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Pla d’organització per al curs 2020-2021
1. Objectiu del document

Aquest pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-21, en una situació
de pandèmia mundial per la malaltia vírica Covid-19, es pugui reprendre amb les màximes
garanties de seguretat cercant l’equilibri entre la protecció de la salut i el dret a una educació
de qualitat. A partir de les mesures proposades en aquest document es pretén garantir que
l’escola sigui un entorn segur amb el mínim de risc possible, contribuir al control de
l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos. Totes les mesures que s’indiquen en aquest
pla seran vigents al llarg del curs escolar, tot i que estaran en constant revisió depenent del
context epidemiològic.

Aquest document ha estat aprovat pel Consell escolar del Centre en data 8 de setembre de
2020 i serà enviat a la Inspecció educativa i a la Direcció dels Serveis Territorials del Vallès
Occidental per la seva valoració.

Aquest document adapta al context i al projecte educatiu de l’Institut Matadepera les
instruccions específiques per la gestió del curs 2020-21 en situació de pandèmia que ha
prescrit el Departament d’Educació d’acord amb el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya. Les instruccions de les què es deriva i a les què respon aquest Pla es poden
consultar en aquests enllaços ordenats segons la seva data de publicació:

- Instruccions dels centres educatius de Catalunya (30/6/2020)
- Pla d’actuació per a centres educatius en marc de pandèmia (3/7/2020)
- Guia per l’elaboració del Pla d’organització d’obertura dels centres educatius

(9/7/2020)
- Gestió de casos als centres educatius (13/8/2020)
- Informe en relació a les mesures que s’aplicaran als centres escolars (25/8/2020)
- Mesures extraordinàries per eviatr els brots de Covid-19 als centres educatius

(1/9/2020)
- Annex recomanacions mesures extraordinàries (1/9/2020)
- Infografia mesures (4/9/2020)

- Recull d’informacions a Canal Salut (pàgina Salut/Escola)
- Recull d’informacions a web Departament d’Educació

2. Diagnosi

El món està vivint una situació excepcional a causa de la pandèmia del Covid-19. Això
també va afectar intensament durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 als centres
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Documents/Protocol-Gestio-Casos-Covid-als-Centres-Educatius.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Informe-obertura-centres.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/salut-escola-carta-families.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/salut-escola-annex-carta-docents.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/infografia-mesures-salut-escola.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/coronavirus/mesures/
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educatius. Esperem que aquesta experiència inesperada ens hagi servit de reflexió i
entrenament per fer front el nou curs. El que s’havia planificat inicialment es va haver d’anar
adaptant a la nova situació, pensant primer que la situació d’emergència duraria poc i anant
tenint posteriorment la impressió que durarà molt. La gestió d’aquesta situació ha estat
difícil i menys planificada del que hauria interessat, però l’equip de professionals que té el
centre ha intentat acompanyar l’alumnat i les famílies per adaptar-se a una educació a
distància en temps de confinament.

A l’Institut Matadepera, alguns aspectes han estat i ens són favorables per adaptar-nos a un
ensenyament a distància o híbrid: per exemple, fa anys que el centre treballa amb entorns
digitals amb les eines de Google for Education (sobretot fent ús quotidià de les aules virtuals
i dels documents compartits), tot l’alumnat té el seu ordinador personal i, afortunadament, la
majoria d’alumnes poden accedir a casa a una connexió a Internet de qualitat suficient. En
canvi i, malgrat això, no teníem experiència d’acompanyar l’alumnat a distància tant en
l’aprenentatge, com en la vessant emocional.

D’aquesta experiència, en volem destacar alguns aspectes positius (que procurarem
reforçar) i alguns aspectes que creiem que podrem millorar el curs 2020-2021. Són aquests:

Aprenentatges positius:
- Hem treballat més la competència digital i la d’aprendre a aprendre (sobretot

l’autonomia), que ja eren objectius clau del nostre projecte educatiu.
- L’estructura de tutories individuals (al voltant de 15 alumnes per cada tutor/a) ha

afavorit l’acompanyament de l’alumnat i de les seves famílies. S’han atès millor les
dificultats d’aprenentatge i emocionals i també s’ha donat un bon feedback de les
tasques.

Aspectes a millorar:
- Aconseguir arribar a tot l’alumnat, fins i tot, aquell que s’ha vist desmotivat i ha costat

convèncer-lo per connectar-se en la dinàmica escolar. Potser cal fer presentacions de
les tasques més atractives i donar indicacions més clares a les famílies i l’alumnat.

- El treball cooperatiu és un objectiu d’aprenentatge per ell mateix i ens ha costat
assolir-lo. Ens cal més reflexió de com aconseguir portar a terme el treball cooperatiu
a distància i/o dins l’aula però amb les mesures sanitàries corresponents.

- En una situació híbrida o d’ensenyament a distància pensem que és encara més
efectiu el treball globalitzat dels objectius d’aprenentatge, aprofundint els àmbits, els
projectes globalitzats i generant noves sinèrgies entre matèries o àmbits diferents.

- No hem de renunciar a pensar en gran en la presentació de productes finals o en la
participació de les famílies i l’entorn educatiu, malgrat les dificultats afegides evidents.

Volem aprofitar les circumstàncies per continuar treballant seguint els criteris del nostre
projecte educatiu i que aquesta situació no faci aturar el procés de transformació d’un institut
que es descriu com a  “centre en moviment”, sinó que ens faci créixer més i millor.

Per a més informació clicar el següent enllaç:
Apunts per a una educació confinada | experiències de secundària (II)
(Xavi Ros, 3 de juny de 2020)
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Webinar. Com preparem el proper curs davant un escenari de nous confinaments?
(Fundació Bofill, 17 de juny de 2020)

3. Condicions sanitàries per reduir el risc de contagis

El primer objectiu del curs 2020/21 és que l’Institut sigui un espai tan segur des del punt vista
sanitari com sigui possible. I alhora, que sigui un espai emocionalment acollidor i educativament
eficaç.

Els Departaments d’Educació i Salut proposen que la clau de volta de l’organització escolar del
curs 2020-21 presencial siguin els grups de convivència estables. El seu principal valor és la
facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i
gestió precoç dels casos i els seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu
tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren.
Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu si la major
part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una
professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable. L’organització
d’aquests grups es desplegarà en el següent apartat.

A banda de garantir la traçabilitat dels possibles contagis mitjançant els grups estables, cal
emprendre una sèrie de mesures per minimitzar el risc que els contagis es puguin produir.
Aquestes mesures, pel que fa al que depèn del centre, es concretaran en cinc aspectes principals:
les condicions per poder entrar al centre, l’ús de la mascareta, el rentat de mans, la ventilació i
altres mesures. En aquest apartat es desenvolupen les normes, recomanacions i condicions per
cadascun d’aquests cinc aspectes:

a. Condicions per entrar al centre
i. No es pot entrar al centre amb febre ni amb símptomes compatibles per estar

al centre.
ii. En aquest sentit, el centre disposarà de termòmetres de mesura ràpida de la

temperatura corporal i, en cas de detectar alumnat amb temperatura superior
de 37,5º o superior, es separarà de la resta de les persones del centre en un
lloc segur (veure gestió casos sospitosos) i es trucarà immediatament a la
família perquè el vingui a buscar.

iii. Quan es disposi de termòmetres suficients, el centre podrà organitzar un
control sistemàtic de la temperatura en entrar al centre

iv. Com a norma general, les entrevistes de tutoria es faran de manera
telemàtica.

v. Les famílies i altres persones que no estudien ni treballen al centre que
vulguin entrar a l’edifici durant l’horari lectiu, caldrà que demanin cita prèvia.

vi. No poden entrar al centre persones amb simptomatologia compatible al
COVID, amb COVID diagnosticat (encara que sigui asimptomàtic) o que hagin
de fer una quarantena per haver estat contacte amb alguna persona
identificada com a positiva.

b. Mascareta
i. Cada alumne portarà la seva mascareta de casa. Es recomana que en portin

una altra de neta a la motxilla per si cal canviar-la. Es recomana que les
mascaretes es canviïn o es netegin, si més no, diàriament. S’haurà de portar
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una funda per guardar la mascareta, preferiblement de plàstic.
ii. Si algun alumne s’oblida de portar la mascareta, la perd o se li fa malbé, el

centre n’hi subministrarà una de recanvi per poder seguir les classes sempre
que sigui possible. Hi haurà mascaretes de recanvi a consergeria.

iii. Si aquest fet es produeix de manera reiterada, es parlarà amb la família per
intentar evitar que passi més.

iv. No es podrà estar al centre sense portar una mascareta posada, excepte en
els moments d’esmorzar i dinar i durant les activitats físiques de la matèria
d’Educació física.

c. Rentat de mans
i. Hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic en un mínim de 10 punts dels

passadissos. També n’hi ha a totes les aules i departaments. Així com a les
aules on es faran els desdoblaments de grups. En aquestes aules hi hauràn
dos dispensadors un per mans i l’altre per desinfectar el material.

ii. Hi haurà sabó líquid a cada lavabo.
iii. Cal conscienciar la comunitat educativa que cal fer un bon ús del gel

hidroalcohòlic i el sabó:
iv. Es demana que cadascú es renti les mans amb gel hidroalcohòlic unes sis

vegades cada dia: entrada, abans i després de cada pati i sortida.
v. A més, es demana que tothom es renti les mans amb aigua i sabó cada

vegada que vagi al lavabo
d. Ventilació

i. S’intentarà mantenir les portes i finestres obertes de les aules que tinguin
alumnes a l’interior de forma permanent o de forma intermitent, garantint el
màxim de ventilació possible.

ii. Les aules de grups estables també tindran les finestres obertes durant els
esbarjos.

iii. D’altra banda, es promourà l’ús d’espais descoberts per fer activitats de
classe, sobretot quan cap grup estigui fent esbarjo.

iv. Així mateix, es promourà l’ús com a espai educatiu d’espais exteriors del
centre, com el Bosc de les Farigoles.

e. Altres mesures higièniques
i. Les fonts del pati romandran tancades, per tant, es recomana portar una petita

ampolla (tipus cantimplora) amb aigua a la motxilla.
ii. Es demanarà a les famílies que els alumnes portin el material necessari per a

realitzar les tasques que s’encomanaran. Aquest material serà individual i
intransferible

4. Organització dels grups estables

Tal com s’ha indicat a l’apartat anterior, el criteri bàsic per l’organització del centre aquest curs
és la formació de grups estables. De manera que es redueixin al mínim els contactes entre
components de diferents grups estables. Aquest sistema organitzatiu pretén reduir el risc de
contagi i, sobretot, millorar la traçabilitat de possibles contagis.

Aquests grups estables s’han configurat amb quantitats tan petites de components com la
disponibilitat de recursos humans i d’espais ens han permès. Tenint en compte que aquest
curs, el centre tindrà, precisament, el nombre màxim històric d’alumnes matriculats (proper als
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700), el nombre màxim de grups oficials (23) i l’increment de la plantilla de professorat en 3
dotacions respecte el curs passat (dues d’elles pel nou grup de 1r de Batxillerat i una com a
dotació de reforç per la gestió de la pandèmia), ha estat possible aspirar a:

➔ Els grups estables tindran un màxim de 29 alumnes. (Cal recordar que la ratio
màxima ordinària seria de 30, ampliable a 33 en l'ESO i de 35 ampliable a 39 en
Batxillerat)

➔ Les matèries optatives i de modalitat de 4t i Batxillerat mantindran el mateix nombre
màxim

➔ S’evitarà al màxim que calgui barrejar alumnes de diferents grups estables en una
mateixa matèria optativa. Abans que això, s’intentarà fer nous grups de
desdoblament (un mateix grup estable es parteix en dos grups petits per fer alguna
matèria de modalitat o optativa). Si no és possible, es treballarà amb recursos
d’educació a distància (encara que des del centre mateix i amb el seguiment del
docent d’aula) i/o amb el suport puntual de docents especialistes. En cas d’haver de
barrejar alumnes de dos grups estables diferents en alguna matèria de modalitat de
4t, la ràtio dels grups es reduirà de manera que els membres dels dos grups estables
puguin mantenir una separació de 2 metres entre ells

A l’Institut Matadepera, els criteris per la configuració dels grups estables han estat els
següents:

➔ Els grups de 1r a 3r d’ESO s’organitzen seguint els criteris habituals d’heterogeneïtat.
Cal tenir en compte que a 1r i 2n els alumnes que cursin la matèria de Religió es
concentraran en només dos dels grups.

➔ A 3r, 4t d’ESO i Batxillerat es farà un grup més que línies per tal de reduir la quantitat
d’alumnes a les aules.

➔ A 4t d’ESO i Batxillerat els grups s’organitzaran en funció de les matèries optatives o
de modalitat que hagin triat. Per assegurar l’heterogeneïtat que demana el projecte
educatiu de centre, la configuració d’aquests grups serà revisada i modulada per
l’equip de tutors que suggerirà els canvis necessaris.

Per criteri pedagògic i per mantenir el grup estable, es faran la majoria dels suports
necessaris per l’atenció a la diversitat de l’alumnat dintre de l’aula en format de codocència,
tal com ja es fa habitualment a l’Institut.
Cada grup estable tindrà assignat dos docents tutors, un d’ells també exercirà la funció de
tutor de grup.

A continuació, s’enumeren les activitats o matèries en les quals, de manera ordinària, es
barrejaran alumnes de diversos grups estables:

MATÈRIA GRUPS ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

HORES
SETMANALS

OBSERVACIONS
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Religió 3r ESO A, B, C, D, E

4t ESO A, B, C, D, E

1

1

En la resta de nivells, els grups
estaran separats

Matèries de
modalitat de 1r
de Batxillerat
(nombres
aproximats i
variables) *

1r Batx A, B, C, D, E 4 cadascuna Tecnologia industrial: 8 alumnes, 4
del B i 4 del C

Dibuix tècnic: 2 del C i 6 del B

Ciències de la Terra: 8 del C i 1 de
l’E

Economia: 1 del B i 6 del C van al
D en un grup de 25

Ciències de la Terra: 1 de l’E i 8 del
C

Economia d’empresa: 14 de l’E i 8
del C

Psicologia i sociologia: 19 de l’E i 5
del C

Matèries de
modalitat de
2n de
Batxillerat *

2n Batx A, B, C, D, 4 cadascuna Dibuix tècnic: 2 alumnes del B van
a l’A

Geografia: 2 alumnes del B van al
C

* L’organització de grups de batxillerat podrà ser revisada fins a primers d’octubre

Pel que fa als grups estables, cada grup tindrà un nombre de docents reduït.

El nombre de docents de cada grup serà el següent:
- 1r ESO a 3r ESO: entre 3 i 4
- 4t ESO: entre 4 i 6
- Batxillerat: entre 5 i 7

A més, cal comptar que la matèria d’Educació física la farà sempre un especialista en la
matèria, atenent que es farà, preferentment en espais oberts i que el professorat podrà
guardar distància amb l’alumnat. Tampoc es compta en aquesta quantitat el professorat de:

- religió (que fan molt pocs alumnes)
- atenció a la diversitat a l’aula
- codocències de suport
- francès entre 1r i 3r d’ESO

En tots aquests casos l’atenció docent del professorat es podrà fer guardant distàncies.
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El nombre de grups classe als quals entrarà cada docent serà molt limitat, llevat de les
excepcions esmentades més amunt. Així de 1r a 3r d’ESO, la major part de les hores de
classe seran amb un docent que també pertany al grup estable (cal tenir en compte que cada
docent només pot pertànyer a un grup estable). Sense comptar la classe d’EF, l’alumnat
compartirà en aquests nivells entre el 68% i el 100% de les hores de classe amb professorat
que està al seu grup estable. A 4t d’ESO i Batxillerat aquesta proporció serà més baixa.

Quan el professorat intervingui en un grup que no sigui la del seu grup estable, a part de l’ús
de la mascareta, tindrà especial cura en mantenir distància de seguretat amb l’alumnat.

En principi, es preveu una presencialitat del 100% a tots els estudis mentre les autoritats no
decretin confinaments. Malgrat això, hi ha la possibilitat d’establir excepcions puntuals per al
Batxillerat, tal com es desenvolupa a l’apartat específic de Batxillerat.

5. Concrecions per al batxillerat

En aquest període els alumnes de batxillerat estan agrupats per tria de modalitat i matèries de
modalitat escollides. S’organitzaran en grups estables compactes on, com a norma general,
l’alumnat cursa les matèries amb el grup classe. Normalment, en cas de no fer les mateixes
optatives tot el grup, aquest es divideix depenent de la tria feta en subgrups del grup classe i,
excepcionalment, algun docent imparteix i gestiona dues matèries de la seva especialitat a l’aula
simultàniament. Aquesta agrupació tan compacte no s’aconsegueix en el cas d’alguna tria de
materia de modalitat en que pocs alumnes (màxim uns 5) cursen una matèria de modalitat
diferent a la de la resta dels companys del grup classe. En aquest cas, els alumnes hauran
d’entrar a fer la seva matèria escollida en un altre grup estable i ho hauran de fer mantenint la
distància de seguretat respecte als companys.

Malgrat això, en el Batxillerat l’alumnat podrà seguir algunes activitats telemàticament quan es
donin les següents condicions:

1. el docent no hi pugui ser presencialment
2. la sessió està situada en l’horari en un moment on es dóna alguna de les següents

circumstàncies:
a. des de la primera sessió del matí fins a la primera en què sí que hi hagi un

docent que pugui fer la sessió presencialment
b. des de la darrera en què hi hagi un docent presencial fins l'última sessió del

migdia

Per tant, no es podrà escollir aquesta opció per sessions intermitges entre classes
presencials.

Quan l’opció telemàtica sigui viable, s’avisarà als alumnes que seran atesos per un docent de
guàrdia i podran decidir, d’acord amb les seves famílies (que podran desautoritzar l’opció
telemàtica), fer la sessió de classe a la seva aula ordinària o fer-la a casa seva en un altre
moment.
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Només l’alumnat que faci matèries soltes de Batxillerat, podrà tenir un horari d’entrades i
sortides del centre adaptat i personalitzat.

Com cada curs, alguns alumnes cursaran algunes matèries de modalitat que el centre no
imparteix i, per tant, ho faran a través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya). El seguiment
d’aquestes matèries el podran fer des dels espais de l’Institut o des de fora. Si les hores que
els queden lliures estan situades en zones intermitges de l’horari, aprofitaran aquelles hores
per fer el seguiment de les matèries IOC i ho faran des de l’aula del seu grup estable. Si les
hores que els queden lliures estan situades en les primeres o últimes hores, podran fer el
seguiment de les activitats des de casa i incorporar-se al centre més tard o marxar més
d’hora.

A partir de la data 5 /11/20 i, seguint instruccions del departament d'Ensenyament, caldrà
reduir la presencialitat al batxillerat. L’ Institut Matadepera ha triat el següent model :

Els mesos d’abril i maig seguirem el calendari adjunt d’ assistència al batxillerat:

En groc es marquen els dies que assisteix al centre 2n de Batxillerat -B2- i en verd els de 1r de
Batxillerat -B1-.  i en blau els dies que assisteix tant 1r com 2n de Batxillerat (B1 i B2)
Els dies que un nivell no assisteix al centre, treballa a distància online.

5/4
Festiu

6/4
B1/B2

7/4
B1/B2

8/4
B1/B2

9/4
B2

12/4 13/4
B1/B2

14/4
B1/B2

15/4
B1/B2

16/4
B1/B2

19/4
B2

20/4
B1/B2

21/4
B1

22/4
B1/B2

23/4
B1/B2

26/4
B1/B2

27/4
B1

28/4
B1/B2

29/4
B1/B2

30/4
Festiu

3/5
B1

4/5
B1/B2

5/5
B2

6/5
B1/B2

7/5
B1/B2

10/5
B1/B2

11/5
B2

12/5
B1

13/5
B1/B2

14/5
B1/B2

17/5
B1/B2

18/5
B1/B2

19/5
B1

20/5
B1/B2

21/5
B2
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6. Organització de les entrades i sortides

Per poder definir les entrades i sortides adjuntem el plànol del centre indicant els diferents
punts d'accés:

Imatge en planta del centre marcan els patis i les entrades (Imatge adaptada a partir de:
Google Maps)

Entrades:

Es distribuirà l’entrada al centre en tres punts d’accés, un d’ells amb dos recorreguts diferents:

- Entrada 1 (porta pati voleibol): pels alumnes de 1r d’ESO , 2n Batx.

- Entrada 2 (porta pàrquing motos): pels alumnes de 2n d’ESO.

- Entrada 3 (entrada convencional): pels alumnes de 3r, 4t de l’ESO , 1r de BATX .Els alumnes
de 3r un cop dins l’institut, accediran a l’edifici per l’entrada 5, la del pati del bosquet que està
al costat de l’aula d’Evip.
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- Els alumnes de 2n de Batx. entren i surten dels patis per la porta principal.

Les entrades es podran fer entre les 7:50 h i les 8:05 h, de manera que s’incrementa el temps
d’entrada de l’alumnat al centre.

L’accés a l’institut serà amb mascareta de forma obligatòria. A més, a excepció dels
grups de convivència estables, caldrà mantenir una distància interpersonal mínima de 1,5
metres.

A l’accedir a les aules s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, que trobaran
a cada passadís i dintre de cada aula. Les conserges efectuaran la funció d´assegurar que
n'hi hagi a totes les aules i passadissos.

Si hi ha alumnes que arriben tard al centre, es trobaran les portes tancades i hauran d'accedir
al centre de forma esglaonada per la porta principal. Com és habitual, una vegada tancades
totes les portes, només podran entrar abans de les nou del matí els i les alumnes que portin
una comunicació de la família demanant-ho (sigui presencial, amb una autorització signada o
amb un correu electrònic enviat a Secretaria)

Sortides:

Les sortides seran pel mateix lloc per on han entrat i seran esglaonades per no trobar-se en
els passadissos alumnes de diferents grups. Cada equip docent decidirà l’ordre de sortida de
les aules del mateix passadís per cada dia de la setmana, de manera que hi haurà una
diferència de cinc minuts entre la sortida del primer i de l’últim grup.

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 l’alumnat i el personal del centre educatiu
han de portar la mascareta.

7. 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, a part de portar la mascareta.
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Imatge en planta del centre on es marquen les zones d’esbarjo dels diferents grups estables i
les entrades (Imatge adaptada a partir de: Google Maps)

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, dividirem els patis per nivells i
farem dues franges horàries de pati. Les zones assignades a cada grup estable canviaran de
manera rotatòria amb les dels altres grups del mateix nivell.

Per tal de poder jugar a pilota (volei, futbol i basquet) hi haurà una rotació de zones en els
patis que serà la següent:
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Distribució setmanal per zones del patis de  1r i 2n d’ESO

Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4

Z 4.1 1r ESO A 1r ESO C 2n ESO
B

2n ESO
D

2n ESO
A

2n ESO
C

1r ESO B 1r ESO
D

Z 4.2 1r ESO B 1r ESO
D

1r ESO A 1r ESO C 2n ESO
B

2n ESO
D

2n ESO
A

2n ESO
C

Z 4.3 2n ESO
A

2n ESO
C

1r ESO B 1r ESO
D

1r ESO A 1r ESO C 2n ESO
B

2n ESO
D

Z 3.2 2n ESO
B

2n ESO
D

2n ESO
A

2n ESO
C

1r ESO B 1r ESO
D

1r ESO A 1r ESO C

Pista volei

Pista fútbol
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MODIFICACIÓ PER ALUMNES DE 2n Batxillerat

Els alumnes de 2n de batxillerat podran disposar d'un espai de pati per poder jugar a pilota. Es farà de la
següent manera:

- De dilluns a dijous puguin fer ús de la z4.4 (la part del pati nou on hi ha la canasta penjada a la
paret).

- Divendres puguin utilitzar la zona de mig pati de futbol (z. 3.2). Els alumnes de primer cicle (1r i
2n d'ESO) aquest dia, ocuparan la zona 4.4

S'accedeix a aquesta petició sempre i quan la seva actitud i comportament siguin els desitjats. De no ser
així, tornarem al sistema que teníem i aquests alumnes de 2n de Batxillerat no farien ús de les pilotes ni de
les zones del pati esmentades anteriorment. A continuació un dibuix on es representen les seves zones d'ús
(z. 4.4  i z. 3.2 )
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Octubre Novemb
re

Desemb
re

Gener Febrer Març Abril Maig Juny

SETMANA 1 2-6 30-4 11-15 8-12 8-12 12-16 10-14 7-11

SETMANA 2 9-13 7-11 18-22 15-19 15-19 19-23 17-21 14-18

SETMANA 3 19-23 16-20 14-18 25-29 22-26 22-26 26-30 24-28 21-25

SETMANA 4 26-30 23-27 21-25 1-5 1-5 5-9 3-7 31-4

Distribució setmanal per zones del patis 3r i 4t d’ESO

Els alumnes de 3r i 4rt tindran per zones de pati la 3.1, 3.3, 1.1, 2.1, 2.2 . Hauran de mantenir la distància de seguretat si
estan sense mascareta esmorzant o bé portar-la posada quan es troben a la franja horària de pati.
Al mateix temps, cada grup tindrà uns horaris d’esbarjo que seran els següents:

CURS-NIVELL-GRUP HORARI 1r i 2n PATI
1r ESO A i B 10 a 10.25 i 12.25 a 12.40
1r ESO C i D 11 a 11.25 i 13.25 a 13.40
2n ESO A i B 10 a 10.25 i 12.25 a 12.40
2n ESO C i D 11 a 11.25 i 13.25 a 13.40
3r ESO 10 a 10.25 i 12.25 a 12.40
4t ESO 11 a 11.25 i 13.25 a 13.40
1r BATX 10 a 10.25 i 12.25 a 12.40
2n BATX 11 a 11.25 i 13.25 a 13.40
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Cada zona estarà a la vegada dividida i indicada pels diferents grups de nivell que hi accedeixen de la següent
forma:

Zona 1 →
ZONA A → Accés al pati ginesta desde consergeria fins delimitació marcada.

ZONA B → Mig pati Ginesta, escales d'accés al pati de futbol.

Zona 2 →
ZONA C →Entrada a l’institut, part baixa del bosquet fins el primer mur inclòs.

ZONA D →Part alta del bosquet més espai Araceli.

ZONA E → Escales accés al pati de futbet i grades de darrera la porteria
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Zona 3 →
ZONA F → Primer mig pati pista futbet sense les grades de darrera la porteria

ZONA G → Segon mig pati pista futbet sense les escales que accedeixen al pati Ginesta.

Zona 4 →
ZONA H → Part de la zona de voley.

ZONA I → Part de la pista de bàsquet
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Es procurarà que hi hagi papereres a cada zona.

L’alumnat podrà esmorzar durant els esbarjos a la zona assignada al seu grup. Només en aquest
moment, podran estar sense mascareta.

En condicions normals, l’alumnat no podrà romandre a les seves aules durant les hores d’esbarjo.
Ni tan sols als espais de vestíbul habilitats normalment per estar treballant.

L’únic espai comú interior que es podrà fer servir durant el primer esbarjo serà la biblioteca, on
l’alumnat podrà estar llegint o treballant, amb una distància de 2 metres entre alumnes de diferents
grups estables i a un aforament limitat a la meitat del normal. Caldrà desinfectar taules abans i
després de cada esbarjo. Si demanen llibres o revistes de consulta, aquests hauran d’estar
separats de la resta i no els podrà consultar ningú més durant 48 hores després del seu retorn.

En cas de pluja, els alumnes restaran a les seves aules corresponents i el professorat assignat per
a les guàrdies es farà càrrec d’ells.

En cas de pluja lleugera, l’equip docent decidirà si l’esbarjo es passarà a l’aula o a l’exterior de
l’edifici i tot el nivell farà el mateix. Tot i que es podrà fer ús dels lavabos amb normalitat.

L’alumnat de Batxillerat podrà sortir al carrer durant l’esbarjo, amb el compromís de fer-ho amb
mascareta i sense creuar grups estables.

El professorat de 2n de Batxillerat i el de guàrdia (pati 4) serà responsable d’obrir i tancar l’accés 2
per facilitar que l’alumnat pugui entrar i sortir de l’edifici en els esbarjos.

Per facilitar la identificació del grup estable de cada grup, es donarà una pulsera de color a cada
alumne identificativa del seu grup.

8. Relació amb la comunitat educativa

En aquest apartat es determina com es faran les reunions amb les famílies i com es promourà la
participació en el funcionament del centre.

i. Sessions del consell escolar. Com a norma general, les reunions seran telemàtiques. Si cal
fer-ne alguna de presencial, es farà mantenint les distàncies entre els assistents i amb
mascareta.

ii. Reunions individuals de tutoria amb les famílies: es podran fer de manera telemàtica,
preferentment, o presencial, excepcionalment, amb les normes de seguretat habituals.

iii. Procediments de comunicació amb les famílies: es continuarà aprofundint els sistemes de
comunicació amb les famílies amb les següents eines:

1. increment del nombre de tutors/es individuals, per tant, reducció del nombre de
famílies per tutor.

2. dinamització de la pàgina web, el twitter i del correu i el Drive de famílies que ja
estan en funcionament.
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3. difusió del telèfon mòbil i els correus electrònics del centre, accessibles també en
situacions de possibles confinaments.

4. noves formacions (presencials i online) adreçades a famílies sobre les aules
virtuals, les eines de Google for education i la carpeta de famílies.

iv. Reunions generals de famílies (es fan cap a primers d’octubre). Si és possible es faran de
forma presencial garantint les distàncies i l’ús de mascaretes i, preferentment, a l’aire lliure.
En cas que sigui desaconsellable per motius sanitaris, es preveu la possibilitat de fer-les
telemàtiques.

v. Reunions de famílies delegades. Es proposarà fer-les de manera telemàtica
vi. Participació de les famílies en les activitats de centre: Es seguirà promovent la participació

de les famílies com a assistents, avaluadors o col·laboradors dels productes del treball de
l’alumnat i les seves presentacions. Es procurarà que aquesta col·laboració es faci, si no és
possible d’altra manera, de forma telemàtica.

vii. Participació de l’alumnat en l’organització de centre: Es procurarà mantenir un funcionament
de les reunions de comissions d’alumnat: solidaritat, gènere, ambiental, delegats

viii. Celebració del 25è aniversari de l’Institut: El 2021 l’Institut farà 25 anys, es proposa fer el
disseny d’una sèrie d’activitats de celebració i, si és el cas, aplaçar l’acte final fins que la
situació de pandèmia mundial hagi estat superada.

9. Servei de menjador i cantina

El servei de cantina i menjador escolar corre a càrrec de l’empresa ISS. El funcionament general
d’aquests dos serveis queda supeditat a les decisions que prengui l’empresa seguint les normes
de sanitat.

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància de
seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància
de seguretat entre tots els comensals.

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que es disposa d’un espai reduït de
menjador, es faran torns segons l’aforament màxim del menjador guardant distàncies, que oscil·la
entre 25 comensals (si no hi hagués alumnes del mateix grup estable), i aproximadament uns 40
comensals amb una ràtio raonable d’alumnes dels mateixos grups estables. Un cop comenci el
curs, i sabent en cada torn quins comensals són d'un mateix grup estable podem saber
exactament l´aforament, però calculem que possiblement només necessitarem 2 torns.

Les entrades al menjador es faran en grups de 10 (es posaran marques al terra cada metre i mig per
facilitar les cues).

Els alumnes es rentaran les mans abans de dinar amb aigua i sabó al mateix espai de menjador.

El pati, vestíbul i gimnàs seran els espais que s’utilitzaran per les activitats de migdia adreçades a
l’alumnat usuari de menjador, tant si estan esperant el seu torn per entrar a menjar com si ja l´han
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acabat i han d'esperar a marxar del centre.

Es ventilarà i desinfectarà l’espai després de cada torn.

Si hi ha professorat que es quedi a dinar s'habilitarà un espai diferenciat de l´ocupat per l'alumnat o
s’esperarà a què hi hagi espai al menjador.

Si amb el que hem descrit no fos suficient amb els torns planificats a l’espai del menjador,
s’intentarà habilitar altres espais que facin la funció de menjador.

La cantina només funcionarà per a l’alumnat durant el primer esbarjo, en qualsevol dels dos torns. Els
alumnes faran comanda prèvia i només entraran a l’espai de menjador per recollir i pagar les
precomandes. Hauran de fer la cua mantenint les distàncies. Durant els 10 primers minuts de cada
torn del primer pati, l’espai de cantina serà d’ús exclusiu per aquesta acció. Abans de l’hora de dinar,
l'alumnat no podrà consumir ni estar a l’espai de menjador, al qual només podrà entrar per recollir i
pagar comandes.

L’activitat d’escacs no es podrà fer a l’espai de menjador.

10. Pla de neteja

Les aules tindran neteja especial que es farà de la següent manera:
- cada tarda, conjuntament amb la neteja professional habitual, es farà una desinfecció de

superfícies de contacte, sobretot taules i panys, seguint els protocols adaptats a la
normativa d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat pel Departament de Salut.

- A més, en l’horari lectiu les superfícies més utilitzades de les aules (taules i panys) es
netejaran per part del propi alumnat, guiat pel professorat d’aula, amb la següent
periodicitat:

- Aules de tutoria de grups estables: abans de sortir a cadascun dels dos patis i
abans de marxar

- Aules de desdoblament i especialitzades: en entrar i sortir de l’aula
- El líquid desinfectant el posarà a les superfícies a netejar el docent acompanyant, i

l’alumnat només haurà de fregar amb un tros de paper assecant.
- Els productes de neteja (paper i producte desinfectant) estaran tancats a l’ armariet de la

classe i serà el professor qui els donarà quan s’hagin de fer servir.

D’altra banda, les taules i cadires de les aules de tutoria estaran marcades amb el nom de qui el fa
servir per evitar el contacte amb superfícies de contacte d’altres alumnes.

El menjador i la cantina (que comparteixen l'espai) es netejaran després de cada ús: després del
pati i entre cada torn de menjador.

Els lavabos es netejaran dos cops al dia (un al matí i l’altre a la tarda) pel personal de neteja en el
seu horari laboral. A més, cada nivell tindrà assignats uns lavabos propis.

D’altra banda, el material que es faci servir a l’aula serà d’ús individual. Cal evitar compartir
material si prèviament no s’ha desinfectat. En aquest sentit, cal que el professorat tinguin en
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compte que cal desinfectar amb un paper humitejat amb líquid desinfectant el teclat de l’ordinador
d’aula després de cada ús.

El material d’ús comú que hagi de ser compartit inevitablement, com el dels laboratoris, tallers i
educació física, caldrà desinfectar-lo si més no una vegada al dia. I, si és possible, després del seu
ús per cada grup estable.

Els alumnes, després d'utilitzar material compartit caldrà que es posin gel o rentar-se les mans. És
especialment important que es rentin les mans abans i després de la classe d’Educació física.

Els espais comuns d’ús exclusiu del professorat es netejaran seguint el protocol de desinfecció
que es farà a tots els espais. D’altra banda, la sala de professorat també serà desinfectada una
vegada més durant el matí per l’equip de neteja. Als altres espais de professorat compartits els
docents faran desinfeccions regulars de taules, panys i teclats.

11. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat
específica de suport educatiu

El següent quadre il·lustra les diferents mesures i suports d'atenció educativa als alumnes que es
concreten a l'ESO, extensible en la mesura del possible al batxillerat. Aquestes mesures tindran en
compte el treball en el grup estable i el treball personalitzat, centrat en l’alumnat més vulnerable, a
càrrec de les especialistes del centre (orientadores educatives) i de fora del centre (EAP i CREDA
principalment).

Per fer front a aquesta situació excepcional, el centre disposarà d’una quarta orientadora
educativa, de manera que cadascuna de les quatre podrà centrar la seva tasca en un dels nivells
de l’ESO.

MESURES i SUPORTS

TIPUS DE MESURES MESURES 1r
ESO

2n
ESO

3r
ESO

4t
ESO

1r
Batx

2n
Batx

UNIVERSALS

La
personalització
dels
aprenentatges

X X X X X X

Mesures
organitzatives
flexibles

Reducció de ràtio augmentant un grup en totes
les assignatures

-- -- X X X X

Treball globalitzat per àmbits i per projectes X X X X -- --

Oferta d'optatives variada X X X X X X

Codocència (dos professors/es a l'aula)

Aproximadament de 3 a 4 h/set
per cada grup a l’ESO. A

concretar a Batxillerat segons la
distribució final dels grups

d’optatives
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Mesures generals
a l'aula

Programacions que inclouen les adaptacions
curriculars i les mesures de reforç-ampliació

X X X X X X

Diversificació dels procediments i de les
activitats d'ensenyament i aprenentatge
(treball cooperatiu, experimentació, rutines de
pensament, etc)

X X X X X X

Diversificació dels
instruments i de les
activitats d'avaluació:

Avaluació inicial:
qüestionaris, mapes
conceptuals,
preguntes obertes...

X X X X X X

Avaluació formativa:
treballs, feedback a
través del classroom...

X X X X X X

Avaluació formadora:
diaris de classe,
carpetes
d'aprenentatge o
portfolis, qüestionaris,
autoavaluació,
coavaluació...

X X X X X X

Els processos
d'acció tutorial i
d'orientació

Tutoria individual i grupal. La tutoria tindrà un
paper rellevant el proper curs degut a la
situació viscuda. Es prioritzarà
l’acompanyament de l’alumnat i les
dinàmiques de cohesió grupal per afavorir la
convivència del grup estable.

X X X X X X

Carpeta orientativa

Exemple de dossier
d’orientació de
l’alumne

pendent valorar -- --

Document orientador pendent valorar X -- --

ADDICIONALS

Les mesures
d'atenció tutorial
específiques

Tutoria impartida pel tutor/i cotutor/a 1h 1h 1h 1h -- --

Valors impartida pel tutor/a d’aula, a partir del
FEM TEC i del Programa de regulació
emocional (3r ESO)

1h 1h 1h 1h -- --

El suport del
professor/a
d'orientació
educativa

Atenció individualitzada de l’especialista d’OE 4h 4h 5h 5h
a

demanda

Suport de l’especialista d’OE dins l'aula 4h 4h 5h 5h -- --

Mesures específiques de planificació i
seguiment dels alumnes: Pla de Suport
Individualitzat i altres mesures.

X X X X X X

El suport
lingüístic i social

El suport lingüístic es valorarà segons
necessitat.

X X X X X X
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El suport social esdevé a través de les
Comissions Socials en les que es reuneixen la
CAD i hi intervé l’educador social de
l’Ajuntament.

Altres actuacions
del Departament
d'Educació o del
mateix centre
que contribueixin
a l'educació
inclusiva dels
alumnes.

Es valorarà segons necessitat els recursos
com l'atenció domiciliària, les aules
hospitalàries, els hospitals de dia per a
adolescents, les unitats en centres de Justícia
Juvenil, les unitats en centres de la Direcció
General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència,
les UECs i altres que contribueixin a l’educació
inclusiva de l’alumnat.

X X X X X X

INTENSIUS

El suport del personal d'atenció educativa:

Suport de la professional de l’EAP

Segons convingui

L'atenció directa dels professionals de suport dels centres de
recursos educatius per a deficients auditius (CREDA)

Segons convingui.
Pel curs 20/21 tindrem un

cas a 1r i a 2n d’ESO

La reducció de la durada de l'etapa educativa

Segons convingui.
Pel curs 20/21 tindrem dos

casos a 4t d’ESO

Cal tenir en compte que els criteris organitzatius per a l’atenció de l’alumnat es poden veure
alterats segons els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb
el Departament de Salut.

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de
l’alumnat vulnerable, per al proper curs 2020/21 el rol del tutor/a agafa un paper rellevant per a
l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats. És per aquest
motiu que s’ha prioritzat que el tutor/a imparteixi una bona quantitat d’hores en el grup estable
corresponent. Es prioritzarà l’acompanyament de l’alumnat i les dinàmiques de cohesió grupal per
afavorir la convivència del grup estable.

Per tal que l’equip d’orientació es coordini i es doni suport, es mantindrà la reunió d’1h a la
setmana, a la que hi pot participar la professional de l’EAP.

12. Extraescolars i acollida

Les activitats extraescolars quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà
fer-les aplicant la distància de seguretat i utilitzant la mascareta.

De moment, aquestes activitats complementàries que es fan al centre es limita a l’aula d’estudi. Si
hi ha la possibilitat de fer-ne altres, se seguiran els mateixos criteris.
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ACTIVITAT NOMBRE
D’ALUMNES

ESPAI ON ES
REALITZA
L’ACTIVITAT

Aula d’estudi 50 Biblioteca

13. Activitats complementàries (sortides)

L’Institut Matadepera és un centre que fa una quantitat significativa de sortides a tots els nivells i
pretén continuar fent-les. Quan es facin se seguiran les mesures de seguretat del mateix centre i
les pròpies de l’espai on es faci l’activitat.

Si en els autocars es barregen alumnes de més d'un grup estable, es farà una separació d’una
filera entre els grups i tots els usuaris portaran la mascareta.

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

Es faran reunions en horari de matí i de tarda.

Les de matí es podran fer presencials (amb distància i amb mascareta) o telemàtiques (des de
diferents espais del mateix centre).

Les de tarda, que inclouen les més nombroses, seran normalment telemàtiques.

ÒRGANS (quantitat
d’assistents)

FORMAT DE
LA REUNIÓ

ESPAI HORES /
SETMANA

Equip directiu (4) Presencial 0.10 4 h

Projecte 3r ESO (10-12) Presencial EVIP 2 h

Comissió d’Atenció a la
Diversitat (5)

Equip Coordinació nivells (8-9)

Coordinació Pedagògica (5)

Tutors (cada nivell per separat)
(5-6 cadascuna)

Medi 1r ESO (3)

TecMat 1r ESO (3)

Presencial Departament
d’orientació

INFO 1

0.10

Espais diversos per
cada nivell

Sala profes 1r

1 h
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Llengües (cada nivell ESO per
separat) (2-3 cadascuna)

STEM 2n ESO (4)

Coordinació pedagògica 4t (4)

3 Equips impulsors (6-8 per
equip)

Sala profes 1r

Espais diversos per
cada nivell

Sala tutories 2n

0.10

0.10

Informàtica (6)

Caps de departament (10-11)

Equip de riscos i salut (4-6)

Presencial 0.10

INFO 1

0.10

Esporàdiques

Equip docent de nivell o Equip
pedagògic o Departaments
didàctics (dimecres tarda)

Telemàtica 2 h

Coordinacions de matèria
(dilluns tarda)

Telemàtica 1 h

Claustre
Juntes d’avaluació
Comissions

Telemàtica Esporàdiques

15. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19

En cas de detectar un cas sospitós de Covid-19, es procedirà de la següent manera:
1. Ubicar-lo en un espai on no pugui infectar (Professorat de guàrdia o professorat d’equip docent

que no tingui classe en aquell moment o Conserge)
2. Avisar la família que el vingui a buscar (Consergeria)
3. Clausurar l’espai d’aïllament fins la seva desinfecció. Es penjarà cartell, visible, per a informar

que l'espai no es pot fer ús fins a què sigui desinfectat. (Consergeria)
4. Desinfectar l’espai d’aïllament (informa a equip neteja: Consergeria)
5. Informar equip de riscos (Consergeria)

a. Alumne
b. Grup estable
c. Dia i hora de la detecció
d. Persones que han intervingut
e. Familiar que l’ha recollit
f. Tutor/a

6. Informar SSTT i CAP Matadepera (Equip de riscos)
7. Informar tutor/a (Consergeria)
8. Seguiment del cas (tutor + equip de riscos)
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9. En cas de confirmació de positiu per Covid, seguiment de les instruccions sanitàries

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

CASOS
POTENCIALS

ESPAI HABILITAT PER A
L’AÏLLAMENT

PERSONA
RESPONSABL
E DE
REUBICAR
L’ALUMNE/A I
CUSTODIAR-
LO FINS QUE
EL VINGUIN A
BUSCAR

PERSONA
RESPONSA
BLE DE
TRUCAR A
LA FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE
DE COMUNICAR
EL CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS

1r ESO
Taula vestíbul 2n ESO
o
Despatx tutoria 2n ESO Professorat de

guàrdia o
professorat
d’equip docent
que no tingui
classe en aquell
moment o
Conserge

Consergeri
a

Responsable
equip de
riscos

2n ESO
Taula vestíbul 2n ESO
o
Despatx tutoria 2n ESO

3r ESO Espai vestíbul al costat
despatx AMPA

4t ESO Espai vestíbul al costat
despatx AMPA

1r Batx Espai vestíbul al costat
despatx AMPA

2n Batx Espai vestíbul al costat
despatx AMPA

* Els espais d’aïllament (sempre n’hi ha d’alternatius) són provisionals i els acabarà de decidir la Comissió de
riscos.

16. Seguiment del pla
Planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla:

RESPONSABLES

Organització i coordinació general: Equip directiu (Director: Xavi Ros; Cap d’estudis:
Esteve Serra; Secretari: Miquel Molina; Coordinadora pedagògica: Gemma Gilabert). Reunions
cada dilluns i cada dimarts

Evolució del projecte educatiu: Equip de coordinació pedagògica (Coordinadora
pedagògica: Gemma Gilabert; Coordinadores pedagògiques de nivell: Susana Sebastian, Íngrid
Ballestar, Marina Aparicio; Director: Xavi Ros). Reunions cada dimarts.

Seguiment de casos i protocols: Equip de riscos i salut. (Coordinadora de riscos: Carme
Herencia; sots coordinador de riscos: Gabriel Torres; Secretari: Miquel Molina; Conserges:
Mercè Senar i Sara López). Reunions esporàdiques en dimecres

Seguiment per nivells: Equip de coordinació de nivells (Coordinadora pedagògica: Gemma
Gilabert, Cap d’estudis: Esteve Serra, Coordinadores de nivell: Montse Expósito, Itziar Maestre,
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Mireia Morer, Carme Barragan, Mireia Garcia, Mercè Prieto). Reunió cada divendres

17. Pla de treball del centre educatiu en confinament

En cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre es preveu el manteniment del contacte amb
la família i que l'alumnat pugui seguir fent activitats educatives.

Durant aquests període, si s’arriben a produir, s'establirà un calendari setmanal d’atenció als alumnes
on cada professor proposa un mínim d’una hora per setmana per poder resoldre dubtes, explicar
contingut, explicar tasques… Igualment, la majoria de tasques i comunicacions seran asíncrones, de
manera que el docent pot penjar tasques, explicacions o recursos a les aules virtuals i els alumnes les
van fent en el seu propi horari.

La comunicació amb els professors de matèria, així com el lliurament de les tasques proposades es
farà principalment via aula virtual (Classroom). Aquest recurs els serà útil per poder comunicar-se amb
el professorat fora de l’horari establert com a hora d'assistència virtual. Cada docent establirà
l’obligatorietat o no d'assistir a les classes proposades virtuals en funció del que s’hagi de comunicar
en les mateixes i n’informarà l’alumnat.

En cas que l’alumne/a estigui patint una situació personal concreta que l’impedeixi seguir el curs virtual
amb normalitat ho haurà de comunicar al tutor i aquest ho comunicarà a l’equip docent i coordinadora
de nivell, que establiran quina adaptació se li fa per poder seguir el curs tenint en compte la situació de
l’alumne/a.

Si cal fer exàmens online, el professor decidirà la forma de fer-ho i ho comunicarà amb antelació als
alumnes perquè n’estiguin al corrent. Es potenciarà que, quan sigui possible, aquests siguin orals. Les
famílies dels alumnes hauran de justificar la no assistència a algun examen de la manera habitual amb
comunicat al tutor/a i al professor/a de matèria.

S’adjunta en la següent taula resum les periodicitats de contacte previstos per cada etapa educativa:

ETAPA RECURSOS
PERIODICITAT DEL
CONTACTE AMB EL
GRUP

PERIODICITAT DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL AMB
L’ALUMNE/A

PERIODICITAT DE
CONTACTE AMB
LA FAMÍLIA

ESO Aula virtual
Recursos de suport
digitals
Videoconferències

Contacte sincrònic:
de 2 a 5 sessions /
setmanals per grup
Contacte asincrònic:
una activitat per
matèria o àmbit per
setmana

Contacte sincrònic:
cada 2 o 3 setmanes

Contacte
asincrònic: cada
setmana

Contacte sincrònic:
cada mes

Contacte
asincrònic: cada
dues setmanes

Batxillerat Aula virtual
Recursos de suport

Contacte sincrònic:
de 5 a 8 sessions/

Contacte sincrònic:
cada 2 o 3 setmanes

Contacte sincrònic:
cada sis setmanes.

29



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INS Matadepera

digitals
Videoconferències

setmanals per grup
Contacte asincrònic:
una o dues activitats
per matèria per
setmana

Contacte
asincrònic: cada
setmana

Contacte
asincrònic: cada
mes
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