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1. Diagnosi

L’experiència de confinament viscuda el tercer trimestre del curs 19/20, amb motiu de la 

pandèmia de COVID-19, ha portat a tota la comunitat educativa a haver de plantejar-se 

la tasca d’ensenyament-aprenentatge en una situació totalment nova.  

El centre va implementar fa 4 cursos una plataforma de gestió1, que és una eina 

fonamental per al bon funcionament de l’institut. Fins el segon trimestre del curs 19/20, 

l’ús que d’aquesta eina en feia el professorat era desigual, però ha estat una eina clau en 

la situació de confinament viscuda aquest curs. 

 Així, el ClickEdu ha estat la plataforma majoritària utilitzada pel professorat per comunicar-

se amb l’alumnat i les famílies, per proposar tasques i fer-ne el seguiment posterior, però no 

ha estat la única eina: una part del professorat ha utilitzat plataformes com el Moodle o el 

Google Classroom. 

D’una banda, el fet que la proposta de tasques fos setmanal i que les darreres setmanes 

de curs s’optés per treballar les matèries de manera més globalitzada, s’ha valorat, en 

general, de manera positiva, tant per part del professorat, com de les famílies.  

D’altra banda, però, s’han anat fent paleses diferents dificultats al llarg del període de 

confinament.  

Aquestes dificultats són:  

 en primer lloc, la manca d’autonomia d’una part de l’alumnat a l’hora de dur a terme

les tasques proposades, si no hi ha un acompanyament lectiu no presencial,

 i en segon lloc, la manca de dispositius digitals individuals d’una part de l’alumnat, ja

que, malgrat el sondeig fet a l’inici del confinament, al llarg d’aquests tres mesos, han

anat sortint casos d’alumnes amb problemes de manca de dispositius o de

connectivitat, no detectats a l’inici del confinament.

Pel que fa al professorat, s’ha fet palès també, que hi ha un percentatge significatiu de

docents del nostre centre que el seu ús d’eines digitals en les activitats diàries 

d’ensenyament-aprenentatge era bastant escàs.  

Com a proposta de millora, aquests mesos de juny i juliol l’institut ha organitzat una 

formació interna de centre per ajudar els docents a millorar la seva competència 

digital. 

Així mateix, caldrà incidir, en cas que hi hagi un nou confinament en l’acompanyament a 

l’alumnat, no només pel que fa a l’acció tutorial i de suport emocional, sinó també en 

implementar un horari amb classes telemàtiques de tots els àmbits del currículum.  

1
 Clickedu 

https://insmiquelboschijover.clickedu.eu/user.php?action=login
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2. Aspectes pedagògics generals
Tot centre educatiu ha de garantir una educació de qualitat, tot mantenint els principis 
rectors d’equitat i d’educació inclusiva, i cal que prevegi quines seran les mesures
pedagògiques a implementar en cas que es doni una situació de confinament com la viscuda 
el curs 19/20.  
També cal preveure que es poden produir confinaments parcials, i, també cal preveure la 
situació de confinament d’alumnes d’un grup classe, de tot un nivell, o fins i tot, d’alumnes 
individualment. 

Els aspectes pedagògics i organitzatius que destaquem són:

- Revisar el Pla d’acció tutorial, tot reforçant les activitats de cultura emocional per a
l’alumnat que ja estan previstes en el Pla.

- Establir estratègies, dins el marc de la tutoria individual, per tal d’acompanyar les
famílies més vulnerables.

- Reestructurar els grups classe, per reduir el nombre d’alumnes, i minimitzar-ne la
mobilitat.

- Repensar l’estona d’esbarjo, establint, si calgués, nous horaris o habilitant nous
espais, per tal de complir les mesures de protecció recomanades.

- Pel que fa a l’ensenyament-aprenentatge, el primer trimestre del curs 20/21, caldrà
preveure activitats de reforç i acompanyament del currículum del curs anterior, a
partir d’una avaluació inicial, per tal de conèixer el grau d’adquisició dels
aprenentatges del curs anterior.

- Continuar amb les activitats del Pla per l’Equilibri, que haurà d’incidir
necessàriament en hàbits saludables i educació emocional en temps de pandèmia.

- Continuar amb la digitalització del centre, començant a implementar el Pla
Mòbils.edu a 1r d’ESO.

- Fomentar la metodologia competencial i digital a través de la inclusió en les
programacions d’activitats pensades des d’entorns digitals.

- Fomentar la competència digital de l’alumnat, implementant activitats digitals en
totes les àrees del currículum.

- Organitzar formació de l’àmbit digital per al professorat, per tal de solventar les
possibles deficiències que es poguessin donar en aquest àmbit.

- 

3. Organització de grups d’alumnes i espais
3.1. Organització de grups d’alumnes

3.1.1. Criteris de configuració dels grups 
El centre s’ha organitzat en els següents grups estables: 

Els grups del curs 2020-2021 són: 

● El 1r d’ESO     3 grups estables.

● El 2n d’ESO   3 grups estables.
● El 3r d’ESO    4 grups estables.

● El 4t d’ESO    5 grups estables.

● El 1r de BTX  2 grups estables.

● El 2n de BTX 2 grups estables.
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Els criteris per configurar els grups són els següents: 

● Hem prioritzat desdoblar 3r i 4t d’ESO, que són els grups més

nombrosos a l’ESO:

3.1.1.●.✓.  3r ESO són 76 alumnes 

3.1.1.●.✓.  4t ESO 96/98 (pendents matriculació). 

● Així, es faran cinc grups a 4t d’ESO, atès que és un nivell
molt nombrós, a més, compta amb el programa de
diversificació curricular amb projecte singular (Projecte

IMPULS), i 4 a 3r.
● Atesa l’especificitat del curs 20/21, els alumnes admesos al

programa de diversificació curricular (Projecte Impuls) han de

formar un grup estable propi. Aquest fet obliga a desdoblar el 4t

d’ESO en 5 grups.

● Els grups de 1r a 3r d’ESO són heterogenis. En les dues

hores d’optatives, l’alumnat que cursa 2n idioma (Francès i

Alemany) sortirà del seu grup estable, per tal de poder cursar

aquesta optativa.

● Per fer les optatives de 4t d’ESO, s’ha establert tres itineraris,

que consten de dues matèries cadascun:

Itinerari 1   Biologia i Física i Química

  Itinerari 2   Física i Química i Tecnologia

 Itinerari 3   Llatí i Economia

La tercera matèria és de lliure elecció: Les matèries específiques que 

s’ofereixen a la tercera franja són: Filosofia, Francès, Informàtica i 

Alemany. 

L'ús de la mascareta és obligatòria per a l'alumnat de més de 12 anys, 
tal i com va establir el govern en  el Pla de retorn a les escoles del dia 
25 d'agost. 

Els grups classe a 4t d'ESO s’han format de la següent manera:

- El grup A està format per l’alumnat del projecte Impuls.

- El grup B està format per alumnat de l’itinerari 3.

(Alumnat de Religió).

- El grup C està format per alumnat de l’itinerari 2

- El grup D està format per alumnat de l’itinerari 1

- El grup E està format per alumnat de l’itinerari 3, sense

Religió.

En el cas de batxillerat, els grups classe estan agrupats per modalitat.

● El grup A inclou l’alumnat del Batxillerat cientificotecnològic i

● el grup B el social humanístic.

● Aquesta agrupació es farà tant a 1r, com a 2n.
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● En el moment de cursar les matèries de modalitat, l’alumnat es

divideix en subgrups també estables.

● Tal i com estableix el Projecte Educatiu del centre, l’atenció a la
diversitat de l’alumnat es farà de manera preferent dins de

l’aula, mesura que el curs 20/21, caldrà mantenir de manera 
encara més decidida.

3.1.2. Grups 

Grup Número 
Alumnes 

Docents PAE (personal 

d'atenció educativa) 
Espai 

Estable Altres (amb 
mesures de 
seguretat) 

Estable Temp
oral 

Estable Temporal 

1r A 23 3 
Agnès Santos 
Marga Serra 

Meritxell Tubau 

7 
català 

matemàtiques 
tecnologia 

Socials 
EF 

Naturals 
2a llengua 

1 
Vetllad

ora 

0 1r A Gimnàs 

1r B 23 2 
Agnès Santos 
Marga Serra 

7 
català 

matemàtiques 
tecnologia 

Socials 
EF 

Naturals 
2a llengua 

0 1r B Gimnàs 

1r C 23 2 
Agnès Santos 
Marga Serra 

7 
català 

matemàtiques 
tecnologia 

Socials 
EF 

Naturals 
Anglès 

2a llengua 

0 1r C Gimnàs 
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2n A 23 4 
Tecnologia 

Àngels Sanmiquel 
Dolors Vila 

Música 

6 
català 

castellà 
matemàtiques 

Naturals 
Anglès 

2a llengua 

0 0 2n A Gimnàs 

2n B 23 3 
Tecnologia 

Àngels Sanmiquel 
Dolors Vila 

Música 

6 
català 

castellà 
matemàtiques 

Naturals 
Anglès 

2a llengua 

0 0 2n B Gimnàs 

2n C 23 3 
Tecnologia 

Àngels Sanmiquel 
Dolors Vila 

Música 

6 
català 

castellà 
matemàtiques 

Naturals 
Anglès 

2a llengua 

0 0 2n C Gimnàs 

3r A 19 2 
Gemma Ribera 

EF 

7 
català 

castellà 
matemàtiques 

Biologia 
Música 
Anglès 

2a llengua 

3r A Gimnàs 

3r B 19 2 
Gemma Ribera 

EF 

7 
català 

castellà 
matemàtiques 

Biologia 
Música 
Anglès 

2a llengua 

3r B Gimnàs 

3r C 19 3 
Matemàtiques 
Gemma Ribera 

EF 

6 
català 

castellà 
matemàtiques 

Biologia 
Música 
Anglès 

2a llengua 

3r C Gimnàs 

3r D 19 3 
Matemàtiques 
Gemma Ribera 

6 
català 

castellà 

3r D 
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EF matemàtiques 
Biologia 
Música 
Anglès 

2a llengua 

4t A 15 2 
Imma Núñez 
Sergi Cinca 

5 
Naturals 

Matemàtiques 
anglès 

àmbit lingüístic 
VP 

4t A Gimnàs 

4t B 15 4 
Sílvia Solé 

Assumpta Suñé 
Montse Jordà 
Sergi Cinca 

6 
castellà 

matemàtiques 
2a llengua 
Filosofia 

Llatí 
economia 

4t B Gimnàs 

4t C 23 4 
Sílvia Solé 
Iker Gómez 

Montse Jordà 
Sergi Cinca 

6 
castellà 

matemàtiques 
2a llengua 
Filosofia 

FQ 
economia 

4t C Gimnàs 

4t D 25 4 
Sílvia Solé 

Assumpta Suñé 
Montse Jordà 
Sergi Cinca 

6 
castellà 

matemàtiques 
2a llengua 
Filosofia 

FQ 
economia 

4t D Gimnàs 

4T E 15 4 
Sílvia Solé 

Assumpta Suñé 
Montse Jordà 
Sergi Cinca 

6 
castellà 

matemàtiques 
2a llengua 
Filosofia 

Llatí 
economia 

4t E Gimnàs 

1r 
BTX 

A 

25 1 
Teresa Rodoreda 

11 
català 

castellà 
anglès 
filosofia 

matemàtiques 
biologia 

tec. industrial 
ctma 

1r BATA Gimnàs 
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física 
dt 

electrotècnia 
2a llengua 

1r 
BTX 

B 

23 1 
Rosa Riera 

9 
català 

castellà 
anglès 
filosofia 

matemàtiques 
ccss 

economia 
eco emp 

lit universal 
2a llengua 

1r BATB Gimnàs 

2n 
BTX 

A 

32 2 
Joan Carles 

Garcia 
José A. Ortiz 

10 
català 

castellà 
anglès 
història 

matemàtiques 
biologia 
física 
ctma 

química 
dt 

2n BATA 

2n 
BTX 

B 

19 2 
José Jiménez 
José A. Ortiz 

8 
català 
anglès 
història 

matem ccsss 
eco emp 
geografia 

hª art 
lite catalana 

2n BATB 

A les matèries optatives es barrejaran alumnes de diferents grups estables, a 1r, 2n i 3r 
d'ESO. A 4t d'ESO s'ha optat per respectar la tria de l'alumnat, això fa que es puguin 
mantenir els grups estables en 2 de les tres franges d'optatives.

Matèria Grups estables Docent Nombre 
d’hores 
setmanals 

Observacions 

1r ESO: 2a 
llengua FR/ALE 

1rA, 1rB, 1rC Alba 
Camprodon / 
Rosa Maria 
Galiano 

2 
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2n ESO: 2a 
llengua FR/ALE 

2nA, 2nB, 2nC Alba 
Camprodon / 
Rosa Maria 
Galiano 

2 

3r ESO: 2a 
llengua FR/ALE 

3rA, 3rB, 3rC, 3rD Alba 
Camprodon / 
Rosa Maria 
Galiano 

2 

4t ESO: 2a 
llengua FR/ALE 

4tB, 4tC, 4tD, 4tE Alba 
Camprodon / 
Rosa Maria 
Galiano 

3 

Franja Optativa 2 
de 4t d’ESO 

4t d’ESO B, C, D Professorat 
optatives 

3 

Optativa 3 de 4t 
d’ESO 

4t d’ESO B, C, D, 
E 

Professorat 
optatives 

3 
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3.2. Organització d’espais 
Els espais del centre (aules i espais específics) s’han estructurat per garantir que els grups 

classe tinguin l’espai suficient que pugui garantir distàncies, si és necessari, i que els grups 

classe tinguin els mínims canvis d’espai possibles. 

D’aquesta manera, hem concentrat el primer cicle de l’ESO a la primera planta de l’edifici,

on disposarà d’un lavabo propi i exclusiu; el mateix es farà amb el segon cicle de l’ESO a la

segona planta. Pel que fa a Batxillerat: 1r de BTX s’ubica en dues aules de la primera

planta amb un lavabo propi i al costat dels laboratoris. 2BTX s’ubica als mòduls prefabricats 

amb lavabo propi. 

Ubicació de les entrades al centre (3) 
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Ubicació grups 1BTX 
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Ubicació grups 1r cicle ESO 

Ubicació grups 2n cicle ESO 
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3.3. Organització professorat 
3.3.1. Reunions 

● En la mesura que es pugui, les reunions es faran presencials el

centre, segons normativa.

● Es faran telemàtiques les reunions que així ho requereixin per

número de participants i tipologia, segons normativa.

Òrgans Tipus Format de la reunió Temporització 

Equip directiu Planificació i 
coordinació 

Presencial 3 per setmana 

Claustre Coordinació Telemàticament 1 per trimestre 

Consell escolar Coordinació Telemàticament 1 per trimestre 

Caps de departaments Coordinació Telemàticament Quinzenalment 

Departament Planificació i 
coordinació 

Presencial setmanal 

Reunions de 
coordinadors 

Coordinació Presencial setmanal 

Equips docents 
d’ESO 

Planificació i 
coordinació 

Telemàticàment setmanal 

Equip docents de BAT Planificació i 
coordinació 

Telemàticament mensual 

EAP Coordinació Presencialment Quinzenalment 

Comissió de 
convivència 

Coordinació Presencialment setmanal 

Comissió de TDR Coordinació Telemàticament mensual 

Projecte GEP2 Planificació i 
coordinació 

Telemàticament setmanal 

Projecte Mòbils.edu Planificació i 
coordinació 

Telemàticament setmanal 

Comissió TAC Planificació i 
coordinació 

Telemàticament Quinzenalment 

Projecte Convivència Planificació i 
redacció 

Telemàticament setmanal 
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4. Organització i gestió d’entrades, sortides,
esbarjo i activitats complementàries.
4.1. Organització d’entrades i sortides 

El centre disposa de tres entrades i tres escales. 

El centre disposa2 de dos lavabos per planta a la zona de les aules, un al gimnàs i un 

més a la zona de l’edifici antic (espais Laboratoris i aules 1r batxillerat) 

- Alumnat que ocupa la segona planta tenen assignat els lavabos de la segona

planta (WC2)

- Alumnat que ocupa la primera planta de l’ala d’aules tenen assignat els de la

primera planta (WC1)

- Alumnat que ocupa l’espai de l’edifici antic tenen assignat els de la planta

laboratoris i aules 1r batxillerat (WC0)

4.1.1. Horari entrades i sortides 

Hora 
entrada 

Hora 
sortida 

Entrada Escala Pisos WC 

1r ESO 7:45 * 14:35 * 2 
c/Montserrat 

Accés 
alumnes 

1a 
planta 

Planta 1 
WC1 

2n ESO 7:45 * 14:35 * 3 
 c/Serra del Cadí 

Emergèn
cia 

1a 
planta 

Planta 1 
WC1 

3r ESO 7:45 * 14:35 * 2 
c/Montserrat 

Accés 
alumnes 

2a 
planta 

Planta 2 
WC2 

4t ESO 7:45 * 14:35 * 3 
 c/Serra del Cadí 

Emergèn
cia 

2a 
planta 

Planta 2 
WC2 

1r BAT 7:45 * 14:35 * 1 
c/Arquitecte Gaudí Edifici vell 

2a 
planta 

Planta 1 
(edifici 
antic) 
WC0 

2n BAT 7:45 * 14:35 * 3 
 c/Serra del Cadí 

Aules 
prefabric

ades 

Mòduls 
prefabri

cats 

2
 Veure plànols, punt 3.2 organització d’espais 
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ENTRADA: 
L’alumnat entrarà al centre de forma esglaonada, per cursos, segons arribi el

transport escolar: 

- 7:45 l’alumnat d’Avinyó (Transport escolar + Línia regular).

- 7:50 l’alumnat de Santa Maria d’Oló i Monistrol de Calders

- 7:55 l’alumnat de Calders

- L’alumnat d’Artés entrarà esglaonadament entre les 7:45 i les 8::00.

SORTIDA: 
● L’alumnat sortirà del centre de forma esglaonada. S’establirà un torn de

sortida esglaonat, de manera que, amb periodicitat setmanal l'alumnat de 1r i

3r una setmana, i l’alumnat de 2n i 4t la setmana següent, surtin a les 14:30

de l’aula.

● L’hora de sortida de l’alumnat de Batxillerat serà sempre a les 14:35.

● Les entrades i sortides del centre dels diferents grups seran sempre pels

mateixos accessos d’entrada, indicats en la taula anterior.

● En sortir del centre l’alumnat transportat ha de pujar directament a l’autocar.

En cas que l’autocar no hagi arribat, s’hauran d’esperar mantenint la distància

de seguretat i amb la mascareta.

4.2. Organització del transport 
 El centre disposa de 4 línies de transport gestionades pel Consell Comarcal, que són: 

- Avinyó

- Calders

- Monistrol de Calders

- Santa Maria d’Oló

Hi ha alumnat de d’ESO i Batxillerat d’Avinyó que és usuari de la línia regular 

d’autobusos. 

4.3. Organització d’esbarjo 
El centre disposa d’una única zona d’esbarjo, clarament insuficient per a tot l’alumnat 

del centre, per aquest motiu l’alumnat de 3r, 4t d’ESO i Batxillerat podran sortir del 

recinte de l’institut durant el temps d’esbarjo, si el Consell Escolar i les seves famílies 

en donen l’autorització. 

Hi ha dues franges d’esbarjo en el marc horari del centre: 

● 10:00 - 10:20

● 12: 20 - 12:35

Se sol·licitarà a l’Ajuntament d’Artés, que s’habiliti l’espai de davant l’escola bressol, 

com a lloc d’esbarjo per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, i caldrà sempre un professor 

de guàrdia. 

L'alumnat esmorzarà abans de l'inici del primer pati a la seva aula. 
A l’hora de sortir al pati, l’alumnat serà acompanyat pel professor que en 

aquell moment tingui classe amb ells. (2a i 4a hora).  
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Grups Hora Espai 

1r ESO 10:00 
10:20 

Pati del centre 

12:20 
12:35

2n ESO 10:00 
10:20 

Pati del centre 

12:20 
12:35

3r ESO 10:00 
10:20 

espai fora del centre 

12:20 
12:35

4t ESO 10:00 
10:20 

espai fora del centre 

12:20 
12:35

1r BAT 10:00 
10:20 

espai fora del centre 

12:20 
12:35

2n BAT 10:00 
10:20 

espai fora del centre 

12:20 
12:35

Per tal de disminuïr riscos a l'hora d'esbarjo es demanarà a les famílies que l'alumnat porti 
l'esmorzar de casa.
Continua havent-hi servei de cantina. L'alumnat que hi vagi a comprar, haurà d'entrar-hi de dos 
en dos, i a l'hora de menjar, caldrà que mantigui la distància de seguretat amb els seus 
companys (1,5 metres).
Amb periodicitat setmanal dos nivells d'alumnes (1r i 3r o bé 2n i 4t) sortiran a les 12:15 al 
pati, mentre la resta ho faran a les 12:20.
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4.4. Organització de les activitats complementàries 
Pel que fa les sortides:

● Es podran realitzar sortides en grups estables.

● Aquests grup no es podran barrejar amb centres d’altres localitats.

● Es planificaran i tancaran totes les sortides el mes de setembre tenint en

compte les particularitat d’aquest curs.

● Caldrà observar l’evolució de la pandèmia, per valorar si serà possible el 
viatge de final de curs a 4t d’ESO i altres intercanvis i sortides de més d’un dia.

5. Relació amb la comunitat educativa i entorn

La comunicació amb les famílies serà telemàtica. 

Es farà ús de la web del centre i del programa de gestió i comunicació Clickedu. 

Es planificaran les reunions d’inici de curs per fer-les a través de videoconferència. Es 

portaran a terme, amb preferència, la setmana del 14 de setembre (ESO).

D’altra banda, els tutors contactaran de manera telefònica o per videoconferència amb les 

famílies que no puguin ser presents a les reunions d’inici de curs. 

Tots els tutors i professors tindran informada la seva adreça de correu electrònic corporatiu 

(xtec) per tal que les famílies puguin contactar directament. 

El centre comunicarà, de manera immediata, via correu electrònic –o si és necessari, via 

SMS- de qualsevol incidència particular. 

6. Pla d’actuació en cas de detectar un possible
cas de  COVID-19
6.1. Detecció 

 Per part de l’institut: 

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

COVID-19 al centre  

● Se'l portarà a un espai separat d'ús individual (aula COVID-19), i se li donarà

una mascareta nova (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la

persona que quedi al seu càrrec).

● Se li proporcionarà una mascareta quirúrgica, tant a l’alumne/-a que ha mostrat

símptomes, com a la persona que queda al seu càrrec.

● Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne/a. En cas de

presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061.
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● El centre informarà del cas al CAP, a través del correu electrònic, encriptant el

nom de l’alumne/a.

● El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació de la Catalunya central

per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

● El departament de Salut és el responsable d’informar, en cas que hi hagi un

positiu, i d’aïllar-lo, si escau.

Per part de la família: 

● Cal que s’adreci al CAP d’Artés per tal que en faci la valoració.

● En cas que es decideixi fer PCR, caldrà l’aïllament de l’infant o l’adolescent i la

família, fins a saber-ne els resultats.

● Si es confirma el cas, el departament de Salut és el responsable d’informar, en

cas que hi hagi un positiu, i d’aïllar-lo, si escau.

6.2. Actuació 
La decisió, en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu, 

serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Els 

elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o 

total del centre seran els següents: 

Tipologies Afectats Accions a plantejar 

Confinament 

parcial de 

grup estable 

Cas positiu en un o 

més membres d’un 

grup classe  

La quarantena de tot el grup de 

convivència, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos. Per tant, 

interrupció de l’activitat lectiva presencial 

per a aquest grup. 

Confinament 

parcial de 

nivell 

Cas positiu en dos 

membres d’un 

mateix nivell 

La quarantena dels grups de nivell, durant 

14 dies després del darrer contacte amb el 

cas, amb vigilància d’aparició de nous 

casos. Per tant, interrupció de l’activitat 

lectiva presencial en l’espai afectat, també 

durant 14 dies. 

Confinament 

total o gairebé 

total 

Cas positiu en dos 

o més membres de 

diferents nivells  

La quarantena dels grups de convivència 

afectats, durant 14 dies després del darrer 

contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos. A més, és podria 

plantejar la interrupció de l’activitat 

presencial del centre educatiu, també 

durant 14 dies. 
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7. Organització en cas de confinament parcial o
tancament del centre.
7.1. Protocol confinament 

7.1.1. Organització general 
● L’eina de comunicació acadèmica amb els alumnes, famílies i

professorat serà la plataforma digital CLICKEDU i la pàgina web del
centre.

● La comunicació personal entre els alumnes i els professors es farà a
través del correu electrònic.

● La comunicació entre les famílies i els professors es farà a través del
correu electrònic, telèfon, o videotrucades.

7.1.2. Organització acadèmica alumnes 

● Les famílies rebran setmanalment una graella amb les tasques
assignades a cada grup.

● Hi haurà activitats lectives diàries. Hi haurà com a mínim una
classe setmanal de cada matèria, de les àrees del currículum
que tenen una càrrega lectiva de 2 hores.

7.1.3. Seguiment personal alumnes 

● El professorat introduirà a la plataforma ClickEdu  el seguiment
de cada alumne en la seva matèria.

● Hi haurà una tutoria setmanal de grup per videoconferència.
● El tutor individual farà el seguiment del seu alumnat amb una

periodicitat quinzenal.

7.1.4. Organització professorat 
● Hi haurà reunions telemàtiques  de nivell cada setmana.
● També es programaran reunions de departament didàctic i de

coordinació amb periodicitat, com a mínim, quinzenal.
● L’equip directiu es reunirà tres cops per setmana per fer un

seguiment de la situació de confinament.
● La comunicació amb el professorat es farà via Hangout o per correu

electrònic.

7.2. Protocol tancament parcial 
En el cas del tancament parcial es procedirà de la següent manera: 

Confinament d’un grup estable 

Grup Situació Treball Horari 

Grup classe Confinats a casa 14 dies Treball telemàtic 
segons protocol 
de confinament  

Classes virtuals 
segons horari 

Professors del Confinats a casa 14 dies Treball telemàtic Classes virtuals 
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grup estable 
confinats 

segons protocol 
de confinament 

segons horari 

Resta de grups Classe a l'institut amb 
professors de guàrdia 

Treball telemàtic 
a l’aula amb els 
professors que 
estiguin confinats 
a casa 

Segons horari 

7.3. Protocol tancament del centre 

    És l’administració educativa, d’acord amb el Procicat qui decideix el tancament total del 

centre.  

En cas que hi hagi un tancament total, l’alumnat seguirà el curs de manera telemàtica amb 

l’activitat lectiva establerta en aquest mateix pla. (Mínim 3 hores diàries).  

El professorat impartirà docència de les seves matèries i farà el seguiment de l’alumnat del 

qual és tutor també de manera telemàtica.  

8. Pla de ventilació, neteja i desinfecció
8.1. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció

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

quan siguin utilitzats per diversos grups estables. També la neteja de l’espai del 

menjador, en cas que es facin torns. També hi haurà la periodicitat de la neteja dels 

espais compartits, així com la dels lavabos. 

A partir del document de Salut i la llista de comprovació de l’annex 2 del Pla 

d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, el 

centre ha de contactar amb la seva empresa de neteja a qui li ha de facilitar la 

documentació i establir les noves necessitats, procurant reordenar el servei de neteja 

per evitar el màxim sobre costos. A partir d’aquí l’empresa de neteja presentarà el 

nou pla de neteja que la direcció del centre ha de validar. En el cas de les escoles on 

la competència de la contractació de la neteja correspon a l’ajuntament, aquest pla 

l’ha de definir l’ajuntament i fer-lo arribar al centre per tal que l’incorpori al pla 

d’organització. 

El Departament està elaborant3 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. 

3
 La data de versió final del nostre Pla d’Obertura és: 22 de juliol de 2020 

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
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En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre 

portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de 

contagi per la covid-19, es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un 

espai que no és el del seu grup estable (cas d’un laboratori, per exemple), aquest 

col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar 

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

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

Mesures de prevenció personal 
● Es faran grups estables amb una organització de l’espai de l’aula que

asseguri una distància interpersonal mínima d’1 metre.

Higiene de mans 
● Els alumnes es netejaran gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida del 

centre. Es proposa que el rentat de mans es faci cada hora de 
classe. Cada aula disposarà de gel hidroalcohòlic. 

● Els alumnes es rentaran les mans amb sabó:

○ Abans i després dels àpats,

○ Abans i després d’anar al WC

■ Punts de gel hidroalcohòlic:

● Consergeria

● Aules
Ús de mascareta 

● Obligatòria a tot l’institut, fins i tot dins el grup estable
● Els membres de la comunitat educativa no es podran treure la

mascareta en cap moment, dins el recinte de l'institut.

Requisits d’accés al centre 
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre

infecciós .

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

● En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de

contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta

–amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–,

les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa

presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa,

es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:

○ ▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o

dispositius de suport respiratori.

○ ▪ Malalties cardíaques greus.
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○ ▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple

aquells infants que requereixen tractaments

immunosupressors). ▪ Diabetis mal controlada.

○ ▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o

greus.

Control de símptomes 
● Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se

responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs,

signaran una declaració responsable a través de la qual:

● Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia

amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures

que puguin ser necessàries en cada moment.

● Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en

cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi

presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als

responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures

oportunes.

8.2. Neteja, desinfecció i ventilació 
Pautes de ventilació 
● És necessari ventilar 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. Totes les aules han de poder ser 
adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes 
durant les classes. Es proposa que totes les aules es ventilin en acabar cada 
classe, per un espai de 5'.

Pautes generals de neteja i desinfecció 
● La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una 

periodicitat almenys diària.

● Es reforçarà la neteja i desinfecció dels espais en funció de la intensitat d´ús.

● Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú, 
especialment les que comparteixen més d’un grup estable, i amb més 
contacte amb les mans, com el poms i manetes de les portes i finestres, 
armaris, les baranes de les escales, timbres, interruptors, teclats, pantalles 
ordinadors, ratolins, sobre taula, recolza braços, polsador ascensor, aixetes, 
etc.

Les taules de les aules que utilitzen grups no estables s’han de netejar i 
desinfectar després de les activitats. Ho faran el mateix alumnat i professorat 
no estable. Es netejaran taules, cadires en acabar cada hora de classe.

●

Artés, 26 d'agost de 2020




