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PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-21 EN EL MARC 

DE LA PANDÈMIA PER COVID19. V.4 

INSTITUT MONTMELÓ 

1 setembre 2021 

 

1. OBJECTIU 
Es dissenya aquest Pla d’Actuació per tal de reprendre l’activitat lectiva presencial amb les màximes 

garanties de seguretat per a tota la comunitat educativa. Els dos eixos principals sobre els quals 

s’estructura tot aquest Pla són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels 

possibles contagis, cas de produir-se.  

 

Aquest Pla es dissenya per tal d’afavorir la màxima presencialitat al centre educatiu, la qual cosa afavoreix 

la socialització dels adolescents i permet una major equitat en el procés educatiu dels diferents grups de 

població. 

 

2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
Per tal de reduir la possible transmissió del virus i afavorir la traçabilitat en cas d’un possible contagi, els 

grups cal que siguin el més estables possibles i cal evitar la barreja de grups en la mesura del possible. Es 

duran a terme els següents canvis en l’organització pedagògica del centre: 

 

a) Es crearà un grup classe més dels adjudicats pel Departament d’Educació als nivells de 1r i 2n d’ESO i 

2n de batxillerat, 1r d’estètica i 1r de perruqueria, amb la finalitat de reduir la ràtio d’alumnat per 

classe. En el cas dels cicles formatius, la divisió de grups només afectarà a les sessions pràctiques ja 

que la part teòrica es farà de manera no presencial o en espais fora del centre educatiu. Les 

pràctiques sí es realitzaran en els tallers del centre però mai el grup serà superior als 15 alumnes. 

Segons aquesta proposta els grups quedarien de la següent manera: 

CURS alumnes Nombre grups  ràtio 

1 ESO 94 4 23,5 

2 ESO 81 4 20,5 

3 ESO 102 4 25,5 

4 ESO 100 4 25 

1r BAT A 32+ 2 16 

2n BAT  34 2 17 

1PER  30 2 15 
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2PER  16 1 15 

1 EST  30 2 15 

2 EST  21 1 21 

 

 

 

b) Per tal de mantenir els grups el més estables i estancs possibles, aquest curs no hi hauran matèries 

optatives a primer ni segon d’ESO i les hores es reconvertiran en hores ampliades de les matèries de 

català, castellà, matemàtiques i anglès segons els cursos.  

c) A l’inici de curs, des de cada tutoria, es programaran sessions de conscienciació de l’alumnat vers les 

normes de contenció de l’epidèmia per tal que les instruccions quedin clares per tothom i quedin 

interioritzades per tota la comunitat educativa. Es redacta un decàleg que estarà present a totes les 

aules. 

d) Per tal de preveure un confinament total o parcial un cop iniciat el curs, tot el professorat cal que 

tingui previst com continuarà la docència de manera telemàtica i quins seran els criteris d’avaluació i 

recuperació de la seva matèria. Amb aquesta finalitat, la direcció del centre demanarà s’incloguin 

aquests aspectes en el full de “criteris d’avaluació i recuperació” que el professorat lliura a l’inici de 

curs.  

 

 

3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS, PROFESSIONALS I ESPAIS 
 

Donada l’elevada matrícula dels primers cursos de perruqueria i d’estètica i la impossibilitat de fer les 

classes pràctiques i teòriques als espais del centre i mantenir alhora les mesures de distanciament social, 

es proposa que l’alumnat acudeixi al centre només a fer les classes pràctiques en grups no superiors a 15 

persones i que la part teòrica es realitzi o bé de manera virtual o bé en espais cedits per part de 

l’ajuntament de Montmeló.  

 

En el moment de fer els horaris, s’afegiran als criteris de cada any, la possibilitat de que un mateix 

professor imparteixi més d’una matèria en un grup per tal de disminuir el nombre de docents per curs. En 

cas de no ser possible, per temes d’especialitats, s’evitarà que els nivells d’una mateixa matèria siguin 

compartits per diferents docents (sempre que les hores lectives de cada professor així ho permetin).  

 

El professorat que doni classes a més d’un nivell, haurà d’utilitzar la mascareta, especialment aquells 

professionals d’especialitat única que reparteixen la seva jornada lectiva a tota l’ESO i batxillerat: religió, 

plàstica, música, educació física, suport educatiu, etc.  

 

En el cas de les optatives de 3r i 4t d’ESO, els alumnes tindran adjudicada una taula o espai durant tot el 

curs i s’intentarà, sempre que sigui possible (donat que no es fan itineraris), que es moguin el menys 

possible d’aula (fent, per exemple, que en el mateix grup classe coincideixin la majoria d’alumnes que fan 

una mateixa matèria optativa).  

 

L’ús de l’ascensor serà esporàdic i reservat per a les persones que presentin dificultats per a la mobilitat. 

En el cas dels alumnes, només podrà ser utilitzat per un a la vegada i sempre acompanyat per un 

professor i ambdós hauran de fer ús de la mascareta.  

 

Totes les reunions de professorat i amb altres membres de la comunitat educativa es realitzaran de 

manera telemàtica quan el nombre d’assistents superi les 15 persones, incloses les reunions amb pares 
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d’inici de curs. Cas de pares que vulguin accedir al centre, caldrà concertar cita prèvia sempre que sigui 

possible i podran accedir-hi sempre que compleixin les mesures generals de prevenció i d’higiene en front 

del COVID19. 

 

4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

 
4.1 Organització d’entrades i sortides  

 

Per tal de reduir les aglomeracions en els moments d’entrada i sortida del centre, s’habilitaran tres 

entrades: la principal (entrada 2, en verd), la porta d’entrada de mercaderies que dóna directament al pati 

gran (entrada 1 en vermell) i la porta petita que dóna accés al pati petit (entrada 3, en blau). 

 

Les portes s’obriran 15 minuts abans de l’inici de la jornada lectiva (tant al matí com a la tarda) i l’alumnat 

(amb la mascareta posada), un cop dins del recinte escolar, haurà de dirigir-se a la seva aula que restarà 

amb la porta oberta i allà romandran, sense sortir al passadís, l’arribada del professorat. Dins de l’aula, 

sempre que es tracti d’un grup estable o, si no ho és, es pugui garantir la distància de seguretat de 1,5 

metres, no caldrà que tinguin posada la mascareta, si les ordres generals de Sanitat així ho indiquen 

segons la situació de la pandèmia (en el moment d’aprovar aquest document la recomanació és que la 

utilització de la mascareta sigui general inclús en el casos de grups estables). Passats 10 minuts de les 8 

del matí o de les 15h de la tarda, les portes es tancaran i l’alumnat haurà d’entrar per la porta principal i 

es dirigirà pel camí més curt i amb la mascareta posada, a l’aula que li correspongui. 

 

Quan un grup iniciï el seu horari amb una classe d’educació física o en un aula específica diferent de la 

seva aula classe, el lloc d’entrada variarà en funció de la situació de l’espai.   

 

Les entrades per grups s’organitzaran de la següent manera:  

Porta principal (verd): 2nD, 1r BatA, 1r BatB, 4t ESO (A,B,C,D), Aula Oberta i SIEI. 154 alumnes amb 

presència d’una conserge 

Porta pati gran (vermell) : 1r ESO (A,B,C,D), 2nA, 2nB, 2nC i 3r ESO (A,B,C,D) 254 alumnes amb presència 

d’una conserge 

Porta pati petit (blau) : Cicles Formatius, 2n de Batxillerat i alumnat que inicia el dia amb educació física, 

classe al taller de tecnologia o aula de música. 108 alumnes i un membre de l’equip directiu que 

supervisarà totes les entrades.  

 

La porta del pati gran és una porta d’entrada de vehicles amb una amplada suficient que hauria de 

permetre evitar aglomeracions. Cas que detectem que no es manté la distància de seguretat escalarem 

l’entrada de l’alumnat segons els cursos. La porta més estreta és la del pati petit i és per aquest motiu que 

entrarà per aquí el grup més reduït d’alumnat. 

 

La sortida de l’alumnat al finalitzat la jornada o alhora del pati, es realitzarà per la mateixa via d’accés 

assignada o per la sortida més propera en cas de finalitzar la jornada en el pavelló o en un altre aula 

específica diferent a la del seu grup classe.  Per tal d’evitar aglomeracions a les escales: 

 Tercer pis i planta baixa sortiran al pati o marxaran a casa 5 minuts abans del timbre i tornaran a 

l’aula després del pati també 5 minuts abans del timbre 

 Primer pis sortirà i entrarà sempre amb el so del timbre 

 Segon pis entrarà i sortirà 5 minuts després del timbre 

  

4.2 Normativa interna 

Donada la necessitat de fer complir sense excepcions i de manera contundent totes les noves 

mesures de distanciament social i d’higiene personal per l’alumnat, es modificaran, de manera 

provisional mentre duri la pandèmia, les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. De 
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manera general tindrà consideració de falta greu qualsevol incompliment de les noves normes 

exposades en aquest document i de falta molt greu la negació a complir-les o la negació a seguir les 

instruccions del professorat. Les sancions comportaran l’expulsió del centre de tres a cinc dies segons 

la gravetat i en cas de reincidència es procedirà a l’obertura d’expedient disciplinari.  

 

Aquest nou curs, en situació de pandèmia, es suspendrà la sanció dels dimecres tarda al centre. De la 

mateixa manera, l’expulsió de l’aula d’un alumne ha de considerar-se una mesura totalment 

excepcional i, en tot cas, la sala de guàrdia no podrà superar els tres alumnes expulsats en cap 

moment (i sempre amb mascareta).  

 
F.1. Planta baixa 
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Fig.2 Primer pis 

 

Fig.3 segon i tercer pis 

 

Les distribucions dels grups classe en els edificis i plantes del centre permeten amb més facilitat evitar la 

barreja de persones durant la jornada lectiva. Tal com s’indica a les figures 1,2 i 3, amb codis de colors 

segons els punts d’entrada, els nivells estaran en espais els més estancs possible. Es reserven les aules de 

plàstica i d’idiomes per donar cabuda als grups d’optatives de 4t i el laboratori 2 per les optatives de 3r.  

La porta d’emergència del tercer pis restarà tancada per tal d’obligar a l’alumnat d’aquesta planta a 

utilitzar l’escala principal i evitar d’aquesta manera la barreja d’aquest nivell amb els nivells que ocupin els 

pisos inferiors.  



 

6 
 

 

4.3 Organització de l’espai d’esbarjo 

El centre disposa de dos grans espais que, encara que comunicats, es dividien a l’hora del pati per tal de 

separar 1r i 2n d’ESO per una banda, i 3r i 4t d’ESO per l’altra. Mantindrem aquesta divisió i la farem 

completament “impermeable” per tal d’evitar la barreja de l’alumnat.  

Conscients de que l’alumnat li costarà mantenir les agrupacions estables al pati i de la dificultat que el 

professorat de guàrdia obligui al manteniment de la distància de seguretat d’un metre i mig entre els 

alumnes, l’ús de mascareta serà obligatori mentre duri el temps d’esbarjo i aquesta no podrà retirar-se 

fins arribar a l’aula del seu grup classe ( si així ho permet la normativa general). Serà també obligatori per 

part de l’alumnat la neteja de mans abans i després de l’estona d’esbarjo. 

Els dies de pluja, l’alumnat restarà a la seva aula classe durant tota l’estona d’esbarjo i només podrà sortir 

per anar al lavabo demanant permís al professorat de guàrdia. El professorat de guàrdia de pati es 

distribuirà per plantes i edificis per tal de donar cobertura a tots els espais.  

4.4 Organització de guàrdies en horari extrem 

En el cas excepcional de no disposar de suficient professorat de guàrdia (això voldria dir 4 o 5 persones 

absents el mateix dia i hora)  a primeres hores del matí o tarda i últimes hores del matí o tarda, l'alumnat 

de CF, Batxillerat i 2n cicle d'ESO podran entrar més tard o sortir més aviat. En qualsevol cas i donat que a 

totes les hores lectives hi haurà professorat de guàrdia, aquest atendrà a aquell alumnat que opti per 

entrar a primera hora o quedar-se al centre fins al final de la jornada lectiva. La manera de comunicar 

aquests casos excepcionals a les famílies serà via correu electrònic 

 

5. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID19 

 
5.2 Control de símptomes 

Les famílies, o l’alumne major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills. 

A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual faran constar que són 

coneixedors de la situació pandèmica i per tant s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries 

en cada moment. Es comprometran també a no portar al fill al centre educatiu si presenta qualsevol 

simptomatologia compatible amb COVI19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho 

immediatament als responsables del centre educatiu i al centre de salut (CAP) per tal de prendre les 

mesures oportunes. 

 

5.3 Gestió de casos 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID19 al centre és el director. 

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID19 al 

centre educatiu: 

1. Es portarà a un espai separat d’ús individual (saleta contigua a direcció) 

2. Portarà mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat els símptomes com qui estigui al seu 

càrrec) 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar a l’alumne 

4. En cas de presentar símptomes greus es trucarà també al 061 

5. El centre notificarà immediatament el cas als Serveis Territorials que ho comunicaran a Salut 

Pública.  

6. La família o persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 

situació. Cas de restar a l’espera de resultats de proves diagnòstiques, el possible afectat restarà 

en quarantena al seu domicili fins a conèixer el resultat. Si es confirma positiu, Salut Pública serà 

l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 
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7. En qualsevol cas, les decisions sobre el cessament total o parcial de l’activitat lectiva presencial, 

correspondrà a l’autoritat sanitària que haurà valorat la situació al centre educatiu.  

8. Donat que els vacunats poden també transmetre la malaltia, quan es doni un cas positiu en un 

grup, es farà prova diagnòstica a tot el GCE. Els vacunats es faran un Test d’Antígens a la 

farmàcia abans d’un dia i no caldrà fer quarantena si dona negatiu. Els no vacunats faran PCR en 

punt centralitzat entre 4 i 6 dies i caldrà facin quarantena de 10 dies en tots els casos. 

 

 

6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

Les aules, disposaran de productes i material per a la neteja i desinfecció de l’espai de treball i dels estris 

compartits, si és el cas. Es demanarà a l’alumnat la seva col·laboració en la neteja del seu espai de treball (que 

serà nominal en el cas de la seva aula classe) al final de la jornada i al sortir de qualsevol espai compartit amb 

altres grups classe. Les aules estaran proveïdes de contenidors amb pedal i bossa d’escombraries per tal de 

llençar mocadors i les restes de la neteja i seran buidats al finalitzar la jornada.  

Pel que fa als vestidors d’educació física, donat que no és possible que comparteixin espai diferents grups 

alhora i que el professorat no pot supervisar la desinfecció de l’espai un cop utilitzat, es recomana que 

l’alumnat, els dies que tingui educació física, vingui amb el vestuari adient des de casa seva. En casos 

excepcionals, es podrà facilitar l’accés al vestidor prèvia sol·licitud al professorat de la matèria que 

s’encarregarà de facilitar l’accés i de supervisar la desinfecció al finalitzar.  

S’habilitarà per l’ús de l’alumnat els lavabos de la segona planta per tal que siguin utilitzats per l’alumnat de 3r 

i 4t d’ESO.  

Les portes de les aules i les finestres (si el clima ho permet) restaran obertes mentre es realitzi l’activitat lectiva 

i es podran tancar, de manera excepcional, quan així es requereixi pel normal desenvolupament de la sessió 

(visionat de material audiovisual o activitats amb àudio o música, per exemple). En tot cas hauran de ventilar-

se almenys 3 cops al dia i almenys durant 10 minuts. La desinfecció de tots els espais es realitzarà diàriament al 

finalitzar la jornada lectiva.   

Les dues fonts dels patis estaran tancades mentre duri la possibilitat de contagi i, per tant, es demana a 

l’alumnat porti una ampolla d’aigua d’ús personal des de casa seva.  

Es poden compartir objectes personals entre alumnes (gomes, bolígrafs, tippex, etc. ), sempre que es prenguin 

mesures de desinfecció.  Es recomana que cada alumne porti el seu propi material.  

 

7. DISPOSICIONS FINALS 

Donat que les disposicions generals del Govern respecte a la pandèmia s’adapten a l’evolució de la situació 

epidemiològica, qualsevol de les normes exposades en aquest text poden variar d’un dia per l’altre. La direcció 

del centre n’informarà a tota la comunitat educativa quan es doni el cas.  

 

Montmeló, 6 de setembre 2021 

 


