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PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

1. Introducció 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es 

pugui reprendre les activitats a l’institut  amb les màximes garanties.  

L’institut ha de continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme 

de manera segura i confortable amb la col·laboració  de tots els integrants de la 

comunitat educativa. 

Totes les mesures establertes al pla estan adreçades a reduir la transmissió del 

virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. Es vol afavorir la presència del 

alumnat a l’institut  sense renunciar a la seguretat dels alumnes i del personal 

docent i no docent del centre.  

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar. El marc que 

es proposa ha de ser fàcilment adaptable si canvia el context epidemiològic. 

 L’organització es farà amb grups de convivència estables amb el seu tutor o tutora 

i l’equip docent, per tant es mantindran els grups d’alumnes de cada classe.  

Tots els docents que hagin de fer suport a més d’un grup estable portaran 

mascareta. En cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de 

complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui 

possible, l’ús de la mascareta. Això es produirà a les entrades i sortides de 

l’institut, durant els recorreguts per al centre i utilització dels lavabos.  

El pla d’organització del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació. La 

directora n’informarà al Consell Escolar abans de l’inici de l’activitat lectiva i es 

publicarà a l’espai web del centre. 

2. Diagnosi 

La situació de confinament provocada per la pandèmia va fer que el nostre centre 

hagués de reaccionar de manera ràpida, adaptant-nos a la nova realitat tant en 

metodologia com en l’ús de recursos tecnològics, per poder acompanyar el nostre 
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alumnat i les seves famílies per a treballar conjuntament. 

L’institut va tancar el dia 12 de març de 2020 amb una previsió de quinze dies (fins 

el 27 de març). Els docents vam donar als alumnes tasques per fer a casa durant 

els primers dies i vam mantenir contacte amb les famílies a través de la plataforma 

IEduca, web del centre o bé telefònicament a partir del mateix dia 12 i posteriors. A 

mesura que s’allargava el confinament vàrem començar a plantejar diferents 

actuacions: 

● Primer es va posar en funcionament la plataforma Clasroom com a eina de 

treball entre l’alumnat i els docents. 

● Es van confeccionar uns horaris d'atenció a l'alumnat, tenint en compte els 

següents criteris: 

A l'ESO: 

Es va impartir una hora de totes les matèries, excepte de les optatives trimestrals,  

d'aquestes matèries ja es va dir que no es posava treballs i que s'avaluaven amb 

les notes de la primera i segona avaluació.  

Totes les hores són de 9:00 a 11:00, amb un descans de mitja hora i tot seguit de 

11.30 a 12.30. 

Tots els grups van realitzar la tutoria divendres de 11.30 a 12.30.  Els tutors van  

utilitzar l’hora de Cultura i valors per poder continuar fent l’acompanyament 

emocional. A més dels tutors, la resta del professorat també va mantenir contacte 

periòdic amb alumnes i famílies. 

A Batxillerat: 

Es va establir una hora de les matèries comunes i dues hores de les matèries de 

modalitat. 

Es va mantenir la tutoria els divendres a última hora. 

A la franja de 12:30 a 13:30h es va mantenir per fer reunions. 
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Aquest horari es va fer efectiu el  dilluns 4 de maig.  

A partir d'aquell moment es va crear un institut virtual i es van fer reunions 

necessàries per tal de gestionar-lo. 

1. Reunions d’equip directiu. 

2. Reunions equip directiu i coordinadors. 

3. Reunions coordinadors- tutors. 

4. Reunions Comissió pedagògica. 

5. Reunions seminaris. 

6. Reunions CAD. 

7. Reunions Comissió social. 

Es va fer seguiment de l’alumnat que no disposava d’eines digitals per tal de 

proporcionar-li els mitjans necessaris per poder desenvolupar les tasques 

acadèmiques. 

Les orientadores van mantenir contacte i van fer seguiment de tot l’alumnat que ho 

van necessitar, així com de les seves famílies. Juntament amb els tutors van 

continuar fent l’orientació de l’alumnat i concretament dels alumnes que acabaven 

l’ESO.  

La valoració de tot aquest seguiment i contacte entre els diferents membres de la 

comunitat educativa ha estat positiva. La major part de l’alumnat i del professorat 

no han tingut massa problemes ni d’equips tècnics ni de connexió i els que van 

presentar alguna dificultat van tenir solució, encara que en alguns casos va ser 

lenta, tant per part de l’Administració com de l’institut.  

Respecte la part acadèmica, es van seguir dues línies. Abans de Setmana Santa, 

les tasques que es plantejaven als alumnes eren presentades a mode de 

propostes o recomanacions. Després d’aquest període es van començar a 

plantejar tasques interdisciplinars més lligades a continguts acadèmics ja treballats 

a l’aula, en diferents nivells de complexitat.  

Tot i que les tasques es presentaven en diferents nivells de complexitat, en alguns 

casos, l’equip del SIEI i d’aula d’acollida van realitzar adaptacions individualitzades 

a les capacitats i necessitats de l’alumnat. 
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Paral·lelament i també per respectar les diferents realitats familiars es van posar a 

l’abast dels alumnes els llibres digitals que feien servir a l’aula.  

Es va fer una graella de seguiment de les tasques presentades per  l’alumnat.  

Valorem molt positivament la capacitat d’adaptació que hem tingut tots en aquesta 

situació: alumnes, famílies i institut. Ha estat un temps estrany i ple de reptes, però 

tots hem après molt tant a nivell tecnològic com en el treball en equip, 

responsabilitat, cohesió de grup. 

3. Organització del centre 

3.1 Organització dels grups estables 

Els criteris de configuració dels grups, l’assignació del professorat i els espais han 

estat: 

● Fer grups estables amb ràtio reduïda, entre 18 i 24 alumnes..  

● Es manté l'heterogeneïtat dels grups.  

● Per mantenir la traçabilitat dels grups de 1r a 3r d’ESO, l’alumnat es 

barrejarà a l’optativa de la següent manera: 

E11 i E12, E13 i E14, E15 i E16, E17 no es barreja.  

Aquesta estructura es manté a 2n i 3r d’ESO. 

● A 4t d’ESO s’han fet itineraris.  

● A 1r de Batxillerat s’han fet grups estables B51 i B52, B53 i B54. 

● A 2n de Batxillerat es manté el grup estable en les matèries de modalitat i 

es barregen a la matèria d’anglès. 

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (optatives, etc.), es mantenen les 

mesures de distància o mascareta tant per a l’alumnat com per al docent. 

La distribució dels grup classe i grups estables queden reflectits a la següent taula.  
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L’organització dels diferents grups d’alumnes, la relació de professorat assignat a 

cada un d’ells i la dels espais que es preveu ocupar al llarg de la jornada escolar 

es recull en la taula següent: 

CURS/NIVEL

L/GRUP 

NÚM. ALUMNAT PROFESSORAT ALTRES 

PROFESSIONALS 

AULA 

E11 21 10  A11 

E12 21 10  A12 

E13 21 10  A13 

E14 21 10  A14 

E15 21 10  A15 

E16 20 10  A16 

E17 21 10 Educadora 

d’educació especial 

i orientadora 

A17 

E21 23 9  A21 

E22 23 9  A22 

E23 22 9  A23 

E24 23 9  A24 

E25 22 9  A25 

E26 22 9  A26 

E27 20 9 Educadora 

d’educació especial 

i orientadora 

A27 

E31 21 10  A31 

E32 22 10  A32 
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E33 19 10  A33 

E34 22 10  A34 

E35 20 10  A35 (Info1) 

E36 20 10  A36 (info2) 

E37 16 10  37 (aula tecno) 

E41 23 9  A41 

E42 23 9  A42 

E43 23 9  A43 

E44 23 9  A44 

E45 23 9  A45 

E46 23 9  A46 (aula dibuix) 

E47 17 9  A47 (aula de 

música) 

B51 16 13  A51 

B52 15 13  A42 

B53 18 13  A53 

B54 21 13  A54 

B61 19 13  A61(nou laboratori 

de CN/ Sala 

d’actes) 

B62 21 13  A62 

AA 25* 2  AA 

 

El número d’alumnes pot variar en funció d ela matrícula viva i de la matriculació  

de Batxillerat. 
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L’alumnat d’AA està distribuït entre els nivells de 1r d’ESO a 4t d’ESO, seran 

atesos en grups estables o bé la docent de l’aula d’acollida estarà de suport en els 

grups on estarà ubicat aquest alumnat. 

L’espai de referència del grup serà la seva aula.  

De manera puntual canviaran d’ubicació quan: 

● Facin les optatives o les matèries de modalitat.  

● Facin la matèria d’Educació física a les pistes exteriors i gimnàs.  

● Quan l’alumnat faci ús d’una aula que no sigui la de referència, l’haurà de 

netejar. 

3.1.1 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu 

Els recursos personals del centre s’han distribuït per tal d’assegurar l’atenció 

personalitzada de cada alumne i que es puguin continuar respectant els Plans 

Individualitzats dels alumnes que els requereixen amb el suport a l’aula d’un 

docent segons la disponibilitat horària.  

L’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu es farà, 

sempre que sigui possible, des de l’aula ordinària, amb el suport dels professionals 

del SIEI i de l’ educadora d’educació especial. 

Tot i això, quan algun alumne necessiti un espai de respir per tranquil·litzar-se i/o 

reconduir alguna conducta i l’aula ordinària no sigui adequada, serà acompanyat 

per un dels professionals de suport a l’espai dissenyat per a tal finalitat. 

3.3 Organització de les entrades i sortides  

3.3.1 Entrades: 

● Un únic timbre assenyala el començament de les classes a les 8:15h. 

● 8:00h: 1r ESO per la porta del carrer Rubió i Ors. Els grups: 11,12,13 i 14 

entraran a l’edifici per la  porta de sortida al pati; 15, 16 i 17 per la porta de 

l’aulari; 2n ESO per la porta principal de la dreta del carrer Frederic 

Mompou i pujaran a les seves aules per l’escala de la dreta. 
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● 8:10h: 3r ESO per la porta del carrer Rubió i Ors. 3r ESO porta de sortida al 

pati. 2n batx: B-62 porta aulari i B61 casa de l’hort/ sala d’actes. 4t ESO per 

la porta principal del carrer Frederic Mompou i accés per la porta dreta i 

pujaran per l’escala dreta. 1r Batx porta principal del carrer Frederic 

Mompou i accés per la porta esquerra i pujaran per l’escala esquerra.  

● L'alumnat que arriba tard, s’haurà d’esperar a l’espai que hi ha entre la 

porta d’accés del carrer Frederic Mompou i l’entrada a l’edifici (zona 

ajardinada). El professorat de guàrdia i/o un membre de l’equip directiu 

anota el retard i li donarà permís per accedir al centre. L’alumnat 

s’incorporarà a la seva aula. Per tal d’evitar aquesta actitud, el/la 

coordinador/a li donarà un avís per tal que rectifiqui (2n retard). Si el retard 

persisteix, el/la coordinador/a li obrirà una incidència i se li privarà de 

l’assistència al centre d’un dia.  

3.3.2 Sortides 

● L’alumnat sortirà acompanyat amb el/la docent fins  la porta de sortida. 

● La sortida es realitzarà quan un membre de l’equip directiu i/o professor/a 

de guàrdia ho indiqui. 

● Es realitzarà de forma esglaonada començant a les 14:45. 

● 1r ESO per la porta de sortida al pati i 2n ESO per la porta dreta baixant 

l’escala dreta sortint al carrer Frederic Mompou; 1r Batx porta esquerra 

baixant per l’escala esquerra sortint al carrer Frederic Mompou.  

● Tot seguit, l’alumnat de 3r d’ESO i 2n de Batxillerat també acompanyat del 

docent, sortiran per la porta de sortida al pati. 4t ESO per la porta de la 

dreta baixant l’escala dreta sortint al carrer Frederic Mompou.  

● Per a l’avís de la sortida, no es farà servir el timbre i un membre de l’equip 

directiu i/o un/a professor/a de guàrdia avisa als grups que vagin sortint.  

● Els alumnes 10 minuts abans han de netejar taules i cadires. 

3.4 Organització de l’espai d’esbarjo  

3.4.1 Sortida 

●  A les 11:05 i a les 11:35 sonarà el timbre una vegada.  

● La sortida de l’alumnat serà sempre acompanyat del docent.  

● Alumnat 1r ESO: 11:05h: Ubicació: Pista 1. E11,12,13 i 14 sortiran per la 
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porta esquerra de sortida al pati; E15, 16 i 17 sortiran per la porta de l’aulari.  

● Alumnat 2n ESO: 11:05h: Ubicació Pista2: baixen per l’escala dreta, i per la 

porta dreta del pati. 

● Alumnat 3r ESO: 11:15h: Ubicació: Zona de la font. Sortiran al pati per la 

porta del pati. 

● Alumnat 4t ESO: 11:15: Ubicació: zona ajardinada. Sortiran per les portes 

principals, baixaran per escala dreta.  

● Alumnat de 1r i 2n batx: 11:15. Sortiran acompanyats pel professorat per la 

porta principal. 1r Batxillerat baixarà per l’escala esquerra. 2n batx: sortirà al 

carrer el temps d’esbarjo per la porta principal.  

4.4.2 Entrada 

● Alumnat 1r i 2n ESO. 11:35h Entrada amb el professorat de guàrdia de pati. 

Aquests docents controlaran els passadissos fins que arribi el professorat 

que té classe. 

● Alumnat de 3r i 4t d’ESO. 11:45h entren a les seves aules.  

● Alumnat de 1r i 2n de Batxillerat. 11:45 entrada per la porta principal del 

carrer Frederic Mompou. 

● En cas de pluja l’alumnat restarà a les seves aules. Es comptarà amb 

professorat de reforç que després del pati no tingui una hora lectiva per 

estar amb els alumnes a l’aula reforçant la guàrdia.  

 

Zona pati  Porta Escala Grup Horari entrada Horari sortida 

pista 2 dreta pati  dreta E21,E22,E23

, 

11.05 h 11:35h  

pista 2 dreta pati  esquerra E24.E25.E26

.E27 

11.05 h 11:35h  

jardí entrada principal dreta dreta E43,E44 11.15 h 11:45h 

carrer porta principal 

dreta 

dreta B51,B53 11.15 h 11:45h 

jardí entrada porta principal 

esquerra 

esquerra E41,E42,E45

,E46,E47 

11.15 h 11:45h 

carrer porta principal 

esquerra 

esquerra B52,B54 11.15 h 11:45h 
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pista 1 porta pati 

esquerra 

 E11,E12,E13

,E14 

11.05 h 11:35h  

pista 1 porta aulari   E15,E16,E17 11.05 h 11:35h  

font porta pati  

esquerra 

 3r ESO 11.15 h 11:45h 

carrer Porta hort(jardí)  B61 11.15h 11:45h 

carrer porta 

aulari/porta 

hort(jardí) 

 B62 11.15 h 11:45h 

● Cada grup estable restarà a la seva aula. Quan comparteixi l’espai amb 

algun altre grup, l’alumnat haurà de mantenir la distància sanitària i utilitzar 

la mascareta.. 

● La part del pati que ocuparà l’alumnat de 3r d’ESO està senyalitzat amb 

cinta vermella i blanca. La resta quedarà marcat per les dues pistes que ja 

tenen separació física. 

● Pista 1: 1r ESO 

● Pista 2: 2n ESO 

● Zona dreta (font): 3r ESO 

● En cas de pluja cada grup romandrà a la seva aula referent. I es farà una 

distribució del professorat per a cada grup. 

3.5  Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

ÒRGANS TIPUS DE 
REUNIONS 

ASSISTENTS FORMAT DE 
LA REUNIÓ 

PERIODICITAT 
TEMPORITZACIÓ 

EQUIP 

DIRECTIU 

Planificació i 

seguiment  
del Pla anual  
 

Directora, Cap 

d'estudis, 
Secretari i 
Coordinadora 

pedagògica 
 

Presencial/  

Videoconferènc
ia 
 

Setmanal 

CONSELL 
DIRECCIÓ 

 

Coordinació 
d'estratègies i 

metodologies i 
seguiment  
de l'alumnat  

 

Equip Directiu  i 
Coordinacions 

de nivell  
 

Presencial/  
Videoconferènc

ia 

Setmanal 

EQUIPS 
DOCENTS ESO 

Coordinació 
d'estratègies i 

Tot el 
professorat del 

Videoconferènc
ia 

Quinzenal per nivell  
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 metodologies i 
seguiment  

de l'alumnat  
 

nivell d'ESO 

EQUIP 
DOCENT 

BATXILLERAT 
 

Seguiment de 
l'alumnat  

Tot el 
professorat del 

nivell  
de Batxillerat  
 

Videoconferènc
ia 

Mensual per nivell  

REUNIONS DE 

TUTORS DE 
NIVELL 
 

Seguiment de 

l'alumnat i  
seguiment PAT 
 

Coordinador/a 

de nivell,  
tutors/tutores  

Videoconferènc

ia 

Quinzenal  

REUNIONS 
DEPARTAMEN

TS 
 

Coordinació de 
recursos i  

programacions 
didàctiques de 
les 

matèries.  
 

Professorat del 
departament  

didàctic 
 

Videoconferènc
ia 

Quinzenal  

REUNIÓ 
COMISSIÓ 

PEDAGÒGICA 
 

Coordinació de 
les 

programacions 
didàctiques 
 

Equip Directiu i 
Caps de 

departament  
 

Presencials/ 
Videoconferènc

ia 

Quinzenal  

CAD  

 

 Seguiment de 

l'alumnat  
NESE i NEE. 
Proposta de 

PIs i altres 
mesures  
d'atenció a la 

diversitat 
 

Equip Directiu,  

EAP, 
Orientadores, 
Coordinadors/es 

i Personal de la 
Siei 
 

Presencials/ 

Videoconferènc
ia 

Setmanal 

EAP, Equip 
Orientació  i 

SIEI  
 
 

Coordinació 
transversal 

entre diferents 
professionals 
que atenen 

l'alumnat NEE 

EAP, 
orientadores  i 

referent de SIEI 

Presencial/Vide
oconferència 

Quinzenal  
 

EAP i Equip 
Directiu 

Realització Pla 
d’Atenció a al 
Diversitat  

EAP i Equip 
Directiu 

Presencial/Vide
oconferència 

Quinzenal  

COMISSIÓ 

SOCIAL 
 
 

Coordinació 

amb Serveis 
socials dels 
barris 

Directora, Cap 

d’Estudis, 
Coordinadora 
Pedagògica,,  

Presencial/ 

Videoconferènc
ia 

Mensual 
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Coordinadors de 
nivell, 

Orientadors/es 
de l’institut,EAP 
i Educadors/es 

socials del barri  

CONSELL 
ESCOLAR 
 

 
 

Vist-i-plau de 
PGA; MA, 
activitats i 

sortides, 
aprovació 
pressupostos, 

etc 
 

Membres del 
consell  
escolar 

Videoconferènc
ia 

Una o dues 
reunions trimestrals 

CONSELL DE 
DELEGATS 

 
 
 

 

Presentació de 
propostes. 

Cap d'estudis, 
Coordinació de 

3r i 4t  i delegats 
i delegades 

Presencial/Vide
oconferència 

Mensual 

CLAUSTRE 
 
 

Presentació i 
vist-i-plau de 
propostes  

 Tot el 
professorat  

Videoconferènc
ia 

Trimestral  

COMISSIÓ DE 

CONVIVÈNCIA 
 

Elaboració del 

Projecte de 
Convivència. 
Coordinació 

d'intervencions i 
seguiment de 
casos. 

 
 
 

Directora, Cap 

d'estudis, Equip 
d’orientació, 
Coordinació de 

nivell  

Presencial/Vide

oconferència 

Mensual 

 
3.6 Relació amb la comunitat educativa  

● Previsió de les sessions del consell escolar i de reunions amb l’AMPA  

Les sessions del consell escolar es faran a través de videoconferència, els dilluns 

a la tarda. Es mantenen les comunicacions amb els membres del consell escolar a 

través del correu del centre a8033961@xtec.cat. 

Les reunions de l’equip directiu amb l’AMPA es faran a través de videoconferència 

els dilluns a la tarda. 

● Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies  

El Pla d’organització està enllaçat a la pàgina web del centre.  

A les trobades d’inici de curs amb les famílies se’ls presentarà el pla 

mailto:a8033961@xtec.cat


 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Institut Rafael Casanova 
 

 

 
 

Pla d’organització de l’Institut Rafael Casanova                                 Pàgina 14 de 31 

 

d’organització. 

Aquestes reunions grupals es faran de forma telemàtica, com hem estat fent 

durant el confinament del curs 2019-20. Amb les famílies que això no sigui 

possible, les organitzarem, per grups estables, mantenint la distància de seguretat 

i utilitzant la mascareta. 

● Procediments de comunicació amb les famílies 

Reunions individuals de seguiment tutorial: el seguiment amb les famílies el farem 

preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de fer una trobada presencial, 

es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció de la situació de pandèmia i 

si la família pot es podran fer per videoconferència. 

3.7 Pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre  

El centre presentarà a l’empresa de neteja la documentació que estableix les 

noves necessitats per tal reordenar el servei a partir de les orientacions que està 

elaborant el Departament d’Educació per cercar la màxima efectivitat i eficiència.  

El Pla de ventilació, neteja i desinfecció s’adaptarà en funció dels diferents espais i 

la seva ocupació i concurrència. 

Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció a l’annex 2 es proposa 

un quadre amb tots els aspectes a tenir en compte, basat en les recomanacions 

del Departament de Salut. 

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents  

grups cal preveure que en cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la 

ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup.  

3.7.1 Aules 

Ventilació: 

● 5 minuts abans d’acabar cada classe s’obriran les finestres per ventilar 

● A mitja classe durant 5 minuts.  

● Durant tota l’estona del pati. 

● A l’última hora les finestres romandran obertes per tal de ventilar.  
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kIT de neteja i desinfecció: 

● Polvoritzador amb líquid desinfectant. 

● rotllo de paper (només en espais que no siguin de grups estables) 

3.7.2 Alumnat 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que es portaran a terme amb 

l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-

19, l’alumnat col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies (taula i cadira) 

dins de l’aula del grup estable i quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu 

grup estable, també col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris 

utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu ús pel grup següent.  

L’alumnat ha de portar un kit amb una mascareta i una ampolla d’aigua (les fonts 

del pati estaran fora de servei) i, si és possible, una petita ampolla de gel 

hidroalcohòlic d’ús personal.  

La desinfecció del material d’ús compartit (ordinadors, eines, instruments, etc ) la 

realitzarà la persona que el faci servir. 

3.7.3 Docents 

Així mateix, el professorat col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies 

dels espais que utilitza diàriament (taula, cadira, teclat ordinador, telèfon, etc.) 

 

 L’horari del servei de neteja s’està negociant amb l'empresa.  

 

3.7.4 Llista de comprovació per al pla de ventilació, neteja, desinfecció 
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3.7.5 Altres mesures específiques 

Personal:  

EPIS: Pantalles de protecció facial (les comprarà el centre) més mascareta que 

proporcionarà el departament. Obligatori només la mascareta. 

Les mascaretes es repartiran en funció de la dotació i cada docent se les 

administrarà. 

Font Pati 

Romandrà tancada. 

Tarja sortida lavabo alumnat 

S’ administrarà a cada docent un plec de fulls.  

El docent ha de posar el seu nom i la data. Quan l’alumne/a torni a l’aula, 

l’estriparà i el llençarà a la paperera.  
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El professorat de guàrdia controlarà l’entrada de l’alumnat als lavabos, només 

podran entrar d’un en un. 

Senyalització 

Amb cartells tipus: ús de mascareta, distància de seguretat, etc., a totes les aules, 

passadissos i entrada de centre. 

Farmaciola 

Bossa de gel: es posarà una bossa de plàstic d’un sol ús per protegir-la. 

Hi haurà un Kit de neteja (gel hidroalcohòlic, polvoritzador amb líquid desinfectant i 

paper). 

Només hi podrà haver un/a alumne/a. 

El professorat de guàrdia serà la persona encarregada de fer la  neteja de l’espai. 

3.8 Espais: 

Circulació dins del centre: 

Els passadissos i escales es divideixen en dos itineraris de direcció única i de dos 

sentits contraris, marcats per una línia discontinua i fletxes. 

Vestíbul:  

S’ha marcat la divisió del vestíbul amb una glorieta, tot senyalitza nt el sentit de 

circulació.  

S’ha senyalitzat un pas específic per anar als lavabos  

Sala Professorat 

Ús obligatori de mascaretes a tots els espais. 

Els sofàs contigus estan marcats amb una X per indicar la distància de seguretat.  

Ordinadors i telèfon sala del professorat: Hi ha un kit de neteja per desinfectar el 

telèfon, els ordinadors i les taules i cadires. 

Fotocopiadora: cada docent la netejarà després de cada ús. 

L’aforament màxim és de 18 persones. A la sala hi haurà el professorat de guàrdia 

i la resta de docent que hagi de fer entrades puntuals. 

Sales de reunions 

Cada docent desinfectarà la sala un cop se n’hagi fet ús.  
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Es posaran webcams. Cada docent haurà de portar els seus auriculars.  

Cada sala disposarà d’un Kit de neteja. 

Seminaris 

Ordinadors i telèfon: Hi ha un kit de neteja per desinfectar el telèfon, els ordinadors 

i les taules i cadires. 

Espai de confinament 

S’ha habilitat l’espai que hi ha al final de la planta baixa, passadís de 1r d’ESO.  

Lavabos 

L’accés al lavabo estarà supervisat sota el professorat de guàrdia. 

Ascensors 

Els ascensors estan reservats per a les persones que presenten dificultats de 

mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.  

L’aforament està limitat a dues persones.  

Hi ha una taula al costat de la porta de l’ascensor amb kit de desinfecció que 

s’haurà d’utilitzar a l’entrada i la sortida. 

Espai educació física 

Es recomana que l’educació física es realitzi 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, sempre mantenint la distància.  

3.9 Sortides, colònies i extraescolars 

3.9.1 Sortides i colònies 

Els seminaris prepararan algunes activitats programades per al segon i tercer 

trimestre, però que estan subjectes a les normatives sanitàries.  

Durant el primer trimestre no està prevista la realització de cap sortida i/o activitat 

fora del centre. 

3.9.2 Extraescolars 

L’activitat cor jove de l'institut quedarà suspesa durant el primer trimestre i es 

valorarà la seva represa al segon trimestre. 

Les activitats de suport a l'estudi queda pendent del que determini l’Ajuntament.  
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4. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut 

Per limitar els contactes i facilitar la traçabilitat de possibles casos covid-19, en 

l’organització del centre s’ha promogut la constitució de grups de convivència i  

socialització estables . Tot i això, en diferents moments es trobaran alumnes de 

diferents grups (entrades i sortides, algunes optatives…). Algunes de les mesures 

de protecció personal que s’explicaran més endavant poden variar en funció de si 

l’alumnat es troba en el seu grup estable o si es troba barrejat amb alumnes 

d’altres grups. 

4.1 Responsabilitat sobre l’estat de salut i l’assistència al centre 

Són requisits d'accés al centre educatiu : 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

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

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se 

responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signen una 

declaració responsable a través de la qual: 

- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el 

risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser  

necessàries en cada moment. 

- Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els 

darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

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

l’alumne/a 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’institut, sempre seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.  
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4.2 Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 

 

 
 

 
 

4.3 Mesures de prevenció personal 

Les mesures de prevenció personal contra la covid-19 que cal adoptar són: 

- Distanciament físic. 

- Entre persones que no pertanyin al mateix grup estable (alumnat i docents) la 

distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, 

és d’1,5 metres. 

- Entre l'alumnat d’un grup estable, la distribució de l’aula ha d’assegurar una  
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distància interpersonal mínima d’1 metre. 

- Higiene de mans. L’alumnat i el personal del centre es renten les mans: 

- A l’entrada al centre i a la sortida de l’aula quan s’acaba la jornada escolar.  

- Abans i després de diferents activitats (també a la sortida al pati).  

- Abans i després d’anar al WC. 

- Ús de mascareta obligatòria (tipus higiènica amb compliment de la norma UNE). 

- Cal estar amatent a les indicacions de les autoritats sanitàries sobre l’ús de 

mascareta. 

4.4 Promoció de la salut i suport emocional 

L’alumnat comença un curs després d’un període prolongat sense assistir al centre 

educatiu, amb molts canvis en les seves rutines i havent viscut noves i diverses 

situacions personals i familiars. Els primers dies els acollirem amb activitats que 

permetin l'adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre 

educatiu. 

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències 

emocionals per a molts adolescents. Des de les tutories es promouran activitats 

per detectar i abordar situacions no resoltes, com ara el dol per la pèrdua d’un 

familiar o l’angoixa per la situació viscuda. Des de les coordinacions de nivell i les 

tutories, amb el suport de l'orientadora, a l’inici de curs es farà el seguiment dels 

casos de situacions sensibles detectats durant el tancament del centre del curs 

2019-2020. 

Aprofitarem l'oportunitat que ens brinda la situació actual per a consolidar alguns 

hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:  

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

● Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

● Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

 

5. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

5.1 Gestió de casos de l’alumnat 

Dins les mesures de salut adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la 

traçabilitat de casos i contactes, s’ha elaborat un protocol d’actuació i comunicació 

als serveis educatius de la detecció al centre de possibles casos per 
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simptomatologia compatible amb la covid-19. 

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

la COVID-19 al centre educatiu: 

● Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat.  

● En cas que la persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola, 

haurà d’estar acompanyada. 

● Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, 

afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor 

abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

● A continuació, un membre de l’equip directiu realitzarà les següents 

accions: 

1. En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat 

amb la família per tal que vingui a buscar el/la jove. 

2. Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que 

es traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el 

seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el 

CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal 

de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 
PER A 
L’AÏLLAMENT  

espai separat d’ús 
individual  

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO 
FINS QUE EL 

VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABL
E DE 

COMUNICAR 
EL CAS A 
SERVEIS 

TERRITORIAL
S 

1r d'ESO aula petita al costat 
aula E12 planta 

baixa 

docent de guàrdia Tutor/a o coordinadora 
de 1r d’ESO, si estan 

ocupats atenent un grup: 
un membre de l’equip 
directiu 

Directora 

2n d’ESO aula petita al costat 

aula E12 planta 
baixa 

docent de guàrdia Tutor/a o coordinadora 

de 2n d’ESO, si estan 
ocupats atenent un grup: 
un membre de l’equip 

directiu 

Directora 

3r d’ESO aula petita al costat 
aula E12 planta 

docent de guàrdia Tutor/a o coordinadora 
de 3r d’ESO, si estan 

Directora 
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baixa ocupats atenent un grup: 
un membre de l’equip 

directiu 

4t d’ESO aula petita al costat 
aula E12 planta 
baixa 

docent de guàrdia Tutor/a o coordinadora 
de 4t d’ESO, si estan 
ocupats atenent un grup: 

un membre de l’equip 
directiu 

Directora 

1r de batxillerat  aula petita al costat 
aula E12 planta 

baixa 

docent de guàrdia Tutor/a o coordinadora 
de 1r de batxillerat si 

estan ocupats atenent un 
grup: un membre de 
l’equip directiu 

Directora 

2n de batxillerat  aula petita al costat 

aula E12 planta 
baixa 

docent de guàrdia Tutor/a o coordinadora 

de 2n de batxillerat, si 
estan ocupats atenent un 
grup: un membre de 

l’equip directiu 

Directora 

 

ALUMNE/A 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 
PELS 

CONTACTES 
AMB SALUT 
(mantindrà el 

contacte amb 
salut i farà 
seguiment del 

cas) 

Cognoms:  
 
Nom: 

 
Nivell i grup: 

Data:  
 
Hora:  

 
Espai: 

PROTOCOL:  
1. Es pren la temperatura. 
-Nom de la persona de 

l’INS que ha reubicat i 
custodiat l’alumne/a:  
________________ 

 
 
2. S’ha de contactar amb la 

família per tal que vingui a 
buscar l’adolescent*  
Si no es localitza a la 

família, caldrà romandre 
amb l’alumne/a al centre. Si 
presenta símptomes de 

gravetat s’ha de trucar al 
061.  
 

-Ha trucat a la família 
en/na: ____________ 
 

Infermera Salut -
escola 

Directora i 
coordinadora 
pedagògica 
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-Ha calgut trucar al 061? 
Qui ha trucat? 

______________ 
 
 

3.Contactar amb referent 
d’Atenció Primària 
 

 
4.S’ha de custodiar 
l’alumne/a a l’espai habilitat 

habilitat per a l’aïllament 
fins que el vinguin a buscar. 
 

-Familiar que el ve a 
buscar: _________ 
 

-Hora de recollida: 
_______________ 
 

OBSERVACIONS: 
seguiment del cas i, si 
s’escau, comunicació a 

Serveis Territorials 

 

*Quan la família vingui a recollir l’adolescent, se’ls demanarà que es posin en 

contacte amb el CAP. 
 

5.2 Gestió de casos del personal del centre   

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies 

generals, l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu 

TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de 

cada cas. La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 

(veure taula de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la 

duu posada, haurà d’abandonar el centre i posar-se 

en contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible. 

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar -li la PCR per a SARS-

CoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. 

Es prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de reali tzar-se, en la 

mesura del possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes.  

Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància 

Epidemiològica, faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha 

explicat anteriorment, li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a 
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realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en 

contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent per 

tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin anar 

preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas  positiu. 

Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu 

un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense 

febre i/o altres símptomes. 

Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es 

coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com 

indica la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos 

laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19. 

 

6. Pla de treball del centre educatiu en confinament  

Les activitats es planificaran, es presentaran i s’avaluaran a través de les 

plataformes GSuite (Google Classroom) vinculades al correu corporatiu de 

l’alumnat i del professorat amb el domini: @insrafaelcasanova.cat. Durant l’acollida 

presencial, els primers dies de classe, l’alumnat de 1r d’ESO rep una formació per 

tal que conegui i sàpiga fer servir els recursos que esmentem, es programen 

activitats didàctiques per posar-los en pràctica i es fa una detecció de necessitats 

de suport tant pel que fa a l’ús de dispositius com al treball en entorns virtuals. En 

els altres nivells de l’ESO, on aquests entorns virtuals d’aprenentatge els hem 

utilitzat habitualment durant el confinament del curs 2019-20, es fa un repàs i es 

programen activitats d’aplicació. 

Es mantindrà el mateix horari que el presencial, de manera que el 50 % de les 

hores de cada matèria estaran guiades pel professorat i dirigides al grup. L’altre 50 

% es dedicarà a treball personal de l’alumnat i/o a la comunicació individual del 

docent amb alumnes en aquells casos que calgui un suport més directe. 

 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB EL 
GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 
CONTACTE 
INDIVIDUAL O AMB 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 
DE CONTACTE 
AMB LA 
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L’ALUMNAT EN 
GRUPS REDUÏTS 

FAMÍLIA 

1r ESO Propostes didàctiques 

amb lliurament setmanal 
de tasques. Retorn amb 
valoracions i/o 

valoracions quinzenals  
 
G-Suite: Classroom, 

drive, meet.  

Tutoria: 1 cop per 

setmana:   (meet) 
 
Matèries: Sessions 

telemàtiques del 50% 
de l’horari de la 
matèria (seguint el 

mateix horari que el 
presencial)  
 

 

Tutoria: 1 cop per 

setmana:    
 
Matèries: 50% A 

determinar en funció de 
les necessitats de 
suport a l’alumnat 

El tutor/a 

organitzarà el 
contacte quan es 
requereixi per 

atendre les 
necessitats de 
seguiments  de 

cada alumne/a 
 
Correu electrònic 

o trucada 
telefònica 

2n ESO Propostes didàctiques 
amb lliurament setmanal 

de tasques. Retorn amb 
valoracions i/o 
valoracions quinzenal  

 
G-Suite: Classroom, 
drive, meet.  

Tutoria: 1 cop per 
setmana:   (meet) 

 
Matèries: Sessions 
telemàtiques del 50% 

de l’horari de la 
matèria (seguint el 
mateix horari que el 

presencial)  

Tutoria: 1 cop per 
setmana:    

 Matèries: A determinar 
en funció de les 
necessitats de suport a 

l’alumnat 

El tutor/a 
organitzarà el 

contacte quan es 
requereixi per 
atendre les 

necessitats de 
seguiments  de 
cada alumne/a 

 
Correu electrònic 
o trucada 

telefònica 

3r ESO Propostes didàctiques 
amb lliurament setmanal 
de tasques. Retorn amb 

valoracions i/o 
valoracions quinzenal  
 

G-Suite: Classroom, 
drive, meet.  

Tutoria: 1 cop per 
setmana:   (meet) 
 

Matèries: Sessions 
telemàtiques del 50% 
de l’horari de la 

matèria (seguint el 
mateix horari que el 
presencial)  

Tutoria: 1 cop per 
setmana:    
 Matèries: A determinar 

en funció de les 
necessitats de suport a 
l’alumnat 

El tutor/a 
organitzarà el 
contacte quan es 

requereixi per 
atendre les 
necessitats de 

seguiments  de 
cada alumne/a 
 

Correu electrònic 
o trucada 
telefònica 

4t ESO Propostes didàctiques 

amb lliurament setmanal 
de tasques. Retorn amb 
valoracions i/o 

valoracions quinzenal  
 
G-Suite: Classroom, 

drive, meet.  

Tutoria: 1 cop per 

setmana:   (meet) 
 
Matèries: Sessions 

telemàtiques del 50% 
de l’horari de la 
matèria (seguint el 

mateix horari que el 
presencial)  

Tutoria: 1 cop per 

setmana:    
 Matèries: A determinar 
en funció de les 

necessitats de suport a 
l’alumnat 

El tutor/a 

organitzarà el 
contacte quan es 
requereixi per 

atendre les 
necessitats de 
seguiments  de 

cada alumne/a 
 
Correu electrònic 

o trucada 
telefònica 

1r i 2n Propostes didàctiques Tutoria: 1 cop per Tutoria: 1 cop per El tutor/a 
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BATX amb lliurament setmanal 
de tasques. Retorn amb 

valoracions i/o 
valoracions quinzenal  
 

G-Suite: Classroom, 
drive, meet.  

setmana:   (meet) 
 

Matèries: Sessions 
telemàtiques del 50% 
de l’horari de la 

matèria (seguint el 
mateix horari que el 
presencial)  

setmana:    
 Matèries: A determinar 

en funció de les 
necessitats de suport a 
l’alumnat 

organitzarà el 
contacte quan es 

requereixi per 
atendre les 
necessitats de 

seguiments  de 
cada alumne/a 
 

Correu electrònic 
o trucada 
telefònica 

 

 
7. Annex: Plànol del centre 
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