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1.INTRODUCCIÓ 
En els apartats d’aquest pla es despleguen totes les accions i mesures que l’Institut Esteve 

Albert ha pres per fer una proposta d’obertura que segueixi totes les instruccions rebudes 

per part del Departament d’Educació i adaptat a la singularitat del centre. 

Aquest pla s’ha confeccionat seguint els documents que el departament d’educació ens ha 

proporcionat: 

● Pla d’Actuació per al curs 20-21  per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

per Covid-19. 

● Instruccions per al curs 20-21 dels centres educatius de Catalunya. 

● Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 20-21. 

● Gestió de casos Covid-19 als centres educatius. 

● Document “El retorn a les aules” creat pel CRETDIC. 

Aquest  pla contempla diferents àmbits d’actuació: organització de centre, alumnat, 

personal del centre, espais i grups, serveis complementaris, material escolar, organització 

pedagògica, mesures de protecció i prevenció i el pla d’obertura de centre educatiu.  

Aquesta planificació s’estableix com una base per afrontar la situació i unificar criteris 

organitzatius, de funcionament i sobretot sanitaris i es complimenta amb les instruccions de 

l’annex de les NOFC del centre referides a les mesures preses a causa del Covid-19. 

Degut a la mala evolució de la pandèmia durant els mesos d’estiu, hem cregut oportú i 

sempre amb el vistiplau del Consell Escolar, baixar les ràtios el màxim possible en detriment 

de la pèrdua de desdoblaments. 
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2.CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 
 

2.1 DIAGNOSI 

Durant el període de confinament, el centre ha vetllat per proporcionar a l’alumnat: 

● El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.  

Des de l’institut hi ha hagut un lliurament de tasques setmanals  (de 1r d’ESO a 1r de 

batxillerat) actualitzades a la pàgina web per nivells educatius. S’han utilitzat les 

plataformes google classroom i moodle. Algunes matèries han impartit classes en línia 

L’eina utilitzada ha estat el google meet. 

A 2n de batxillerat l’opció de classe en línia ha estat la majoritària per tal de poder 

acabar temaris i el professorat ha fet un seguiment molt personalitzat dea les tasques 

acadèmiques de l’alumnat. 

● L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. S’ha materialitzat fent les 

tutories en línia fins a final de curs. 

La diagnosi del centre es resumeix en el següent quadre facilitat pel departament 

d’Educació: 

 

 
 

A l’ESO, el percentatge d’alumnat amb dificultats de connexió i amb manca d’equips es situa 

entorn al 3% en les 2 indicadors. Quant al batxillerat, la manca de dispositius queda en un 

4% i les dificultats de connexió en un 3% d’alumnat. 

Els alumnes desconnectats a l’ESO es situen en un 2,8% i a batxillerat  un 1%. 
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El grau de seguiment de les tasques per part de l’alumnat es fixa en un 3,6 de 5 a l’ESO i d’un 

4,75/5 a batxillerat. El balanç que en fem és força positiu tan en dotació com en seguiment 

de les tasques.  

Les famílies també han opinat respecte la gestió del confinament: 

 

 
L’opinió de l’alumnat és la següent:  

 
 

Fem un balanç positiu de la percepció tant del pares com de l’alumnat de la gestió del 

confinament  com de l’acompanyament del tutors/es. 

 

2.2.ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Els grups-classe es defineixen tal com està indicat a les NOFC, és a dir garantint els criteris 

d’heterogeneïtat i inclusió. 

A 4t d’ESO, per tal d’afavorir les màximes hores de permanència a l’aula i per evitar 

desplaçaments, s’han creat uns itineraris d’optatives que seguirà tot el grup-classe. 

Al batxillerat, els grups estables es distribuiran a l’hora de fer les matèries de modalitat.  

 
 
 
 



 Pla d’organització Institut Esteve Albert. Setembre 2020 

 

5 

CURS NIVELL 
GRUP 

NOMBRE 
ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES DOCENTS* 
AMB MESURES 
SEGURETAT 

PERSONAL ATENCIÓ EDUCATIVA 
AMB MESURES SEGURETAT 

ESPAI ESTABLE 

1r ESO A 23 0 11 
 

Aula 1A 
1r ESO B 18 0 11 

 

Aula 1B 
1r ESO C 18 0 10 

 

Aula 1C 
1r ESO D 19 0 11 

 

Aula 1D 
1r ESO E 19 0 10 

 

Aula 1E 
2n ESO A 23 0 10 

 

Aula 2A 
2n ESO B 17 0 9 1 vetlladora Aula 2B 
2n ESO C 17 0 9 1 vetlladora Aula 2C 
2n ESO D 18 0 9 1 vetlladora Aula 2D 
2n ESO E 25 0 9 

 

Aula 2E 
3r ESO A 19 0 11 

 

Aula 3A 
3r ESO B 23 0 9 1 vetlladora Aula 3B 
3r ESO C 22 0 10 

 

Aula 3C 
3r ESO D 23 0 9 

 

Aula 3D 
3r ESO E 22 0 11 

 

Aula 3E 
4t ESO A 22 0 10 

 

Aula 4tA 
4t ESO B 26 0 10 

 

Aula 4tB 
4t ESO C 24 0 10 

 

Aula 4tC 
4t ESO D 25 0 9 1 vetlladora 1 CREDA Aula 4tD 
1r BAT G 25 0 12 

 

Aula 1r  BAT G 
1r BAT H 24 0 11 

 

Aula 1r  BAT H 
1r BAT I 23 0 10 

 

Aula 1r BAT  I 
2n BAT G 17 0 11 

 

Aula 2n BAT  G 
2n BAT H 20 0 9 

 

Aula 2n BAT H 
2n BAt I 21 0 9 

 

Aula 2n BAT I 
 
*Per tal de reduir la mobilitat dels grups estables dins l’institut , s’ha optat per la mobilitat del professorat que haurà de complir amb les 

mesures de seguretat. 

Planta 0:  biblioteca i aula d’informàtica convertides en aules regulars 

Planta + 1: laboratori 1 convertit en aula IOC i aula VIP convertida aula regular 

Planta -1: taller 2 i aula de música reconvertides en aula regular. Gimnàs reconvertit en arts 

Subgrups:  
ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS DE PROVINENÇA DOCENT N. HORES 

SETMANALS 

OBSERVACIONS 

PIM 2n B, 2nC, 2nD i 4tD  Laura Luque, Marta Álvarez, 

Alberto Palacios 

12  

Aula acollida 1rD, 2nC, 3rC, 4tA, 4tB i  

4tD 

Lurdes Saavedra, Núria Solà 4  

 

Alemany 4tA, 4tB, 4tC i 4tD Marta Gironès 2  

Francès 4tA, 4tB, 4tC i 4tD Carlota Oliet 2  

 

2.3.CRITERIS ORGANITZATIUS DE RECURSOS NESE 

Pel que fa als criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu, esmentar que des del centre es vetllarà, tal i com s’ha fet al 

llarg d’aquest confinament, per mantenir la relació i el vincle amb tots els alumnes amb 

necessitat específica de suport educatiu mitjançant la creació de tot un seguit d’activitats 

pensades en relació amb el seu pla de suport individual. 
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Per dur-ho a terme comptem amb el suport del tutor/a del grup classe, amb el seu tutor/a 

personal,  amb els especialistes del centre, l’Orientadora i la TIS  i de fora del centre amb l’ 

EAP, CREDA i CRETDIC. 

Tot ells treballaran conjuntament per atendre les necessitats específiques de cadascun dels 

nostres alumnes que així ho requereixin. 

Pel que fa al suport dins de  l’aula ordinària remarcar que l’atenció  a l’alumnat que presenta 

necessitats específiques de suport educatiu, és competència de tot el professorat del centre 

i que per tant, en les reunions inicials d’Equip Docent se’ls informa prèviament de la 

tipologia d’alumnes que configuren el grup classe, per tal de preparar tots els recursos 

necessaris per a poder atendre’ls correctament.  

En els casos en què aquests suports generals no siguin suficients s’afegiran suports 

addicionals amb personalitzat especialitzat, tal i com hem fet fins ara. Són ells qui coneixen 

les casuístiques individualitzades d’aquests alumnes i ens orienten i proposen activitats 

ajustades a les seves capacitats. 

En aquest sentit, esmentar que tenim un petit grup d’alumnes que presenta dificultats 

generalitzades d’aprenentatge, amb un baix nivell d’assoliment de les competències 

bàsiques i que segueix un Programa intensiu de millora (PIM) de 12 hores setmanals. 

Totes les decisions, planificacions i seguiment de les actuacions preses es duen a terme 

setmanalment des de la CAD.  

Entre aquests especialistes comptem amb: 

● EAP: Meritxell LLeal. 

● CREDA: Isabel Espinosa. 

● CRETDIC: Imma Balart (a demanda). 

● TIC: Fàtima Domínguez. 

● Orientadores: Míriam Rueda  i   Marta Álvarez. 
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2.4.ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i sortides es realitzaran seguint el següent esquema: 

HORA 
PORTA 

PRINCIPAL 1 

RECORREGUT 

I ESCALA 

PORTA 

SERVEIS 2 

RECORREGUT I 

ESCALA 

PORTA 

BARRI 3 

RECORREGUT 

I ESCALA 

 

8:05/14:35 

*7:55 

transport 

1r BAT G,H,I  

 
Passadís 

3r ESO 

A,B,C,D,E 

Rampa pati i 

escala central 

 1r ESO 

A,B,C,D,E 

Pati. Escala 

fons 

8:15/14:45 

*8:05 

transport 

2n BAT G,H,I Passadís 

4t ESO A i D  
Pati i escala 

oficines 2n ESO 

A,B,C,D,E 

Pati. Escala 

fons 

 4t ESO B i C 
Rampa pati i 

escala central 
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2.5.ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D'ESBARJO I HORARIS 

L’horari serà el següent: 

1r i 3r d’ESO i 1r de batxillerat 

Entrada 8:05 

Desinfecció mobiliari 8:05-8:15 

Sortida: 14:35 

2n, 4t d’ESO i 2n de batxillerat 

Entrada 8:15 

Desinfecció mobiliari 14:35-14:45 

Sortida: 14:45 

Horari comú: 

 

8:15-9:10 1a hora 

9:10- 10:05 2a hora 

10:05-11:00 3a hora 

11:00-11:30 esbarjo 1r, 3r d’ESO i 1r bat/pla lector 2n, 4t d’ESO i 2n bat.  

11:30-12:00 esbarjo 2n, 4t d’ESO i 2n bat./pla lector 1r, 3r d’ESO i 1r bat 

12:00-12:55 4a hora 

12:55-13:50 5a hora 

13:50-14:35 6a hora 

 

Atès que disposem d’un espai ampli al pati es dividirà en 2 zones, de forma que hi puguin 

accedir 2 nivells complets de l’ESO. Es realitzarà un únic pati de 30 minuts.  

1r i 2n d’ESO de 11 a 11:30; 1r sector 1 i 3r sector 2. 1r de batxillerat a fora del recinte. De 

11:30 a 12:00 sortiran al pati  2n i 4t d’ESO; 2n sector 1 i 4t sector 2. 2n de batxillerat a fora 

del recinte. 

La mitja hora de diferència s’utilitzarà per fer pla lector. 

 

2.6.RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Les sessions del consell escolar es faran 1 cop per trimestre via telemàtica. Es preveu una 

reunió abans de l’inici de les classes per tal d’aprovar el pla d’organització definitiu. 

Els dies de reunions d’inici de curs amb pares  (via meet) seran: 

● 7/9/20: 1r i 2n d’ESO. 
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● 8/9/20 3r i 4t d’ESO. 

● 9/9/20 1r i 2n de batxillerat. 

Les famílies de l’alumnat de nova incorporació en condicions normals tindrien una reunió 

amb el seu tutor/a personal abans de l’inici de les classes. Al mes de juliol s’havien previst els 

dies  3 i 4 de setembre. Degut als canvis organitzatius per l’evolució de la pandèmia, 

aquestes reunions s’hauran d’endarrerir fins l’inici de curs. 

 

2.7.PLA DE NETEJA 

El pla de neteja habitual del centre ( 2 persones 5h al dia), es veurà reforçat en 1 persona 

durant el migdia i per un temps de 2 hores. Es realitzaran les següents tasques:  

● Repàs  i desinfecció de tots els serveis de l’institut. 

● Repàs de poms i portes per on ha passat l’alumnat. 

● Repàs de qualsevol aula o despatx que hagin passat grups de diferent procedència. 

El personal de neteja de l’empresa haurà d’emplenar el qüestionari de comprovació 

diàriament. 

Per la gestió de residus es disposarà d’una paperera amb tapa a tots els espais de l’institut i 

un contenidor gris per la fracció resta ( mascaretes, guants, etc.)  per planta i 2 al pati. 

Quant a la ventilació, l’Institut disposa d’un sistema de renovació d’aire programable. El mes 

de juliol s’ha procedit a substituir tots el filtres. Les característiques tècniques són les 

següents: 

 
La programació serà de mínim 5 minuts cada hora de presència d’alumnat. (a l’espera de 

canvi del programador). El programador actual només permet l’encesa 2 cops durant el matí. 
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L’alumnat també s’involucrarà en les tasques de neteja d’aules i material d'ús compartit. A 

cada aula es disposarà de desinfectant de superfícies i tovalloletes de paper.  

 

2.8.TRANSPORT 

El transport escolar ve de Caldes d’Estrac. Es divideix en 2 autocars: un amb alumnat de 1r i 

3r d’ESO i l’altre amb els alumnes de 2n i 4t d’ESO. 

S’ha sol·licitat que els autocars vinguin amb 10 minuts de diferència. El primer arribaria a les 

8:00h amb els alumnes de 1r i 3r d’ESO i el 2n a les 8:10h amb els alumnes de 2n i 4t d’ESO. 

2.9.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 

Al centre només s’hi realitza un taller d’arts escèniques en col·laboració amb l’Ajuntament 

de Sant Vicenç. L’aula que s’utilitza és el gimnàs que permet mantenir la distància de 

seguretat. Els desplaçaments es fan per l’exterior de l’institut. No tenim confirmació hores 

d’ara si l’any que ve  es continuarà aquesta activitat. 

De moment el centre no ha programat sortides externes a l’espera de l’evolució de la 

pandèmia.  

Les úniques activitats que es faran hores d’ara són de caire intern i no impliquen la barreja 

de grups estables. 
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2.10.REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I GOVERN 

Les reunions d’inici de curs que involucrin docents es faran de manera semi presencial. Les 

reunions de coordinació seran presencials. Els claustres i equips docents es faran 

majoritàriament en línia. En cas de presencialitat s’utilitzaria l’espai gimnàs o les aules de 

106 m2 per grups tipus equips docents. 

 

2.11.PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ POSSIBLE COVID-19 

El protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas que inclourà la ràpida coordinació 

entre els serveis territorials d’Educació i de Salut pública. Caldrà concretar-ho, d’acord amb 

la descripció i la situació del centre i la seva relació amb l’equip d’atenció primària.  

 
DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS 

PER SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

CASOS POTENCIALS  

ESPAI HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT  

PERSONA RESPONSABLE DE 

REUBICAR L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR-LO FINS QUE 

EL VINGUIN A BUSCAR  

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 

FAMÍLIA  

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL CAS 

ALS SERVEIS 

TERRITORIALS  

Alumnat ESO i Batxillerat  Despatx sala 

reunions 

Professor de guàrdia-2/ 

conserge-1  

Directora i 

professor de 

guàrdia-1 

Directora 

 

Seguiment de casos 

ALUMNE/A  DIA I HORA 

DE LA 

DETECCIÓ  

EXPLICACIÓ DEL 

PROTOCOL SEGUIT I 

OBSERVACIONS 

(incloure el nom de la 

persona que ha fet les 

actuacions i el nom del 

familiar que l’ha vingut a 

buscar)  

PERSONA DE SALUT AMB QUI ES MANTÉ EL 

CONTACTE I CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA  

PERSONA REFERENT DEL CENTRE 

PELS CONTACTES AMB SALUT 

(mantindrà el contacte amb salut i 

farà seguiment del cas)  

...    Referent Covid: Santiago de Sardi. Telef: 

634752544 (Cap de Llavaneres) 

 

Directora 

El següent esquema és un resum però prevalen totes les indicacions donades pel 

Departament d’Educació i Sanitat en referència a la gestió de casos Covid-19. 
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2.12.SEGUIMENT DEL PLA 

 

Responsable Càrrec Apartat Possibles indicadors 

Mercè Balart Directora 1, 11, 12 i global Taules possibles casos i seguiment 

Jordi Rodríguez Cap d’estudis 2,4,9  

Àlex Narváez Secretari 5,7,8 Fulls neteja, fulls obertura centre 

Núria Solà Coordinadora 

pedagògica 

3,6,10 Nombre PI complimentats 

Registre reunions professorat 

Registre entrevistes pares clickedu 

Mayra Rodrigo Coordinadora riscos global Auditoria periòdica trimestral 

 

  

Possible quarantena 
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3.CONCRECIONS PER L’ESO 
3.1 PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

Tal com s’ha comentat a l’apartat de la diagnosi (2.1) des del centre es valora positivament 

la proposta que vam realitzar el curs 19-20 i per tant la mantenim amb algun canvi que 

sorgeix  de  les observacions de les famílies. En aquest sentit  passem a ampliar les classes de 

les matèries en línia.  

 

NIVELL 

EDUCA

TIU 

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS 

PREVISTOS 

MITJA I PERIODICITAT 

CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ I PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE 

MITJÀ I PERIODICITAT 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

Tots 

nivells 

✔ Notificació setmanal de la 

feina/tasques a través de la 

pàgina web del centre 

✔ Ús de les plataformes moodle i 

classroom 

✔ Ús de les llicències digitals 

✔ 1 o 2 classes telemàtiques de la 

matèria corresponent en l’horari 

de la matèria presencial 

Tutoria setmanal amb el 

tutor/a de grup 

Tutoria individual amb el 

tutor/a personal 

quinzenalment. 

Mínim 1 cop al mes amb el 

tutor/a personal 

*Reunions via meet 

 

3.2 MATÈRIES OPTATIVES I ALTRES ACTIVITATS A L’ESO 

En general les matèries optatives seran fixes a tots els nivells de l’ESO en els grups estables. 

A 4td’ESO s’han creat itineraris amb matèries específiques i optatives. Només la 2a llengua 

estrangera, el PIM i l’aula d’acollida comporten la barreja d’alumnes a l’ESO (veure apartat 

2.1 Subgrups).  
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4.CONCRECIONS PER BATXILLERAT 
Atès al gran nombre d’alumnes que tindrem a 1r de batxillerat s’organitzen en 3 grups 

estables:   

● 1r G modalitat científic-tecnològic.   

● 1r H modalitat social i humanístic.  

● 1r I modalitat social + alumnes del científic-tecnològic.  

Aquests grups fan les matèries comunes i les de modalitat en subgrups. S’hauran de barrejar 

alumnes dels grups H-I i G-I atès que realitzaran les matèries de modalitat junts. 

● 33 alumnes en 2 matèries de modalitat (Matemàtiques aplicades a les C.S i HMC) 

L’alumnat de 2n s’organitza en 3 grups estables: 

● 2n G modalitat científic-tecnològic. 

● 2n H modalitat social i humanístic.  

● 2n I  modalitat social + alumnes científic-tecnològic.  

Aquests grups fan les matèries comunes i les de modalitat en subgrups. S’hauran de barrejar 

alumnes dels grups H - I i G-I atès que realitzaran les matèries de modalitat junts. 

● 32 alumnes cursen la matèria de Geografia. 

Els alumnes que cursin matèries de l’IOC o que hagin fet Estada a l’Empresa i convalidin una 

matèria podran anar al laboratori 1  utilitzant preferiblement ordinadors personals. Si les 

hores cauen a les puntes o abans i després del pati, podran sortir del centre. 

En cas de confinament s’actuaria de la següent manera: 

NIVELL 

EDUCA

TIU 

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS PREVISTOS ESTRUCTUR

A DE 

L’AVALUACI

Ó 

MITJA I 

PERIODICITAT 

CONTACTE AMB 

EL GRUP 

MITJÀ I PERIODICITAT DEL 

CONTACTE INDIVIDUAL 

AMB L’ALUMNE 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

CONTACTE AMB 

LA FAMÍLIA 

1r BAT ✔ Notificació setmanal de la feina/tasques 

a través de la pàgina web del centre 

✔ Us de les plataformes moodle i 

classroom 

✔ Us de les llicències digitals 

✔ 1 o 2 classes telemàtiques de la matèria 

corresponent en l’horari de la matèria 

presencial 

Publicació 

dels criteris 

a la pàgina 

web del 

centre 

Tutoria setmanal 

amb el tutor/a de 

grup 

Tutoria individual amb el 

tutor/a personal 

quinzenalment. 

Mínim 1 cop al 

trimestre amb el 

tutor/a personal 

2n BAT ✔ Mínim 2 classes telemàtiques a la 

setmana per cada matèria 

✔ El professor de cada matèria establirà el 

canal per la informació de les tasques a 

realitzar 

Publicació 

dels criteris 

a la pàgina 

web del 

centre 

Tutoria setmanal 

amb el tutor/a de 

grup 

Tutoria individual amb el 

tutor/a personal 

quinzenalment. 

Tutoria individual 

amb el tutor/a 

personal 

quinzenalment. 

 


