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1. JUSTIFICACIÓ 

Aquest pla té com a destinataris tots els docents, personal no docent i alumnes de 

l’Ins Pere Alsius i Torrent de Banyoles i té com a objectiu l’obertura, l’organització i el 

funcionament del centre per aquest curs 20-21.  En aquest s’estableixen mesures pel 

que fa a l’adequació d’espais, agrupaments, distanciament i higiene. Es volen garantir 

totes les mesures de seguretat per poder dur a terme la tasca educativa en un context 

de possible pandèmia de COVID-19. Aquest pla està subjecte a possibles 

adaptacions segons la situació epidemiològica I sempre seguint les instruccions del 

Departament d’Educació I de Salut . 

 

2. NORMATIVA 

Per elaborar aquest pla s’ha tingut en compte la normativa vigent: 

● Instruccions per al curs 2020-2021, del 30 de juny de 2020 

● Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia, del 3 de juliol de 2020 

● Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels 

centres educatius per al curs 2020-2021  

● Gestió de casos Covid-19 als centres educatius, del 13 d’agost de 2020 

● Informe en relació a les mesures que s’aplicaran per l’obertura dels centres 

escolars del 24 d’agost de 2020 

 

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 

a. EN CAS DE NORMALITAT 

L’ensenyament serà totalment presencial per a tots els alumnes d’ESO, Batxillerat , Cicles 

Formatius i Ensenyaments Esportius.  

Per tal d’assegurar la traçabilitat, es procurarà que els grups classe siguin grups estables 

en el màxim horari possible. S’entén per grup estable el format per un conjunt d’alumnes, 

amb el seu tutor o tutora que es mantenen junts en el màxim d’activitats durant la jornada 

lectiva. D’acord amb les noves mesures de seguretat als centres educatius del 24 

d’agost , l’ús de la mascareta será obligatori també dins el grup de convivència 

estable.  

Caldrà adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges 

adquirits durant els mesos de confinament, i tenint especial cura amb els alumnes de 1r 

d’ESO. Per tant, es detectaran i abordaran situacions no resoltes i es programaran activitats 

d’adaptació progressiva al nou curs escolar i es farà acompanyament emocional a aquells 

alumnes que es detectin per part dels tutors, orientadors, educadores socials.  

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
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b. EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL 

En cas de confinament parcial caldrà: 

- Tenir detectats els alumnes: llistat d’alumnes amb problemes de connectivitat i/o de 

maquinari. Tenim detectats els alumnes a partir de 2n ESO. Amb l’intercanvi 

d’informació de primària a secundària es demanarà la llista per a 1r ESO. 

- Els professors tindran inclosa a la seva programació didàctica un pla de 

confinament. 

- Si es planteja la quarantena d’un o més grups se seguiran les mateixes indicacions 

que en el cas de tancament del centre (apartat c). 

  

 

c. EN CAS DE TANCAMENT DEL CENTRE 

En cas de confinament total i de tancament del centre, les classes passaran a ser 

telemàtiques. 

Per tal de fer arribar les tasques a l’alumnat, se seguiran els següents passos: 

-La direcció crearà un document Drive editable que compartirà amb tot el professorat.   

-Cada professor caldrà que hi anoti les tasques abans de la data acordada per enviar-lo als 

alumnes i penjar-lo a la web del centre. Cada professor hi haurà d’indicar de la seva matèria: 

Tasques  a realitzar: s'indiquen les tasques a fer. 

Temps estimat: s'indica el temps previst per realitzar-les. 

Activitats avaluables: si s'escau, s'indiquen les activitats que s’avaluen i com 

s'avaluen. 

- En aquest document s’indicarà el període previst per a realitzar les tasques (15 dies) per tal 

d’ajudar a l’alumnat en la organització del seu temps. És molt important que no s’assignin 

noves tasques dins el període quinzenal. 

-Durant aquest període el professorat pot programar les seves intervencions amb els 

alumnes (videoconferències, vídeos, explicació de procediments, resolució de dubtes, 

correccions, tutories…). S’establirà un horari de videoconferències per a cada nivell 

educatiu. 

 

A l’ESO les tasques hauran de tenir una càrrega al voltant del 50% de la càrrega horària 

setmanal. Als ensenyaments postobligatoris, la càrrega prevista de les tasques s’ha de situar 

al voltant del 75% de la càrrega horària setmanal. 

Els tutors/es en fer el seguiment del grup detectaran si hi ha un volum excessiu de tasques 

d’alguna matèria i ho comunicaran al coordinador pedagògic. El/la professor/a haurà de 

reprogramar les tasques i comunicar la nova temporització a l’alumnat. 

 

També, prèviament, s’hauran detectat aquells alumnes amb problemes de connectivitat i/o 

maquinari. 

Pel que fa a l’avaluació, s’hauran de preveure uns nous criteris. (Programació). 
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Caldrà garantir un acompanyament emocional (a aquell alumnat) que ho necessiti per part 

del tutor/a i les orientadores.  

Cada 15 dies el tutor del grup enviarà un informe de seguiment de tasques a les famílies a 

partir d’un document que hauran omplert els professors de les diferents matèries (el 

professor hi farà constar si l’alumne ha fet totes les tasques encomanades,  si les ha fet a 

mitges o si no les ha fet). 

 

 

4. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

D’acord amb les noves mesures de seguretat als centres educatius del 24 

d’agost , l’ús de la mascareta será obligatori també dins el grup de convivència 

estable.  

 

a. GRUPS D’ALUMNES 

La planificació dels grups d’alumnes s’ajustarà al màxim als criteris habituals d’organització 

del centre. No obstant, es faran alguns canvis per tal que els grups siguin estables en la 

totalitat de les hores. 

S’han creat dos grups nous a l’ESO: un a 1r, ja que la ràtio d’alumnes per grup era molt 

alta i un altre a 4t per poder ofertar totes les optatives i, sobretot, poder respectar l’itinerari 

que l’alumne ha escollit. Per tant, a tots els nivells de l’ESO hi ha 4 línies. També es crea un 

3r grup a 2n Batxillerat 

Aquesta organització s’establirà per a tot el curs. 

 

ESO 

Distribució professorat, matèries i grups 

Per tal d’assegurar la traçabilitat s’ha procurat, en la mesura que ha estat possible, repartir  

les matèries i grups tenint en compte dos criteris:  

- Màxim de grups d’un mateix nivell per professor 

Això ha estat possible en els següents casos: 

Tecnologia: 4 primers, 3 segons, 4 tercers 

Física I química: 3 segons, 2 +2 tercers, 2 quarts 

Socials: 3 primers, 2+2 segons, 4 tercers 

Matemàtiques: 3 primers, 4 segons 

Ciències naturals: 4 primers, 4 tercers, 3 quarts 

Anglès:  

- Agrupació de matèries per professor 

S’han agrupat les següents matèries per professor: 

1r ESO 

Anglès+ castellà (en algun grup) 

Tecnologia+informàtica (a tots els grups) 
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Socials+ètica (tots els grups) 

Ciències Naturals+Mates (en algun grup) 

 

2nESO 

Socials+ ètica (en algun grup) 

Mates+optativa  

Anglès+francès (tots els grups) 

Tecnologia+optativa  

Ciències naturals+optativa  

 

3rESO 

Anglès+francès (tots els grups) 

Mates+optativa 

 

4tESO 

Tecnologia+informàtica 

Anglès+francès (un grup) 

Socials+anglès (en algun grup)  

 

Projecte Singular 

Català+castellà 

Mates+ ciències 

 

Així doncs, els grups, docents i espais queden distribuïts de la següent manera : 

 

 

Grups Alumnes Docents Pae Espai 

Estable Temporals Estable Temporal Estable  Temporal 

Nombre Nº i nom Nombre Nº i 
suport 

Nº i suport Nom  Horari 
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1r ESO A 23 

A. Sunyer, P. 

Gratacòs, ½ 

angl. ag., A. 

Constans, M. 

Solà, Nou EF, A. 

Ferrer, C. 

Montgó, 

C.Monells  

O. Muñoz, Sara 
C i Sílvia S., 

Cèlia Garcia, 
Míriam Amaya.  

  Aula 101 Laboratori 214 
Informàtica 105 
Taller de 
tecnologia 217 

1r ESO B 23 I. Tirado, P. 

Gratacòs, Nou 

angl., S. A. 

Constans,, M. 

Solà, Nou EF, A. 

Ferrer, C. 

Montgó, A. 

Sunyer, C. 

Monells  

O. Muñoz, Sara 
C i Sílvia S. 

  Aula 102 Laboratori 214 
Informàtica 105 
Taller de 
tecnologia 217 

1r ESO C 23 A. Vázquez, 
P. Gratacòs, 
M. Fabregas, 
Nou angl., 
A.Constans, 
M. Solà, A. 
Ferrer, C. 
Montgó, A. 
Sunyer 
C. Monells  

O. Muñoz, Sara 
C i Sílvia S., 

  Aula 103 Laboratori 214 
Informàtica 105 
Taller de 
tecnologia 217 

1r ESO D 22 E. Constans,1/2 

fr., 

Nou angl. S, M 

Fabregas, C. 

Monells, M. Solà, 

A. Vázquez, 

A. Ferrer, 

1/2 socials. 

O. Muñoz, Sara 
C i Sílvia S. 

  Aula 104 Laboratori 214 
Informàtica 105 
Taller de 
tecnologia 217 

2n ESO A 30 J. Carol, M. 

Fernandez, Nou 

cast ½, 

S. Torrent, 

S.Pérez, 

Nou EF,  1 /2 

soc,  

M. Coll, C. 

Monells, F. 

Graboleda. 

O. Muñoz, 

Sílvia s, I. 

Míriam Amaya  i 

Imma T. 

  Aula 213 Laboratori 
química 220 
Taller de 
tecnologia 209 

http://o.mu/
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2n ESO B 30 
M. Fernandez, 

Nou cast.½, 

S. Torrent, 

S.Pérez, J. Carol 

Nou EF, 1/2 

socials, M. Coll, 

C. Monells, 

J. Kostopoulos. 

O. Muñoz, 

Sílvia s, I. 

Míriam Amaya i 

Imma T. 

  Aula 212 Laboratori 
química 220 
Taller de 
tecnologia 209 

2n ESO C 29 Eva Caixàs,  

M. Fernandez, 

J. Torrent, I. 

Verdaguer, 

S.Pérez, J. Carol 

Nou EF, C. 

Monells 

J. Kostopoulos 

O. Muñoz, 

Sílvia s, M. 

Amaya i Imma 

T. 

 C. García Aula 211 Laboratori 
química 220 
Taller de 
tecnologia 209 

2n ESO D 27 J. Kostopoulos, 

M. Fernandez, 

J. Torrent, 

G. Coromina, S. 

Pérez, R. 

Fabregat, Nou 

EF, Eva Caixàs, 

L. Martínez, C. 

Monells. 

O. Muñoz, 

Sílvia s, I. M. 

Amaya i Imma 

T., Cèlia Garcia 

  Aula 210 Laboratori 
química 220 
Taller de 
tecnologia 209 

3r ESO A 29 E. Colomé, 

I. Tirado, R. 

Milla., E.Edo, R. 

Ferre, I. 

Malagelada, 

L. Molera, M. 

Coll, C. Montgó 

Ma A.Vinardell, 

J. Reixach 

S. Cabarroques, 

Olga Muñoz. 
  Aula 110 Laboratori 

química 220 
Taller de 
tecnologia 217 
Laboratori 
biologia 214 

3r ESO B 30 Ma A. Vinardell, 

E. Colomé, 

I. Tirado, 

R. Milla., 

E. Edo, R. Ferre, 

I. Malagelada, 

L. Molera, 

M. Coll,  C. 

Montgó, J. 

Reixach. 

S. Cabarroques   Aula 109 Laboratori 
química 220 
Taller de 
tecnologia 217 
Laboratori 
biologia 214 

3r ESO C 29 M. Coll, 

E. Colomé, 

I. Tirado, R, Nou 

ang. S, C. José, 

S. Cabarroques, 

Cèlia Garcia. 
 C. García Aula 108 Laboratori 

química 220 
Taller de 
tecnologia 217 

http://o.mu/
http://o.mu/
http://o.mu/
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E. Constans, A. 

Vázquez, L. 

Molera, C. 

Montgó 

Ma À.Vinardell, 

J. Reixach 

Laboratori 
biologia 214 

3r ESO D 29 E. Constans, 

E. Colomé, 

I. Tirado, Nou 

ang. s, C. José, 

A. Vázquez, 

L. Molera, 

M. Coll, C. 

Montgó, 

Ma À. Vinardell, 

J. Reixach 

S. Cabarroques, 
Cèlia Garcia.  

 C. García Aula 107 Laboratori 
química 220 
Taller de 
tecnologia 217 
Laboratori 
biologia 214 

4t ESO A 20 I. Trias, E. 

Colomé, G. Caja, 

Eva Caixàs, C. 

José, R. 

Fabregat, M. 

Romagosa,  

M. Amaya, E. 

Constans 

Cèlia Garcia, 
Olga Muñoz 

 C. García Aula 203 Taller de 
tecnologia 209 

4t ESO B 22 M. Romagosa,  

P. Gratacòs, G. 

Caja, G. 

Coromina, M. A. 

Picart, 

Molera/Ferrer, L. 

Martínez, C. 

Montgó,T. Cels, 

N. Bartis 

   Aula 202 Laboratori 
química 220 
 
Laboratori 
biologia 214 

4t ESO C 20 G. Caja, J. Vila, 

R. Milla, M. A. 

Picart,  J. 

Reixach, M. 

Romagosa, L. 

Martínez, C. 

Montgó,  N. 

Bartis, R. 

Fabregat 

   Aula 201 Laboratori 
química 220 
Taller de 
tecnologia 217 
Aula 
informàtica 105 

4t ESO D 22 J. Vila, X. Xargay 

I. Verdaguer, M. 

A. Picart, M. 

Romagosa, A. 

Álvarez, L. 

Martínez, 1/2 fr., 

   Aula 217  
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M. Fabregas, 

S. Gonzalez, 

R. Fabregat 

Projecte 
Singular 

13 R-Ferrer, 

M.Castillo,I.Trias,

1/2anglès,EdFis 

   Aula 215 empreses 
dimecres I 
divendres 

 

 

 

Atenció a la diversitat, aula acollida i SIEI 

Per tal de garantir l’estabilitat dels grups, no es faran grups flexibles. Per altra banda, per tal 

de garantir l’atenció inclusiva, tampoc no es faran agrupaments homogenis per nivells 

d’aprenentatge ni per necessitat de mesures i suports addicionals o intensius, sinó que serà 

un segon professional qui entrarà dins l’aula grup. Així doncs, tots els grups seran 

heterogenis I inclusius. 

  

Desdoblaments 

Els desdoblaments són essencials per poder garantir la qualitat d’ensenyament, per la qual 

cosa es mantindran ja que són subgrups d’un mateix grup i no es barregen amb un altre 

grup classe. 

 

Si en algun moment hi hagués manca de professorat, es podrien anul·lar els 

desdoblaments i/o el reforç a les aules per tal de reforçar les guàrdies i atendre els 

alumnes sense professorat. 

 

Optativitat 

Es procura mantenir la franja d’optatives i les matèries optatives d’oferta obligatòria:  

Francès com a segona llengua estrangera, Emprenedoria , Cultura clàssica… 

A 1r tots els alumnes realitzen informàtica i lectura dins l’aula grup. 

A 2n, per tal d’aconseguir grups heterogenis, es barrejaran 2 grups a la franja d’optatives. En 

aquest cas esprocurarà mantenir la distància d’1,5 metres o s’utilitzarà la mascareta. 

A 3r es formaran els grups segons les optatives que els alumnes hagin triat. A cada grup hi 

haurà 2 subgrups d’optatives, però seran estables, ja que no es barrejaran amb cap altre 

grup. Aquests s’organitzen de la següent manera: 

A 4t ESO, s’organitzaran els grups per itineraris: humanístic i social, científic, tecnològic i 

competencial. Per tal que aquests grups siguim 100% estables, una optativa a un grup. En el 

cas de francès i emprenedoria es duplicarà la matèria. 
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Diversificació curricular, escolaritat compartida 

L’alumnat que realitza escolaritat compartida o participa en el projecte singular ho podran 

continuar, ja que aquest forma part de dos grups estables i s’assegura la seva traçabilitat.  

 

BATXILLERAT 

La complexitat del Batxillerat impedeix assegurar l’estabilitat dels grups al 100%. 

A 1r,  es divideixen en 2 grups, segons la modalitat de química. 

A 2n, es divideixen els grups per modalitats: Humanitats-socials, tecnològic i científic. 

Per  poder fer matèries de modalitat o específiques es  barregen en alguns casos dos grups. 

En aquests casos es respectarà la distància de seguretat d’un 1,5 metres o s’utilitzarà la 

mascareta.  

En el cas d’Economia i Cultura audiovisual es barregen tres grups. Aquesta franja 

d’optatives es col·locarà a primera o última hora de l’horari per tal que aquestes matèries 

puguin ser semi-presencials en cas que el Departament de Salut ho cregués convenient. Si 

pot ser 100% presencial es respectarà la distància de seguretat d’un 1,5 metres o s’utilitzarà 

la mascareta.  

Per tal d’assegurar la traçabilitat s’ha procurat, en la mesura que ha estat possible, repartir  

les matèries i grups tenint en compte dos criteris:  

- Màxim de grups d’un mateix nivell per professor  

Català : tots els primers, tots els segons 

Dibuix : tots els primers, tos els segons 

 

- Agrupació de matèries per professor: 

Física+Química (2nBAT) 

Economía+Economía i Organització d’Empresa (1R Bat) 

Ciències de la Terra+ Biología ( 2n BAt) 

Llengua Castellana+ literatura castellana+cultura audiovisual (1r Bat) 

Llengua catalana+literatura catalana (2n Bat) 

 

Els grups, docents i espais queden distribuïts de la següent manera : 

 

 

 

Grups Alumnes Docents Espai 

Estable Temporal
s 

Estable  Temporal 

Nombre Nº i nom Nombre Nom  Horari 
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1r BTX A 28 (Química) A. Álvarez, M. Carreras, 

M. Duran, C. José, J. 

Kostopoulos, R. Milla, 

E. Constans, X. Xargay, 

T, Cels, I. Feliu, S. 

Gonàlez, F. Graboleda, 

Mª A Vinardell. 

 Aula 216 Laboratori química 
220 
Taller tecnologia 
209 
Laboratori biologia 
214 

1r BTX B 28 A. Álvarez, M. Carreras, 

G. Coromina, M. Duran, 

E. Edo, M. Fabrega, A 

Ferrer,  X Xargay, S. 

González, C. José, Ll. 

Martínez, E Cosntans. 

 Aula 218 Taller tecnologia 
209 
Laboratori biologia 
214 

2n BTX A 27 (Mat, Dib., 
Tecno i fís.) 

Àlvarez G. Caja., J. 
Carol, M. Castillo, MªA. 
Picart, S. Torrent, J. 
Vila, N. Bartis, T. Cels, 
A. Ferrer, F. Graboleda. 
 

 Aula 204 Taller tecnologia 
209 

2n BTX B 22 (Mat, quím, bio 

i fís) 

A.Àlvarez G. Caja., M. 
Castillo, T. Cels, S. 
Torrent, J. Vila, MªA. 
Picart, N. Bartis, A. 
Ferrer, F. Graboleda 
 

 Aula 205 Laboratori biologia 
214 
Laboratori química 
220 

2n BTX C 24 (Soc-humaníst.) Mª A. Picart, A. 

Álvarez, E. Caixàs, 

G. Caja, M. Castillo, 

E. Edo, M. Fàbrega, 

S. González, Ll. 

Martínez, I. 

Verdaguer, J. Vila.  

 Aula 208  

 

 

CICLES FORMATIUS 

Distribució professorat, matèries i grups 

 

Grups Alumnes Docents Espai 

Estable Temporal
s 

Estable  Temporal 

Nombre Nº i nom Nombre Nom  Horari 
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CFGM 25 G. Tarrés, I. Eritja, A. 

Costa, P. Hidalgo, J. 

Escosa, M. Miquel, S. 

González, E. Constans 

Hípica, CNB Aula 112 Hípica (dilluns 
9’35-14’50) 
CNB (dijous 13-
14’50) 

1r TSEAS 30 G. Tarrés, I. Eritja, M. 

Juan, I. Malagelada, E. 

Busquets, M. Miquel, 

M. Romagosa, S. 

Cabarrocas, L. Vilà 

CNB  Pavelló Farga, 
CNB, aula 111 

2n TSEAS 30 
 I. Eritja, M. Juan,  E. 

Busquets,  S. González , 

L. Vilà, D. Martí, A. 

Costa, M. Duran 

  Pavelló Farga, 
aula 111, aula 112, 
Tennis Banyoles 

1r CF 30 

E. Busquets, L. Vilà, A. 
Costa, I. Malagelada, 
M. Miquel, J. Escosa, S. 
Cabarrocas 

  Gimnàs Tríops, 
CNB, Aula Cal 
Drac 

 

 

 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS 

Distribució professorat, matèries i grups 

 

 

Grups Alumnes Docents Espai 

Estable Temporal
s 

Estable  Temporal 

Nombre Nº i nom Nombre Nom  Horari 

GM Futbol 20 ¿? P. Hidalgo, A. Vázquez, 

J. Escosa, M. Duran, ⅓ 

EF, Federació Catalana 

Futbol 

 Aula Can 
Quim 

 

GM 
Salvament 

15 ¿? P. Hidalgo, A. Vázquez, 

J. Escosa, M. Duran, D. 

Martí Federació 

Catalana Salvament, 

 Aula 110  
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Creu Roja 

GS Futbol 10 ¿? P. Hidalgo, A. Vázquez, 

J. Escosa, E. Busquets, 

M. Duran ⅓ EF, 

Federació Catalana 

Futbol 

 Aula Cal 
Drac 

 

Blocs Comú 
LOE 

15 ¿? 

P. Hidalgo, A. Vázquez, 

J. Escosa, M. Duran, ⅓ 

EF 

 Aula 101  

 

 

 

 

b. PROFESSIONALS 

Els professionals docents i no docents han de:  

- Portar sempre la mascareta.  

- Procurar mantenir la distància de seguretat. 

- Desinfectar el material que utilitzin.  

- Sempre que sigui possible, les reunions i activitats d’horari no fix seran telemàtiques o es 

realitzaran fora del centre.  

 

c. ESPAIS 

Espais docents per a grups estables 

Majoritàriament, el grup estable utilitzarà sempre la mateixa aula,. En els casos de 

desdoblaments i optatives, una part del grup canviarà d’aula: aula taller, laboratoris, aula 

d’idiomes, biblioteca i gimnàs. 

S’han habilitat alguns espais per poder acollir dos grups més a l’ESO i un tercer a 2n de 

Batxillerat. El laboratori de física ha passat a ser l’aula de 4t D i l’aula de música ha passat a 

ser la de 2n de BTX C. 

 

Espai Cantina/ menjador 

Per al servei de cantina, es servirà des d’una finestreta.  farà un circuit d’entrada i sortida, 

respectant les distàncies.No es podrà consumir dins el local.  

Per al servei de menjador, caldrà mantenir la separació entre taules de grups diferents. 

 

Espai gimnàs 

S’organitzaran el màxim d’activitats a l’aire lliure. En cas que no sigui possible, s’utilitzarà el 

gimnàs. En no poder garantir la neteja ni la ventilació, els vestidors es tancaran. 
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Espai Can Quim del Rec 

Els alumnes del GM de futbol tenen la seva aula fora del recinte escolar, concretament a un 

espai municipal anomenat Can Quim del Rec. Tenen la seva pròpia aula, que no utilitza cap 

més grup. Aquesta aula és netejada per l’Ajuntament cada dia, i ventilada convenientment 

després de blocs de 2 hores.  

 

Espai Cal Drac 

Els alumnes del GS de futbol tenen la seva aula fora del recinte escolar, concretament a un 

espai municipal anomenat Cal Drac. Tenen la seva pròpia aula, que no utilitza cap més grup. 

Aquesta aula és netejada per l’Ajuntament cada dia, i ventilada convenientment després de 

blocs de 2 hores. 

 

Els alumnes del GS de Condicionament Físic tenen la seva aula, quan facin classes 

teòriques, fora del recinte escolar, concretament a un espai municipal anomenat Cal Drac. 

Tenen la seva pròpia aula, que no utilitza cap més grup. Aquesta aula és netejada per 

l’Ajuntament cada dia, i ventilada convenientment després de blocs de 2 hores. 

 

Pavelló Tecnificació la Farga 

Els alumnes del GS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva (1r i 2n curs) portaran a terme 

diferents classes teòriques i pràctiques al pavelló de tecnificació de la Farga. Tota la 

instal·lació és netejada diàriament per l’Ajuntament, i els vestidors no s’utilitzaran. 

 

Club Natació Banyoles 

Els alumnes de 1r del GS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva i de 1r del GS de 

Condicionament Físic portaran a terme diferents classes pràctiques a les instal·lacions del 

Club Natació Banyoles, sobretot a la piscina. Ens adequarem a les mesures higièniques que 

ens determinin des de la pròpia instal·lació.  

 

Gimnàs Tríops 

Els alumnes de 1r del GS de Condicionament Físic portaran a terme diferents classes 

pràctiques a les instal·lacions del Gimnàs Triops. Ens adequarem a les mesures higièniques 

que ens determinin des de la pròpia instal·lació.  

 

Club Tennis Banyoles 

Els alumnes de 2n GS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva realitzaran les classes del 

mòdul d’implements al Club Tennis Banyoles, en grups estables de 15 alumnes. Ens 

adequarem a les mesures higièniques que ens determinin des de la pròpia instal·lació.  
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Patis  

Per tal de descongestionar el pati, es sectoritza el pati en dues zones i  es fan dues franges 

horàries: 

- Dos patis de 20 minuts (de 10.30 a 10.50 i de 12.40 a 13.00): 1r i, 2n ESO  

- Un pati de 40 minuts (d’11.25 a 12.05): 3r i 4t ESO 

 

Sortides i entrades del pati: 

- 1r i 3r ESO: sortida 2 central pati 

- 2n i 4t ESO: sortida 4 lateral informàtica 

- Cicles i 1r bat: lateral futbol 3 si van al pati, principal si surten a l’exterior 

- 2n BAt: sortida lateral informàtica si van al pati, principal si surten a l’exterior 

 

Els alumnes de cicles i batxillerat surten del recinte escolar a l’hora d’esbarjo.  

 

Se sectoritza el pati en dos espais: 

- Zona 1: Al voltant de la pista de futbol  

- Zona 2: Al voltant de la pista de bàsquet  

Es farà una rotació setmanal dels espais. 

Dintre de cada espai es reservarà una zona per a cada grup (A,B,C,D) per poder treure’s la 

mascareta i esmorzar.  

 

 

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

a. ORGANITZACIÓ D’HORARIS 

(annex 4) 

 

b. GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

S’habilitaran 4 entrades i sortides:  

- Entrada / Sortida bicicletes (Passeig Dalmau, tocant a l’estany): Accés per 

a tots els alumnes que arribin al centre amb bici. 

- Entrada / Sortida 1 (Porta principal, C/ Sardana): Accés per als alumnes 

transportats, i per als alumnes de 1r i 3r ESO i alumnat amb dificultats motrius. 

Circuit fins aules 101-110 de la planta baixa. 

- Entrada / Sortida pati (Passeig Dalmau):  

- Accés per als alumnes de 4tA, 4tB i 4tC ESO, i 2n BTX Circuit fins a 

porta lateral informàtica i escala lateral informàtica. 

- Accés per als alumnes de 2n ESO. Circuit fins a porta sortida central i 

escala central. 

- Accés per als alumnes de  Projecte Singular , 1r Batxillerat i 4tD. Circuit 

fins a la sortida 3 lateral camp de futbol. I escala lateral camp de futbol. 
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- Entrada / Sortida camp de futbol (C/Sardana): circuit per dins camp de futbol 

fins porta lateral del camp i entrada institut, fins a sortida 3 lateral camp de 

futbol. Accés per als alumnes de cicles formatius 

 

(veure annex 3. Plànol del centre: Entrades I sortides) 

 

Entrades i sortides a les diferents instal·lacions esportives (Cicles Formatius i 

Ensenyaments Esportius):  

Es respectaran les normes d’organització establertes en les diferents instal·lacions que 

s’utilitzin (CNB, gimnàs Tríops, Camps de futbol municipals, Club Tennis Banyoles).  

Caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar la mascareta. Es podran 

treure la mascareta per fer una activitat física.  

 

En el cas del pavelló de tecnificació de la Farga, al no haver conserge durant el marc horari 

escolar, es determinaran 3 entrades:  

 

- Entrada / sortida porta principal pavelló 

- Entrada / sortida porta Consell Esportiu del Pla de l’Estany 

- Entrada / sortida porta Aula 

 

A partir de cada entrada es determinarà la circulació en els passadissos en funció de l’espai 

final a utilitzar (pista/es, aula, sala, hall d’entrada ). Caldrà mantenir la distància interpersonal 

d’1,5 metres en tot moment i portar la mascareta. 

 

En entrar al centre i a les diferents instal·lacions a utilitzar per a classe els alumnes s’han de 

rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i mantenir la distància sanitària i han de portar la 

mascareta fins a la seva aula.  

 

També hauran de netejar amb solució hidroalcohòlica tot el material que utilitzin, a l’inici i al 

final de l’activitat. 

 

Circulació dins del centre 

Circulació en els passadissos: Caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i 

portar la mascareta. Se sectoritza els passadissos en dues parts: sector dret, per anar a les 

aules de la dreta; sector esquerre, per anar a les aules de l’esquerra.  

Circulació a les escales: es farà un circuit de pujada i un de baixada. 

 

Per tal de garantir la traçabilitat es farà un registre de les persones alienes que entrin a 

l’institut. 
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6. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

Hi haurà a la web i a l’entrada principal de centre la normativa indicant els requisits 

d’accés a l’institut: 

 

REQUISITS D’ACCÉS A L’INSTITUT: 

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre (superior a 37,º5C), tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós.  No convivents o contacte estret amb 

positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

Si l’alumne presenta 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/ tutors i el 

seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al 

centre educatiu.  

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una declaració 

responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19. 

 

 

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

COVID-19 al centre educatiu es prendran les següents mesures: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual (sala de visites J). 

2. En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, la directora ha de contactar amb la família per tal 

que vingui a buscar l’infant o adolescent. Es recomanarà a la persona o la familia que es 

traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció 

primària de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

Quan la simptomatologia s’inica fora de l’horari escolar o en diez no lectius, la persona o 

familia amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referencia, of ora de l’horari del 

CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària). 

3. En cas de presentar símptomes de gravetat (dificultat per respirar, vòmits o diarrea molt 

freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se…) s’ha de trucar també 

al 061. 

4. Si des del CAP es decideix de no realitzar una PCR per a SARS-CoV-2:  

De manera general la persona pot reincorporar-se al centre educatiu quan faci 24 hores que 

es trobi sense febre.  

 

5. Si des del CAP es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2: 

En el cas que un alumne, personal PAS/docente del centre, personal proveïdor de serveis es 

realitzi una prova PCR ho haurà d’informar a la directora, qui activarà el TRAÇACOVID i ho 

comunicarà a l’inspector del centre. 

La persona i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne 

el resultat. 

No es confinarà els contactes del grup de convivència estable mentre s’estigui a l’espera del 

resultat de la prova. 
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En cas que sigui un professional docent o no docent qui hagi de realitzar una PCR, tant els 

del CAP com els del Serveis de Vigilància Epidemiològica seran qui faran l’estudi de 

contactes de la persona, li explicaran el procediment a seguir i li indicaran els passos a 

realitzar si necessita agafar la baixa laboral. La persona docent haurà de comunicar la seva 

situació al  Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent. 

6.Si el resultat de la PCR és negatiu, la persona afectada o família rebrà la informació a 

través del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal sanitari i ho comunicaran a 

la directora del centre, qui registrarà el resultat negatiu al TRAÇACOVID. La persona 

afectada pot reincorporar-se al centre educatiu.  

7.Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o família rebrà la informació a 

través del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal sanitari i ho comunicaran a 

la directora del centre, qui registrarà el resultat positiu al TRAÇACOVID. La comunicació 

entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en 

última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica 

encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el 

tancament total o parcial del centre educatiu. L’escalada de decisions en relació amb el 

tancament de l’activitat presencial del centre serà el resultat de la valoració, sobre el 

terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. Si hi 

ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 

De manera orientativa, els elements per establir quarantenes o , si s’escau, tancaments 

parcials o totals del centre serien:  

- Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable  tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar 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. Es farà un test PCR a tots els membres del grup 

de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat 

negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la 

quarantena. 

- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) tot el grup de 

convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de 

la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups 

de convivència d’aquell espai, 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. Es farà un test PCR a tots els 

membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas 

diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la 

necessitat de mantenir la quarantena. 
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- Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais  tot el grup de convivència estable té consideració de 

contacte estret, per tant s’hauria de plantejar 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. Es farà un test PCR a tots els 

membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas 

diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la 

necessitat de mantenir la quarantena. 

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 

6 mesos anteriors, estarán exempts de fer quarantena. 

 

 

7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

S’anul.len fonts d’aigua. A la sala de professors esretira eldispensador d’aigua. Es retira 

bolígrafs o altre material a compartit.  

 

MASCARETA DISTÀNCIES VENTILACIÓ 

Tipus: Higiènica amb compliment norma 

 

ALUMNAT:  

obligatòria encara que sigui dins el grup 

de convivència  

 

PERSONAL DEL CENTRE:  

obligatòria encara que sigui dins el grup 

de convivència  

 

 

Tipus: mascareta quirúrgica per a la 

gestió de la detecció d’un possible cas 

de COVID-19 durant l’activitat al centre 

 

➔ La distància física 

interpersonal de 

seguretat, tant en 

espais tancats com a 

l'aire lliure, s'estableix 

en 1,5 m. en general, 

amb l'equivalent a un 

espai de seguretat 

de 2,5 m2 per 

persona, i és exigible 

en qualsevol cas 

excepte entre grups 

de convivència 

estables. 

 

➔ L’organització de 

l’espai de l’aula d’un 

grup estable ha 

d’assegurar, en la 

distribució de 

l’alumnat, una 

distància 

interpersonal 

mínima d’1 metre. 

➔ Ventilar les instal·lacions interiors un 

mínim de 10 minuts a l'inici de la 

jornada,a l’inici de les hores de pati i 

al final de la jornada. 

➔ Si és possible, es deixaran les 

finestres obertes durant les classes. 

➔ Es recomana, sempre que sigui 

possible, mantenir les portes 

obertes, evitant així contacte amb 

les manetes de les portes. 

➔ Cal garantir la desinfecció freqüent 

d’aquelles superfícies d’ús més 

comú com el poms de les portes, les 

baranes de les escales, etc. 

➔ Les taules dels diferents espais es 

desinfectaran després de les 

activitats. 

➔ En espais amb poca ventilació es 

procurarà dur a terme les activitats 

amb pocs alumnes simultàniament. 

Sempre que sigui possible, es 

mantindrà la porta oberta. 
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NETEJA 

RENTAT DE MANS: 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els punts de 

rentat de mans.  

 

ALUMNAT: Almenys 5 vegades: 

➔ A l’arribada i sortida de l’Institut 

➔ Abans i després d’anar al WC 

➔ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

PERSONAL: 

➔ A l’arribada al centre 

➔ Abans del contacte amb els alumnes 

➔ Abans i després d’anar al WC 

➔ Abans i després d’esmorzar 

➔ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

➔ Es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal 

 

 

CANVIS DE GRUP I AULA: 

➔ És imprescindible el rentat de mans abans d’accedir a les aules específiques. Hi haurà dispensadors a les 

entrades i sortides i a cada aula.  

➔ Caldrà assegurar que cada vegada que marxa un grup es procedeix a la neteja i desinfecció de l’espai i del 

material d’ús comú. Hi haurà un kit de neteja a cada espai. 

➔ Es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai diferent al seu grup estable, col·labori 

en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai. 

➔ Per a la desinfecció es pot utilitzar un drap net humitejat amb unes gotes d’alcohol propílic de 70% o bé 

tovalloletes impregnades amb aquest tipus d’alcohol. En cas de material informàtic, es netejarà sempre 

desconnectat i mai amb el líquid directament. Si ho fa l’alumne amb supervisió del professor/a. 

 

 

PERSONAL DE NETEJA 

Esperem poder tenir una partida pressupostària extraordinària per tal de desinfectar els espais comuns 

desrés dels patis del matí: 

-10:45: Neteja de lavabos 

-13:00: Neteja de lavabos, baranes i poms. 

-16:00: Neteja de l’aula 101 per a la classe de la tarda d’EREE de Salvament I Socorrisme  
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ANNEX 1 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ ALUMNAT COVID-19  

 (Totes les mesures són susceptibles de canvi, atenent que estan subjectes a les 

instruccions del Departament d’Educació i de Salut) 

 

 Secció 1- Accés al centre 

Per normativa les famílies han de signar la Declaració responsable. Aquest document s’ha 

de portar el primer dia de classe. Trobareu l’enllaç a la web del centre. 

Només accediran al centre aquells alumnes que no presentin febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea... o qualsevol altre quadre infecciós. 

Per poder entrar al recinte escolar, l’alumnat haurà de: 

-Portar mascareta. 

-Rentar-se les mans (Hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic a cada punt d’accés) 

-Guardar la distància de seguretat i evitar aglomeracions. 

 

Enguany els alumnes accediran per 4 punts diferents: 

1. PORTA PRINCIPAL: Per aquest punt hi entraran els alumnes de 1r i 3r d’ESO, els 

alumnes que venen amb transport escolar i alumnat amb dificultats motrius. Per a 1r i 

3r: circuit fins aules 101-110 de la planta baixa; per als altres alumnes, circuit segons 

el seu curs.  

2. PORTA PATI (Passeig Dalmau):  

- Accés per als alumnes de 4tA, 4tB i 4tC, i 2n BTX. Circuit fins a porta lateral 

informàtica i escala lateral informàtica. 

- Accés per als alumnes de 2n ESO. Circuit fins a porta sortida central i escala 

central.  

- Accés per als alumnes de  Projecte Singular , 1r Batxillerat i 4tD. Circuit fins a la 

sortida 3 lateral camp de futbol i escala lateral camp de futbol.  

3. PORTA CAMP DE FUTBOL (C/Sardana): Accés per als alumnes de cicles i EREE. 

Circuit fins a sortida 3 lateral camp de futbol.  

4. PORTA APARCAMENT BICICLETES: Accés per a tots els alumnes que arribin al 

centre amb bici. Circuit segons el curs de l’alumne. 

 

Secció 2- A l’aula grup 

 A les entrades i sortides de l’aula cal fer una neteja de mans.  

 Els alumnes  han de seure al lloc que els ha assignat el tutor. 

 Els alumnes han de portar posada la mascareta a l’aula.. 

 Els alumnes han de portar el material de casa (estris per escriure, llibretes, llibres, 

calculadora…). No es pot compartir el material amb els companys. 
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 Si s’utilitza material de l’aula, en finalitzar la classe l’alumnat col.laborarà a la 

desinfecció d’aquest (hi haurà kits de neteja a cada aula).En cas de material 

informàtic (teclat i ratolí), es netejarà sempre desconnectat i mai amb el líquid 

directament. 

 

 

 

Secció 3- Gimnàs, aules específiques i passadissos 

 

 Sempre que s’entri i es surti d’una aula que no és la pròpia del grup de convivència, 

es farà una neteja de superfícies i estris utilitzats.  L’alumnat ha de col·laborar en 

aquestes actuacions de neteja abans i després d’abandonar l’espai.  

 Espai gimnàs:S’organitzaran el màxim d’activitats a l’aire lliure. En cas que no sigui 

possible, s’utilitzarà el gimnàs. En no poder garantir la neteja ni la ventilació, els 

vestidors es tancaran. Els alumnes han de venir canviats de casa. 

 Circulació en els passadissos: caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres i portar la mascareta. Se sectoritza els passadissos en dues parts: sector dret, 

per anar a les aules de la dreta; sector esquerre, per anar a les aules de l’esquerra.  

 Circulació a les escales: es farà un circuit de pujada i un de baixada. 

 Lavabos: la utilització dels serveis es farà amb la mascareta posada i a les entrades i 

sortides es farà una neteja de mans. Durant les hores d’esbarjo només es podran 

utilitzar els lavabos de la planta baixa i l’exterior. 

 

Secció 4- Patis 

La sortida al pati es farà de manera esglaonada: 

a. Dos patis de 20 minuts (10.30 a 10.50  i 12.40 a 13.00): 1r i 2n d’ESO i Cicles 

Formatius. 

b. Un pati de 40 minuts (11.25-12.05): 3r i 4t d’ESO i BTX. 

Sortides i entrades del pati: 

1r i 3r ESO: sortida 2 central pati. 

2n i 4t ESO: sortida 4 lateral informàtica. 

Cicles i 1r BTX: lateral futbol 3 si van al pati, principal si surten a l’exterior. 

2n BTX: sortida lateral informàtica si van al pati, principal si surten a l’exterior. 

Caldrà l’ús de mascareta. El pati se sectoritzarà per cursos: 

Hi haurà dos sectors:  

a. Sector 1: camp de futbol i sector de les taules de ping pong. 

b. Sector 2: pista de bàsquet, gespa i grades. 

Cada curs ocuparà un d’aquests sectors i hi haurà rotació setmanal. Es recomana que els 

alumnes de BTX i CF surtin fora del centre a les hores d’esbarjo (sí que poden accedir al bar 

de l’institut). 
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Setmana 1: 1r ESO sector 1 i 2n d’ESO sector 2 

                    3r ESO sector 1 i 4t d’ESO sector 2… 

Setmana 2: 2r ESO sector 1 i 1n d’ESO sector 2 

                    4t ESO sector 1 i 2n d’ESO sector 2… 

 

Esmorzar i aigua: 

 Els alumnes poden portar l’esmorzar de casa i també hi haurà servei de cantina. 

 Les fonts s’han anul·lat i, per tant, és important que els alumnes portin la seva 

ampolla d’aigua de casa. 

 

Cantina: 

 Per al servei de cantina, se servirà des d’una finestreta.  Es farà un circuit d’entrada i 

sortida, respectant les distàncies. No es podrà consumir dins el local.  

 Cal evitar cues i aglomeracions. 

 Per al servei de menjador, caldrà mantenir la separació entre taules de grups 

diferents. 

 

En cas de pluja: 

 

 Els alumnes restaran a l’aula. 

 Podran sortir per anar al lavabo. 

 

No es permet portar materials de joc o lleure de casa (pilotes…). 

 

Secció 5- Normativa 

En el cas que l’alumnat no segueixi i respecti algunes de les indicacions establertes en 
aquest pla serà sancionat amb una falta o irregularitat: 
 

 No rentar-se les mans a l’entrada i sortida dels diferents espais 
 No netejar el material de l’aula/espai abans i després de començar la classe. 
 Utilitzar els vestidors sense consentiment del professorat 
 No seguir les indicacions del professorat en quant a distàncies, ús de mascareta,... 
 No portar la mascareta. 
 Fer mal ús de/malmetre el material de neteja i desinfecció 

 
Totes aquestes sancions seran tractades com una irregularitat o falta lleu, tal i com marquen 
les NOFC del centre.  
En el cas d’acumulació de més d’una irregularitat al mateix temps podrà ser considerada 
com una falta greu i l’alumne/a podrà ser expulsat del centre durant uns dies. 
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ANNEX 2 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ CF i EREE COVID-19 
 

1. JUSTIFICACIÓ 
Aquest pla té com a destinataris tots els docents, personal no docent i alumnes de 
l’Ins Pere Alsius i Torrent de Banyoles dels Cicles Formatius i Ensenyaments 
Esportius, i és complementari al pla d’organització general del centre. 

 

Té com a objectiu l’obertura, l’organització i el funcionament per aquest curs 20-21 en 
les diferents instal·lacions que es porta a terme activitat lectiva, ja sigui en el propi 
centre com sobretot a instal·lacions esportives privades i municipals. 
  
En aquest s’estableixen mesures pel que fa a l’adequació d’espais, agrupaments, 
distanciament i higiene. Es volen garantir totes les mesures de seguretat per poder 
dur a terme la tasca educativa en un context de possible pandèmia de COVID-19. 

 

2. NORMATIVA 
Per elaborar aquest pla s’ha tingut en compte la normativa vigent: 

 Instruccions per al curs 2020-2021, del 30 de juny 
 Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia, del 3 de juliol 
 Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres 

educatius per al curs 2020-2021   

● Gestió de casos Covid-19 als centres educatius, del 13 d’agost de 2020 

● Informe en relació a les mesures que s’aplicaran per l’obertura dels centres 

escolars del 24 d’agost de 2020 

 

3. RECOMANACIONS GENERALS 
 

No podran assistir a les activitats aquelles persones que presentin simptomatologia 
compatible amb la COVID-19 o que l’hagin presentat en els darrers 14 dies. Tampoc si han 
tingut contacte amb una persona amb la malaltia conformada o símptomes compatibles en 
els darrers 14 dies. 
 

L’ús de la mascareta serà obligatori per part de docents i alumnes sempre dins i fora de 
l’aula i fins que es comenci l’activitat esportiva.  
Distància física: Cal mantenir la distància de seguretat d’1’5 metres, en totes les activitats a 
realitzar. En el moment de fer pràctica esportiva i no podran mantenir les distàncies i tampoc 
podran tenir la mascareta posada. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
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 Superfície de treball: en les diferents activitats esportives que es portin a terme cal 
que tots els alumnes tinguin una superfície mínima de treball de 2’5 m2.  

 Rentat de mans: Cal rentar-se les mans a l’entrada de cada instal·lació esportiva, i a 
l’inici i final de tota activitat.  

 Ventilació dels espais: sempre que sigui possible mantindrem portes i finestres 
obertes. Al finalitzar cada classe (normalment blocs de 2 hores) cal ventilar 
correctament l’espai.  

 Ús dels vestidors: es tracta d’espais interiors, sovint petits i que, per tant, poden 
propiciar el contacte estret entre persones. Per aquest motiu, de forma general, no es 
farà ús dels vestidors en les diferents instal·lacions que s’utilitzin. L’excepció serà el 
Club Natació Banyoles quan es portin a terme activitats aquàtiques, sempre seguint 
les recomanacions que tingui el mateix club en aquest sentit.  

 Ús de material: es procurarà que el material sigui d’ús exclusiu (raquetes, pilotes,...). 
Caldrà netejar el material, ja sigui d’ús exclusiu o compartit, abans i després de cada 
activitat. Aquesta neteja la realitzaran els propis alumnes. 
  

4. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 
Com a norma general l’ús de la mascareta serà obligatori sempre fora de l’aula i fins 
que es comenci l’activitat esportiva, o no es puguin garantir les distàncies de 
seguretat. 

 

A. GRUPS D’ALUMNES 
Els grups son estables en tot moment, ja sigui en gran grup (tot el grup classe) com 
en petit grup (grups A i B en els CFGS).  

 

Desdoblaments 

Els desdoblaments són essencials per poder garantir la qualitat d’ensenyament, per la qual 
cosa es mantindran ja que són subgrups d’un mateix grup i no es barregen amb un altre 
grup classe (grups A i B en els CFGS). 
 

B. PROFESSIONALS 
Els docents entren a l'aula amb mascareta.  
En el cas de les diferents instal·lacions esportives (pavelló, piscina, pistes de tennis, sales 
de gimnàs,...) cal portar la mascareta sempre. 
 

C. ESPAIS 
Espais docents per a grups estables 
 

Espai gimnàs 

S’organitzaran el màxim d’activitats a l’aire lliure. En cas que no sigui possible, s’utilitzarà el 
gimnàs. En no poder garantir la neteja ni la ventilació, els vestidors es tancaran. 
Quan hi hagin diferents grups en el mateix marc horari s’ubicaran inicialment en diferents 
punts de trobada: 
 

 Grup 1: part exterior grades 
 Grup 2: gimnàs 
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 Grup 3: cicles formatius: dins camp de futbol 
 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8’40-9’35 
     

9’35-10’30 
     

10’50-11’45 
     

11’45-12’40 
     

13’00-13’55 
     

13’55-14’50 
     

* Omplir quan tinguem els horaris 
 

Espai Can Quim del Rec 

Els alumnes del GM de futbol tenen la seva aula fora del recinte escolar, concretament a un 
espai municipal anomenat Can Quim del Rec. Tenen la seva pròpia aula, que no utilitza cap 
més grup. Aquesta aula és netejada per l’Ajuntament cada dia 
 

Els alumnes s’esperaran sempre fora de l’edifici mantenint la distància de seguretat entre 
ells. L’accés per l’escala es realitzarà de forma ordenada i amb el professor/a al capdavant 
per tal que l’aula estigui ja oberta. 
 

Quan s’acaba cada bloc de 2 hores de classe els alumnes han d’obrir les finestres i el 
professor/a deixarà la porta oberta per tal de ventilar l’aula. Els alumnes no poden deixar res 
dins de l’aula. 
 

Els alumnes netejaran la seva taula i cadira amb solució hidroalcohòlica a l’inici i al final de 
cada classe. 
 

Si es realizen classes pràctiques al camp de futbol no es podran utilitzar els vestidors. El 
material a utilitzar  (pilotes, cons, pitralls,...) serà netejat pels alumnes a l’inici i al final de la 
pràctica.  
 

Espai Cal Drac 

Els alumnes del GS de futbol  i els alumnes del GS de Condicionament Físic tenen la seva 
aula fora del recinte escolar, concretament a un espai municipal anomenat Cal Drac. Tenen 
la seva pròpia aula, que no utilitza cap més grup. Aquesta aula és netejada per l’Ajuntament 
cada dia. 
 

Els alumnes s’esperaran sempre fora de l’edifici mantenint la distància de seguretat entre 
ells. L’accés a l’edifici es realitzarà de forma ordenada i amb el professor/a al capdavant per 
tal que l’aula estigui ja oberta. Si hi ha 2 grups classe es recomana que primer entri un grup i 
després l’altre.  
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Quan s’acaba cada bloc de 2 hores de classe els alumnes han d’obrir les finestres i el 
professor/a deixarà la porta oberta per tal de ventilar l’aula. Els alumnes no poden deixar res 
dins de l’aula. 
 

Els alumnes netejaran la seva taula i cadira amb solució hidroalcohòlica a l’inici i al final de 
cada classe.  
 

Pavelló Tecnificació la Farga 

Els alumnes del GS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva (1r i 2n curs) portaran a terme 
diferents classes teòriques i pràctiques al pavelló de tecnificació de la Farga. Tota la 
instal·lació és netejada diàriament per l’Ajuntament, i els vestidors no s’utilitzaran. 
 

En funció dels horaris i dels espais a utilitzar s’establiran diferents punts d’accés a la 
instal·lació:   

 Accés 1: Entrada / sortida porta principal pavelló 
 Accés 2: Entrada / sortida porta Consell Esportiu del Pla de l’Estany 
 Accés 3: Entrada / sortida porta Aula 

 

 

 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8’40-9’35 
     

9’35-10’30 
     

10’50-11’45 
     

11’45-12’40 
     

13’00-13’55 
     

13’55-14’50 
     

* Omplir quan tinguem els horaris 
 

Si s’utilitza l’aula del pavelló, quan s’acaba la classe els alumnes han d’obrir les finestres i el 
professor/a deixarà la porta oberta per tal de ventilar l’aula. Els alumnes no poden deixar res 
dins de l’aula. Els alumnes netejaran la seva taula i cadira amb solució hidroalcohòlica a 
l’inici i al final de cada classe. 
 

Per les classes pràctiques al pavelló es recomana que els alumnes no utilitzin els vestidors. 
El material a utilitzar  (pilotes, cons, pitralls,...) serà netejat pels alumnes a l’inici i al final de 
la pràctica.  
 

Club Natació Banyoles 
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Els alumnes de 1r del GS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva i de 1r del GS de 
Condicionament Físic portaran a terme diferents classes pràctiques a les instal·lacions del 
Club Natació Banyoles, sobretot a la piscina.  
 

Ens adequarem a les mesures higièniques que ens determinin des de la pròpia instal·lació: 
entrada, circulació per la instal·lació, ús de vestidors, ús de material, sortida. 
 

El material a utilitzar  a la piscina serà netejat pels alumnes a l’inici i al final de la pràctica.  
 

Gimnàs Tríops 

Els alumnes de 1r del GS de Condicionament Físic portaran a terme diferents classes 
pràctiques a les instal·lacions del Gimnàs Tríops (sala gran, sala petita, sala condicionament 
físic). 
Ens adequarem a les mesures higièniques que ens determinin des de la pròpia instal·lació: 
entrada, circulació per la instal·lació, ús de vestidors, ús de material, sortida. 
 

El material a utilitzar  a les diferents activitats serà netejat pels alumnes a l’inici i al final de la 
pràctica.  
 

Club Tennis Banyoles 

Els alumnes de 2n GS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva realitzaran les classes del 
mòdul d’implements al Club Tennis Banyoles, en grups estables de 15 alumnes.  
 

Ens adequarem a les mesures higièniques que ens determinin des de la pròpia instal·lació: 
entrada, circulació per la instal·lació, ús de vestidors, ús de material, sortida. 
 

El material a utilitzar  a les diferents activitats serà netejat pels alumnes a l’inici i al final de la 
pràctica. Es recomana que els alumnes portin la seva raqueta i sigui d’ús exclusiu.  
 

5. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 
 

Cal organitzar les entrades i sortides als diferents espais i instal·lacions que s’utilitzaran per 
a la realització de les classes; com a normes generals tindrem: 
 

 El professor/a cal que arribi uns minuts abans de l’inici de la classe i obri portes 
i ventili l’espai. El professor/a és qui marca l’entrada als alumnes. 

 Els alumnes han de netejar-se les mans, tant a l’entrada com a la sortida. 
 Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que s’iniciï la pràctica 

esportiva. 
 Abans i després de classe teòrica cal que l’alumne/a netegi la taula i cadira.  
 Abans i després de classe pràctica cal que l’alumne/a netegi el material que 

s’hagi utilitzat.  
 Per a la realització d’aquestes feines no cal acabar les classes amb anterioritat; 

en el moment d’acabar es pot netejar el material en menys d’1 minut. El 
professor/a és el darrer en abandonar l’instal·lació i comprovar que s’hagi 
ventilat correctament l’espai i s’hagi netejat amb correcció el material. 
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Entrada / Sortida 1ª hora a l’institut: s’utilitzarà l’entrada del camp de futbol (C/Sardana): 
circuit per dins camp de futbol fins porta lateral del camp i entrada institut, fins a sortida 3 
lateral camp de futbol per accedir a l’aula 111 o 112. 
 

Els alumnes poden sortir de l’institut per l’entrada principal de l’institut; si han d’anar al bar 
utilitzaran la sortida 3 lateral del camp de futbol.  
 

Entrada / Sortida en diferents hores a l’institut: s’intentarà que els alumnes entrin un cop 
toca la sirena, per tal de trobar-se l’aula oberta. Els alumnes han d’anar directament a les 
aules (111 / 112) amb la mascareta posada, respectant la circulació existent i la distància de 
seguretat. 
 

Entrada / Sortida a les diferents instal·lacions: el professor/a és el primer que ha d’arribar 
i procedir a l’obertura de la instal·lació. Els alumnes han d’esperar a les indicacions del 
professorat per accedir-hi. El professor/a ha de proporcionar el gel perquè els alumnes es 
netegin les mans i netegin el material a utilitzar. 
 

6. SANCIONS APLICABLES A AQUEST PLA D’OBERTURA 
 

Aquest pla té com a objectiu l’organització i el funcionament per aquest curs 20-21 en les 
diferents instal·lacions que es porta a terme activitat lectiva, ja sigui en el propi centre com 
sobretot a instal·lacions esportives privades i municipals degut a les circumstàncies actuals 
provocades pel COVID-19.  
 

En el cas que l’alumnat no segueixi i respecti algunes de les indicacions establertes en 
aquest pla serà sancionat amb una falta o irregularitat; en primera instància serà sancionat 
pel professorat que ha detectat la irregularitat, i en segona instància per la direcció d’estudis: 
 

 Entrar o sortir abans de les instal·lacions, sense permís del professorat. 
 Arribar amb retard a les classes.  
 No rentar-se les mans a l’entrada i sortida dels diferents espais 
 No netejar el material abans i després de la pràctica esportiva 
 Utilitzar els vestidors sense consentiment del professorat 
 No seguir les indicacions del professorat en quan a distàncies, ús de mascareta,... 
 No portar la mascareta en els espais obligats a portar-la. 

 

Totes aquestes sancions seran tractades com una irregularitat o falta lleu, tal i com marquen 
les NOFC del centre.  
En el cas d’acumulació de més d’una irregularitat al mateix temps podrà ser considerada 
com una falta greu i l’alumne/a podrà ser expulsat del centre durant uns dies. 
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ANNEX 3

 



32 
 

 


