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1.DADES GENERALS

1.1. Centre

● Adreça: Escoles Pies, 46 - 17520 - Puigcerdà (Girona)
● Codi de centre: 17005741
● NIF: Q6755296H
● Telèfon: 972 88 46 42
● Web: www.inspereborrell.cat
● Correu electrònic oficial del centre: b7005741@xtec.cat
● Professorat 2021-22: 75,2 jornades senceres (inclou 1,5 dotacions extres de reforç

Covid) (dotacions curs 2020-21: 76,7)
● PAS i PAE: 2 administratives, 3 conserges, 2 PAE
● Auxiliars de conversa: 2 d’anglès (una per conveni i licitació de l’Ajuntament de

Puigcerdà i una del Departament)

1.2. Grups

● ESO:
○ De 4 línies oficials a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO:

■ 5 grups de 1r d’ESO
● Grups heterogenis amb ràtio de 21 alumnes per grup i un

suport PIM als grups A, B i C a les matèries de llengües i
matemàtiques.

■ 5 grups de 2n d’ESO
● Grups heterogenis amb ràtio de 22/23 alumnes per grup i

suport PIM als grups A, B i C a les matèries de llengües i
matemàtiques.

■ 5 grups de 3r d’ESO (nivell amb sobreràtio)
● Grups heterogenis amb ràtio de 23/24 alumnes per grup i

suport PIM als grups A, B i C a les matèries de llengües i
matemàtiques.

■ 5 grups de 4t d’ESO
● 2 grups d’itinerari tècnic professional amb ràtio de 19 i 15

alumnes a cada grup.
● 3 grups d’itinerari acadèmic amb ràtio de 26/27 alumnes per

grup.

● AULA D’ACOLLIDA (Una dotació)

● SIEI:

○ Dues unitats de suports intensius per a l'escolarització inclusiva
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● UEC:

○ 8 places de UEC compartida amb l’Ajuntament de Puigcerdà. Els alumnes
fan unes hores a l’Institut i la resta al local UEC ubicat a la Plaça del Call a
Puigcerdà.

● BATXILLERAT:

○ 3 línies oficials de 1r i 2 de 2n.
○ Modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i la de Ciències i Tecnologia.
○ Batxibac (doble titulació batxillerat - baccalauréat).

● CFGM:

○ 7 grups de 5 cicles formatius de grau mitjà de 5 famílies diferents:

■ Guia en el medi natural i de temps de lleure (1 grup, matí). 13
alumnes

■ Gestió administrativa (2 grups matí i tarda). 1r curs: 7 alumnes; 2n
curs: 15 alumnes

■ Cures d’auxiliar d’infermeria + Atenció a persones en situació de
dependència (2 grups, tarda). 1r curs: 15 alumnes; 2n curs: 26
alumnes.

■ Cuina i gastronomia (2 grups, tarda i algun matí). 1r curs: 10 alumnes;
2n curs: 10 alumnes.

● PIP:

○ Pla d'Iniciació Professional d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic en
horari de tarda.

2. ÀMBIT ORGANITZATIU / ORGANIGRAMA I REUNIONS

2.1. Òrgans de coordinació i govern, càrrecs, àmbits o departaments i equips docents

● La informació relativa al professorat, equips docents, òrgans de coordinació i govern
i càrrecs es pot consultar a la Unitat compartida del DRIVE.

● El professorat que fa la major part de la seva jornada a l’ESO està assignat a l’equip
docent d’ESO en el qual imparteix més hores. No s’ha assignat a un ED d’ESO al
professorat que hi imparteix poques hores de matèries optatives o específiques. Les
reunions d’ED d’ESO són setmanals i tenen lloc els dimecres a la tarda.

● Tot el professorat que imparteix docència a Batxillerat forma part de l’equip docent
d’aquest nivell. Les reunions d’ED de BATX són quinzenals i tenen lloc els dimecres
a la tarda en alternança amb les reunions d’àmbit.

● El professorat que imparteix docència a cicles formatius (excepte el professorat
d’idiomes anglès i francès) forma part de l’ED del cicle de la seva especialitat. Les
reunions són setmanals. Un cop al mes el professorat d’idiomes també assistirà a la
reunió d’ED dels cicles als quals imparteix classe.
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● Tot el professorat forma part d’un àmbit o CF. Les reunions d’àmbit tenen lloc
setmanalment els dimecres a la tarda. Quinzenalment, el professorat que imparteix
docència a BATX assistirà a les reunions d’ED d’aquest nivell i la resta de
professorat de l’àmbit destinarà aquesta hora a la coordinació per a la preparació
d’activitats transversals i TG i a l’organització d’activitats específiques de l’àmbit
(concursos, sortides, esdeveniments, manteniment d’aules específiques, etc.).

2.2. Comissions de treball

Les comissions són grups de treball que es constitueixen per dur a terme una sèrie de
tasques centrades en un tema determinat que té un caràcter rellevant dins la línia
pedagògica del centre.

L’organització en grups de treball especialitzats amb un nombre reduït de persones facilita la
feina i la fa més operativa i eficaç. Tot el professorat forma part d’una comissió liderada pel
Coordinador, que decidirà quan i com es reuneix, coordina i treballa, dins de les hores
d’horari no fix del professorat.

Les comissions que existeixen al centre són les següents:
● Comissió ILEC
● Comissió DIGITAL
● Comissió GEP i MOBILITAT
● Comissió XARXA CCBB
● Comissió CURRÍCULUM I AVALUACIÓ COMPETENCIAL
● Comissió ACTIVITATS I FESTES
● Comissió QUALITAT
● Comissió CONVIVÈNCIA
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2.3. Reunions

Reunió Periodicitat Horari/Calendari Responsable Estén acta

ED ESO
(RESO)

Setmanal Coordinador
ESO

Coordinador
ESO

ED BATX
(RAB)*

Quinzenal Coordinador
BATX

Coordinador
BATX

ED CF Setmanal (1
cop al mes per
al professorat
d’idiomes)

Cap de
departament
de cada cicle

Cap de
departament de
cada cicle

ÀMBIT ESO I
BATX
(RAB)*

Setmanal per al
professorat que no fa

BATX i quinzenal
per al professorat que sí
fa BATX

Cap d’àmbit
ESO i BATX

Cap d’àmbit o
professor/a de
l'àmbit assignat
pel Cap

DEP. CFGM Cap de
departament de
cada cicle

CAD Setmanal
(quinzenalment CAD
direcció i quinzenalment
CAD orientadores)

Psico. EAP i
Directora

COMISSIÓ
SOCIAL

Mensual Treballadora
social EAP

Treballadora
social EAP

CAPS ÀMBIT
ESO I BATX

Mensual Directora Secretària

COORD. ESO I
BATX

Setmanal Coordinador
Pedagògic

Coordinador
Pedagògic

COORD. FP Setmanal Cap d’estudis
FP

Cap d’estudis
FP

COORD.
QUALITAT

Setmanal Coordinadora
qualitat

Coordinadora
qualitat

TUTORS/ES
ESO I BATX

Setmanal Coordinador
ESO

Coordinador
ESO

UEC Setmanal POE UEC POE UEC

COMISSIONS Mensual (a
determinar
segons

Coordinador
Comissió

Rotatiu
membres
Comissió/Coord

C/ Escoles Pies, 46 - 17520 PUIGCERDÀ          Tel. 972 88 46 42             info@inspereborrell.cat www.inspereborrell.cat

facebook.com/inspereborrell instagram.com/ins_pere_borrell twitter.com/InsPereBorrell

mailto:iespereborrellpuigcerda@xtec.cat


tasques) inador?

3. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

3.1. Comunicacions de caire general

● App Edugestió (disponible per a Android i Apple)
● Pàgina web del centre: www.inspereborrell.cat
● Xarxes socials
● Correu electrònic facilitat per les famílies
● En cas d’emergència o de què un alumne/a presenti problemes de salut, un

professor/a de guàrdia trucarà als números de telèfon que la família faciliti al tutor/a
o cotutor/a a la reunió d’inici de curs. Es demanarà més d’un número de contacte per
tal de garantir que puguem localitzar a un adult que tingui disponibilitat immediata
per desplaçar-se al centre a recollir a l’alumne.

3.2. Seguiment de l’alumnat

● App Edugestió (disponible per a Android i Apple): seguiment absències i retards i
recepció de comunicats informatius.

● Correu electrònic i trucades telefòniques (els tutors/es facilitaran a les famílies i
alumnes el seu correu @insoereborrell.cat per comunicar-s’hi; cal que les famílies
facilitin als tutors/es un correu electrònic actiu que consultin amb regularitat).

● Reunions d’inici de curs: Abans de l’inici del curs, cada tutor/a i cotutor/a farà una
trobada presencial amb les famílies per tal d’informar-los del contingut del pla
d'organització del curs 21-22 i resoldre els dubtes o neguits que puguin tenir. En
situació de pandèmia les reunions d’inici de curs amb les famílies es faran en grups
reduïts, a l’aire lliure (patis) o en espais on es pugui mantenir la distància de
seguretat (biblioteca, sala d’actes).

● El tutor/a o cotutor/a convocarà les famílies a dues entrevistes al llarg del curs per fer
un bon acompanyament acadèmic i emocional de cada alumne.

● Si una família vol concertar una entrevista addicional, pot enviar un correu electrònic
al tutor/a o cotutor/a per demanar hora.

● Les famílies amb alumnes a la UEC tindran comunicació telefònica setmanalment
amb la tutora. També es realitzaran comunicacions a través del correu electrònic i
entrevistes via Meet o presencials.

● Els equips de professorat de cada nivell es reuneixen regularment per fer seguiment
personal i acadèmic de l’alumnat.

3.3. Orientació personal i professional

● Activitats grupals a les tutories: xerrades, tallers, activitats d’autoconeixement,
dinàmiques, etc., amb la participació de les orientadores educatives del centre i de
professionals externs.

● Entrevistes individuals dels i les alumnes amb bels tutors/es, cotutors/es i
orientadores de centre.
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● Atencions individualitzades de les orientadores educatives per fer un seguiment
addicional i més intensiu segons les necessitats individuals de l’alumnat.

3.4. Comunicació centre - AMPA

La direcció del centre és el contacte entre el centre i l’AMPA. Es mantindran diverses
reunions al llarg del curs, on es compartiran informacions sobre el desenvolupament i
necessitats del centre i es consensuaran les actuacions que l’AMPA durà a terme en el
transcurs de l’any escolar (col·laboració en projectes i activitats, compra de material per al
centre, …). Les reunions seran en format telemàtic.

3.5. Comunicació - comunitat educativa

- Consell escolar:

Es farà una sessió del Consell Escolar a inici de curs, una abans de finalitzar el 1r trimestre,
una al 2n trimestre i finalment la darrera al 3r trimestre. Si entre sessions hi ha temes a
tractar, s’enviaran per correu electrònic i es recolliran per aquesta via les aprovacions,
aportacions, opinions i suggerències de tots els membres. Durant el primer trimestre del
curs 21/22 es preveuen eleccions al Consell Escolar. Les reunions seran en format
telemàtic.

- Ens locals:

La direcció serà la responsable de la comunicació amb l’Ajuntament, el Consell Comarcal i
els mitjans de comunicació locals i podrà delegar la seva responsabilitat en altres
professionals docents quan així ho consideri. Les vies de comunicació amb els ens locals
seran el telèfon, el correu electrònic i la presencialitat, quan escaigui.
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4. HORARIS

4.1. Horaris marc alumnat

Marcs horaris 2021 / 2022

1r i 4t ESO 2n i 3r ESO BTX i CF matí UEC CF tarda i PIP

L
8.35 - 8.55

Lectura L
8.30 - 8.55

Lectura 1a 8.30 - 9.30 1a 8.30 - 9.30

1a 8.55 - 9.50 1a 8.55 - 9.50 2a 9.30 - 10.30 2a 9.30 - 10.30

2a 9.50 - 10.50 2a 9.50 - 10.45 PATI

PATI 3a 10.45 -11.45 4a 11.00 - 12.00

3a 11.05 - 11.55 3a 11.00 - 11.55 4a 11.45 - 12.45 5a 12.00 - 13.00

4a 11.55 - 12.55 4a 11.55 -12.50 PATI 6a 13.00 - 14.00

PATI 5a 13.00 -14.00

5a 13.10 - 14.05 5a 13.05 - 14.05 6a 14.00 -15.00

6a 14.05 - 15.00 6a 14.05 - 14.55 8a 15.30 - 16.25

9a 16.25 - 17.20

10a 17.20 - 18.15

PATI

12a 18.45 - 19.40

13a 19.40 - 20.35

14a 20.35 - 21.30

Només sona el timbre a les hores d’entrada i del pati. A la resta d’hores, és el professor/a el
que gestiona l’inici i el final seguint l’horari. No es pot sortir de l’aula ni marxar del centre
abans d’hora.

4.2. Horaris de grups i professorat

Els horaris dels grups i del professorat, així com els aclariments sobre les franges horàries i
la nomenclatura utilitzada, es poden consultar al DRIVE intern del centre.

Els criteris pedagògics per a la seva confecció estan especificats a les NOFC.
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5. CALENDARI DEL CURS 21-22

5.1. Inici i final de les classes i proves extraordinàries

● 13 de setembre de 2021: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil,
l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles
formatius de grau mitjà de formació professional.

● 22 de juny de 2021: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels
ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran
d'acord amb la seva programació acadèmica.

● Les proves extraordinàries de l'educació secundària obligatòria es faran del 17 al 22
de juny de 2022. Les proves extraordinàries del 1r curs de batxillerat, dels cicles
formatius d'ensenyaments esportius i d'arts plàstiques i disseny i, quan escaigui, dels
cursos de formació específics d'accés als cicles formatius es faran del 2 al 6 de
setembre de 2022. Per als cicles formatius de formació professional i el 2n curs de
batxillerat les proves extraordinàries es faran el mes de juny, després de les proves
ordinàries.

5.2. Vacances

● Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022: vacances de Nadal.
● De l'11 d'abril al 18 d'abril de 2022: vacances de Setmana Santa.

5.3. Dies de lliure disposició

● dilluns 11 octubre (pont)
● dimarts 7 de desembre (festa dilluns i dimecres)
● dilluns 28 de febrer (Carnestoltes)
● divendres 18 de març
● divendres 20 de maig

6. ÀMBIT CURRICULAR

6.1. Currículum d’ESO

○ Matèries 1r, 2n i 3r d’ESO:

Matèries 1r ESO 2n ESO 3r ESO

TUT 1 1 1

ET/REL 1 1 1

CAT 3 2 2

CAS 2 3 2

ESTR. LING. - - 2

SOC 2 2 3

C/ Escoles Pies, 46 - 17520 PUIGCERDÀ          Tel. 972 88 46 42             info@inspereborrell.cat www.inspereborrell.cat

facebook.com/inspereborrell instagram.com/ins_pere_borrell twitter.com/InsPereBorrell

mailto:iespereborrellpuigcerda@xtec.cat


TG HUM 2 2 -

ANG 3 4 3

MAT 3 4 4

CN 3 - -

FQ - - -

TEC 2 - 2

TG STEM - 5 6

EF 2 2 2

EVIP 2 - 2

MUS 2 2 -

OPT 2 2 2

FR I (L’AVENTURE COMMENCE)
TASTET D’ESPORTS

ENVOLTATS DE CIÈNCIA
TREBALL PERSONAL I

FR II (L’AVENTURE CONTINUE)
NARRATIVA VISUAL
POSA’T EN FORMA
EMPRENEDORIA

TREBALL PERSONAL II

FR III (L’AVENTURE CONTINUE)
TASTET MUSICAL

CULTURA CLÀSSICA
MOU-TE

TREBALL PERSONAL III

○ Matèries i Itineraris de 4t d’ESO:

■ Matèries comunes:

Matèries comunes 4t ESO

TUT 1

ET/REL 1

CAT 3

CAS 3

SOC 3

ANG 4

MAT 4

EF 2

PR (1)

■ Matèries específiques ITINERARI ACADÈMIC:

FRANJA 1
3 h / setmana

FRANJA 2
3 h / setmana

FRANJA 3
3 h / setmana

🔲 Física i química 🔲 Biologia i geologia 🔲 Informàtica*

🔲 Llatí 🔲 Economia 🔲 Francès (avançat)

🔲 Informàtica* 🔲 Tecnologia 🔲 Visual i plàstica
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🔲 Música

🔲 Filosofia

■ Matèries específiques ITINERARI TÈCNIC-PROFESSIONAL:

FRANJA 1
3 h / setmana

FRANJA 2
3 h / setmana

FRANJA 3
3 h / setmana

🔲 Ciències aplicades a l’activitat professional i tecnologia 🔲 Informàtica*

🔲 Informàtica* 🔲 Economia 🔲 Francès (avançat)

🔲 Visual i plàstica

🔲 Música

🔲 Filosofia

6.2. Currículum de Batxillerat

1r de batxillerat i batxibac:

MATÈRIES COMUNES

BATX/BAC: Català 2h / Castellà 2h / Anglès 3h / Educació física 2h /  Filosofia 2h / TR 1h*

BATX: Ciències per al món contemporani 2h

BAC: Llengua francesa 3h / Història de França 3h / Literatura francesa 2h

*no presencial

MATÈRIES DE MODALITAT

ITINERARI CIÈNCIES I TECNOLOGIA SOCIAL HUMANÍSTIC

MATÈRIA COMUN

D’OPCIÓ 4h
Matemàtiques Matemàtiques CCSS Llatí

BATX

MATÈRIES DE

MODALITAT

3 x 4h

Biologia I o Dibuix tècnic I
Química I o Tecnologia I
Física I o Ciències de la Terra

Economia i organització

d’empresa I

Economia o Llatí I

Història del món

contemporani

Literatura catalana
Grec I o Matemàtiques CCSS I
Història del món contemporani

BAC Química I o Tecnologia I
Física I o Ciències de la Terra

Economia i organització

d’empresa I

Literatura catalana

Grec I o Matemàtiques CCSS I
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MATÈRIES DE

MODALITAT

2 x 4h

Economia o Llatí I

2n de batxillerat i batxibac

MATÈRIES COMUNES

BATX/BAC: Català 2h / Castellà 2h / Anglès 3h / Història de la Filosofia 3h / TR 1h*

BATX: Història 3h

BAC: Llengua francesa 3h / Història de França 3h / Literatura francesa 2h

*no presencial

MATÈRIES DE MODALITAT

ITINERARI CIÈNCIES I TECNOLOGIA SOCIAL HUMANÍSTIC

MATÈRIA COMUN

D’OPCIÓ 4h
Matemàtiques II Matemàtiques CCSS II Llatí II

BATX

MATÈRIES DE

MODALITAT

3 x 4h

Biologia II o Tecnologia II
Química II o Dibuix tècnic II
Física II o Ciències de la Terra

Economia i organització

d’empresa II

Geografia o Llatí II

Literatura catalana

Història de l’art
Grec II o Matemàtiques CCSS II
Literatura catalana

BAC

MATÈRIES DE

MODALITAT

2 x 4h

Biologia II o Tecnologia II
Química II o Dibuix tècnic

Economia i organització

d’empresa II

Geografia o Llatí II
Història de l’art
Grec II o Matemàtiques CCSS II

6.3. Currículum de CFGM

CFGM Cures auxiliars d’infermeria i Atenció a les persones en situació de
dependència

Curs 1r Curs 2n
Mòdul professional Hores Mòdul professional Hores
MP1 Organitz. de l'atenció a persones en
dependència OAPD 99 MP4 Atenció i suport psicosocial 231
MP5 Característiques i necessitats de les
persones 132 MP7 Suport domiciliari 165

MP6 Teleassistència 66 MP8 Suport en la comunicació 66

MP9 Destreses socials 99 MP9 Destreses socials 99

MP11 FOL 66 MP10 Primers auxilis 66
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HLLD. FRANCÈS 33 MP12 EiE 66

CAI-C2. Ésser humà EH 66 MP13 Anglès 99

CAI-C3. Benestar del pacient BP 66
CAI-C1 Operacions administratives i
documentació 66

CAI-C4. Cures bàsiques 231 CAI-C9 Tècniques ajuda odontològica 99

CAI-C6. Higiene del medi hospitalari 99 FCT

Tutoria 33 Tutoria 33

CFGM Gestió administrativa

Curs 1r Curs 2n
Mòdul professional Hores Mòdul professional Hores

MP1 Comunicació empresarial i atenció al client 132 MP4 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 66
MP2 Operacions administratives de
compravenda 132 MP6 Tractament de la documentació comptable 132
MP3 Operacions administratives de recursos
humans 99 MP7 Tractament informàtic de la informació 33

MP4 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 66 MP8 Operacions administratives de suport 66

MP 5 Tècnica comptable 132 MP9 Anglès 99

MP7 Tractament informàtic de la informació 165 MP10 Empresa i Administració 165

MP10 Empresa i Administració UF1 33 MP11 Empresa a l'aula 132

MP12 FOL 66 FCT 350

HLLD. FR Francès 66 Tutoria 33

Tutoria 33

CFGM Cuina i gastronomia

Curs 1r Curs 2n
Mòdul professional Hores Mòdul professional Hores

MP1 Ofertes gastronòmiques 99
MP4 Processos bàsics en pastisseria i
rebosteria 165

MP2 Preelaboració i conservació d'aliments 229 MP5 Productes culinaris 198

MP3 Tècniques culinàries 229 MP6 Postres en la restauracó 99

MP13 Servei de menjador 132 MP9 EIE 66
MP 7 Seguretat i higiene en la manipulació
d’aliments 66 MP11 Síntesi (alumnes FCT) 297

MP8 FOL 66 FCT 383

MP10 Anglès tècnic 99 Tutoria 33

Tutoria 33 DUAL 900
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CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure

Curs 1r Curs 2n
Mòdul professional Hores Mòdul professional Hores

MP1. Tècniques d'equitació 99 MP2. Guia eqüestre 66

MP3. Atenció de grups 66 MP7. Activitats temps de lleure 99

MP4. Organització d'itineraris 66 MP9. Socorrisme en el medi natural 99

MP5. Guia de muntanya baixa i mitjana 132 MP10. Guia en el medi natural aquàtic 99

MP6. Guia en bicicleta 132 MP11. Maniobres amb cordes 121

MP8. Tècniques de natació 44 MP15. Síntesi 297

MP12. FOL 66 Tutoria 33

MP13. Empresa i Iniciativa emprenedora 66 FCT 383

MP14. Anglès tècnic 99

MP17. Activitats de neu 66

Tutoria 33

6.4. Currículum PIP

Curs 1r
Crèdits Hores

MFP3069 Tècniques bàsiques de comercialització 150

MFP3005 Atenció al client 60

MFP3006 Preparació de comandes i venda de productes 60

MFPE010 Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques 130

MPRL Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals 35

MPI Mòdul de projecte integrat integrades

MFCT Mòdul de formació en centres de treball 180

MFG1 Estratègies i eines de comunicació 110

MFG2 Entorn social i territorial 30

MFG3 Estratègies i eines matemàtiques 110

MFG4 Incorporació al món professional 45

7. ÀMBIT PEDAGÒGIC

7.1. Formació del professorat

○ PFZ Cerdanya 21-22
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7.2. Coordinació primària-secundària

Durant el 3r trimestre es fa el traspàs d’informació, coordinat per l’EAP, de tot l’alumnat que
fa preinscripció al centre. Es tindrà en compte els PIs ja fets durant l’etapa d’educació
primària i es duran a terme altres trobades entre les escoles adscrites i l’Institut durant el
curs per tal de preparar la transició de l’alumnat.

7.3. Treballs de síntesi i projectes de recerca

○ Treballs de síntesi
■ 1r ESO Els esports
■ 2n ESO Projecte energia
■ 3r ESO La promoció turística de la Cerdanya

○ Projecte de recerca a 4t ESO.
■ Temàtica lliure supervisada pels tutors/es

7.4. Treball de recerca (Batxillerat)

Dossier bàsic de treball de recerca (document intern)

7.5. Pla d’acollida (en procés d’elaboració)

○ Pla d’acollida a l’alumnat nou al centre
○ Pla d’acollida al professorat

7.6. Projectes i programes educatius

○ Pla lector
○ Xarxa CCBB
○ Erasmus
○ GEP
○ TEI
○ Programa Salut i escola: Es desenvolupa a partir de l’octubre i la seva durada

és al llarg de tot el curs. Una infermera de l’Hospital ve un dia quinzenalment
i atén consultes sobre temes que preocupen a l’alumnat.

7.7. Sortides i activitats complementàries

Graella previsió activitats complementàries i sortides curs 2021-22 (document intern)

7.8. Activitats transversals i TG

Graella activitats transversals curs 2021-22 (document intern)

7.9. Atenció a la diversitat (Pla d’atenció a la diversitat en procés d’elaboració)

○ General i mesures universals
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○ PIM/PDC
○ UEC
○ SIEI

7.10. Activitats extraescolars

○ Circ
○ Skate
○ BTT
○ Coreografia (Diferents estils)
○ Suport a l’estudi

7.11. Comissió de delegats

Trobades periòdiques dels delegats amb el coordinador pedagògic durant tot el curs i en les
activitats específiques del dia de les Arts, carnestoltes, fi de curs…

8. ÀMBIT DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT

8.1. Documents de centre

8.1.1 Projecte educatiu de centre (PEC)

Explicació de la cultura del centre i la filosofia que l’inspira. En queden definits els aspectes
bàsics en l’apartat anterior.

8.1.2 Projecte lingüístic (PL)

Són les orientacions sobre el tractament de les diferents llengües i la seva interrelació. És
aprovat pel Consell Escolar a proposta de l’equip directiu i després de ser debatut amb el
Claustre de Professors.

8.1.3 Projecte de direcció (PdD)

És el document que ordena el desplegament i l’aplicació del PEC per al període de mandat
de la direcció. Estableix les línies d’actuació prioritàries a desenvolupar. L’elabora el
candidat a direcció i és aprovat per la comissió que es crea en el procés de selecció.

8.1.4 Normativa d’organització i funcionament de centre (NOFC)

És el recull de normes que permeten regular la vida interna de l’institut i establir les
relacions entre els diferents sectors de la comunitat educativa. És aprovat pel Consell
Escolar a proposta de l’equip directiu i després de ser debatut amb el Claustre de
Professors.
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8.1.5 Projecte de convivència

El Projecte de convivència reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per
capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió
positiva dels conflictes.

8.1.6 Programació general anual (PGA)

És el programa de treball i concreció de les activitats educatives durant un curs escolar i
inclou la concreció curricular de cada curs, així com el recull de totes les programacions i
criteris d’avaluació de les diferents àrees del centre el pla de treball de tots els àmbits, cicles
i coordinacions. El coordinen la Directora i el Coordinador Pedagògic, l’elaboren la
Directora, el Coordinador Pedagògic, els caps d’àmbit i cicle i els diferents Coordinadors i
l’aprova el Consell Escolar quan comença el curs.

8.1.7 Objectius anuals del centre

Són els objectius de millora que es proposen per a un curs escolar amb els seus indicadors.
Estan inclosos a la PGA. Els elabora la Directora i es presenten al Consell Escolar i al
Claustre de professors.

8.1.8 Pla d’acció tutorial (PAT)

És el programa de treball de les tutories al llarg d’un curs escolar. L’elabora el/la Cap
d’Estudis i l’aprova el Consell Escolar quan comença el curs.

8.1.9 Memòria anual

És el recull de les dades més rellevants sobre l’activitat escolar al llarg d’un curs. L’elabora
el/la Director i el Secretari i es presenta al Consell Escolar.

8.1.10 Revisió per la direcció

És el resum del compliment de la gestió basada en la qualitat i dels objectius de millora d’un
curs escolar. L’elabora el/la Director/a i el/la Cap d’estudis d’FP i es presenta al Consell
Escolar.

8.1.11 Pla d’acollida

Són les indicacions sobre la forma amb la qual cal atendre tots els casos de noves
incorporacions d’alumnes al centre. L’elabora el/la Coordinador/a pedagògic/a.

8.1.12 Pla d’acollida dels professors nous

És el resum de les principals informacions necessàries per als professors nous. L’elaboren
el/la Director/a i el/la Cap d’Estudis de professorat. S’actualitza anualment.
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8.1.13 Carta de compromís educatiu

És el document fixat per llei en el qual l’Institut fixa uns compromisos sobre el servei
educatiu que es dona als alumnes i les famílies es comprometen també a seguir unes
accions de responsabilitat educativa. L’elabora l’Equip Directiu, es presenta al Claustre de
professors i a l'AMPA (Associació de mares i pares), i l’aprova el Consell Escolar.

8.1.14 Pla d’emergència

És el pla que defineix les actuacions en les situacions de risc que es puguin donar al centre.
L’elabora, actualitza i revisa el Coordinador de riscos. El Consell Escolar és l’encarregat
d’aprovar-lo. El Coordinador de riscos organitzarà i avaluarà de forma periòdica simulacres
d’evacuació i/o confinament del centre.

8.1.15 Pla de comunicació

És el pla que defineix les actuacions, procediments i els objectius que permeten la
comunicació amb tota la comunitat educativa, tant a nivell extern, com intern, tant en
situacions habituals com en situacions extraordinàries. L’elabora, actualitza i revisa la
comissió de comunicació sota la gestió del Director. El Consell Escolar és l’encarregat
d’aprovar-lo.

8.1.16 Projecte Esportiu de Centre (PEsC)

És el projecte que defineix les actuacions que tenen per objectiu el foment de l’activitat física
i l’esport i la prevenció del sedentarisme i l’obesitat entre els joves de l’institut. L’elabora,
actualitza i revisa el coordinador del Pla Català d’Esport a l’Escola. El Consell Escolar és
l’encarregat d’aprovar-lo.

8.2 Serveis de l’Institut

8.2.1 Servei de transport escolar

El transport escolar és gestionat a través del Consell Comarcal, que assegura transport per
a tots els alumnes del centre. La persona responsable a l’escola de les gestions del
transport és un membre de l’Equip directiu.

El transport escolar per els alumnes d’ESO és gratuït. El transport escolar per els alumnes
de BATX és de 2€ per viatge.

8.2.2 Servei de taquilles

El servei de taquilles de l’INS Pere Borrell de Puigcerdà, té com objectiu facilitar a l’alumnat
un lloc on guardar les seves pertinences durant el curs escolar en què es contracta el
servei.

L’usuari que contracta aquest servei es responsabilitzarà del seu estat i es compromet a
respectar aquesta normativa. Les taquilles són propietat del centre, i aquest es reserva el
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dret d’obrir-les en qualsevol moment per a la seva supervisió.

La quota de lloguer per alumne és de 20€ i 10€ més en concepte de fiança que es tornaran
a final de curs sempre i quan no hi hagi cap problema de desperfecte en la taquilla.

8.2.3 Cessió d’espais del centre

L’edifici de l’institut Pere Borrell, situat al carrer Escoles Pies nº 46 de la ciutat de Puigcerdà
està obert a horari complert de matí i de tarda. Si bé al matí es troba ocupat de forma
completa, a la tarda queda molt poc ocupat, ja que es realitzen molt poques classes en
aquest horari.

Per tal de donar-li ús en les hores de menor ocupació per a la seva principal funció docent,
el centre disposa d’un conveni redactat pel departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya amb el qual cedir espais de forma temporal.

Per tal d’activar aquest conveni, el director rebrà una proposta de l’entitat pública o empresa
privada que vulgui solicitar un espai a l’INS Pere Borrell detallant al màxim l’activitat a dur a
terme, el temps, l’horari, etc…

La direcció del centre estudiarà la proposta i, en cas d’entendres com a viable, es convocarà
una reunió amb la part interessada on es determinin els termes del conveni.

En aquesta reunió, si les dues parts estan d’acord amb els termes exposats per l’altra es
signarà el conveni.

La cessió de l’espai sols s’entendrà concedida quan el conveni estigui signat per les dues
parts.

L’ús de l’espai cedit començarà a partir del moment establert en el conveni i fins a la data
que estipuli el mateix document.

8.3. Guàrdies

8.3.1 Qüestions generals

El professorat de guàrdia és el responsable de mantenir l’ordre en el centre durant la seva
actuació: alumnat dins de l’aula i fent classe, passadissos i escales buits, patis, lavabos i
sala d’alumnes en ordre. I alumnat atès en el cas d’indisposició o accident.

S’ha d’iniciar la guàrdia amb puntualitat. Si cal atendre un grup que no té professor, ha de
recollir les instruccions i la feina que aquest ha deixat, anar a l’aula assignada, passar llista,
escriure les absències, organitzar la feina i, si n’hi ha, escriure les incidències.

En el supòsit que hi hagi més grups sense professor que professors de guàrdia, es podran
portar els alumnes al pati o caldrà repartir la vigilància de diferents aules per part d’un
mateix professor/a. En cap cas no es donarà permís per marxar del centre als alumnes
d’ESO encara que estiguin sense professor.
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En el cas de malalts, cal trucar a la família i informar de la situació de l’alumne perquè el
vinguin a recollir al centre.

En general els alumnes que, per convalidacions, exempcions, etc. no tinguin classe, no
poden romandre en els passadissos. Si volen romandre al centre han de demanar al
professor de guàrdia que el faciliti un espai per treballar, normalment la sala de guàrdia.

L’alumnat d’ESO no pot sortir sol del centre en cap cas.

8.3.2 Malalts, lesionats i ferits

En el cas de malalts, el professor de guàrdia haurà de trucar a casa perquè vinguin a recollir
l’alumne al centre. Està prohibit administrar medicaments als alumnes en cas de malaltia. Si
porten autorització des de casa, l’alumne se la podrà prendre.

A la farmaciola o nevera del centre, es disposa de medicaments que alumnes diabètics,
epilèptics… necessiten prendre en cas d’emergència. Aquests medicaments amb
autorització familiar signada i instruccions del metge ens els fan arribar les famílies
d’aquests alumnes. El mateix professor de classe o el de guàrdia és el que els administra i,
posteriorment, truca a la família.

En cas de ferit, se li haurà de fer les primeres cures. Si la situació requereix un trasllat a
l’hospital, el professor de guàrdia trucarà a l’ambulància i informarà a la família del seu
transport perquè es dirigeixin al centre de salut. Si cal hospitalitzar un alumne, el professor
de guàrdia haurà d’acompanyar-lo a l’hospital amb l’ambulància fins que arribi algun
membre de la seva família.

8.3.3 Expulsats i sancionats

L’expulsió de l’aula es planteja com un recurs puntual i excepcional, en cap cas és una
mesura habitual ni recurrent. Cas que es produeixi una expulsió de l’aula, un alumne/a anirà
a buscar al professor/a de guàrdia, que pujarà a la classe a buscar l’alumne/a. El docent de
guàrdia l’acompanyarà a la sala de reflexió amb el material i la feina que estava fent a
classe i romandrà amb ell/a a la sala de reflexió durant tota l’hora. En cap cas es pot deixar
l’alumne sol.

Una altra via, seria que el professor fes anar a buscar un professor de guàrdia i aquest es
quedés a classe. El professor que ha expulsat baixaria a trucar a la família per informar de
la sanció. Mai es podrà deixar la classe sola. L’alumne expulsat ha d’arribar a la sala de
reflexió acompanyat pel de guàrdia o pel professor que imparteix la classe.

Una vegada informada la família, el professor enviarà correu al tutor i al cap d’estudis
explicant la sanció.

El professor que ha expulsat l’alumne de l’aula haurà d’apuntar el nom de l’alumne en una
graella que trobarà al DRIVE completant la informació.
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8.3.4. Sortida d’alumnes del centre durant la jornada lectiva

En el cas de famílies que per alguna circumstància venen a buscar algun alumne, el
conserge truca a la sala de professors i informa. El professor de guàrdia anirà a buscar a
l’alumne a l’aula i baixarà amb ell fins a la porta d’entrada. El pare/mare/tutor legal registrarà
a consergeria que l’alumne surt del centre.

Si els pares autoritzen per escrit un alumne a sortir, aquest no podrà sortir si un major d’edat
no el recull al centre. Quan els pares o tutors legals el vinguin a recollir caldrà que omplin i
signin el registre que a tal efecte hi ha a consergeria.

8.3.5. Repartiment de les tasques entre els professors de guàrdia

Les feines es repartiran de mutu acord per tal de ser el màxim d’efectius.

8.3.6. Guàrdies de pati

S’ha d’iniciar la guàrdia amb puntualitat. Caldrà que l’equip de professors de cada pati miri
la graella de la sala de professors per saber quin lloc li toca ocupar:

✓ Vigilar els patis. A cada professor de guàrdia se li assignarà un punt del centre a fi de
controlar els alumnes en els patis i a les entrades al centre. Els alumnes d’ESO no poden
sortir del recinte escolar. Cal tenir cura d’aquells racons més amagats on els alumnes
aprofiten per “fumar”.

● Pati de dalt (taula de ping-pong): 1 professor vigilant la zona. Alumnes de 1r/2n
d’ESO.

● Pati de baix (pista de futbol sala): 1 professor vigilant la zona. Alumnes de 1r/2n
d’ESO.

● Pati de terra ( zona d'arbres): 2 professors vigilant la zona. Alumnes de 3r/4t d’ESO.
● Pati de l’Ajuntament (pista de bàsquet): 2 professors vigilant la zona. Alumnes de

3r/4t d’ESO.

Els patis seran rotatius. Cada principi de mes els grups de 1r i 2n canviaran de pati i els de
3r i 4t igual.

ASSIGNACIÓ DE PATIS CURS 2021/2022

SET OCT NOV DEC GEN FEB MAR ABR MAI JUN

1r ESO P 2 P 1 P 2 P 1 P 2 P 1 P 2 P 1 P 2 P 1

2n ESO P 1 P 2 P 1 P 2 P 1 P 2 P 1 P 2 P 1 P 2

3r ESO P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4

4t ESO P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 3

1. Pati de dalt (Ping Pong)
2. Pati pista multiesports
3. Pati de dalt (Ajuntament/rocòdrom)
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4. Pati de baix (antic hivernacle)

✓ Vigilar l’edifici. S’han de donar voltes per l’interior de l’edifici a fi de fer sortir els alumnes
a fora i no deixar-los estar als passadissos, la quarta planta, les escales i el hall. Aquesta
tasca l’han de fer 1 o 2 professors.

✓ Presència a la sala de professors. Haurà d’haver un professor de guàrdia a la Sala de
professors per si es produeix un problema, sona el telèfon … Aquest docent també haurà de
controlar el passadís de la primera planta i lavabos, el hall i les escales. Aquesta tasca l’ha
de fer 1 professor.

En cas de mal temps, els alumnes es quedaran a la seva aula esmorzant. Una vegada
finalitzat l’esmorzar, es demana que la classe quedi neta i endreçada. El professor de
guàrdia de pati farà vigilància als passadissos que li correspongui i serà el responsable del
bon ús de l’espai.

8.4. Gestió de la convivència

El protocol d’incidències i conflictes és una eina que pot ajudar puntualment a un professor
en la gestió d’aula, acompanyat d’altres mesures. No obstant, no és una eina per utilitzar
freqüentment, ja que, llavors, perd tota l’eficàcia.

L’expulsió d’un alumne/a de l’aula és una mesura molt excepcional i només es contemplarà
en un cas extrem i molt puntual. Si es dona aquest cas, el professor/a farà baixar a un
alumne de classe perquè vagi a buscar un professor de guàrdia. Aquest haurà d’anar a
l’aula per fer baixar l’alumne sancionat i acompanyar-lo a la sala de guàrdia amb feina a fer i
es quedarà allà. El professor que ha expulsat l’alumne/a, ha de trucar a casa de l’alumne
per informar del fet durant el mateix dia. És important enviar correu al tutor de l’alumne i al
Cap d’estudis perquè estiguin informats i, a continuació, haurà d’anotar i completar la
graella que es trobarà al Drive. Informada la família, el Cap d'estudis procedirà.

TIPUS ACTUACIONS

1.Incidències

-Faltes reiterades i
injustificades de puntualitat o
assistència al centre

○ 10 retards, aproximadament, l’alumne
vindrà una tarda

○ 15 retards, aproximadament, l’alumne
vindrà dues tardes

○ 20 retards, aproximadament, l’alumne
vindrà tres tardes

○ 25 retards, aproximadament, l’alumne
vindrà a realitzar tasques de manteniment
al centre

El tutor fa seguiment, truca a la família, en cas no
justificat ho anota a la graella, cap d’estudis actua

-Ús no autoritzat del mòbil L’alumne no rectifica l’actuació:
○ El professor requisa el mòbil i truca a la
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família per informar
○ El porta al despatx 3 de direcció
○ En un sobre posa nom de l’alumne, curs,

nom del professor
○ Una setmana per recollir-lo el mateix

alumne
○ Dos dies si el recull un major d’edat

-Conducta inapropiada, actes
disruptius o faltes de respecte

○ El professor parlarà amb l’alumne per evitar
reiteració i informarà a la família

Repetició contínua del fet:
○ El professor enviarà correu al tutor de

l’alumne i al Cap d’estudis
○ Omplirà la graella de conductes contràries
○ Informarà a la família dels fets
○ El Cap d’estudis actuarà

-Deteriorament intencionat o
trencament de les
dependències del centre

○ El professor trucarà i informarà a la família
○ El Cap d’estudis i la família s’entrevistaran

2.Conflictes
Greus

Art.37.1 de la Llei
12/2009, del 10 de

juliol d’educació

-Les injúries, les ofenses,
agressions físiques,
amenaces, vexacions o
humiliacions a altres membres
de la comunitat educativa, el
deteriorament intencionat de
llurs pertinences i els actes que
atemptin greument contra llur
intimitat o llur integritat
personal

○ El professor haurà de trucar a la família
informant del fet el mateix dia

○ Informarà per correu al tutor i al Cap
d’estudis el mateix dia

○ Un equip de valoració format per
professorat procedirà a compilar tota la
informació

○ Farà entrevista amb l’alumnat implicat
○ Farà entrevista amb la família
○ Redactarà l’informe i el lliurarà a Direcció
○ Direcció i Cap d’estudis faran valoració,

prèvia consulta a Inspecció, si escau
○ Si procedeix la valoració, el Cap d’estudis

es posarà en contacte amb la família de
l’alumne

○ Si l’alumne i la seva família reconeixen de
manera immediata la comissió dels fets i
accepten la sanció per escrit, no cal instruir
l’expedient. Cal guardar l’obertura
d’expedient i l’escrit firmat pels pares a dins
l’expedient acadèmic de l’alumne.

○ En cas que no hi hagi acceptació dels fets:
Incoació de l’expedient. Ha de constar-hi:

○ Resum dels motius
○ El nomenament de l’instructor, que

seran els tutors de nivell de l’alumne
○ Les mesures cautelars que si li

apliquen
○ Es notificarà l'obertura d'expedient a través

-L’alteració injustificada i greu
del desenvolupament normal
de les activitats del centre, el
deteriorament greu de les
dependències o els
equipaments del centre, la
falsificació o la sostracció de
documents i materials
acadèmics i la suplantació de
personalitat en actes de la vida
escolar

-Els actes o la possessió de
mitjans o substàncies que
puguin ésser perjudicials per a
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d’una carta
○ Informe i proposta de l'instructor
○ Vista i audiència
○ Al·legacions
○ Resolució
○ S’aplica la sanció
○ El Consell Escolar examina els casos
○ Ens cas que el Consell presenti una

proposta, el Director estudiarà i i l’emetrà
en resolució definitiva

○ El/la Cap d’estudis rendeix comptes a cada
reunió ordinària del Consell Escolar dels
expedients resolts des de l’última sessió.

la salut, i la incitació a aquests
actes

-La comissió reiterada d’actes
contraris a les normes de
convivència del centre

1. Incidències:

- Faltes injustificades de puntualitat o assistència al centre.
És molt important que a cada hora el professorat passi llista a l’Edugestió i
guardi les anotacions. Serà a primera i última hora quan el professor d’aquella
hora premi ‘enviar’ les faltes a les famílies, d’aquesta manera els pares estaran
informats de possibles faltes o retards dels seus fills.
Si un alumne arriba tard, entrarà a l’aula i el professor/a anotarà el retard a
l’Edugestió. Si és primera o última hora, haurà de prémer enviar perquè arribi a la
família. No es pot deixar l’alumnat al passadís ni fer-lo anar a la sala de guàrdia. El
tutor/a farà control dels retards i n’informarà telefònicament a la família.
El tutor haurà d’estar pendent a que el professorat que imparteix classe al seu grup
passi llista. Haurà de controlar que els alumnes tinguin l’hàbit de justificar i que
assisteixin a classe. En cas de detectar un possible alumne que acostumi a no ser
puntual al centre o que falti amb freqüència, el tutor haurà de posar-se en contacte
amb la família per averiguar què està passant. En cas que sigui un cas excepcional
(alumnes que han de portar germans petits a l’escola, alumnes que hagin d’esperar
pares que arribin de treballar…) el tutor informarà a la resta de professors. Si la falta
d'assistència no és per cap d’aquests possibles casos i és reiterada, als 10 retards,
aproximadament, el tutor ho anotarà a la graella, així el cap d’estudis ho tindrà en
compte i podrà actuar. Hi haurà actuació per part del Cap d’estudis sempre que el
professor que anota aquell número de faltes d’assitència o de conducta contrària
hagi trucat i informat a la família.

● Quan es detecti 10 retards, aproximadament, l’alumne vindrà una tarda.
● Quan es detecti 15 retards, aproximadament, l’alumne vindrà dues tardes.
● Quan es detecti 20 retards, aproximadament, l’alumne vindrà tres tardes.
● Quan es detecti 25 retards, aproximadament, l’alumne vindrà a fer tasques

de manteniment del centre (neteja pati).

- Ús no autoritzat del mòbil.
Si l’alumne no reconeix o no respon a la crida d’atenció, el professor requisarà el
mòbil, el portarà al despatx 3 de direcció i el posarà en una bossa amb el nom, curs,
data i nom del professor que ha confiscat l’aparell. Avís a la família.
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El mòbil el podrà passar a buscar al cap d’una setmana el mateix alumne o un
familiar major d’edat el podrà passar a recollir al cap de dos dies.

- Conducta inapropiada, actes disruptius o faltes de respecte.
El professor parlarà amb l’alumne i intentarà que aquell fet no es torni a repetir.
També, haurà d'informar a la família perquè estigui assabentada de la situació.
En cas que la situació sigui reiterada, el professor enviarà correu electrònic al tutor i
al cap d’estudis comunicant que el fet es repeteix sovint i no hi ha maneres de
reconduir la situació. El professor completarà la graella de conductes i trucarà
novament a la família per informar del cas. A continuació, el cap d’estudis reconduirà
la situació.

- Deteriorament intencionat o trencament de les dependències del centre.
El professor que ha vist aquest acte, trucarà i informarà a la família del fet.
El Cap d’estudis i la família s’entrevistaran per sol.lucinar el problema. La família es
farà càrrec de les despeses del desperfecte.

2. Conflictes Greus:

L’article 37.1 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació tipifica les conductes i els
actes dels alumnes que es consideren faltes que perjudiqun greument la
convivència.

- Les injuries les ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament
intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur
intimitat o llur integritat personal.

- L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats
del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del
centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la
suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.

- Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes.

- La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del
centre.

D’acord amb l’article 37.2 de la mateixa llei, aquestes conductes han de ser
considerades especialment greus quan impliquin discriminació per raó de gènere,
sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats.

Les conductes i actes contraris del alumnes són objecte de correcció pel centre quan
estan motivats per la vida escolar o hi estan directament relacionats i afecten altres
alumnes o altres membres de la comunitat educativa, tot i produir-se fora del centre,
d'acord al que s’exposa a l’article 35.3 de la Llei d’educació.
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És molt important completar la graella disciplinària per tenir evidències objectives
sobre la gravetat de les conductes per poder elaborar els informes necessaris i
també per determinar les sancions.

Quan un alumne arribi a un nombre de faltes, depenent de l’alumne, de l’edat, de la
situació familiar… se li aplicarà una sanció o una altra. El centre seguirà el ‘Protocol
d’intervenció en cas de conflicte greu’. La consideració de greu, així com el tipus de
sancions ha d’ajustar-se a la llei i normativa vigent, no les decideix el centre només
al seu criteri.

S’obrirà un Informe de valoració on es tindrà en compte tota la informació acumulada
de l’alumne, hi haurà una entrevista amb l’alumne i una entrevista amb la família.

Si l’alumne i la seva família reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i
accepten la sanció per escrit, no cal instruir l’expedient. Cal guardar l’obertura
d’expedient i l’escrit firmat pels pares a dins l’expedient acadèmic de l’alumne.

Si el cas fos tot el contrari, hi hauria una obertura d’expedient disciplinari.

8.5. Gestió neteja del centre

La neteja del centre durant el curs 21/22 la durà a terme l’empresa Òptima La Seu SL, amb
NIF/CIF B25617697, i amb seu al C/Sant Agustí, 15 de La Seu d’Urgell.

La incorporació de les noves mesures permet mantenir la prestació i l’execució dels
contractes vigents del servei de neteja de les instal·lacions del centre fixades amb
anterioritat a la pandèmia. El centre disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció
adaptat a les seves característiques pel curs 2021/2022.

9. OBJECTIUS DEL CURS (en procés d’elaboració)

10. ÍNDEX D’INDICADORS, INSTRUMENTS PER A L’AVALUACIÓ I PROPOSTES
DE MILLORA (en procés d’elaboració)
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11. PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE MENTRE HI HAGI RESTRICCIONS
COVID

11.1. Organització de grups i espais

Al Pla d’actuació per al curs 21-22 publicat pel Departament, es manté la proposta de
l'organització entorn a grups de convivència estable per la facilitat que ofereix en la
traçabilitat de possibles casos que s'hi donin, atès que permet una identificació i gestió
precoç dels casos i dels seus contactes.

En el cas del professorat de secundària, batxillerat, cicles formatius i de centres de formació
de persones adultes no es considera que forma part del grup estable de convivència de
l'alumnat ja que en la majoria dels casos no fa tota la docència dins aquest grup.

En l’organització de grups i espais s’ha tingut en compte:

- Organitzar els grups classe com a grups estables amb aules i lavabos d’ús exclusiu
a tots els nivells educatius.

- Intentar que el grup estable es mantingui junt en el màxim horari possible.
- Aquest curs, permetre l’ús d’aules específiques i de desdoblaments sempre i quan la

situació epidemiològica ho permeti. Per la seguretat de tothom:
- Tenir cura en els desplaçaments i els canvis d’aula (els docents que faran

classe en aules diferents a les del grup hauran d’organitzar els
desplaçaments intentant que aquests es facin, en la mesura del possible, per
l’itinerari que té assignat el nivell; caldrà mantenir distància i portar la
mascareta posada en tot moment).

- Higiene de mans a l’entrar a l’aula, ventilació i desinfecció de les superfícies i
materials comuns al finalitzar.

- Prioritzar els espais exteriors per fer educació física i reservar el gimnàs i la pista de
baix com a espais exclusiu d’activitat física. També s’ofereix la possibilitat de fer
classe a l’exterior en altres matèries sempre que hi hagi espai disponible.

- Ubicar i agrupar les aules de cada nivell en coordinació amb la zona d’accés al
centre (porta i escala) i assignar uns lavabos d’ús exclusiu als grups d’un mateix
nivell educatiu.

- Prioritzar aquestes mesures en els 3 primers cursos d’ESO. A 4t d’ESO, batxillerat i
cicles flexibilitzar-les lleugerament per permetre a l’alumnat cursar matèries de
modalitat més adequades als seus interessos i opcions professionals de futur i a
cicles per facilitar una millor preparació de l’alumnat en aules que simulen l’entorn
professional.

- Lavabos:
- Cada nivell té assignats uns lavabos. Només es podran fer servir els lavabos

assignats.
- Es podran fer servir només durant les hores de classe, demanant permís al

professor/a.
- Només hi podrà anar un alumne a la vegada.
- Durant les hores del pati no es poden fer servir per evitar aglomeracions.
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- Sectoritzar i esglaonar les entrades i sortides al centre i als patis, així com limitar els
desplaçaments pel centre que no siguin estrictament necessaris i sempre seguint els
itineraris i recorreguts especificats.

Els horaris i aules dels grups es poden consultar al DRIVE>CLAUSTRE>HORARIS.

11.2. Accessos i horaris

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

En entrar al centre els alumnes s'han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la
distància sanitària i portar la mascareta posada.

Nivell Entrada Sortida Escala Accés

1r ESO 8.35 15.00 Verda Entrada principal

2n ESO 8.30 14.55 Verda Entrada principal

3r ESO 8.30 14.55 Groga Plaça Regne de Mallorca

4t ESO 8.35 15.00 Groga Plaça Regne de Mallorca

BATX 8.30 15.00 Blava Pista de bàsquet (Avda. Cat.)

CFGM torn matí 8.30 15.00 Blava Pista de bàsquet (Avda. Cat.)
Accés cuina (CFGM Cuina)

CFGM torn tarda i PFI 15.30 21.30 Verda Entrada principal

UEC 8.30 14 (15 h) Única Edifici Plaça del Call

L’alumnat de postobligatoris:

● Utilitzarà l’entrada principal per sortir i entrar a les hores del pati. Per pujar i baixar
només es podran utilitzar les escales assignades i s’haurà d’evitar barrejar-se amb
alumnes d’altres nivells en alguns moments de creuament d’horaris. Cal portar la
mascareta ben col·locada en tot moment.

● Aquell que fa matèries soltes i que accedeix o surt del centre en hores que no siguin
primera o última del marc horari, utilitzarà l’entrada principal.

S'han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la
mobilitat i el seu personal de suport, si escau. L'ús dels ascensors ha de ser esporàdic.

11.3. Organització del temps d’esbarjo i guàrdies

● Patis:
○ La sortida als patis serà esglaonada.
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○ Cada nivell tindrà assignat un espai sectoritzat on es permetrà la interacció
de diferents grups de convivència estable, fent ús de la mascareta. Hi haurà
rotació entre dos espais cada mes.

○ L’alumnat només es podrà baixar la mascareta mentre menja o beu, i se
l’haurà de tornar a col·locar de seguida.

○ En cas de mal temps, l’alumnat romandrà a la seva aula de grup estable.
○ Es podrà fer servir el material de les capses que es guardaran a la sala de

professorat i que baixarà i pujarà el professorat de guàrdia. Cada nivell té una
capsa amb material d’ús exclusiu.

● Espai de gimnàs:
○ Es recomana que l'educació física es faci a l'aire lliure —a l'espai del pati—

sempre que sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar
durant els mesos de calor. Si l'activitat té lloc a l'exterior i/o es mantenen els
grups estables no serà necessari l'ús de mascareta.

11.4. Mesures de prevenció personal

● Distància d’1,5 metres
○ Excepte dins del grup de convivència estable

● Higiene de mans
○ A l'arribada i a la sortida del centre educatiu
○ Abans i després d'anar al lavabo
○ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
○ Disponibilitat de sabó i paper per eixugar-se als lavabos
○ Esprais amb solució hidroalcohòlica als acessos i a totes les aules i espais

del centre.
● Ús de la mascareta

○ A partir d'educació secundària, batxillerat, formació professional i centres de
formació d'adults: Obligatòria

○ Personal docent i no docent: Obligatòria
○ Tipus higiènic, en compliment de la norma UNE

● Requisits d’accés als centres educatius
○ Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula

per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*,
fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea,
pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre
quadre infecciós.

○ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 10 dies anteriors.
* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només
s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions
de la llista de símptomes.

● Control de símptomes
○ Les famílies, o directament l'alumne o alumna si té 16 anys o més, han de

fer-se responsables de l'estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A
l'inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la
qual: han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de
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pandèmia, amb el risc que això comporta, i que, per tant, s'atindran a les
mesures que puguin ser necessàries en cada moment; es comprometen a
no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els darrers
10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre
educatiu, per poder prendre les mesures oportunes.

○ Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu
l'annex 1 del Pla d’actuació publicat pel Departament).

○ La família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre
si ha presentat febre o algun altre símptoma.

○ En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la
implementació d'altres mesures addicionals com la presa de temperatura a
l'arribada a l'escola.

○ Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola
per si un infant o adolescent es troba malament durant la jornada lectiva,
però no es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el
moment de l'accés al centre.

11.5. Reunions

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per
garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta.
S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai.

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser
telemàtiques.

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de
mascareta.

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial sempre
que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb
ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb
tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta.

11.6. Comunicació amb les famílies

● Reunions i entrevistes amb les famílies

Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser
preferiblement virtuals, tot i que tenint en compte la realitat del context, el centre pot valorar
dur-les a terme amb un format híbrid sempre que es respecti l'aforament que permeti el
compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts i/o ventilats.
Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància física recomanada de les
persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. És preferible que les
persones participants a les reunions presencials estiguin vacunades amb la pauta completa.
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En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància física
recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.

Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera que per
assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries
establertes en cada moment.

● Festes escolars

Les festes escolars que s'organitzen des dels centres en espais interiors han de vetllar per
garantir l'agrupament en grups estables de convivència. En cas que siguin celebracions que
es puguin fer en espais exteriors, es pot valorar la participació de famílies evitant al màxim
aglomeracions. Es pot organitzar amb diferents grups de convivència estable sempre que es
garanteixi la distància entre grups.

En qualsevol cas, cal vetllar sempre per l'acompliment de les mesures sanitàries establertes
per al moment pel que fa a la distància, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene i
prevenció. No s'hi pot menjar ni beure. Es recomana que les persones participants estiguin
vacunades amb la pauta completa.

11.7. Gestió de casos

S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o
simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. Els centres que tinguin
alumnat de 12 anys o més, han de demanar a les famílies el certificat de vacunació per
gestionar el confinament del grup, si es dona el cas.

El Departament d’Educació estudia la viabilitat d'incloure aquesta informació a la Traçacovid
de forma automatitzada.

11.8. Pla de ventilació, neteja i desinfecció

● Ventilació:

A l’inici del curs 2021-2022 el centre ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i
desinfecció adaptada a les seves característiques.

Cal recordar que la ventilació complementa, però no substitueix, les altres mesures
preventives (com el manteniment de la distància de seguretat entre persones, l’ús de
mascaretes, i la neteja i desinfecció de mans, de superfícies i d'objectes), que tenen com a
objectiu evitar les altres vies de transmissió.

D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals mesures
de prevenció de contagis en espais interiors. Per això cal seguir curosament les orientacions
de ventilació:

- Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes.
Aquesta ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui
més efectiva, convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es
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trobin oposades entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de
l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes
estiguin obertes el màxim d’hores possibles.

- De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les
finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o
oscil·lobatents, o obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera
continuada i mantenint les portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb
gran diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i
permeten obertures menors.

- El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una
millor ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al
màxim una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.

- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes
(passadissos i vestíbuls) a l’exterior.

- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi
l’alumnat, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Per tal de cercar l’equilibri
entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres
tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la
jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim 30
minuts.

- Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de
10 minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar
l’espai per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat.

- Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que
sigui continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20
centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.

- Gimnasos. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és
diferent.t. Es recomana que aquestes activitats es portin a terme a l’aire lliure. En
casos excepcionals, quan això no sigui possible, cal que es mantingui l’espai del
gimnàs permanentment ventilat amb totes les portes i finestres obertes

- Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin
oberts a les persones usuàries

El document de referència es pot consultar en aquest enllaç.

● Neteja:

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt
menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs
2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al
curs 2020-2021.

No és necessària la desinfecció d’espais dins l’horari lectiu tot i que es valora la importància
d’incloure-la dins l’aprenentatge pedagògic d’ordre i neteja d’espais.

La neteja i la posterior desinfecció dels espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final
de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.
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La neteja del centre durant el curs 21/22 la durà a terme l’empresa Òptima La Seu SL, amb
NIF/CIF B25617697, i amb seu al C/Sant Agustí, 15 de La Seu d’Urgell.

La incorporació de les noves mesures permet mantenir la prestació i l’execució dels
contractes vigents del servei de neteja de les instal·lacions del centre fixades amb
anterioritat a la pandèmia.

El personal de neteja farà servir dos tipus de productes químics:

- Els de neteja
- Els de desinfecció

Aquests seran bàsicament el lleixiu domèstic. barrejant a diari 20 ml en 1 litre d’aigua i per a
les superfícies. Drap humit amb alcohol de 70º.

L’alumnat i el professorat que col·labora en les tasques de neteja trobarà a cada aula un
dispensador de solució hidroalcohòlica per les mans i un dispensador de neteja superfícies.
A cada aula hi haurà una baieta multiús de microfibra amb color diferent per a cadascun
dels sectors de l’edifici (blau, groc, verd). Aquestes baietes es reposaran tantes vegades
com sigui necessari i es renten a 60º un cop a la setmana. El fet que s’utilitzin amb producte
desinfectant, no fa necessària la neteja diària en base a les recomanacions de l’empresa de
neteja. En acabar la classe i quan ocupa una aula que no és la de grup estable, es
recomana que l’alumnat desinfecti les superfícies i el material utilitzat.

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest
motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles tasques que
puguin fer-se a l’aire lliure.

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin
les condicions d’higiene.

11.9. Gestió de residus

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o
per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i
pedal.

El material d'higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d'higiene,
són considerats com a fracció resta i, per tant, s'han de llençar al contenidor de rebuig
(contenidor gris). En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre,
cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la
persona i introduir-lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal
com s'ha indicat al paràgraf anterior.
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11.10. Transport escolar

Per tal de limitar els contactes cal fomentar la mobilitat activa (caminar, anar en bicicleta...).
En el cas del transport escolar col·lectiu, cal aplicar la normativa vigent respecte a les
mesures preventives davant la covid-19.

Recomanacions sobre el transport en autocar:

● Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures de
seguretat.

● L'ús de mascareta és obligatori per a nens a partir de 6 anys i recomanable en
infants a partir de 3 anys, exceptuant aquells per als quals l'ús de la mascareta està
contraindicada.  No es pot menjar ni beure durant el trajecte.

● S'ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l'ús del transport amb solució
hidroalcohòlica.

● Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d'ocupació ho permeti, s'ha de
procurar la màxima separació entre els usuaris.

● Cal distribuir els infants per grups de convivència estable i, si és possible, deixar un
espai de separació entre els diferents grups.

● Cal mantenir una mateixa distribució de seients en els trajectes habituals durant el
trimestre. A les sortides i colònies es mantindrà la mateixa distribució a l'anada i la
tornada quan aquests trajectes es facin en un termini de 48 hores.

● Per tal de poder determinar els contactes estrets d'un cas positiu, cal disposar d'un
registre de l'ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant o jove dins el
vehicle.

● A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, és
molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física
adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar l'acumulació de famílies en
un espai reduït.

Els horaris i rutes del transport escolar es poden consultar en aquest enllaç.

11.11. Sortides, activitats complementàries i activitats extraescolars

● Sortides i colònies:
○ Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació

general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que
calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària, d'acord amb el
Pla sectorial vigent.

● Activitats extraescolars:
○ Els centres duen a terme les activitats extraescolars previstes en la seva

programació general anual, d'acord amb el pla sectorial vigent. En la mesura
del possible, es recomana començar les activitats extraescolars el mes
d'octubre, ja que d'aquesta manera els centres tindran temps per
organitzar-les.

○ A les extraescolars es podran fer grups d’entre 10 i 15 alumnes.

C/ Escoles Pies, 46 - 17520 PUIGCERDÀ          Tel. 972 88 46 42             info@inspereborrell.cat www.inspereborrell.cat

facebook.com/inspereborrell instagram.com/ins_pere_borrell twitter.com/InsPereBorrell

https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/general/horaris-transport-escolar-curs-2021-22/
mailto:iespereborrellpuigcerda@xtec.cat


11.12. Pla de contingència

Es treballarà de forma 100% presencial en tots els ensenyaments obligatoris i
postobligatoris.

A partir de l'educació secundària es considera que l'alumnat pot treballar de manera
autònoma des de casa.

En cas de confinament total del grup, el professorat de cada àmbit o matèria, ha de fer una
proposta pedagògica vinculada al treball que es porta a terme amb el grup.

En cas de confinament parcial del grup cal que el professorat segueixi la docència
presencial amb l'alumnat que està al centre i faciliti el contacte simultàniament amb
l'alumnat que es troba confinat a casa.

Es proposa treballar en un entorn en línia i col·laboratiu, de manera que a través del correu
corporatiu d'XTEC o del correu del centre, l'alumnat es pugui connectar a través d'una
plataforma de comunicació que li permeti veure i seguir el que s'està treballant a classe.

En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània del treball que es fa a
l'aula, el professorat haurà de facilitar els materials que es lliurin presencialment, per a
l'alumnat que es trobi confinat a casa.

Es prioritza la modalitat de formació de manera síncrona.

Mentre part del grup estigui confinat, no s'han de fer proves (exàmens) presencials que
tinguin com a única finalitat l'avaluació, ja que es valora que l'avaluació és contínua i amb
diferents contextos i materials.

En resum i com a concreció del procediment que es seguirà a l’Institut:

● En cas de confinament de tot un grup:
○ Es faran totes les classes telemàtiques i síncrones en l’horari habitual de

classes, sempre que sigui possible (en alguns casos no serà possible, per
exemple, quan facin educació física, pràctiques de laboratori, hora B de
conversa d’anglès, etc.).

○ La connexió es farà per l’enllaç de Meet del Classroom de cada matèria del
grup confinat.

○ El material i les activitats estaran disponibles al Classroom.

● En cas de confinament d’un alumne/a o grup reduït d’alumnes per contacte amb un
positiu al grup estable:

○ L’alumne/a es connectarà de manera síncrona a la classe utilitzant l’enllaç del
Meet del Classroom del grup de cada matèria, sempre que sigui possible (en
alguns casos no serà possible, per exemple, quan facin educació física,
pràctiques de laboratori, hora B de conversa d’anglès, etc.).

○ El professor/a connectarà l’alumne amb la classe a través del Meet del
Classroom.
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○ El professorat facilitarà a l’alumne/a les tasques i activitats al Google
Classroom de la classe.

● En cas de confinament d’un professor/a:
○ El professorat de guàrdia anirà a l’aula on té classe el professor/a i

connectarà la classe pel Meet perquè puguin fer les activitats previstes amb
les adaptacions necessàries. Es prioritzarà el desenvolupament d’activitats i
el treball amb materials publicats i disponibles al Classroom de la classe i
matèria.

L’alumnat haurà de consultar les tasques previstes als Calendaris dels Classrooms
regularment, organitzar-se i portar la feina al dia.

11.13. Procediment de difusió i comunicació del pla d’organització a la comunitat
educativa

Abans de l’inici del curs, cada tutor i cotutor farà una trobada presencial amb grups d’unes
10 famílies del mateix grup estable per tal d’informar-los del contingut del pla d'organització i
resoldre els dubtes o neguits que puguin tenir.

Aquestes reunions seran presencials, només es convocarà a un membre de la família i es
mantindran les mesures de seguretat. En cas que alguna família no pugui assistir, el tutor o
cotutor els informarà a través d’una reunió telemàtica (Meet) o d’una entrevista individual
presencial.

Les reunions es faran en dues franges horàries i en cinc espais diferents que permetin
garantir les mesures d’higiene al centre: sala d’actes, biblioteca, menjador i patis.

El primer dia de curs, els tutors faran l’acollida de l’alumnat i els informaran detalladament
sobre el funcionament organitzatiu recollit en aquest pla. Durant la resta de la jornada es
faran activitats i dinàmiques de coneixement i d’acompanyament emocional, així com la
presentació dels àmbits, matèries i professorat.

El pla d’organització es compartirà amb tota la comunitat educativa a través de la pàgina
web del centre i se’n farà difusió per xarxes socials i per l’app de comunicació amb les
famílies (Edugestió).

La comunicació i difusió del pla al Claustre i treballadors del Centre es farà en la primera
reunió de claustre. El document amb tota la informació detallada estarà disponible per a
consulta al Drive, inclòs a l’últim capítol de la PGA del curs 21-22.
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