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1. Introducció (diagnosi)
Tot i que l’evolució de les dades epidemiològiques i la campanya de vacunació obren un
escenari de millora per al curs 2021-2022, la continuïtat de la situació de crisi sanitària
demana continuar aplicant algunes de les mesures que es van establir per a l’organització
del curs 2020-2021.
L’oferta formativa de l’institut consta d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà i
grau superior i PFI. Estem parlant d’uns 1200 alumnes i 120 professors i PAS,
aproximadament.
A l’institut hi ha dues portes d’entrada (o de sortida), la principal i la de l’aparcament, que
possibiliten un esglaonament més natural de l’accés dels alumnes i tres edificis (A, B i C) en
què es situaran les diferents etapes educatives. Per accedir i sortir dels tres edificis es
poden establir tres rutes per tal que els alumnes no coincideixin. L’institut també consta de
tres zones diferenciades d’esbarjo que permeten separar els alumnes d’ESO a l’hora del
pati.
A partir del mes d’octubre de 2021 han de començar les obres per al nou edifici de CCFF.
Això pot comportar canvis a les rutes d’accés al centre.

2. Organització pedagògica. Presencialitat.
Situació de pandèmia amb presencialitat dels alumnes de secundària, batxillerat i
CCFF.

Els alumnes d’ESO, Batxillerat i CCFF assistiran al centre dins l’horari establert, adequat a
les circumstàncies i formant part d’un grup estable.
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2.1. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

A l'entrada al centre els grups classe ESO es dirigiran a la seva aula, que ja estarà oberta. A
l’entrar a l’aula s’aplicaran gel hidroalcohòlic i rentaran la seva taula amb solució detergent
i paper.
Els alumnes de Batxillerat i CCFF segueixen el mateix protocol anterior.
Les rutes i els horaris d’entrada i sortida seran diferents en funció del nivell i l'especialitat.

Accés Grup Matí/
tarda

Horari entrada EDIFICI/
escala

Horari sortida EDIFICI/
escala

Grups Hores Grups Hores

Porta
principal

ESO Matí

RUTA
BLAVA

1r 8:00 A/a 1r 14:30 A/b

2n 8:00 A/a 2n 14:30 A/b

3r 8:10 A/a 3r 14:40 A/b

4t 8:10 A/a 4t 14:40 A/b
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Porta
aparcament

Batxillerat

RUTA
VERMELLA

1r 8:00 A/a 1r 14:30 A/b

2n 8:10 A/a 2n 14:40 A/b

Batxillerat
artístic

1r 8:00 B 1r 14:30 B/b

2n 8:10 B 2n 14:40 B/b

Porta
aparcament

CCFF

RUTA
GROGA

FP bàsica
1EE10/2EE

10
QU20

IM10/FM20/
TMAO

1TM10/2T
M10

TM20

8:00
8:00
8:00
8:00
8:10
8:10
8:10
8:10
8:10

B
B/b
A/a
B/b
A/a
C

B/b
C

14:40

A/b

A/b

B/b

Porta
principal

PFI Tarda

RUTA
GROGA

discontínua
-----------------

15:00 C 21:00 C

CCFFGM
1SM20
2SM20

15:00 A/a 21:00 A/b

2IM10/2
FM20

1TM10,2T
M20

2QU20

16:00 A/a
B/b
C
C

A/a

22:00 A/b

A/b

Porta
aparcament

CCFFGS 1IMCO/2IM
CO

1EEBO
2EEBO
1QUA0
2QUAO
1FMBO
1FMCO

2FMBO/CO

16:10 A/a

A/a
B/b
A/a
A/a
C

B/b
B/b

22:00 A/b

A/b
B/b
A/b
A/b
C

B/b
B/b

2.2. Distribució d’espais
2.2.1. Pati

Grups Hores Zona

ESO 1r 10:00-10:20/12:20-12:40 Falca

2n 10:00-10:20/12:20-12:40 Ping-pong+voleibol

3r 10:00-10:20/12:20-12:40 Zona esportiva

4t 10:00-10:20/12:20-12:40 Davant teatre

5



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut de Mollet del Vallès

PLA D’ACTUACIÓ DEL CENTRE

CURS 2021-2022

Batxillerat 1r 11:00-11:40 Fora l’institut. Surten de
l’institut per la porta principal i
tornen a entrar-hi per la
mateixa.

2n 11:00-11:40

FP bàsica 1r 10:30-11:00 Zona esportiva

CCFF 1EE10/2EE10
QU20

11:00-11:40 Fora l’institut. Surten de
l’institut per la porta
d’aparcament i tornen a
entrar-hi per la mateixa.
.

IM10/FM20/TMAO 11:00-11:40

1TM10/2TM10
TM20

11:00-11:40

2.2.2. Gimnàs
En la mesura que la climatologia ho permeti totes les hores d’educació física es faran a
l’aire lliure, en els diferents patis i zones que l’institut té per aquest propòsit. Si s’ha
d'utilitzar el gimnàs sempre es respectarà la distància de seguretat i, per tant, es
proposaran activitats en què això sigui possible.

2.2.3. Lavabos
Estaran sempre oberts. Tindran sabó perquè els alumnes puguin rentar-se les mans i paper
per poder-se-les assecar. En els patis el professorat de guàrdia haurà de vigilar que els
alumnes entrin per torns al lavabo i que es rentin les mans abans i després de sortir-ne.

2.2.4. Vestuaris
Només s’utilitzaran per l’ús dels lavabos.

2.3. Fluxos de circulació
2.3.1. Escales

Edifici A Escala a: pujar (estarà indicat
el sentit de cada escala).

Escala b: baixar

Edifici B Es marcaran els fluxos d’anada i tornada, perquè només hi ha
una escala.

Tothom pujarà i baixarà per la seva dreta.

Edifici C Es marcaran els fluxos d’anada i tornada.

Els circuits d'entrada i sortida quedarà marcats i senyalitzats.
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2.3.2. Passadissos
Per mitjà d’una separació al terra dels passadissos (cinta adhesiva, indicadors gràfics, etc.)
s’establirà un circuit d’anada i de tornada a tots els passadissos de l’institut. Els
passadissos romandran buits d’elements mobiliaris.

2.4. Mesures de protecció
Les mesures de protecció fan referència a totes les persones que comparteixen un espai,
per tant, ens referim als docents i alumnes.

2.4.1. Ventilació
Abans de l’entrada i la sortida dels alumnes es ventilaran les classes. Durant el temps lectiu
es mantindrà la ventilació. També es farà el mateix a cada departament, en el gimnàs i en
el teatre.
En els tallers que no disposin de finestres s´haurà de maximitzar el cabal d'aire obrint les
portes. Caldrà assegurar aquesta ventilació si hi ha canvi de grup dintre d'una franja
horària de matí i/o tarda per exemple en el temps d'esbarjo.
De manera general, s’haurà de garantir la ventilació entre classe i classe.

2.4.2. Distanciament físic
La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure,
s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2
per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte
proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables que hem dissenyat.

2.4.3. Mascareta
Cada alumne/a portarà la seva mascareta quirúrgica i una altra de recanvi. Està prohibit
accedir al centre sense mascareta. Alumnes i personal han d’utilitzar la mascareta en tots
els espais del centre.

2.4.4. Higiene de mans
Tot l’alumnat ha de realitzar i mantenir una higiene de mans acurada durant l’horari lectiu,
sobretot a l’inici i la fi de les classes i a la tornada del pati.
Cada classe tindrà una ampolla de gel hidroalcohòlic.
Cada alumne/a ha de portar una ampolla de gel hidroalcohòlic amb independència de les
que tingui el centre.
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2.4.5. Desinfecció d’espais
Les taules seran netejades per cada alumne/a a l’inici de l’horari lectiu i a la fi d’aquest.
En els laboratoris i tallers s’establiran també els protocols de neteja en funció de la
naturalesa dels materials utilitzats, cada departament ho definirà. Serà obligatori la
utilització de guants en els tallers.
Els teclats i ratolins dels ordinadors es netejaran amb alcohol propílic del 70 després del
seu ús per cada alumne/a.
Les fotocopiadores quedaran restinguides només al personal de consergeria. El
professorat no podrà fer-ne ús. En cas d´utilització caldrà assegurar la neteja dels botons.
Tot el paper contaminat o EPI’s que es generin seran dipositats en la paperera de l’aula o
taller i s’haurà de tancar de bossa i llançar en abandonar l’aula.
Cada professor/a serà responsable de la neteja de la seva taula, la pissarra, els poms i els
interruptors a l’inici i a la fi de l’horari del grup estable.

2.5. Material escolar
Sempre que sigui possible el material serà d’ús individual.
A les aules d’informàtica el teclat es protegirà amb plàstic transparent, el qual es netejarà
abans i després de cada ús amb alcohol propílic, així com el ratolí. El plàstic es renovarà
diàriament.

2.6. Extraescolars
Es duran a terme les extraescolars previstes en la programació general anual, sempre
caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui
preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. Sempre
seran grups estables de participants. Es duran a terme les activitats previstes si és possible
a causa de la crisi sanitària.

2.7. Sortides i colònies
En la mesura que ho permeti la crisi sanitària actual es duran a terme les activitats
previstes en la programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les
adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. En el cas de
les sortides sempre es portarà mascareta. En el cas de les colònies es mantindran els grups
estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i
higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc.
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2.8. Acollida
Els alumnes que s’incorporen després de l’inici de curs se’ls assignarà un grup estable en
relació al seu nivell educatiu. Per als alumnes NISE es trucarà a l’IME per recollir informació
sobre l’alumne/a i per saber si han de passar o no un període de confinament o si s’ha
d'establir un protocol concret. En el seu cas se’ls assignarà l’aula d’acollida.

2.9. Pla d’actuació en cas de detectar un cas de
COVID-19 en el centre

Espai aïllament Persona responsable
de custodiar

l’alumne/a fins que el
vinguin a buscar

Persona responsable
de trucar a la família

Persona responsable
de comunicar el cas
als serveis territorials

A-026 (AMPA) Un membre de l’equip
directiu.

Tutor/a o un membre
de l’equip directiu.

Un membre de l’equip
directiu.

Si un/a alumne/a presenta símptomes se'l portarà a la sala de l’AMPA. Es contactarà amb
la seva família en cas de ser menor d'edat i amb el seu centre de salut per comunicar el cas.
Si es tracta de personal del centre,aquests a nivell personal hauran de posar-se en contacte
amb el seu cap de referència.
Se seguirà sempre el protocol establert pel departament de Salut.
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