar el fill o filla. ATENCIÓ: Si no es 

localitza la família, el noi o noia ha de romandre al centre intentant minimitzar al 
màxim aquesta circumstància. Davant d’aquesta contingència cal disposar de tants 
telèfons de contactes familiars  com es cregui necessari un cop fetes les trobades 
d’inici de curs amb les famílies.  

6. La familia haurà de dur al fil o filla al CAP per a fer la seva atenció mèdica. Direcció 
informarà al CAP de Caldes de Montbui de possible cas. 

7. Si presenta símptomes de gravetat trucar al 061 
8. Davant un cas d’un alumne sospitós de covid-19 que roman al seu domicili, l’activitat 

del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat. 

 
B. Professorat i personal PAS 

 
1. Per minimitzar qualsevol impacte per covid-19 en la salut dels usuaris de l’Institut 

Manolo Hugué, davant de qualsevol sospita el professorat o el personal pas haurà 
d’informar el centre i no presentar-se al lloc de treball. 

  
2. Davant un cas de personal del centre sospitós de covid-19 que roman al seu domicili, 
l’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat. 
  
En cas de covid-19 al centre Direcció posarà en coneixement dels SSTT la situació del 
moment. Els SSTT ho hauran de comunicar, d’acord amb les instruccions del DdE a Salut 
pública. Les autoritats sanitàries competents davant d’un cas positiu d’un cas de covid-19 
donaran instruccions sobre les mesures de quarantena que s’hauran de prendre en el centre. 
 

N. SEGUIMENT DEL PLA 

 
 1. Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del 
setembre. 

RESPONSABLES: Equip directiu, Coordinador de Prevenció de Riscos 

POSSIBLES INDICADORS. En aquest cas el seguiment del qüestionari Llista de 

comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius, present a l’Annex 4 del document 
Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, del 
3 de juliol serà el punt de partida per a el.laborar els indicadors que ens ajudaran a fer el 
seguiment del pla. 

 
 Seguiment i supervisió del pla de ventilació, neteja i desinfecció diari. 

Responsable. Subalterns a primera i última hora. Professorat d’aula al llarg del dia (10’ últims de cada 
hora). Faran registre de tots els espais. SI/NO. Cada aula tindrà la seva taula de seguiment.  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
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 D’acord amb el pla d’actuació davant d’un cas sospitós quants casos s’han detectat al final de la 
setmana?  

Cap d’Estudis adjunta. 
 Nombre de persones treballadores del centre educatiu que presenten condicions considerades de 

risc o que estiguin embarassades i que s’hagin posat contacte amb el Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals? 

Responsable. Cap d’Estudis 
 Recepció d’equips de protecció (mascaretes) per a tot el professorat: 

 SI/NO.Grau d’acceptació 100%. Responsable Director 
 Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació? 

SI/NO. Responsable Cap d'Estudis. Els horaris contemplaran que tots els espais del centre compleixin 
aquest requisit. Grau d'acceptació 100%.  

 S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?  SI/NO. Responsable Secretari. 

Grau d’acceptació 100% 

 El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de 
protecció i prevenció? 

SI/NO. Responsable Cap d’estudis adjunta. Grau d’acceptació 100% 
 Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i 

prevenció?  

SI/NO. Responsable. Direcció. Tutors Grau d’acceptació 100% 
 Totes les famílies han signat la declaració responsable? 

SI/NO. Responsable. Direcció. Tutors Grau d’acceptació 100%  
 S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de alumnes durant les entrades i les sortides del 

centre educatiu? 

SI/NO. Responsable. Direcció. Grau d’acceptació 100% 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 
El seguiment d’aquelles mesures que requereixin un control diari o setmanal (Ventilació, neteja…) ens 
ajudaran a establir un pla de millora trimestral. Responsable Equip directiu. 

 
1. CONCRECIONS PER A L’ESO. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN 
CONFINAMENT 

 
La presentació de les tasques telemàtiques i el seguiment tutorial de l’alumnat es farà a través 
del correu corporatiu @insmanolohugué.cat. 

El manteniment del contacte amb l’alumnat i les seves famílies es farà amb l’acompanyament 
del tutor o tutora. Les activitats es planificaran i avaluaran a partir de plataformes digitals com 
Google Classroom, Moodle. Aquestes plataformes les hem utilitzat habitualment durant el 
confinament del curs 2019-20. 

D’acord amb la renovació del Projecte de Direcció pel període 2020-24 queda contemplat  

 Unificar l’us d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge EVA com a eina de treball 
 Consensuar entre la comunitat educativa del centre un entorn virtual d’aprenentatge. 

EVA 

En cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre en relació amb cada etapa 
educativa es preveu el manteniment del contacte amb la família via telemàtica (meet, correu 
electrònic corporatiu del centre). 
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En aquells casos on sigui necessari el tutor o tutora contactarà  per telèfon amb la família. Sols 
i molt excepcionalment prenent totes les mesures de seguretat que imposi en el seu moment 
PROCICAT, es preveu que el tutor en situació de confinament d’una part o de tot el grup faci 
atenció personalitzada a un dels membres familiars responsables de l’alumne menor d’edat de 
la seva tutoria. 

Donades les dates en que s’està redactant aquest document, i a l’espera que el Departament 
d’Educació publiqui les instruccions d’inici de curs amb totes les seves concrecions i de 
conèixer a tota la plantilla del centre, en el claustre d’inici de curs 2020-21, i amb caràcter 
d’urgència es demanarà als diferents departaments pedagògics que concretin una proposta 
d’activitats telemàtiques en cas de confinament i necessitat de model híbrid.  

Aquesta proposta s’haurà de presentar a la Coordinadora pedagògica  com a molt tard el 30 de 
setembre. 

Aquestes instruccions es lliuraran als caps de departament abans de finalitzar el mes de juliol 
del 2020. 

La concreció d’aquest pla es descriu a continuació a la següent taula.  

 

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/A 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DE CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA 

 ESO Classroom, Drive, 
Moodle, Meet. 

S’ESTABLIRÀ HORARI 
TAL I COM JA S’HA 
FET DURANT EL 
CONFINAMENT 2019-
20 

 MÍNIM 1 COP PER 
SETMANA 

 EL TUTOR O TUTORA 
ORGANITZARÀ EL 
CONTACTE I 
INFORMARÀ DEL 
SEGUIMENT DELS 
ALUMNES 

BAT Classroom, Drive, 
Moodle, Meet. 

S’ESTABLIRÀ HORARI 
TAL I COM JA S’HA 
FET DURANT EL 
CONFINAMENT 2019-
20 

MÍNIM 1 COP PER 
SETMANA 

  

 CICLES Classroom, Drive, 
Moodle, Meet. 

S’ESTABLIRÀ HORARI 
TAL I COM JA S’HA 
FET DURANT EL 
CONFINAMENT 2019-
20 

MÍNIM 1 COP PER 
SETMANA 
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2. Concrecions per al batxillerat 
 

En funció de l’evolució de la 
pandèmia, les recomanacions del 
PROCICAT i les instruccions d’inici 
de curs del Departament d’Educació, 
el curs hauria de començar amb una 
màxima presencialitat.  

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

La confecció dels grups estables 
d’alumnat implica constituir els grups 
a partir de les matèries comunes 
d'opció. En aquesta agrupació, 
s'impartiran les matèries comunes 
tant de 1r com de 2n de batxillerat. 

En tots els casos els alumnes hauran de mantenir l’ús de la mascareta a l’aula 

En aquells casos que calgui incorporar a les matèries comunes alumnes procedents d'altres 
grups estables, s’haurà de mantenir la distància de seguretat i utilitzar mascareta. Un cop fets 
els horaris del centre i en funció de les necessitats d’implementar un model híbrid en funció de 
les necessitats del moment es podrà cursar  la matèria en format virtual preferentment al 
mateix centre educatiu. 

 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. En tots els casos els alumnes hauran 
de mantenir l’ús de la mascareta a l’aula 

En el cas que s’incorpori alumnat procedent d'un grup estable diferent, s’haurà de mantenir la 
distància de seguretat i utilitzar mascareta. En tots els casos els alumnes hauran de 
mantenir l’ús de la mascareta a l’aula 

c.  Matèries específiques  

Quan fem subgrups per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la 
barreja d’alumnes de diferents grups estables, s’haurà de mantenir la distància de seguretat i 
utilitzar mascareta. També es podran establir les condicions necessàries perquè aquest 
alumnat pugui cursar la matèria en format virtual preferentment al mateix centre educatiu. En 
tots els casos caldrà mantenir l’ús de la mascareta a l’aula. 
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d.  MODEL HÍBRID BATXILLERAT 

Davant la planificació d’un model híbrid que pugui donar resposta a tots els nostres 
ensenyaments, ens preocupa molt no disposar d’una xarxa Wifi potent al centre. Aviat 
farà dos cursos que estem a l’espera “sine die”  que el DdE implementi  la transformació 
LAN de l’Institut Manolo Hugué. Sense ella es fa difícil donar una resposta acurada a  les 
necessitats de comunicació telemàtica presents i futures que comporten les 
contingències sanitàries actuals.  

Aquesta situació és extremadament preocupant en els ensenyaments de final d’etapa 
(ESO, BAT i CICLES), molt especialment a la FP com a Batxillerat, per l’alta possibilitat  
de confinament total o parcial del centre. En una situació similar a la que ja hem patit 
durant el darrer curs,  l’implementació d’un model híbrid semipresencial fa 
indispensable una bona dotació digital tant per a l’alumnat com per a tot el personal 
docent. 

El model híbrid de l’institut Manolo Hugué aprofitarà la presencialitat perquè l’alumnat faci 
activitats individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la 
supervisió del professorat. També aprofitarà la no presencialitat perquè l’alumnat treballi 
autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts per mitjà de tots els recursos 
possibles. 

Davant de situacions extraordinàries el  model híbrid contempla la possibilitat de comunicar 
amb els alumnes de forma virtual com a mínim un cop per setmana. 

En relació amb aquestl model híbrid, l’organització pedagògica de cadascun dels dos cursos, i 
les mesures que es prendrien, en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre en 
relació amb aquesta etapa educativa es fixarà a inici de curs quan es disposin dels horaris del 
centre. En aquest sentit, es fixarà una hora mínima de trobada per matèria per a resoldre 
possibles dubtes i qüestions de l’alumnat. 

Entenem que l'ensenyament ha de poder continuar a tots els nivells. La coordinació entre el 
professorat d’una mateixa matèria serà cabdal per a poder mantenir la programació en cas de 
confinaments parcials i molt especialment a 2n de Batxillerat com a curs de final d’etapa. 

En aquest sentit, les reunions de cada departament pedagògic  deixaran constància en la seva 
acta de reunió d’aquest seguiment setmanal.  

Les reunions de departament amb la coordinació del seu cap i el seguiment per part del Cap 
d’estudis en aquest nivell i de la  coordinadora pedagògica amb  la coordinadora de Batxillerat i 
els seus tutors, ha de garantir que els alumnes que no puguin assistir al centre continuiin 
atesos pel seu professorat  així com les mesures aplicables en cas que s’hagués de confinar 
un grup, un nivell o tot el centre. 

En cas de model híbrid es prioritzarà l’ensenyament presencial en els diferents finals d’etapa 
sempre que sigui possible i no hi hagin casos de risc. 

El manteniment del contacte amb l’alumnat i les seves famílies es farà amb l’acompanyament 
del tutor o tutora. Les activitats es planificaran i avaluaran a partir de plataformes digitals com 
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Google Classroom, Moodle. D’acord amb la renovació del Projecte de Direcció pel període 
2020-24 queda contemplat  

 Unificar l’us d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge EVA com a eina de treball 
 Consensuar entre la comunitat educativa del centre un entorn virtual d’aprenentatge. 

EVA 

La situació actual fa que en la PGA del curs 2020-21 quedin contemplats aquests dos punts. 
En el claustre d’inici de curs, es plantejarà aquesta necessitat a quedar resolta el més aviat 
possible dins del primer mes de curs. 

En cas que s’imparteixi en model híbrid cal fer una breu explicació dels elements organitzatius: 
dies alterns, franges horàries, distribució alternativa de les matèries. 

Durant el claustre d’inici de curs es demanarà als departaments del centre que presentin la 
seva proposta  seguint l’exemple descrit a continuació. Aquesta graella s’haurà de presentar a 
la coordinadora pedagògica com a molt tard el 30 de setembre. Les instruccions es lliuraran als 
caps de departament abans de finalitzar el mes de juliol del 2020. 

PLANIFICACIÓ DE MODEL HÍBRID A BATXILLERAT 

 
MATÈRIA 

TEMPORITZACIÓ DE 
LES UNITATS O 
REPTES 

SESSIONS DE 
CONTROL 
SETMANAL AMB EL 
GRUP 

HORARI 
D’ATENCIÓ 
PERSONALI 
TZADA 

ESTRUCTURA DE 
L’AVALUACI Ó 

OBSERVACI 
ONS 

QUÍMICA 3 setmanes 2 sessions de control 
presencials (una amb 
cada subgrups) 

2 sessions de 
control individualitza 
da (virtual) 

Seguiment realització 
de les tasques o 
reptes 

Qualitat de la feina 
realitzada 

Control final de la 
feina 
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3.  Concrecions per a la formació professional 
  

En el model híbrid s’aprofitarà la presencialitat perquè l’alumnat faci activitats 
individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la 
supervisió del professorat. S’aprofitarà la no presencialitat perquè l’alumnat treballi 
autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts per mitjà de tots els 
recursos possibles. 

a. MODEL HÍBRID CICLES FORMATIUS 
 

El model híbrid de l’institut Manolo Hugué aprofitarà la presencialitat perquè l’alumnat faci 
activitats individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la 
supervisió del professorat. També aprofitarà la no presencialitat perquè l’alumnat treballi 
autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts per mitjà de tots els recursos 
possibles. 

Davant de situacions extraordinàries el  model híbrid contempla la possibilitat de comunicar 
amb els alumnes de forma virtual com a mínim un cop per setmana de la mateixa manera que 
ja s’ha fet durant el curs 2019-20 en període de confinament. 

En relació amb aquest model híbrid, l’organització pedagògica que pendran de les diferents 
families professionals del centre en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre en 
relació amb aquesta etapa educativa es fixarà a inici de curs quan es disposin dels horaris del 
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centre. En aquest sentit, es fixarà una hora mínima de trobada per matèria per a resoldre 
possibles dubtes i qüestions de l’alumnat 

Davant la planificació d’un model híbrid que pugui donar resposta a tots els nostres 
ensenyaments, ens preocupa molt no disposar d’una xarxa wifi potent al centre. Aviat 
farà dos cursos que estem a l’espera “sine die”  que el DdE implementi  la transformació 
LAN de l’Institut Manolo Hugué. Sense ella es fa difícil donar una resposta acurada a  les 
necessitats de comunicació telemàtica presents i futures que comporten les 
contingències sanitàries actuals.  

Aquesta situació és extremadament preocupant en els ensenyaments de final d’etapa 
(ESO, BAT i CICLES), molt especialment a la FP com a Batxillerat, per l’alta possibilitat  
de confinament total o parcial del centre. En una situació similar a la que ja hem patit 
durant el darrer curs,  l’implementació d’un model híbrid semipresencial fa 
indispensable una bona dotació digital tant per a l’alumnat com per a tot el personal 
docent. 

La coordinació entre el professorat d’una mateixa matèria serà cabdal per a poder mantenir la 
programació en cas de confinaments parcials i molt especialment als cursos de FP de final 
d’etapa. 

En aquest sentit, les reunions setmanal dels departaments de cada família professional  
deixaran constància en la seva acta de reunió d’aquest seguiment  

Les reunions de departament amb la coordinació del seu cap i el seguiment per part del Cap 
d’Estudis de FP ha de garantir que els alumnes que no puguin assistir al centre continuiin 
atesos pel seu professorat  així com les mesures aplicables en cas que s’hagués de confinar 
un grup, un nivell o tot el centre. 

En cas de model híbrid es prioritzarà l’ensenyament presencial en els diferents finals d’etapa 
sempre que sigui possible i no hi hagin casos de risc. 

El manteniment del contacte amb l’alumnat amb especial atenció als menors d’edat i les seves 
famílies es farà amb l’acompanyament del tutor o tutora. Les activitats es planificaran i 
avaluaran a partir de plataformes digitals com Google Classroom, Moodle o DRIVE. 

Durant el claustre d’inici de curs es demanarà als departaments de Formació Professional del 
centre que presentin la seva proposta de model híbrid.  Es farà una breu explicació dels 
elements organitzatius: dies alterns, franges horàries, distribució alternativa de les matèries.  
seguint l’exemple de taula descrita a continuació. 

Aquesta graella s’haurà de presentar al Cap d’Estudis de FP com a molt tard el 30 de 
setembre. Les instruccions es lliuraran als caps de departament abans de finalitzar el mes de 
juliol del 2020. 
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PLANIFICACIÓ DE MODEL HÍBRID A CICLES FORMATIUS 

TÍTOL:  CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ/SUPERIOR EN…. 

MÒDUL, 
UF, 
MATÈRIA 

PART DEL 
CURRÍCULUM QUE 
S’IMPARTEIX EN LA 
MODALITAT 
PRESENCIAL. 

PART DEL 
CURRÍCULUM QUE 
S’IMPARTEIX EN LA 
MODALITAT NO 
PRESENCIAL 

METODOLOGIA I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS PER A LA 
MODALITAT NO 
PRESENCIAL 

HORARI DE 
PRESÈNCIA 
AL CENTRE 

OBSERVACIONS 

            

 

Cal indicar el percentatge d’assistència al centre i quina organització es preveu (dies 
alterns, franges...).   

 
Excepte en certes UF de Termalisme i Benestar (CFGS) que es faran a les 
instal.lacions del Club Natació Caldes, no es preveu la necessitat d’ús  d’espais 
externs al centre. 

 
La presentació de les tasques telemàtiques i el seguiment tutorial de l’alumnat es 
farà a través del correu corporatiu @insmanolohugué, i les diferents plataformes 
que utilitzem habitualment: Classroom, Drive, Moodle, Meet, seguint els mateixos 
protocols utilitzats durant el confinament del curs 2019-2020. 

 


