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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya de 30 de 
juny de 2020 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla d’actuació per 
al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid 19 de 3 de juliol. 

Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar amb data 9 de setembre de 2020 i forma part de la 
Programació General Anual de centre i està disponible al web del centre.  

La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot, la situació 
d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que 
comporten canviar de manera notable el funcionament del centre.  

Des de l’institut, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:  

 Tots adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.  

 Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn segur, amb el risc 
mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida 
identificació de casos i de contactes 

En aquest sentit, caldrà que famílies, docents i tot el personal del centre ens involucrem i comprometem 
per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.  

Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades a l’escola en relació 
amb la prevenció i control de la COVID-19.  

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 20-21 i en coherència amb la realitat 
del centre i l’evolució del context epidemiològic. 

2. OBJECTIU DEL PLA 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les 
màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones del Centre, la correcta 
gestió de la pandèmia i el dret de tots els estudiants a una educació d’equitat. 

El pla, elaborat en el marc de l’autonomia de Centre i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, 
tindrà una primera versió (provisional) al mes de juliol i una segona versió (definitiva) en començar 
setembre; la qual ja incorporarà els horaris definitius. Totes dues versions hauran de ser aprovades pel 
Consell Escolar i seran un element clau de la PGA.  

3. FONAMENTS DEL PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

1. Seguretat 

Per tal que al nostre Institut es pugui continuar exercint de manera segura i confortable 

l’activitat educativa es demanarà la col·laboració imprescindible a tots els integrants de la 

comunitat educativa. 

2. Salut 

La salut, tant dels alumnes, com docents, com de totes les persones que hi treballen al centre 

serà la prioritat per a l’Institut Montserrat Roig, per al Departament d’Educació i per al 

Departament de Salut. Per aquest motiu, totes les mesures que s’han pres i es prendran estaran 

adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat dels possibles casos i 

contactes.  
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3. Equitat 

Donat l’impacte i els efectes desiguals en els diferents grups d’alumnes del centre que el 

període de confinament ha provocat, en aquest pla s’han contemplat els col·lectius de major 

vulnerabilitat. Per aquesta raó, la proposta actual vol afavorir la presencialitat, sense renunciar a 

la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent del nostre centre. 

4. Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la 

realitat dels centres educatius del nostre entorn. El marc educatiu que proposem mira de ser de 

fàcil adaptació, per si canviessin les circumstàncies del context epidemiològic. 

Una conseqüència d’aquest Pla d’Organització és que deixarà sense validesa totes aquelles 

disposicions de les Normes d’Organització i Funcionalment de Centre que es contradiguin amb 

les del present Pla. 

4. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del 
virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  

4.1  Grups de convivència i socialització estables 

El centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables possible. 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 dels seus contactes.  

 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals 
de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’hauran de complir 
rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de 
seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.  

4.2 Mesures de prevenció personal 

 Higiene de mans  

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal 
docent i no docent.  

En adolescents, es requerirà l’ús de solució hidroalcohòlica:  

 A l’arribada del centre educatiu,  

 Després del pati,  

 Després d’anar al WC,   

 Sempre que entrin a un aula desprès d’haver estat en qualsevol altre espai del centre.  
 
Cada aula del centre disposarà d’un dispensador de solució hidroalcohòlica per al seu ús. 

En el cas del personal que treballa al centre:  

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat,  

 Abans i després d’anar al WC,  

 Sempre que entrin a un aula desprès d’haver estat en qualsevol altre espai del centre.  

En punts estratègics (passadissos, consergeria, sala de professorat,...) es col·locaran 
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  
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 Indicacions quant a l’ús de la mascareta: 

Col·lectiu  Indicació  Tipus de mascareta  

Secundària i batxillerat  Obligatòria dins del centre  i de l’aula. 
No obligatòria durant l’hora  d’educació física, quan 
es realitzi activitat física, i durant l’hora de l’esbarjo, 
quan s’estigui prenent l’esmorzar, però caldrà 
mantenir la distància d’1,5 metres.  
O  a l’exterior si hi ha un únic grup de convivència, 
respectant la distància de 1’5 m. 

Higiènica amb compliment 
de la norma UNE  

Personal docent i no docent  Obligatòria per al personal  Higiènica amb compliment 
de la norma UNE  

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre hauran de portar la mascareta. 

En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta. 

Comptem amb el compromís del Departament d’educació, segons el qual proveirà a tots els centres de 
la seva titularitat de mascaretes higièniques, abans de l’inici de curs, per a tots els seus professionals, un 
estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19 durant 
l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un 
termòmetre de distància per a incorporar-lo a la farmaciola.  

 Requisits per a l’accés al centre i 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 de 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 cap jove al centre educatiu, en cas que presenti simptomatologia 
compatible amb la COVID-19. 

 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, 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.  

 En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els alumnes hauran 
d’haver estat valorades pel servei de prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació.  

 També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a 
altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.  

 Ventilació i neteja d’espais 

 Les aules es ventilaran a l’hora del pati durant 30 minuts. Un encarregat per aula deixarà obertes 

les finestres. En el cas de 3r i 4t d’ESO, ja que realitzen l’esbarjo a les 11:15 també ventilaran a les 

15 minuts cada 45 minuts. 

 Neteja i desinfecció de lavabos: Una persona de l’empresa del servei de neteja del centre realitzarà 

la neteja i desinfecció dels lavabos dos cops al llarg del matí. 

 Material escolar i mobiliari d’aula. L’alumne portarà el seu material d’ús individual de casa. En el cas 

d’haver d’utilitzar material comú, con els ordinadors, taules (quan s’entri d’una altre espai a 
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l’aula)..., aquest es desinfectarà. A cada aula s’abastirà d’un polvoritzador amb solució desinfectant 

i paper. 

4.3 Promoció de la salut i suport emocional  

Les primeres setmanes es preveu realitzar activitats de promoció de la salut i de suport emocional que 
ajudaran a l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.  

D’altra banda, es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el context de la pandèmia:  

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.  

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.  

4.4 Gestió davant de possibles casos  

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció, amb el suport del 
coordinador de riscos laborals. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es trobin en aïllament per 
diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb 
alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

Cal aplicar el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als 
centres educatius, quan es detecti un cas positiu o 
simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre 
educatiu. 
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, 
així com dels seus contactes més estrets, serà una de les mesures més rellevants per mantenir entorns 
de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.  

 El centre té establert un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que inclou 
la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  
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5. PRIORITATS EDUCATIVES 

 Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, l’intercanvi de 
situacions viscudes...) 

 Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació d’estratègies per 
abordar les necessitats educatives  específiques de suport educatiu. 

 Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que 
aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a 
autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius com en els factors socioemocionals de 
l’aprenentatge. 

 L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar la competència 
digital dels docents i dels alumnes. 

 Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les famílies i altres agents. 
Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar.  

 Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del nostre alumnat. De 
repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes estratègies educatives que donin resposta a les 
necessitats del moment, per aconseguir una educació més competencial. 

6. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El Departament d’Educació ens ha comunicat que el nou curs començarà de manera presencial el dia 13 
de setembre de 2021. En aquella data també estaran enllestides totes les matriculacions d’alumnat, 
tant de l’ESO com de Batxillerat. 

S’han buscat fórmules organitzatives que garanteixin el màxim possible que tots/es els/les alumnes del 
nostre centre puguin seguir el curs de manera presencial, sempre que la situació sanitària no obligui a 
un confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.  

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent. 

 

 

6.1 Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i espais 

 Criteris per a la configuració dels grups  

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre i els 
espais disponibles, s’han organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai 
referent.  

Amb caràcter general, el grup estable està format per un conjunt d’alumnes amb el seu tutor o tutora.  

Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació 
inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un 
professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.  

 Criteris per a la configuració de grups estables 

 El nombre d’alumnat del grup natural existent de cada nivell educatiu 

 Que la seva composició es pugui mantenir al llarg de tot el curs. Els alumnes del grup 
estable seran sempre els mateixos durant el curs 2021-22. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Montserrat Roig 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 2021-2022 

9 
 

 De naturalesa heterogènia, que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no agrupats per nivells 
d’aprenentatge. 

 Que afavoreixin una atenció inclusiva a tot l’alumnat, incorporant els suports a l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques al grup al qual pertany 

 Mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la jornada lectiva tant a l’aula 
com al pati 

 Que romangui, de manera general, el màxim de temps possible en el mateix espai físic.  

 Criteris a l’hora d’assignar docents al grup estable 

 Reduir al màxim el nombre de mestres de cada grup  

 Reduir el nombre de grups que atengui cada mestre o mestra i un professional o una professional 
de suport educatiu i educació inclusiva  

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionaran amb més d’un grup estable, caldrà 
que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants.  

En cas que un grup estable ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) caldrà assegurar que cada 
vegada que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai. Els alumnes seran sempre els mateixos.  

Els professionals dels serveis educatius i dels EAPS que fan assessorament als centres podran entrar als 
centres i a les aules, mantenint la distància física recomanada, hauran de portar mascareta i aplicar les 
mesures d’higiene i prevenció.  

També hi podran accedir, si és necessari, els professionals municipals.  

 Organització dels espais 

S’utilitzaran com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats.  

Cada grup tindrà un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional, si l’ocupació dels espais 
ho permet, s’utilitzaran les diferents aules específiques: els laboratoris, les aules tallers, música, dibuix... 
En aquest cas la rotació de diversos grups en un mateix serà la justa necessària i cada cop que hi hagi un 
canvi de grup s’haurà de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú.  

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, vetllarem perquè el mateix 
alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas d’informàtica, 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.  
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6.2. Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i altres espais docents 

1r ESO 1r A 
(aula 1r A1) 

1r B 
(aula 1r B) 

1r C 
(aula 1r C) 

1r D 
(aula 1r D) 

1r E 
(aula 1r E) 

LL. CATALÀ 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 

LL. CASTELLÀ 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 

LL. ANGLESA 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

C. SOCIALS 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

MATEMÀTIQUES 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

C. EXPERIMENTALS 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

TECNOLOGIA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

EDUCACIÓ FÍSICA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

MÚSICA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

VISUAL I PLÀSTIC 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

CULTURA I V. ÈTICS 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

TUTORIA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

RELIGIÓ 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

TOTAL DOCENTS 10 11 9 11 11 

      

Alumnes AA      

TOTAL ALUMNAT 24 24 24 24 24 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 S’entén com a aula d’espai estàndard ordinari per a un grup-classe 
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2n ESO 2n A 
(aula 2n A2) 

2n B 
(aula 2n B) 

2n C 
(aula 2n C) 

2n D 
(aula 2n D) 

2n E 
(aula 2n E) 

2n F 
(aula 2n F) 

LL. CATALÀ 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

LL. CASTELLÀ 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

LL. ANGLESA 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 

C. SOCIALS 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

MATEMÀTIQUES 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 

C. EXPERIMENTALS 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 

TECNOLOGIA 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

EDUCACIÓ FÍSICA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

MÚSICA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

CULTURA I V. ÈTICS 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

TUTORIA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

RELIGIÓ 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

TOTAL DOCENTS 9 10 9 10 9 8 

       

TOTAL ALUMNAT 25 25 25 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 S’entén com a aula d’espai estàndard ordinari per a un grup-classe 
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3r ESO 3r A 
(laboratori 

tecno) 

3r B 
(3r B3) 

3r C 
(Informàtica II) 

3r D 
(aula 3r D) 

3r E 
(aula 3r E) 

 

LL. CATALÀ 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h  

LL. CASTELLÀ 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h  

LL. ANGLESA 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h  

C. SOCIALS 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h  

MATEMÀTIQUES 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h  

C. EXPERIMENTALS 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h  

TECNOLOGIA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h  

EDUCACIÓ FÍSICA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h  

VISUAL I PLÀSTICA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h  

CULTURA I V. ÈTICS 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h  

TUTORIA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h  

RELIGIÓ 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h  

OPTATIVA FR.2 h EMP. 2 h MUS. 2 h ROB.2 h DIB. 2 h E.F. 2 h 

TOTAL DOCENTS 10 10 10 9 10  

       

TOTAL ALUMNAT (a 

les matèries no optatives) 
24 24 24 24 24  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 S’entén com a aula d’espai estàndard ordinari per a un grup-classe 
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4t ESO 4t A 
(aula 4t A4) 

4t B 
(aula 4t B) 

4t C 
(aula 4t C) 

4t D 
(aula 4t D) 

4t E 
(aula 4t E) 

 

LL. CATALÀ 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h  

LL. CASTELLÀ 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h  

LL. ANGLESA 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h  

C. SOCIALS 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h  

MATEMÀTIQUES  4 h 4 h  4 h  4 h  4 h  

EDUCACIÓ FÍSICA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h  

CULTURA I V. ÈTICS 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h  

TUTORIA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h  

RELIGIÓ 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h  

OPTATIVA BLOC I TEC 3 h VIP 3 h INFO 3 h  BIO I GEO 3 h FIS I QUIM 3 h LLATÍ 3 h 

OPTATIVA BLOC II TEC 3 h VIP 3 h INFO 3 h  INFO 3 h FIS I QUIM 3 h  

OPTATIVA BLOC III TEC 3 h VIP 3 h INFO 3 h  FR 3 h CULT CIENT 3 h  

TOTAL DOCENTS 9 9 10 10 9  

       

TOTAL ALUMNAT (a 

les matèries no optatives) 
25 25 25 25 25  

 

 

 

 

 

                                                           
4
 S’entén com a aula d’espai estàndard ordinari per a un grup-classe 
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1r BATXILLERAT 1r A BTX 
(BIBLIOTECA) 

1r B BTX 
(aula 1r B5 BTX) 

1r C BTX 
(aula 1r C BTX) 

  

LL. CATALÀ 2 h 2 h 2 h   

LL. CASTELLÀ 2 h 2 h 2 h   

LL. ANGLESA 3 h 3 h 3 h   

C. MÓN CONTEMP. 2 h 2 h 2 h   

EDUCACIÓ FÍSICA 2 h 2 h 2 h   

TUTORIA 1 h 1 h 1 h   

FILOSOFIA 2 h 2 h 2 h   

M. COMUNA D’OPCIÓ LLATÍ I 4 h MAT. C.S. I 4 h MATES I 4 h   

M. MODALITAT BLOC I  LIT. UNIVERSAL  TECNO IND. I 4 h Hª MÓN CONTEMP. 4 h BIO I 4 h   

M. MODALITAT BLOC II LIT. CAT. 4 h DIBUIX TEC. I 4 h ECO. EMP. I 4 h  QUIM. I 4 h   

M. MODALITAT BLOC III ECO. 4 h FR. II 2 h PSI 2 h  FIS. I 4 h  RELIGIÓ 2h 

      

TOTAL DOCENTS 10 10 10   

      

TOTAL ALUMNAT (a les 

matèries no optatives) 
30 30 30   

 

 

 

 

 

                                                           
5
 S’entén com a aula d’espai estàndard ordinari per a un grup-classe 
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2n BATXILLERAT 2n A BTX 
(aula mòdul 2n A BTX) 

2n B BTX 
(aula mòdul 2n A BTX) 

2n C BTX 
(aula mòdul 2n A BTX) 

 

LL. CATALÀ 2 h 2 h 2 h  

LL. CASTELLÀ 2 h 2 h 2 h  

LL. ANGLESA 3 h 3 h 3 h  

HISTÒRIA 3 h 3 h 3 h  

TUTORIA 1 h 1 h 1 h  

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 3 h 3 h 3 h  

M. COMUNA D’OPCIÓ LLATÍ II 4 h MAT. C.S. II 4 h MATES II 4 h  

M. MODALITAT BLOC I BIO II 4 h (lab. BIO.) TECNO IND. II 4 h GEOGRAFIA 4 h  

M. MODALITAT BLOC II LIT. CAST. 4 h DIBUIX TEC. II 4 h ECO. EMP. II 4 h  QUIM. II 4 h  

M. MODALITAT BLOC III Hª de l’ART 4 h FR. II 2 h SOC. 2 h  FIS. II 4 h  

     

TOTAL DOCENTS 9 10 9  

     

TOTAL ALUMNAT (a les 

matèries no optatives) 
24 24 24  
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 Distribució de grups i espais: 
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 Espais de reunió i treball per al personal  

En els espais de reunió i treball per al personal s’han establert les mesures necessàries per garantir la 
prevenció de la covid, i és obligatori l’ús de mascareta. Els espais de reunió del professorat i PAE seran: 

 Reunions d’àmbit i departament didàctic: aules de departaments didàctics o aules si el nombre 
de docents no permet mantenir la distància de seguretat. 

 Reunions equips docents: aules de 1r d’ESO (planta baixa) 

 Reunions comissions de treball: aules de departaments didàctics i aules de 1r d’ESO 

6.3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la circulació 
dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.  

 Gestió d’entrades i sortides  

Les entrades i sortides del nostre centre es realitzaran, dins de l’horari marc (entrada a les 8:00 h i 
sortides a les 14:30 h)  a través dels tres punts d’accés al mateix, amb els fluxos de circulació que 
s’indiquen al següent plànol.  

Si algun/a alumne/a arribar més tard de les 8:15 h, haurà de fer servir l’entrada principal per Passeig 
Rafael Casanova 2-12. 

Només quan el grup-classe estigui realitzant a darrera hora del matí (de 13:35 a 14:30 h) Educació 
Física, aquest realitzarà la sortida del centre des de la porta de camions que dóna al carrer Doctor 
Robert. 

  

 

 

 

ACCÈS  a l’INSTITUT MONTSERRAT ROIG GRUP ACCÉS EDIFICI 

 

 

 

Per PASSEIG RAFAEL CASANOVA 2-12 

1r A  

 

 

Per vestíbul planta baixa 

1r B 

1r C 

1r D 

1r E 

1r F 

 

 

 

Per Carrer JOSEP IRLA 

2n A  

 

Porxo I, pista 1 (al costat laboratori 
química) 

2n B 

2n C 

2n D 

2n E 

2n F 
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ACCÈS  a l’INSTITUT MONTSERRAT ROIG GRUP ACCÉS EDIFICI 

 

 

 

Per PASSEIG RAFAEL CASANOVA 2-12 

3r A 
1. Per vestíbul planta baixa 
2. Per escales interiors (costat 

consergeria) 

3r B 
1. Per vestíbul planta baixa 
2. Porxo I, pista 1 (al costat laboratori 

química) 
3. Per escales d’incendi fins 2a planta 

3r C 

3r D 
1. Per vestíbul planta baixa 
2. Porxo II, pista 2 (al costat laboratori 

biologia) 
3. Per escales d’incendi fins 2a planta 

3r E 

 

 

 

Per Carrer Doctor Robert (porta camions) 

4t A  

 

1. Porta pati pistes 1r i 2n d’ESO 

2. Escala interior planta baixa  

4t B 

4t C 

4t D 

4t E 

 

Per Carrer Doctor Robert (porta camions) 

1r A BTX 1. Per rampa lateral gimnàs 

2. Porxo II, pista 2 (al costat laboratori 
biologia) 

 

1r B BTX 

1r C BTX 

 

Per Carrer Doctor Robert (porta camions) 

2n A BTX  

1. Accés directe a mòduls 2n BTX 
2n B BTX 

2n C BTX 
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S’informarà a l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal que les 
policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.  

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància 
sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula.  

 Circulació dins del centre : 

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan 
coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 
mascareta.  

El professorat de guàrdia, amb els suport dels conserges i de l’Equip directiu, vetllarà perquè als 
passadissos i als lavabos no coincideixin gaire alumnes de diferents grups estables. 

 Ús d’ascensors  

Es reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu 
personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.  

6.4. Organització de l’espai d’esbarjo 

 

Tots els grups, exceptuant batxillerat, a les 10:35 faran un descans de 10 minuts per esmorzar a l’aula 
amb el seu grup estable, de manera que al pati es podrà garantir que tothom vagi amb mascareta. 

Els grups, segons la diferent franja horària d’esbarjo, es podran barrejat (sempre amb mascareta) i 
reprendre el projecte de lliga de patis que tradicionalment tenia lloc al centre. 

 

 

 

NIVELL ESPAI TORN HORARI 

1r d’ESO PISTES 1r i 2n  

10:45 - 11:15 2n d’ESO PISTA 1 i 2 

3r d’ESO PISTES 1r i 2n  

11:15 –11:45 4t d’ESO PISTA 1 i 2 

1r BATX PODEN SORTIR DEL CENTRE  

11:15 –11:45 2n BATX 
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6.5. Activitats Complementàries 

 

 Sortides del Centre: colònies, sortides curriculars, etc 

El centre durà a  terme les activitats previstes a  la nostra programació general anual, pel que fa a 

sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent. 

 Activitats extraescolars: (PROVISIONAL) 

 

El centre durà a  terme les activitats previstes a  la nostra programació general anual, pel que fa a 

activitats extraescolars, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent. 
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7.  ORGANITZACIÓ EN CAS D’UN HIPOTÈTIC NOU ESCENARI DE CONFINAMENT 
PARCIAL O TOTAL 

 

1.1. Activitat telemàtica educativa i  modalitats 

 

Amb l’objectiu d’estar preparats per si cal tornar a un confinament temporal en algun moment del curs 
2021-2022 el nostre centre vetllarà, com al tercer trimestre del curs 2019-2020, per garantir que tot 
l’alumnat disposi de connectivitat, de la formació necessària i de les eines adequades per poder reballar 
des de casa, en modalitat telemàtica, en aquests possibles períodes de confinament. En termes 
generals, la modalitat híbrida, en cas de confinament parcial o total dividiria el temps de docència per a 
l’alumnat en dos blocs complementaris: 

 Activitat telemàtica sincrònica a 4t d’ESO i batxillerat, on una part de l’alumnat rep la 
formació dins l’aula i l’altra, al mateix temps, des de casa sempre que el nombre de confinats 
sigui més del 50% de l’alumnat del grup classe. 

 Activitat telemàtica asincrònica a 1r, 2n i 3r d’ESO, on l’alumnat realitza les activitats 
proposades pel professorat segons la seva disponibilitat independentment del nombre 
d’alumnes que han de romandre confinats. 

L’Equip directiu, conjuntament amb la resta del consell de direcció de l’Institut Montserrat Roig 
(coordinadors de nivell i caps de departament) decidiran quina part del contingut curricular s’impartirà 
de forma presencial i quina telemàtica. És a dir, hi haurà flexibilitat curricular. Aquesta decisió es 
prendrà, en cada cas, d’acord amb les competències, característiques del continguts i dels recursos 
disponibles.  

Les activitats d’avaluació específiques sobre l’adquisició dels coneixements i competències, sempre que 
sigui possible, s’hauran de preveure de forma presencial. No obstant això, les activitats formatives 
establertes tant presencials com no presencials tenen la mateixa consideració en l’avaluació contínua de 
l’alumnat. 

 

1.2. Recursos telemàtics i altres suports 

 

 Recursos informàtics i programari de suport: 
 
Comptem amb el compromís del Departament d’Educació de vetllar perquè cada centre 
educatiu disposi de connexió telemàtica i de la formació i d’equipaments específics que 
permetin l’aprenentatge telemàtic de tot l’alumnat. També caldrà disposar de material i 
documentació per poder treballar des de casa; per tant, el Centre adquirirà, quan sigui 
necessari, els recursos adients específics per poder oferir formació i tutoria telemàtica a tot 
l’alumnat. 
 

 Acompanyament tutorial: 
 
En el cas del model de formació híbrida, l’atenció personalitzada de l’alumnat serà cabdal. Per 
tant, serà necessari que el tutor responsable de cada grup estable faciliti l’acompanyament i el 
suport que els seus alumnes requereixin. Aquesta atenció personalitzada es pot 
plantejar presencialment o de forma telemàtica. Té la doble funció d’oferir suport 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Montserrat Roig 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 2021-2022 

23 
 

personal a l’alumnat per garantir la seva fidelització i també poder atendre les seves necessitats 
formatives de l’àmbit acadèmic i professional. 
Considerem rellevant, en aquest context que es programin i concertin entrevistes periòdiques 
amb els alumnes i, sobretot, amb aquells que mostren més dificultats. Dedicarem una atenció 
especial a l’alumnat vulnerable, acompanyant de forma personalitzada la seva activitat 
formativa des de l’inici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


