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INTRODUCCIÓ 

1.1. FONAMENTS 

El present Pla d’organització s’ha elaborat a partir dels documents següents: 

 

 Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, amb data 30 de 

juny de 2020. 

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

aprovat pel PROCICAT el 3 de juliol de 2020. 

 Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d'organització dels centres educatius 

per al curs 2020-2021, amb data 9 de juliol de 2020. 

 

El centre ha d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció 

educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, 

franges, utilització dels patis, extraescolars...) abans del 23 de juliol i, un altre de definitiu, 

incorporant els horaris, per a la primera setmana de setembre. Aquest pla definitiu serà un 

element clau de la PGA del centre. El pla d’organització del centre ha d’estar a disposició de la 

Inspecció d’Educació, i es publicarà a l’espai web del centre. 

1.2. DIAGNOSI 

L’experiència viscuda al llarg de l’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària de la Covid-19 posa 

en evidència que l’activitat docent presencial és l’opció més desitjable, tot i que s’han explorat 

propostes de docència a distància que plantegen interessants activitats a desenvolupar en les 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
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/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
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etapes postobligatòries. També s’ha posat de manifest que el tancament del centres educatius ha 

incrementat la bretxa social existent entre els alumnes i les seves famílies. 

 

Al nostre centre, malgrat la detecció de mancances de material i de connectivitat en determinats 

alumnes, en general hem comptat amb l’avantatge d’utilitzar Chromebooks i ordinadors portàtils a 

l’ESO i a Cicles, i de fer servir tant a l’ESO, com a Batxillerat i Cicles, el Moodle com a entorn 

virtual d’aprenentatge.    

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
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ORGANITZACIÓ 

2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

2.1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA 

En marc d’un sistema educatiu inclusiu l’organització pedagògica ha de posar especial èmfasi en 

garantir que tot l’alumnat tingui les mateixes oportunitats d’assolir el seu màxim desenvolupament 

personal i social. 

2.1.1. Objectius generals 

La vida en el centre educatiu actua com a compensadora de les desigualtats i, per tant, el marc de 

l’organització pedagògica en situació de pandèmia s’ha de basar en els objectius següents: 

 

 Crear un entorn educatiu segur i protegit de la pandèmia de la Covid-19. 

 Garantir que els adolescents i joves puguin accedir a l’educació en condicions d’equitat. 

 Disminuir les bretxes socials, econòmiques i educatives dels alumnes. 

 Atendre la diversitat de l’alumnat en especial dels que tenen dificultats d’aprenentatge i/o 

pertanyen a un entorn desfavorit. 

 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
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2.1.2. Actuacions en l’àmbit de la docència 

L’inici del curs escolar serà un bon moment per posar en comú tots aquells temes que no es van 

poder tractar i/o resoldre durant el període de confinament. Les programacions didàctiques hauran 

de tenir en compte les competències i els continguts que no es van dur a terme o que s’han de 

reforçar. El tancament de les escoles ha fet evident la bretxa digital que existeix entre els alumnes 

i les seves famílies i ha posat de manifest la importància de dotar als alumnes d’estratègies 

efectives per al treball autònom.  

 

Objectius: 
Què farem? 

Metodologia: 
Com ho farem? 

Responsables: 
Qui en seran els 
responsables? 

Adaptar les programacions 
didàctiques tenint en compte 
les competències i/o els 
continguts que no es van poder 
treballar el curs passat. 

Primer, posant en comú les programacions d’aula del primer 
trimestre a nivell de departaments didàctics; després, a nivell 
d’equips docents. 

Caps de departament. 
Equips docents. 
Professorat. 

Incrementar les activitats 
creatives, no reproductives, 
basades en problemes de la 
vida quotidiana, 
interdisciplinàries,  
que plantegin reptes 
significatius i que permetin 
diversos nivells de resolució.   

Es potenciarà la creació de materials digitals basats en 
diferents àmbits. 
 
1. Àmbit de la comunicació. 
Per a poder expressar les nostres emocions  i  les situacions 
viscudes durant aquest període de pandèmia podem utilitzar 
diferents mitjans d’expressió (el llenguatge oral i escrit, el 
corporal, l’artístic i el musical, etc.) que han de permetre a 
l’alumnat poder comunicar tot el que han viscut i fer una 
correcta gestió de les emocions i del procés de dol, si escau.    
 
2. Àmbit de l’experimentació. 
Durant el període de pandèmia hem hagut d’afrontar 
diversos reptes:  mantenir un distanciament social, seguir 
unes normes estrictes quant a higiene i a sortides a l’exterior, 
fer  tasques escolars a distància, etc. Per això, podem 
aprofitar aquest impuls inicial per fer nous descobriments, 
construir eines i/o aparells i resoldre problemes de la vida 
quotidiana i del nostre entorn. 
 
3. Àmbit de la participació.  
Aquest període de pandèmia ha de sevir per posar en valor 
tot allò que podem fer amb els recursos que tenim en el 
nostre entorn. La realització d’activitats relacionades amb la 
vida quotidiana ha de fomentar la col·laboració dels 
adolescents i joves en les tasques de la llar. La participació 

Equip directiu  

 

Caps de departament 

 

Equips docents 

 

Professorat 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
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en les activitats culturals i de lleure que es realitzen en la 
nostra zona ha de contribuir a recuperar les relacions 
socials. La participació en la dinàmica familiar i en les 
activitats del municipi ha de contribuir a l’adquisició de les 
competències personals i socials necessàries per esdevenir 
ciutadans compromesos amb el teixit social. 
 
Aquestes propostes didàctiques es compartiran mitjançant 
un lloc web que podrà ser consultat i utilitzat per tot el 
professorat. 

Posar en valor el 
desenvolupament de les 
competències transversals, de 
l’àmbit digital i de l’àmbit 
personal i social, com a base 
imprescindible del procés 
global d’ensenyament-
aprenentatge. 

A l’inici de curs es realitzaran activitats que permetin que els 
alumnes es puguin adaptar al nou curs escolar i als canvis 
en el centre educatiu. Aquestes activitats han de permetre 
que els alumnes siguin competents en participar en entorns 
de comunicació interpersonal i virtual i organitzar i utilitzar un 
entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals. 
També es realitzaran activitats destinades conèixer i posar 
en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 
aprenentatge. Els primers quinze dies lectius del curs es 
dedicaran exclusivament a aquestes qüestions. 
 
Cal fomentar entre els alumnes la cura d’un mateix i de les 
persones que ens envolten i que és imprescindible actuar 
amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables. 

Equip directiu 

 

Equips docents 

Plantejar un model 
d’ensenyament-aprenentatge 
híbrid. 

Alternança entre la docència presencial, a distància i/o 
telemàtica. 
 
Disponibilitat de materials en diferents suports que permetin 
treballar autònomament des de casa o en altres espais del 
centre. 

Coordinació d’ESO, Batxillerat i 
Cicles. 
 
Equips docents. 

2.1.3. Actuacions en l’àmbit de l’acció tutorial 

En aquest nou context educatiu l’acció tutorial i el suport personalitzat esdevenen peces claus per 

facilitar l’adaptació als canvis organitzatius i pedagògics que es produiran en els centres com a 

conseqüència de la situació generada per la pandèmia de la Covid-19. Per tal d’intensificar 

l’acompanyament i el suport  als alumnes i a les seves famílies hi haurà un tutor o una tutora 

responsable d’un grup reduït d’alumnes que vetllarà per l’atenció personalitzada que es pot 

plantejar presencialment, de forma telemàtica o bé mixta. L’acció tutorial ha d’oferir suport 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
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emocional a l’alumnat, així com atendre les seves necessitats formatives i proporcionar una 

rigorosa orientació acadèmica i/o professional.  

 

Objectius: 
Què farem? 

Metodologia: 
Com ho farem? 

Responsables: 
Qui en seran els 
responsables? 

Fomentar la competència 
digital. 

Les hores lectives de les dues primeres setmanes del curs 
es dedicaran, de forma intensiva, a dotar als alumnes d’eines 
i recursos per a millorar el treball on line i/o telemàtic.  

Equip docent. 
 
Professorat especialista en 
tecnologies de l’aprenentatge i 
el coneixement. 

Impulsar l’aprenentatge 
autònom i creatiu. 

Intensificant el treball per centres d’interès i/o projectes i  
Incrementant les situacions de treball en equip. 

Equip docent. 
 
Tutors i tutores. 

Incentivar la promoció de la 
salut. 

Impulsarem una campanya de prevenció, higiene i promoció 
de la salut des d’una perspectiva global que inclogui la salut 
física, l’emocional i la social. 

Programa Salut i Escola. 
 
Programa Sigues tu. 
 
Artteràpia. 
 
Àrea d’educació física. 
 
Àrea de biologia. 

Intensificar l’acompanyament 
emocional i acadèmic dels 
alumnes. 

S’intensificaran les tutories individuals i les coordinacions 
amb serveis externs per tal de donar resposta als alumnes 
que més han patit les conseqüències de la Covid-19 i/o el 
confinament. 

Tutors i tutores. 
Equip docent. 
 
Departament d’orientació. 
 
Programa salut i escola. 
 
Equip d’assessorament 
psicopedagògic (EAP) 
 
Serveis socials Bàsics. 

Potenciar la comunicació amb 
les famílies. 
 

Es potenciaran i diversificaran els canals de comunicació 
amb les famílies per tal d’augmentar les seves habilitats per 
acompanyar els seus fills i filles al llarg del curs escolar. 
 
Hi haurà una oferta formativa adreçada a les famílies que 
tindrà com a objectiu millorar la seva capacitat per ajudar els 
seus fills i filles en la utilització de les tecnologies de 
l’aprenentatge i el coneixement. 

Tutors i tutores. 
Equip docent. 
 
Professorat especialista en 
tecnologies de l’aprenentatge i 
el coneixement. 
 
Departament d’orientació. 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
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2.1.4. Actuacions en l’àmbit de l’atenció a la diversitat 

Aquests dies de confinament els alumnes poden haver viscut realitats molt diverses pel que fa al 

seu habitatge, a la salut, a l’acompanyament en les tasques escolars, etc. L’atenció a la diversitat 

ha de permetre donar resposta a les diferents situacions viscudes per tots els alumnes, en 

especial els que tenen necessitats educatives especials i/o presenten un major grau de 

vulnerabilitat. L’atenció a la diversitat ha de vetllar per aconseguir que tots els alumnes, sigui 

quines siguin les seves característiques, puguin participar en igualtat de condicions en la vida 

educativa del centre. 

 

Objectius: 
Què farem? 

Metodologia: 
Com ho farem? 

Responsables: 
Qui en seran els responsables? 

Incrementar l’atenció  dels alumnes amb 
necessitats específiques de suport 
educatiu. 

Suport al tutor i/o tutora. 
 
Assessorament a l’equip docent.  
 
Derivació als serveis externs: especialista 
en psicologia i pedagogia de l’EAP, 
educadors socials de les Unitats de 
Serveis socials bàsics, infermera del 
programa salut i escola.  

Comissió d’atenció a la diversitat. 
 

Col·laborar en el seguiment dels Plans 
de suport individualitzats. 

Suport al tutor i/o tutora. 
 
Assessorament a l’equip docent.  

Comissió d’atenció a la diversitat. 

Donar més visibilitat a les atencions 
individuals dels alumnes amb més 
dificultats i/o vulnerables que impliquen, 
en gran mesura, la realització 
d’actuacions coordinades entre, tutors i/o 
professors, famílies i serveis externs. 

Creació d’un document compartit que 
reculli informació de l’atenció individual 
realitzada a partir de les respostes 
donades a les preguntes següent: per 
què? (justificació), Com? (actuacions) i 
qui? (professionals). 

Professorat del departament d’orientació. 

 
Realitzar l’orientació acadèmica i/o 
professional mitjançant l’educació a 
distància i/o telemàtica.  

Transformació de les classes presencials 
en activitats a distància i/o telemàtiques. 

Professorat del departament d’orientació. 
 
Entitats i/o empreses externes 
col·laboradores  com, per exemple, 
l’escola Pia de Salt, L’escola tècnica de 
Girona, etc.    

 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
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2.1.5. Model presencial a l’ESO, al Batxillerat i a la major part dels Cicles Formatius 

Fora que hi hagi una situació de confinament total o parcial, tant a l’ESO, com al Batxillerat, i a la 

major part dels Cicles Formatius (2n d’SMX, 1r de DAM, 2n de DAM i 2n de DAW), la totalitat de 

les classes són presencials (si bé amb grups estables i equip docent reduït). 

2.1.6. Model híbrid a 1r del CFGM en SMX 

Per al 1r d’SMX (33 alumnes matriculats) plantegem el següent funcionament híbrid 

 

Desdoblament: sí; grup A 16 alumnes, i grup B 17 alumnes (excepte Tutoria, FOL i Anglès) 

 

Problemàtica que ens condueix a sol·licitar el model híbrid: 

 

 Espai: tot i fer ús d'un espai cedit per l'ajuntament, no es disposa d’espai suficient per a 33 

alumnes junts i, si no es fa un plantejament híbrid, un sol professor ha d’atendre dues 

aules en dos pisos diferents ajudat, quan es pot, per un professor de guàrdia que també ha 

de realitzar altres tasques de centre. 

 Professorat: No es disposa de plantilla per desdoblar Tutoria, FOL i Anglès. 

 

Plantejament híbrid: la proposta formativa i la solució al problema de poder atendre a tots els 

alumnes en dues aules distribuïdes en dos pisos diferents, passa per fer les hores no desdoblades 

repartides en dos grups, un de manera presencial i l'altre grup de manera telemàtica asíncrona, tot 

intercanviant els grups setmanalment. Així els alumnes, al mòdul d'anglès, reben formació 

presencial cada setmana (1 o 2 hores depenent de la setmana) i els de FOL i tutoria reben 

formació presencial cada 15 dies. Es plantejaran tasques a treballar de manera telemàtica 

asíncrona que es revisarà en la propera sessió presencial. 

 

El següent quadre mostra la distribució de mòdul per grup i per setmana alternada: 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
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Setmana senar: 
 
GRUP 

A 
TALLER 

     
GRUP 

B     
TALLER 

8:40 
M5 M1 FOL Telemàtic asíncron M5 M8 

 
8:40 

M8 - B M3 - B FOL M1 - B M1 - B 

   

9:40 
M5 M1 FOL Telemàtic asíncron M5 M8  

9:40 
M8 - B M3 - B FOL M1 - B M1 - B 

   

10:40 
M5 M3 

TUTORIA Telemàtic 
asíncron 

M2 M8  
10:40 

M8 - B M2 - B TUTORIA M3 - B M5 - B 

   

11:40 Descans Descans Descans Descans Descans 
 

11:40 Descans Descans Descans Descans Descans 

12:00 
M1 M3 

ANGLÈS Telemàtic 
asíncron 

M2 M3  
12:00 

M5 - B M2 - B ANGLÈS M3 - B M5 - B 

   

13:00 
M1 M3 

ANGLÈS Telemàtic 
asíncron 

M2 M3  
13:00 

M5 - B M2 - B ANGLÈS M3 - B M5 - B 

   

14:00 TALLER ANGLÈS 
Presencial 

    
14:00 

 ANGLÈS Telemàtic 
asíncron 

  
TALLER 

           

15:00 
      

15:00 
     

 
Setmana parell: 
 
GRUP 

A 
TALLER 

     
GRUP 

B     
TALLER 

8:40 
M5 M1 FOL M5 M8 

 
8:40 

M8 - B M3 - B FOL Telemàtic asíncron M1 - B M1 - B 

   

9:40 
M5 M1 FOL M5 M8 

 
9:40 

M8 - B M3 - B FOL Telemàtic asíncron M1 - B M1 - B 

   

10:40 
M5 M3 TUTORIA M2 M8 

 
10:40 

M8 - B M2 - B 
TUTORIA Telemàtic 

asíncron 
M3 - B M5 - B 

   

11:40 Descans Descans Descans Descans Descans 
 

11:40 Descans Descans Descans Descans Descans 

12:00 
M1 M3 ANGLÈS M2 M3 

 
12:00 

M5 - B M2 - B 
ANGLÈS Telemàtic 

asíncron 
M3 - B M5 - B 

   

13:00 
M1 M3 ANGLÈS M2 M3 

 
13:00 

M5 - B M2 - B 
ANGLÈS Telemàtic 

asíncron 
M3 - B M5 - B 

   

14:00 TALLER 
ANGLÈS Telemàtic 

asíncron 

    14:00  
ANGLÈS 

Presencial 

  
TALLER 

          

15:00       15:00      
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2.2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O DE TANCAMENT DEL 

CENTRE 

En cas que s’hagi de dur a terme un confinament, sigui parcial o total, el desenvolupament 

pedagògic tindrà present els diferents aspectes que es consignen a continuació: 

 

 Cal tenir en compte les diferents situacions que incideixen en la vida dels alumnes. 

 Cal centrar l’acció educativa en el seguiment acadèmic i emocional dels alumnes. 

 Cal tenir present que és més efectiu un plantejament d’educació a distància que un de 

classes telemàtiques (és important mirar de no fer una simple transposició d’allò que es fa 

presencialment). 

 L’organització de finestra única amb tasques setmanals dona coherència i unitat a l’acció 

educativa: els alumnes i les seves famílies tenen les tasques, propostes de treball i la 

planificació de sessions de Meet de totes les matèries agrupades en un sol document que 

es posa a disposició un dia a la setmana. 

 Cal prioritzar activitats contextualitzades, que fomentin l’adquisició de competències 

bàsiques i l’aprenentatge autònom. 

 Si convé, farem les accions necessàries per tal que tot l’alumnat tingui l’equipament 

suficient per a poder fer, des de casa, les tasques acadèmiques.  

 

En previsió d’un possible augment de l’ús de la nostra xarxa del centre en cas de confinament 

parcial, treballem amb l’opció d’ampliar la seva capacitat. 

 

Organització pedagògica en cas de confinament o tancament del centre: 
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Nivell 
educatiu 

Mètode de treball i 
recursos didàctics 
previstos 

Mitjà i periodicitat del 
contacte amb el grup 

Mitjà i periodicitat del 
contacte individual amb 
l’alumne/a 

Mitjà i periodicitat del 
contacte individual amb 
la família 

ESO 

Treball per competències 
organitzat en reptes 
individuals o en grup 
pensats per ser resolts 
amb un alt grau de 
construcció autònoma del 
coneixement 

Mitjançant: l’Entorn Virtual 
d’Aprenentatge Moodle 
(setmanal); la graella de 
tasques (setmanal) 

1 sessió cada 15 dies 
individual o en petit grup; 
correu electrònic 
corporatiu i missatgeria 
del Moodle (sempre que 
sigui necessari) Setmanal, mitjançant 

l'informe de l’iEduca; 
correu electrònic (sempre 
que sigui necessari) 

Batxillerat 

Treball per objectius 
organitzat en reptes 
individuals o en grup 
pensats per ser resolts 
amb un alt grau de 
construcció autònoma del 
coneixement 

1 sessió al mes individual 
o en petit grup; correu 
electrònic corporatiu i 
missatgeria del Moodle 
(sempre que sigui 
necessari) 

Cicles 
Formatius 

Tasques i projectes per 
competències 
professionals organitzat 
en reptes individuals o en 
grup pensats per ser 
resolts amb un alt grau de 
construcció autònoma del 
coneixement 

 Mitjançant: l’Entorn Virtual 
d’Aprenentatge Moodle 
(setmanal); la graella de 
tasques (setmanal)  

 1 sessió cada 15 dies 
individual o en petit grup; 
correu electrònic 
corporatiu i missatgeria 
del Moodle (sempre que 
sigui necessari)  

 Setmanal, mitjançant 
l'informe de l’iEduca; 
correu electrònic (sempre 
que sigui necessari). 
Aquestes actuacions es 
duran a terme amb 
alumnes menors d'edat o 
amb els que tinguin signat 
l'acord de comunicació 
amb les famílies. 
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3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

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

Per tal garantir al màxim de les nostres possibilitats els grups estables i amb el mínim de 

professorat, hem dividit les instal·lacions del centre segons nivells educatius; d’altra banda, 

malgrat que en tres nivells de l’ESO tenim reconegudes tres línies, repartim l’alumnat en quatre, i 

al Batxillerat, igualment, tot i que tenim reconeguda una línia, a 1r la desdoblem en dos. 

 

Tenim dos alumnes a 1r d’ESO i un alumne a 2n d’ESO que disposen de vetllador/a –monitor/a 

per atendre l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials associades a l'autonomia i a la 

regulació de la conducta–. La previsió és que el monitor/a assisteixi a l’Institut tres dies a la 

setmana (dilluns, dimecres i divendres) en la franja horària corresponent a les 3-4 hores últimes 

del matí, és a dir, de 12 a 15, aprox. Cada dia que assisteix al centre el monitor/a podrà entrar una 

hora a cadascun dels tres grups on es troben ubicats aquests alumnes. 

 

 

Grup 
Alumnes 
(nombre) 

Professorat 
estable 

(nombre) 

Docents que 
intervenen 
(nombre) 

Personal d’Atenció 
Educativa (PAE) 

Espai 

Estable 
(nombre) 

Temporal 
(nombre) 

Estable 
(nom Aula) 

Temporal 
(nom Aula) 

1r ESO A 25 0 8   Aula 1  

1r ESO B 25 0 8  1 vetllador Aula 2  

1r ESO C 23 0 8  1 vetllador Aula 3  

1r ESO D 24 0 8   Aula 4  
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Grup 
Alumnes 
(nombre) 

Professorat 
estable 

(nombre) 

Docents que 
intervenen 
(nombre) 

Personal d’Atenció 
Educativa (PAE) 

Espai 

Estable 
(nombre) 

Temporal 
(nombre) 

Estable 
(nom Aula) 

Temporal 
(nom Aula) 

2n ESO A 22 0 8   Aula 5  

2n ESO B 22 0 8   Aula 6  

2n ESO C 22 0 8  1 vetllador Aula 7  

2n ESO D 21 0 8   Aula 8  

2n ESO E 23 0 8   Aula 9  

 

 

Grup 
Alumnes 
(nombre) 

Professorat 
estable 

(nombre) 

Docents que 
intervenen 
(nombre) 

Personal d’Atenció 
Educativa (PAE) 

Espai 

Estable 
(nombre) 

Temporal 
(nombre) 

Estable 
(nom Aula) 

Temporal 
(nom Aula) 

3r ESO A 22 0 7   Aula 15  

3r ESO B 20 0 7   Aula 16  

3r ESO C 22 0 7   Aula 17  

3r ESO D 22 0 7   Aula 18  

 

 

Grup 
Alumnes 
(nombre) 

Professorat 
estable 

(nombre) 

Docents que 
intervenen 
(nombre) 

Personal d’Atenció 
Educativa (PAE) 

Espai 

Estable 
(nombre) 

Temporal 
(nombre) 

Estable 
(nom Aula) 

Temporal 
(nom Aula) 

4t ESO A 25 0 8   Aula 10  

4t ESO B 20 0 8   Aula 11  

4t ESO C 24 0 8   Aula 12  

4t ESO D 21 0 9   Aula 13  

 

 

A l’ESO, en cap cas no es fan barreges d’alumne de diferents grups estables. 
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Grup 
Alumnes 
(nombre) 

Professorat 
estable 

(nombre) 

Docents que 
intervenen 
(nombre) 

Personal d’Atenció 
Educativa (PAE) 

Espai 

Estable 
(nombre) 

Temporal 
(nombre) 

Estable 
(nom Aula) 

Temporal 
(nom Aula) 

1r Bat. A 21 0 

6 (matèries 
comunes) 

9 (matèries 
modalitat) 
3 (lectura) 

  Aula 31  

1r Bat. B 21 0 

7 (matèries 
comunes) 

9 (matèries 
modalitat) 
3 (lectura) 

  Aula 32  

2n Bat. A 22 0 

5 (matèries 
comunes) 

9 (matèries 
modalitat) 
3 (lectura) 

  Música  

 

 

Per tal d’incrementar la seguretat a l’hora de distanciar el nostre alumnat, hem previst una nova 

seu en dependències municipals: les plantes 1a i 2a de la Biblioteca Pública d'Anglès Joaquim 

Bauxell (Carrer de la Indústria, núm. 6, 17160 - Anglès). Es tracta de dues plantes que s’utilitzen 

per a actes i activitats (totes elles a la tarda). En una d’elles hi ha un espai més petit, separat per 

plafons de vidre, que també utilitzarem per al professor de guàrdia que s’hi desplaci, a més del 

professor en actiu. Aquestes dues plantes compten amb lavabos i una escala independent de la 

sala principal de la Biblioteca, situada a la planta baixa. L’Institut utilitzarà aquestes plantes 1a i 2a 

els dilluns, els dimecres, els dijous i els divendres, de 8.40 h a 14 h, i els dimarts de 8:40h a 15h. 

La Biblioteca obre a partir de les 15 h, però a la planta baixa, i amb un accés diferenciat. 

 

L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses derivades d’aigua, llum, calefacció i xarxa, mentre 

que l’Institut es farà càrrec de les despeses de neteja.  
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Grup 
Alumnes 
(nombre) 

Professorat 
estable 

(nombre) 

Docents que 
intervenen 
(nombre) 

Personal d’Atenció 
Educativa (PAE) 

Espai 

Estable 
(nombre) 

Temporal 
(nombre) 

Estable 
(nom Aula) 

Temporal 
(nom Aula) 

1r SMX A 16 0 7   

1a planta 
de la 

Biblioteca 
Pública 

d’Anglès 
Joaquim 
Bauxell  

T-INFO 

1r SMX B 17 0 7   

2a planta 
de la 

Biblioteca 
Pública 

d’Anglès 
Joaquim 
Bauxell 

T-INFO 

2n SMX 20 0 6   A-14 A21 BARB 

1r DAM A 16 0 6   A-15 A21 BARB 

1r DAM B 17 0 6   A-16 A21 BARB 

2n DAM 25 0 4   A-6 i A-7 A21 BARB 

2n DAW 13 0 5   A-5 A21 BARB 

3.2. CRITERIS ORGANITZATIUS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE 

SUPORT EDUCATIU 

Durant el període de confinament es va posar en evidència la importància de fer un 

acompanyament molt proper als alumnes que presenten necessitats específiques de suport 

educatiu. L’atenció a la diversitat en el context de la crisi de la pandèmia de la Covid-19 implica 

que les mesures i suports es fonamentin en uns criteris organitzatius que permetin el seguiment i 

l’atenció directa de tot l’alumnat del centre en funció de les seves necessitats que, en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu, es poden classificar en tres tipus: universals, addicionals i intensives. 

 

Els criteris organitzatius recollits a la taula següent es fonamenten en el Decret 150/2017, de 17 

d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 
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Mesures 
i suports 

A qui s’adrecen Tipus d’atenció Professionals 

U
n

iv
er

sa
ls

 

Alumnes que poden necessitar un 
acompanyament emocional i/o 
acadèmic més proper en algun 
moment de la seva vida acadèmica. 

Atencions individuals i/o en petit grup 
que s’hauran de fer en línia o 
telemàticament o bé amb mesures 
de protecció i seguretat. 

Tutor/a - Cootutor/a - Equip docent. 
 
Infermera del Programa Salut i 
Escola. 
 
Artterapeuta d’Artteràpia. 
 
EAP 

Alumnat que requereix una 
orientació acadèmica específica. 

Assessorament a l’alumnat i/o a les 
seves famílies per aconseguir que 
una vegada compleixin els 16 anys 
els alumnes amb risc de no obtenir 
el graduat en ESO trobin alternatives 
per continuar els seus estudis. 
 
Pla d’orientació a l’ESO i al 
Batxillerat per tal d’acompanyar als 
alumnes i a les seves famílies en el 
pas d’estudis obligatoris a 
postobligatoris (en el cas de 4t 
d’ESO) i en la transició d’uns estudis 
de Batxillerat a uns de Cicles 
Formatiu de Grau Superior i/o a la 
Universitat (en el cas de 2n de 
Batxillerat). 

Tutor/a  - Cootutor/a. 
 
Professorat del Departament 
d’orientació. 

Alumnat que té un Pla de suport 
individualitzat per haver passat de 
curs amb més de tres matèries 
suspeses i/o roman un any més en 
el mateix nivell. 

Adopció de mesures per aconseguir 
que els alumnes progressin 
acadèmicament i assoleixin els 
objectius de l’etapa. 

Tutor/a - Cootutor/a - Equip docent. 

A
d

d
ic

io
n

al
s 

Alumnat amb Necessitats Especials 
de Suport Educatiu. 

Acompanyament personal i 
acadèmic més proper que implica 
intensificar l’atenció individual de 
l’alumne/a, l’assessorament al tutor/a 
i/o a l’equip docent i la comunicació 
amb la família. 

Tutor/a - Cootutor/a - Equip docent. 
 
Professorat del Departament 
d’Orientació. 

Alumnat amb Necessitats Educatives 
Especials vinculades a situacions 
socioeconòmiques o socioculturals 
desfavorides. 

Acompanyament emocional i 
acadèmic dels alumnes més 
vulnerables amb l’objectiu que 
puguin participar en igualtat de 
condicions que la resta de la vida 
acadèmica. 

Professorat del departament 
d’orientació. 
 
EAP. 
 
Educadors socials. 
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Alumnes amb trastorns i retards 
greus d’aprenentatge 

Seguiment més proper del Pla de 
suport Individualitzat d’aquests 
alumnes. 

Professorat del Departament 
d’Orientació. 
 
EAP. 

Alumnes que excel·leixen i/o 
presenten altes capacitats. 

Oferir activitats adreçades als 
alumnes del grup + de 8 per a 
l’excel·lència que es puguin fer a 
distància i/o telemàticament. 
Assessorament en el 
desenvolupament del Pla de suport 
individualitzat a una alumna amb 
altes capacitats. 

Coordinació del grup + de 8 per a 
l’excel·lència. 

Alumnat  nouvingut. 

L’alumnat de l’aula d’acollida i/o 
suport lingüístic formarà part del 
mateix grup classe del seu nivell 
educatiu. El professorat de les àrees 
de llengua catalana i castellana 
vetllaran per l’aprenentatge intensiu 
de la llengua i la progressiva 
participació en les activitats de les 
matèries no lingüístiques. 
 
El tutor/a de l’Aula d’Acollida serà 
l’encarregat/da d’administrar les 
proves inicials i coordinar-se amb 
l’assessora LIC. 

Professorat del Departament de 
Llengües. 
 
Tutor/a de l’Aula d’Acollida. 
 
Assessora en llengua, 
interculturalitat i cohesió social. 

Alumnat amb conductes disruptives 
que té interès per  una formació 
pràctica i vinculada al món laboral.  

Coordinació amb el centre de 
formació i les empreses 
col·laboradores que tenen en 
pràctiques alumnes que participen 
en els projectes de diversificació 
curricular (Projecte Mans i Unitat 
d’Escolarització Compartida) 

Coordinació de programes de 
diversificació curricular. 

In
te

n
si

u
s 

Alumnat amb NEE que requereix el 
suport d’un auxiliar d’educació 
especial. 

Presència d’un vetllador/a a l’aula 
durant unes hores a la setmana. 
 

Comissió d’Atenció a la Diversitat. 
 
Vetllador/vetlladora. 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/


 

 

Pl. del Remei, 1 | 17160-Anglès | Tel. 972421207 | Fax 972421800 
www.institutcampalans.net | b7004487@xtec.cat | Instagram: @instigramcampalans 

21 de 37 

Document: Pla d’organització (curs 2020-2021) Aprovació: 29-9-2020 (consell escolar) i 10-9-2020 (claustre) 

Responsable: Direcció Versió: 5 Data de revisió: 29-9-2020 

 
 

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

4.1. ORGANITZACIÓ D’HORARIS 

Institut Rafael Campalans  Biblioteca d’Anglès  Surten del centre 

4.1.1. Marc horari de 1r i 2n d’ESO 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.15 – 09.10 h      

09.10 – 10.05 h      

10.05 – 11 h      

11 – 11.30 h Esbarjo 

11.30 – 12 h Lectura 

12 – 12.55 h      

12.55 – 13.50 h      

13.50 – 14.45 h       

4.1.2. Marc horari de 3r i 4t d’ESO 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.15 – 09.10 h      

09.10 – 10.05 h      

10.05 – 11 h      

11 – 11.30 h Lectura 

11.30 – 12 h Esbarjo 

12 – 12.55 h      

12.55 – 13.50 h      

13.50 – 14.45 h       
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4.1.3. Marc horari de 1r de Batxillerat A i B 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.15 – 09.10 h      

09.10 – 10.05 h      

10.05 – 11 h      

11 – 11.30 h Esbarjo 

11.30 – 12 h Lectura 

12 – 12.55 h      

12.55 – 13.50 h      

13.50 – 14.45 h       

4.1.4. Marc horari de 2n de Batxillerat 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.15 – 09.10 h      

09.10 – 10.05 h      

10.05 – 11 h      

11 – 11.30 h Lectura 

11.30 – 12 h Esbarjo 

12 – 12.55 h      

12.55 – 13.50 h      

13.50 – 14.45 h       

4.1.5. Marc horari del 1r d’SMX A 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.40 – 09.40 h      

09.40 – 10.40 h      

10.40 – 11:40 h      

11.40 – 12 h Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo 

12 – 13 h      

13 – 14 h      

14 – 15 h      
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4.1.6. Marc horari del 1r d’SMX B 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.40 – 09.40 h      

09.40 – 10.40 h      

10.40 – 11:40 h      

11.40 – 12 h Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo 

12 – 13 h      

13 – 14 h      

14 – 15 h      

4.1.7. Marc horari del 2n de SMX 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

15 – 16 h      

16 – 17 h      

17 – 17:55 h      

17:55 – 18:15 h Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo  

18:15 – 19:10 h      

19:10 – 20:05 h      

20:05 – 21 h      

 

4.1.8. Marc horari del 1r de DAM 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

15 – 16 h      

16 – 17 h      

17 – 17:55 h      

17:55 – 18:15 h Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo 

18:15 – 19:10 h      

19:10 – 20:05 h      

20:05 – 21 h      
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4.1.9. Marc horari del 2n de DAM 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

15 – 16 h      

16 – 17 h      

17 – 17:55 h      

17:55 – 18:15 h Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo  

18:15 – 19:10 h      

19:10 – 20:05 h      

20:05 – 21 h      

4.1.10. Marc horari del 2n de DAW 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

15 – 16 h      

16 – 17 h      

17 – 17:55 h      

17:55 – 18:15 h Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo  

18:15 – 19:10 h      

19:10 – 20:05 h      

20:05 – 21 h      

4.2. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 Zona A (part esquerra del pati – escala emergència) Zona B (part dreta del pati – zona ping-pong) 

11 – 11.30 h 
1r d’ESO 

(entrada i sortida al pati per la porta principal) 
2n d’ESO 

(entrada i sortida per la porta secundària dreta) 

11.30 – 12 h 
4t d’ESO 

(escales secundàries i entrada i sortida per la porta 
secundària esquerra) 

3r d’ESO 
(entrada i sortida per la passarel·la) 

 

 

L’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius surten del centre durant les hores d’esbarjo. Si han de 

passar pel pati, ho faran per una franja-passadís entre les Zones A i B. 
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4.3. GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

L’Institut Rafael Campalans només compta amb un sol accés, i l’alumnat arriba procedent de la 

mateixa població d’Anglès, o transportat mitjançant tres línies. A l’entrada, dos membres del 

professorat podran prendre la temperatura a l’alumnat (aquesta acció no es preveu cada dia); en 

cas que algú superi els 37,5 ºC després d’un segon intent al cap d’uns instants, serà aïllat a la sala 

de l’AMPA i es demanarà a la família que vingui a recollir-lo. 

 

El professor o professora de la primera classe d’SMX a la Biblioteca d’Anglès, s’encarregarà de 

prendre la temperatura, quan així es determini; en cas que algú superi els 37,5 ºC després d’un 

segon intent al cap d’uns instants, serà aïllat a la sala de guàrdia i es demanarà a la família que 

vingui a recollir-lo o, en cas que sigui major d’edat, se li demanarà que s’entorni a casa. 

 

 

Curs-Nivell-Grup Entrada i sortida, i organització de l’esglaonament Tipus d’accés 

Alumnat procedent 
d’Anglès (ESO i Bat.) 

Entrada 8.15 – Sortida 14.45 h 

Porta principal (accés amb 
mascareta obligatòria i 
dirigint-se directament a 
l’aula després de passar el 
control de temperatura, si 
és el cas) 

Alumnat procedent de 
la línia d’Osor (ESO i 
Bat.) 

Entrada 8.15 – Sortida 14.45 h; essent l’arribada dels autobusos difícil 
de precisar amb marges petits, preveiem que segueixin la següent 
organització: el primer autobús que arriba descarrega l’alumnat, 
deixant uns segons entre alumne i alumne; l’autobús següent espera a 
descarregar fins que el primer marxa, i així successivament 
 
La sortida es preveu esglaonada per zones: zona dreta de la Planta 
Baixa i zona esquerra de la PB (a les 14.45 h), després (a les 14.49 h) 
les dues zones de les plantes superiors, i, per últim l’edifici vell 
 
ATENCIÓ: per tal que no hi hagi dificultats amb la descàrrega i la 
càrrega de l’alumnat als autobusos, demanem a les famílies que a les 
hores d’entrada i de sortida no s’aturin amb els vehicles propis a la 
Plaça del Remei  

Alumnat procedent de 
la línia de la Cellera 
(ESO i Bat.) 

Alumnat procedent de 
la línia de Bonmatí 
(ESO i Bat.) 

Alumnat de CF (matí) Entrada 8.40 h – Sortida 14 h Porta principal (accés amb 
mascareta obligatòria i 
dirigint-se directament a 
l’aula esperant sempre que 
la neteja dels espais del 
matí hagin acabat després 
de passar el control de 
temperatura, si és el cas) 

Alumant de CF (tarda) Entrada 15 h – Sortida 20:05 h  
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4.4. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Les sortides es continuaran plantejant i organitzant com a oportunitats didàctiques i pedagògiques 

que complementen i enriqueixen el desenvolupament del currículum. Això no obstant, en el seu 

decurs s’observaran mesures de seguretat com l’ús de mascaretes i gel hidroalcohòlic, i distància 

entre els grups estables. En cas que s’hagi de confinar un grup estable a causa de la Covid-19, 

cap dels seus membres no podrà assistir a les sortides programades –en aquest cas, els imports 

que ens retornin les empreses seran retornats a les famílies en concepte de reducció de quota per 

sortides del curs següent, o retornat a final de curs en cas que l’alumne/a finalitzi una etapa–.     

4.5. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Activitat 
Nombre 
d’alumnes 

Grups dels quals 
provenen els 
alumnes 

Professional 
responsable 

Espai on es 
realitza l’activitat 

LACM Per determinar    

Pla Català de l’Esport Per determinar    

4.6. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 

Totes les reunions, llevat de les de l’equip directiu, es duen a terme de forma telemàtica.  

4.7. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 Les sessions del consell escolar seran telemàtiques. 

 El Pla d’organització es difondrà a les famílies mitjançant el correu electrònic i el web del 

centre. 
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 Les reunions amb les famílies es preveuen telemàtiques, i si les circumstàncies no ho 

permeten, es duran a terme amb les mesures de seguretat adequades (ús preceptiu de 

mascareta, pantalla de separació, gel hidroalcohòlic i un màxim de dos membres per 

família). 

 Els procediments de comunicació amb les famílies continuen essent el correu electrònic, el 

telèfon i la reunió (telemàtica preferentment, o presencial, si cal); també continuen vigents 

procediments d’informació com els informes setmanals a l’iEduca. 
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PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

5. OBJECTIUS BÀSICS, LÍNIES D’ACCIÓ PRINCIPALS I MESURES 

5.1. OBJECTIUS BÀSICS 

 Disminució de la transmissió del virus. 

 Augment de la traçabilitat dels casos. 

5.2. LÍNIES D’ACCIÓ PRINCIPALS 

 Grups de convivència i socialització molt estables, amb un espai referent. 

 Mesures de prevenció personal. 

 Neteja, desinfecció i ventilació. 

 Promoció de la salut i suport emocional. 

 Gestió de casos. 

5.3. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

 Tothom s’ha de rentar les mans amb solució hidroalcohòlica a l’entrada i a la sortida del 

centre, i de les aules. Hem instal·lat dispensadors per tot el centre. 
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 Tothom ha de portar mascareta en tot moment, llevat de l’alumnat que faci activitat física 

amb la supervisió del professorat pertinent, o els moments d’ingerir aliments o beure. Es 

demana que l’alumnat porti sempre una mascareta de recanvi. 

 Requisits d’accés: 

o Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 o amb qualsevol altre 

quadre infecciós. 

o No convivents o contacte estret positiu confirmat. 

o Alumnes que presenten malalties cròniques d’elevada complexitat ho han de posar 

en coneixement del centre educatiu (la família i l’equip mèdic de referència 

prendran una decisió sobre la represa presencial de les classes). 

 Control de símptomes: 

o Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. 

o Les famílies han de signar una declaració responsable. 

o Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família ha de 

comunicar als centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. 

 Els alumnes no poden compartir materials entre ells, i el centre reduirà tant com sigui 

possible el repartiment de materials físics als alumnes. 

5.4. MESURES DE PREVENCIÓ COL·LECTIVA 

 Neteja, desinfecció i ventilació: 

o Totes les aules s’han de ventilar adequadament. 

o Neteja i posterior desinfecció dels espais diària. 

o Gestió de residus (contenidors amb bosses). 

 Promoció de la salut i suport emocional: 

o Detectar i abordar situacions emocionals viscudes. 

o Realització d’activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat el nou 

curs i als canvis en el centre educatiu.  
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 Gestió de casos d’alumnes al centre amb símptomes compatibles amb la Covid-19 [vegeu 

el Pla d’actuació]. 

 Gestió de casos d’alumnes al domicili amb símptomes compatibles amb la Covid-19: 

o La família a de contactar amb el seu CAP de referència. 

o Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’alumne i la família amb qui 

conviu hauran d’estar en aïllament en el domicili fins a conèixer-ne el resultat. 

o Si es confirma el cas serà Salut Pública l’encarregada de la identificació, aïllament i 

seguiment dels contactes estrets. 

 Gestió de casos (serveis territorials d’Educació i salut pública): 

o L’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial en el 

centre educatiu serà resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat 

sanitària. 

o Es pot decretar en confinament parcial o total del centre educatiu. 

o Col·laboració dels equips d’atenció primària (Infermera del programa salut i escola). 

 La font del pati restarà clausurada. 
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PLANS 

6. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’UN POSSIBLE CAS DE 

COVID-19 

Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la Covid-19: 

 

Casos potencials 
Espai habilitat per 
a l’aïllament 

Persona 
responsable de 
reubicar l’alumne 
i custodiar-lo fins 
que el vinguin a 
buscar 

Persona 
responsable de 
trucar a la família 

Persona 
responsable de 
comunicar el cas 
als serveis 
territorials 

ESO i Batxillerat Aula AMPA 
Preferentment, el director; en cas d’absència o impossibilitat del 
director, el cap d’estudis, la coordinadora pedagògica o la 
secretària de l’equip directiu. 

Cicles Formatius 

SMX: Aula de 
guàrdia de la 
Biblioteca d’Anglès 
 
DAM i DAW: Aula 
AMPA 

Preferentment, el coordinador de CF; en cas d’absència o 
impossibilitat del coordinador, la cap de Departament de CF. 

Protocol 

• L’alumne que desenvolupa símptomes compatibles amb la Covid-19 és portat a un espai separat d'ús individual. 
• S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 
• S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 
• En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
• El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ella amb el servei de salut 
pública. 
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Graella de seguiment de possibles casos per simptomatologia compatible amb la Covid-19: 

 

Alumne (nivell) 
Dia i hora de la 
detecció 

Explicació del 
protocol seguit i 
observacions 
(incloure el nom 
de la persona que 
ha fet les 
actuacions i el 
nom del familiar 
que l’ha vingut a 
buscar) 

Persona de salut 
amb qui es manté 
el contacte i 
centre d’atenció 
primària 

Persona referent 
del centre per als 
contactes amb 
salut (mantindrà 
el contacte amb 
salut i farà 
seguiment del 
cas) 

     

 

Seguiment del pla: 

 

Responsables: Direcció i coordinador de CF 

Indicadors: 

Indicador de control de procediment. Finalitat: saber la diferència entre el nombre d’alumnes amb 
simptomatologia compatible amb la Covid-19 que són atesos seguint el Pla de detecció i els que no. Fórmula: 
(nombre d’alumnes amb simptomatologia atesos amb el Pla / nombre d’alumnes amb simptomatologia no 
atesos amb el Pla) x 100. Freqüència d’anàlisi: mensual. Responsable de la recollida: direcció. Distribució: 
consell de direcció, consell escolar i Inspecció. Referent criterial: < 90%, millorable; del 90% al 95% , 
satisfactori; > 95%, molt satisfactori. 

Propostes de millora trimestrals 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 
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7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

Per tal d’intensificar la neteja i la desinfecció del centre, hem previst el següent pla d’acció a 

l’edifici de l’Institut:  

 

Matí (abans d’obrir el centre) Mig matí (de 12 a 13 h) Tarda (de 14.50 a 17.50) 

Neteja a fons  de les 6 aules que estan 
ocupades a la tarda i lavabos de l'ala 
dreta (planta baixa i primera planta). 
 
Desinfecció d'espais comuns de l'ala 
dreta, sala de l'AMPA i entrada. 

Neteja de tots els lavabos del centre. 
 
Desinfecció de passamans, interruptors 
comuns, ascensor, i mampares de 
secretaria i consergeria.   

Neteja a fons l'edifici. 
 
Desinfecció de taules i cadires de les 
aules ocupades pels CF de tardes (5, 6, 
7, 14,15 i 16). 

 

I a les dus plantes de la Biblioteca Joaquim Bauxell que utilitzem: desinfecció de les dues plantes 

que utilitzem, els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 14 a 15 h, i els dimarts, de 15 a 16 h. 

 

 

 

+ = ventilació 
 = neteja i desinfecció 
n = neteja 

Abans de cada 
ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment  Comentaris 

Espais comuns i equipaments 

Ventilació de l’espai    +  
Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms de portes i 
finestres 

      

Baranes i passamans, 
d’escales i ascensors 

      

Superfície de taulells i 
mostradors 

      

Cadires i bancs      
Especialment en les zones 
que contacten amb les mans 

Grapadores i altres utensilis 
d’oficina 

      

Aixetes       

Botoneres dels ascensors      

Material electrònic: netejar 
amb un drap humit amb 
alcohol propílic 70º 

Ordinadors, sobretot teclats i 
ratolins 

     

Telèfons i comandaments a 
distància 
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Interruptors d’aparell 
electrònics 

     

Fotocopiadores      

 

 

+ = ventilació 
 = neteja i desinfecció 
n = neteja 

Abans de cada 
ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment  Comentaris 

Menjador del professorat 

Ventilació de l’espai    +  
Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

      

Plats, gots, 
coberts... 

     

Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 
temperatura. 
Sense aigua calenta: 
desinfecció en dilució de 
lleixiu al 0,1 %. 

Fonts d’aigua       

Taules i safates       

Taulells       

Utensilis de cuina       

Taules per a usos diversos       

Terra       

 

 

+ = ventilació 
 = neteja i desinfecció 
n = neteja 

Abans de cada 
ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment  Comentaris 

Lavabos 

Ventilació de l’espai    +  
Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans      Especialment després de 
l’ús massiu (després del 
pati, després de dinar) i 
sempre al final de la 
jornada. 

Inodors      

Terra i altres superfícies      

Cubells de 
brossa, 
bolquers o 
compreses 
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Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs 

Acció C = en curs F = fet 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que presentin 
condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en contacte amb el 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció (mascaretes)?   

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?   

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les mesures 
de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i 
prevenció? 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les entrades i les 
sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari epidemiològic?   

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a distància en cas 
d’un nou confinament? 

  

 

Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius 

Acció C = en curs F = fet 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 10 
minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient?   

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte (poms de les 
portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

http://www.institutcampalans.net/
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