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1. INTRODUCCIÓ
Aquest document vol ser el marc d’actuació vigent per al centre durant el curs 202021. S’ha redactat tenint molt en compte la situació de pandèmia per COVID-19 que
encara vivim a Catalunya i segueix la normativa recentment publicada pel
Departament d’Educació: específicament, les Instruccions de la Secretaria de
Polítiques Educatives del passat 30 de juny, el Pla d’actuació per a centres
educatius en el marc de la pandèmia del 3 de juliol i la Guia orientativa publicada
el 9 de juliol.
Arran de la suspensió de les classes decretada pel Departament d’Educació el
passat 12 de març i la posterior aplicació de l’Estat d’Alarma per part del Govern de
l’Estat a partir del passat 14 de març, la vida acadèmica del centre es va veure
profundament alterada. El tancament total dels centres educatius del país ens va dur
a posar en pràctica a l’Institut Roquetes instruments de docència, seguiment i
coordinació telemàtics que fins ara han donat un resultat satisfactori a tots els cursos,
però que no poden considerar-se permanents ni totalment adequats per tot l’alumnat
ni plenament substitutius de l’ensenyament presencial.
L’actual evolució favorable de la pandèmia a principis de l’estiu de 2020, tot i els
riscos i els casos puntuals de rebrot detectats últimament en algunes zones de les
Terres de l’Ebre, ens fa pensar que el proper setembre podem tenir un inici de curs
problemàtic però revestit amb una certa normalitat. Per això, hem de preveure
diferents escenaris (ensenyament presencial, ensenyament híbrid en alguns casos i
ensenyament a distància en situació de confinament), i ens caldrà adoptar estrictament
tota una sèrie de mesures de prevenció i detecció de la malaltia d’acord amb les
recomanacions actualitzades del Departament de Salut
Aquestes mesures higièniques i sanitàries i d’organització de l’activitat escolar,
eix vertebrador d’aquest pla i producte de l’autonomia del centre, estaran sempre
obertes a adaptar-se a les noves normes i criteris de rang superior que puguin
adoptar els governs de la Generalitat i l’Estat, amb caràcter general o territorial, en
funció de les circumstàncies que es puguin donar en el futur.
Per tant, el centre ha elaborat, en funció de la seva autonomia i amb l’acompanyament
de la inspecció educativa, aquest pla d’organització bàsic i provisional amb
indicació d’espais, establiment de grups estables d’alumnes, esglaonaments
d’entrades i sortides, utilització sectoritzada del pati, senyalització d'accessos,
ordenació dels fluxos de circulació i organització segura de les activitats extraescolars.
Al setembre, redactarà un de definitiu, incorporant els horaris i concretant el
professorat i el personal de suport que treballarà amb cada grup. Aquest pla definitiu
haurà de ser aprovat pel Consell Escolar del centre i serà un element clau de la
PGA per al nou curs.
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Segons la normativa, aquest pla d’organització definitiu inclourà, com a mínim, la
informació següent:
Organització pedagògica en una situació de pandèmia com l’actual i en cas
de confinament parcial o tancament del centre.
●

●

Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.

●

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

●

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

●

Pla de ventilació, neteja i desinfecció.

Així mateix, el pla estarà sempre a disposició de la Inspecció d’Educació i es
publicarà a l’espai web del centre a principis del mes de setembre de 2020.
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2. DIAGNOSI
Després de l’aplicació de l’Estat d’Alarma per part del Govern de l’Estat a partir del 14
de març i el subsegüent tancament total dels centres educatius del país durant més
de dos mesos i mig, vam reobrir parcialment el centre el passat 2 de juny, només
per oferir suport lectiu presencial a l’alumnat de 2n de Batxillerat en la preparació de
les PAU i orientació acadèmica i professional a l’alumnat de 4t d’ESO i 2n de FP.
Aquesta reobertura parcial va ser possible gràcies a la millora de la situació
sanitària a les Terres de l’Ebre, ja situades en Fase 2 i avui dia en situació de “nova
normalitat” com la resta de Catalunya.
Mentrestant, durant el que restava del mes de juny, vam continuar fent docència i
avaluació telemàtiques a tots els cursos mitjançant el Moodle del centre i les
aplicacions de la GSuite educativa (el correu corporatiu institutroquetes.cat, la
plataforma Google Classroom, el repositori Drive i l’eina de videoconferència Google
Meet).
Així mateix, vam poder enllestir totes les tasques administratives de tancament del
curs i matrícula del nou alumnat, preferentment en modalitat telemàtica, però també
presencial en els casos que l’alumnat o les famílies ho van precisar, sempre de manera
excepcional i amb cita prèvia.
L’únic esdeveniment presencial que vam considerar important fer, tot i que amb dates
i hores diferenciades per grups d’alumnes i prenent totes les mesures de seguretat
necessàries, va ser el lliurament de les notes finals de tots els grups al llarg dels
dies 23, 25 i 26 de juny.
Amb posterioritat, durant el mes de juliol, hem pogut fer una anàlisi i una valoració
més detallada de la situació generada per la COVID19. Els principals elements de
diagnosi que s’han tingut en compte han estat:
●

Les mesures d’organització pedagògica adoptades segons la normativa que
es va dictar en cada moment.

●

La identificació de l’alumnat vulnerable i la facilitació d’eines informàtiques i
de connectivitat a qui ho necessitava.

●

L’establiment de nous objectius específics per a cada nivell, amb
l’especificació de la tipologia de les activitats proposades i la necessària
adaptació dels criteris d’avaluació.

●

L’organització general del centre durant aquests últims mesos:
○ Reunions de l’equip directiu.
○ Reunions de tot l’equip docent.
○ Reunions d’equips docents per nivells.
○ Reunions de referents i tutors/es.
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○ Reunions CAD i xarxa CB.
○ Orientació (alumnat i famílies).
○ Pla de reobertura parcial del centre.
●

La valoració general per part de la comunitat educativa.
○ Aprenentatge, eines telemàtiques i repercussió en el futur acadèmic.
○ Actitud de l’alumnat, professorat, tutors/es i famílies.
○ Sentiments envers la situació.
○ Organització durant el confinament

De tots aquests aspectes, que apareixen ben detallats a la Memòria del curs 19-20
(Annex 1), la principal conclusió que podem extreure, pel que fa a l’experiència i
impacte de la pandèmia, és que, malgrat la inquietud, la incertesa i l’estrès que tots
els membres de la comunitat educativa manifesten haver sentit, la tasca educativa va
continuar i es va anar pautant de manera regular, tot aportant una sensació de certa
normalitat.
Segons les enquestes de valoració realitzades, tota la comunitat educativa ha posat
bastant de la seva part per tal que així fos i tant el professorat, com l’alumnat i les
famílies valoren positivament o molt positivament l’actitud dels altres sectors de la
comunitat (entre 70 i 80%).
La resposta adaptativa dissenyada pel centre, tant en l’àmbit organitzatiu com
pedagògic, s’ha bastit en tot un seguit d’eines telemàtiques, principalment
videoconferències, plataformes didàctiques (Moodle i Google Classroom) i correu
electrònic corporatiu, que han permès mantenir un contacte estret, regular i freqüent,
tant a nivell informatiu com en l’acció educativa.
A l’hora de fer una valoració de les dificultats amb què s’ha trobat l’alumnat, des del
punt de vista acadèmic, la falta de ganes i de motivació, en primer lloc, i la dificultat per
a fer les tasques sense ajut del professorat, en segon lloc, han estat les més
destacades.
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No obstant això, l’entrebanc més difícil de superar ha estat la falta de contacte social
(per als alumnes) i la dificultat per a ajudar els fills en algunes tasques acadèmiques
(per a les famílies).
A nivell acadèmic, també s’han plantejat algunes propostes de millora en prevenció
d’un nou confinament (total o parcial), com ara l’adquisició de llicències digitals dels
llibres de text, la necessitat d’actualitzar la formació digital del professorat i de
l’alumnat, la unificació de metodologies i eines de treball (sobretot a 1r i 2n d’ESO),
fent la necessària coordinació dins d’un mateix nivell per a evitar una sobrecàrrega de
treball als tutors/es, i també per a fer un millor seguiment de l’alumnat NESE (amb
necessitats específiques de suport educatiu).
No obstant, un cop superades les pors inicials, el resum general que podem fer de tota
la situació, és que el professorat està relativament satisfet, les famílies, agraïdes, i
l’alumnat, prou content d’haver superat els entrebancs de la situació. Malgrat les
doloroses circumstàncies que hem viscut, molts de nosaltres hem experimentat al llarg
d’aquests mesos un sentiment de creixement personal davant l’adversitat i la majoria
ens hem sentit acompanyats.
Fins i tot, bona part de nosaltres, un cop finalitzat el confinament, ho hem percebut
com una experiència difícil i estressant però també en certa manera enriquidora, ja
que tenim la sensació que n’hem sortit reforçats com a societat i hem après alguna
cosa.
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3. OBJECTIUS DEL PLA I VALORS A PRESERVAR
Aquest Pla d’Organització, que es complementa amb el document actualitzat de les
NOFC (en revisió), pretén establir les bases del funcionament del centre i facilitar
que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant
l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones i el dret dels nostres alumnes
a una educació igualitària i de qualitat.
Totes les mesures aquí proposades seran vigents al llarg del proper curs, en
coherència amb la realitat immediata del nostre entorn, però poden canviar si canvia
considerablement el nostre context epidemiològic.
Sabem que l'educació és una part essencial de la recuperació d’una crisi com la que
hem viscut entre les mesos de març i juny passats, sobretot en casos d'especial
vulnerabilitat social i econòmica. Així mateix, som conscients que l’actual incertesa
sobre la crisi sanitària que vivim exigirà un gran esforç per part de tothom per tal de
garantir l’adequada compensació entre el desig de normalitat en l’ensenyament i els
dos grans pilars encara vigents per fer front a la pandèmia:
a)

les mesures de protecció i

b)

la traçabilitat dels possibles casos de COVID19 que es puguin produir en el
nostre àmbit.

Recordem, a més, fins a quin punt és complexa la realitat dels adolescents pel que
fa a la malaltia: per una banda, els infants i joves que la pateixen presenten molt sovint
només quadres lleus o asimptomàtics, cosa que no vol dir que no l’encomanin a
altres persones; i per l’altra, són els adolescents qui més necessiten sortir a l’exterior i
mantenir els seus contactes socials, ja que en situació de confinament o restricció de
moviments són probablement el sector més exposat a fer un ús abusiu de les noves
tecnologies i fins i tot a aïllar-se socialment i adoptar mals hàbits de son i
d’alimentació.
De manera molt resumida, podem exposar doncs els objectius principals d’aquest
Pla d’Organització, orientats tots ells a preservar els valors primordials de la salut, la
seguretat i l’equitat:
1) Garantir que tots els estudiants del centre tinguin un accés a l’educació
secundària en condicions d’equitat, reduint l’impacte que la manca de
recursos materials o d’accés a les noves tecnologies pugui tenir en l’alumnat
desafavorit socioeconòmicament.
2) Garantir l’activitat lectiva amb la màxima normalitat possible, de forma
preferentment presencial, però també a distància si s’escau, seguint en tot
moment les instruccions de les autoritats sanitàries i educatives.
3) Crear al centre un entorn segur per l’aprenentatge mitjançant l’aplicació
d’estrictes protocols de neteja i desinfecció a totes les dependències i
establint les mesures organitzatives necessàries per minimitzar els riscos de
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contagi.
4) Garantir l’assumpció i el compliment de les noves normes de funcionament
relatives a la situació generada per la COVID-19 per part de tota la comunitat
educativa, mitjançant una comunicació fluida i eficaç amb tots els actors
implicats en el procés educatiu.
5) Contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, al control de l’epidèmia i a
la ràpida identificació dels possibles casos que es produeixin, així com els seus
contactes.
6) Informar els pares i mares o tutors legals, en tot moment i de manera clara i
detallada sobre les mesures adoptades al centre en relació amb la prevenció i
el control de la COVID-19.
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4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. Tenint això en compte,
hem pres tota una sèrie de decisions organitzatives per tal de facilitar el compliment
d’aquests objectius. Les més destacades serien:
1) L’establiment d’espais fixos i grups estables d’alumnes,
2) L’adopció de mesures de prevenció fonamentades en:
○
○
○
○
○
○
○
○

el distanciament físic,
la higiene de mans,
l’ús de mascaretes,
l’establiment de requisits d’accés i control de símptomes,
la neteja, desinfecció i ventilació regular dels espais;
la gestió segura dels residus generats,
la promoció de la salut i
el suport emocional de l’alumnat i les famílies.

4.1 Grups estables de convivència i socialització
Es proposa l’organització de tot l’alumnat en grups de convivència estables. El seu
principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos, permetent
una identificació i gestió precoç dels contactes de la persona afectada. Es tracta de
grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora i el menor nombre possible de
docents que fa classe al grup. Poden formar part també d’aquest grup professionals
de suport educatiu i educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral
transcorre en ell, així com alguns docents especialistes. Com a regla general, cada
docent o membre de l’equip de suport educatiu formarà part del menor nombre
possible de grups estables.
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt
quotidiana. Això podria permetre, en principi, que no fos sempre necessari requerir
la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície
equivalent de seguretat de 2,5 m2), o l’ús de la mascareta, tot i que segons les últimes
instruccions del Departament, a hores d’ara es requerirà utilitzar mascareta a tots els
grups a tota l’Ensenyament Secundari.
També, en el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups
(altres docents i/o professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups
s’hagin de relacionar entre si, s’hauran de complir rigorosament les mesures de
protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de
seguretat d’1,5 metres i l’ús de la mascareta, com la resta dels treballadors del
centre.
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4.2 Mesures de prevenció personal
4.2.1. Distanciament físic
Segons la Resolució del Departament de Salut SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la
qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física
interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5
metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona,
i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte
proper molt habitual, com seria el cas, eventualment, dels anomenats “grups de
convivència estables”.
Per tant, tot i que en teoria no seria estrictament necessari requerir la distància física
interpersonal de seguretat i l’ús de mascareta en els grups estables d’alumnes,
donades les actuals circumstàncies de la pandèmia, sí que ho considerarem
obligatori. A més, en tots els casos, l’organització de l’espai a l’aula assegurarà en la
distribució de l’alumnat una distància interpersonal mínima d’1 metre.
4.2.2. Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així
com la del personal docent i no docent. En els adolescents, s’ha de requerir el rentat
de mans almenys en les següents situacions:
○
○
○

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,
Abans i després dels àpats i d’anar al WC,
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:
○
○
○

A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat,
Abans i després d’anar al WC i d’entrar en contacte amb aliments,
Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de
sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús, especialment als lavabos de cada
planta. A més, en diferents punts estratègics (cantina/menjador, aules, departaments,
sala de professors...) hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica.
Així mateix, als lavabos, passadissos, aules i espais comuns hi haurà pòsters i
cartells informatius explicant les mesures de seguretat bàsiques per fer front a la
Covid 19 i els passos necessaris per a un correcte rentat de mans.
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4.2.3. Ús de mascareta

Col·lectiu

Indicació

Alumnat d’ESO,
batxillerat i
formació
professional

Obligatòria fins i tot si s’està amb el
grup de convivència dins de l’aula.

Personal docent i
no docent

Obligatòria tant en els grups estables
com quan imparteix classes a diferents
grups, sobretot quan no es pugui
mantenir la distància mínima de d’1,5
metres.

Indicada fora del grup quan no es pugui
mantenir la distància d’1,5 metres.

Tipus de mascareta
Higiènica amb
compliment de la
norma UNE

Higiènica amb
compliment de la
norma UNE

Segons les NOFC, en accedir al recinte escolar els alumnes i el personal del centre
hauran de portar la mascareta fins arribar a l’aula o a la seva zona de treball. A
les zones comuns, als passadissos i als lavabos tothom haurà de portar també
sempre mascareta.
Segons la normativa, el Departament d’Educació ens lliurarà, abans de l’inici del curs,
mascaretes higièniques per a tots els nostres professionals, així com mascaretes
quirúrgiques, guants, gel hidroalcohòlic, dispensadors i un termòmetre de distància.
També, per a situacions específiques, disposarem de material complementari: com
ara pantalles de protecció facial, mampares, mascaretes FFP2, etc.
En qualsevol cas, el propi centre ja ha fet una comanda d’aquest tipus de material per
tenir en reserva i ha encarregat tot un estoc de mascaretes higièniques de colors
(un de diferent per cada nivell educatiu) per tot l’alumnat del centre:
1. 1r d’ESO roig
2. 2n d’ESO blau
3. 3r d’ESO fúcsia
4. 4 d’ESO verd
5. Batxillerat negre
6. Cicles blanc
7. Treballadors del centre blau
La distribució de les mascaretes i l’explicació de les mesures de seguretat que cal
seguir durant el curs serà un dels elements essencials de l’acollida de l’alumnat durant
la primera setmana del curs.
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4.2.4. Requisits d’accés als centres educatius

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.

1 L’absència

de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es
valoraran de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic
de referència– les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa
presencialment. Malgrat que l’evidència és escassa a dia d’avui, es consideren
malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
○
○
○
○
○

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
respiratori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells joves que
requereixen tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En el cas del personal docent i no docent que tingui contacte amb l’alumnat, les
persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei
de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en
contacte amb els estudiants. Les condicions de risc engloben malalties cròniques com
la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les
immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. A més, les dones embarassades es
consideren un col·lectiu d’especial consideració.
També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones
pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o
contactes.
4.2.5. Control de símptomes
Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, hauran de fer-se
responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles o propi, segons el cas. A l’inici
del curs, signaran una declaració responsable, tal com s’especifica als annexos 7 i
8, mitjançant la qual:
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▪ 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 assistir/ no portar l’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 a tal efecte d’una llista de comprovació de símptomes
(Annex 2). La família i/o l’alumne/a haurà de comunicar al centre el més aviat possible
si ha presentat febre o algun altre símptoma en les últimes hores. En cas que la situació
epidemiològica ho requerís es podria considerar també la implementació d’altres
mesures addicionals, com la presa de temperatura a l’arribada al centre.
4.2.6. Neteja, desinfecció i ventilació
L’institut disposa d’una planificació de les tasques de ventilació, neteja i
desinfecció adaptada a les característiques del centre (Annex 3), ja que la ventilació
és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. Es
ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels
alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Si
és possible, a més, es deixaran les finestres obertes durant les classes.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.
Per fer-ho se seguiran les recomanacions del document Neteja i desinfecció en
establiments i locals de concurrència humana. (Annex 4)
Caldrà garantir especialment la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més
freqüent com el poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules i
cadires de les aules i les de la cantina s’hauran de netejar i desinfectar també després
del seu ús si són compartides per diferents alumnes.
Sempre que sigui possible, es procurarà mantenir les portes obertes, evitant així
contactes innecessaris en les manetes de les portes.
Les zones exteriors es consideren espais de baix risc de transmissió del coronavirus.
Per aquest motiu, s’utilitzaran espais com el pati per a la realització de totes aquelles
activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció se seguiran
les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors
de concurrència humana. (Annex 5)
4.2.7. Gestió de residus
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene
respiratòria s’hauran de llençar en papereres o contenidors provistos de bosses de
plàstic i dotats, si és possible, amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com
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mascaretes, guants i altres residus personals seran sempre considerats com a fracció
resta i, per tant, es dipositaran al contenidor de rebuig (contenidor gris).
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà tancar
en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'hagi aïllat la persona
i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la
resta de residus.
4.2.8. Promoció de la salut i suport emocional
La situació de confinament i la pandèmia han tingut conseqüències emocionals per
a moltes persones. A més, el dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació
viscuda poden estar presents en un nombre significatiu de casos, i per això caldrà tenir
molt present a l’inici de curs la necessitat de donar suport emocional a l’alumnat que
ho hagi passat pitjor o que estigui en una situació més fràgil
També serà necessari saber adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en
relació amb els aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. En aquest
sentit, la tornada al centre representarà una bona oportunitat per detectar i abordar
situacions no resoltes. Per tant, durant les primeres setmanes, caldrà proposar i dur a
terme activitats d’expressió i socialització que permetin l’adaptació progressiva
de l’alumnat al nou curs i als canvis produïts en el centre educatiu arran de la pandèmia
per Covid-19.
La situació d’emergència sanitària que encara patim ens ha trasbalsat a tots, però
també hem de considerar que ens brinda una oportunitat única per a millorar com a
persones i com a societat posant en pràctica actituds de reflexió, resiliència,
solidaritat i compromís social, així com consolidant alguns hàbits i conductes
imprescindibles en qualsevol context:

Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten.
Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.
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5. PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
5.1 Establiment de grups estables d’alumnes: ESO, batxillerat i FP
A partir del nombre d’alumnes matriculats per nivell, del nombre de docents assignats
i del personal de suport educatiu de què disposa, el centre ha organitzat els diferents
grups estables d’alumnes a ESO (19), batxillerat (4) i FP (8), amb un tutor o tutora
i un espai fixe de classe tal i com queda reflectit a les taules 1, 2 i 3 que apareixen a
continuació. En aquestes graelles pot observar-se la distribució dels grups amb
indicació del nombre d’alumnes previst, el nom del professorat relacionat amb cada
grup. la relació d’altres docents o professionals de suport que entraran a l’aula i la
designació de l’espai triat en cada cas.
Cada grup estable està format pel conjunt d’alumnes del grup, el seu tutor o tutora
i els docents o personal de suport educatiu que, durant la major part de la seva
jornada laboral, imparteix docència en el grup. Al primer cicle d’ESO aquests grups
estables tenen com a docents assignats un nombre relativament baix (6/7
professors/es), no tant a la resta de cursos.
Als grups de 3r d’ESO i superiors, per la necessitat d’oferir un major nombre de
matèries optatives i específiques, així com per les necessitats d’assignar
professorat especialista de diverses matèries, el concepte de grup estable quedarà
bàsicament restringit a l’alumnat del grup i al seu tutor o tutora.
Cada grup estable s’haurà de mantenir junt durant les màximes hores de classe i
ocuparà el mateix espai físic tantes hores com sigui possible. En els casos que calgui
utilitzar un espai diferent (tallers, laboratoris...) l’alumnat col·labora amb la seva
neteja (estris, taules i cadires) abans de tornar a l’aula habitual.
Tal i com s’especifica dalt, els docents i/o personal de suport educatiu que es
relacionen amb més d’un grup estable, cal que portin mascareta, especialment quan
no puguin mantenir una distància mínima d’1,5 metres amb els alumnes.
Així mateix, els professionals dels Serveis Educatius, de l’EAP o dels CEEPSIR
(Centres d’Educació Especial) o altres que hagin de fer assessorament al centre
podran entrar al centre i a l’aula si s’escau, però sempre mantenint la distància física
recomanada, portant mascareta i aplicant totes les mesures necessàries d’higiene i
prevenció establertes en aquest document.
En qualsevol cas, l’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable (amb ràtios de
22 alumnes) assegurarà sempre, en la distribució de l’alumnat, una distància
interpersonal mínima d’1 metre, disposant les taules i cadires individuals a la
distància adequada per a tal fi.
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ESO, 19 grups (Taula 1)
CURS NIVELL
GRUP ESTABLE

NOMBRE
D’ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS

PERSONAL
D’ATENCIÓ
EDUCATIVA

ESPAI ESTABLE
DEL GRUP
(Aula)

1r ESO A

21

7

1

1

104

1r ESO B

22

6

1

1

105

1r ESO C

21

7

3

1

110

1r ESO D

21

7

2

1

111

1r ESO E

22

7

2

1

112

2n ESO A

22

5

4

1

113

2n ESO B

21

7

2

1

114

2n ESO C

23

7

2

1

115

2n ESO D

23

5

4

1

116

3r ESO A

22

7

11

1

205

3r ESO B

22

7

11

1

206

3r ESO C

22

6

12

1

207

3r ESO D

21

5

13

1

208

3r ESO E

22

6

10

1

209

4t ESO A

19

6

13

1

004

4t ESO B

23

5

13

1

005

4t ESO C

25

6

12

1

007

4t ESO D

25

4

14

1

008

A.O.

10

0

11

204
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BATXILLERAT, 4 grups (Taula 2)
CURS NIVELL
GRUP

NOMBRE
D’ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES DOCENTS

ESPAI ESTABLE
DEL GRUP
(Aula)

1r BAT A

19

0

12

B118

1r BAT B

25

0

12

B119

2n BAT A

28

0

20

B018

2n BAT B

29

0

20

B019

FORMACIÓ PROFESSIONAL i AIS, 8+1 grups (Taula 3)
CURS NIVELL
GRUP

NOMBRE
D’ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES DOCENTS

ESPAI ESTABLE
DEL GRUP
(Aula)

1r PER
2n PER
1r EST
2n EST
1r CFGS
2n CFGS
1r FPB
2n FPB
AIS

Quan fem subgrups per a impartir matèries optatives o específiques, o en algun
altre cas, per a donar suport educatiu fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja
d’alumnes de diferents grups estables, caldrà que tothom mantingui la distància de
seguretat i, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta, sobretot el professorat
implicat.
A 1r i a 2n d’ESO la matèria específica de Projecte es farà mantenint el grup
estable, sense barrejar l’alumnat del mateix nivell com fèiem altres cursos.
En el cas de la matèria de Religió, d’oferta obligada a tota l’ESO, l’assignatura
s'impartirà a una aula específica en què es trobaran alumnes de diferents grups, però
sempre mantenint la distància de seguretat estipulada i quan s’escaigui, utilitzant
mascareta.
El mateix passarà amb la resta de matèries específiques de 3r i 4t d’ESO, així com
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en les matèries optatives i de modalitat del batxillerat.

MATÈRIES ESPECÍFIQUES a 3r d’ESO
DOCENT

HORARI
2 hores set.

3r A- 3r B- 3r C- 3r D- 3r E

1

Dj. 13.50-14.45
Dv. 11.50-12.45

INFORMÀTICA
D’USUARI

3r A- 3r B- 3r C- 3r D- 3r E

1

Dj. 13.50-14.45
Dv. 11.50-12.45

PERIODISME I
COMUNICACIÓ

3r A- 3r B- 3r C- 3r D- 3r E

2

Dj. 13.50-14.45
Dv. 11.50-12.45

MEDIACIÓ

3r A- 3r B- 3r C- 3r D- 3r E

1

Dj. 13.50-14.45
Dv. 11.50-12.45

FRANCÈS

3r A- 3r B- 3r C- 3r D- 3r E

1

Dj. 13.50-14.45
Dv. 11.50-12.45

CULTURA
CLÀSSICA

3r A- 3r B- 3r C- 3r D- 3r E

1

Dj. 13.50-14.45
Dv. 11.50-12.45

PROCEDIMENTS I
TÈCNIQUES
ARTÍSTIQUES

3r A- 3r B- 3r C- 3r D- 3r E

1

Dj. 13.50-14.45
Dv. 11.50-12.45

GRUP
INSTRUMENTAL

3r A- 3r B- 3r C- 3r D- 3r E

1

Dj. 13.50-14.45
Dv. 11.50-12.45

MATÈRIA

GRUPS ESTABLES DELS
QUALS PROVENEN ELS
ALUMNES

PETITES
INVESTIGACIONS

NÚMERO
D’ALUMNES

OBSERVACIONS
(Aula)

MATÈRIES ESPECÍFIQUES a 4t d’ESO
MATÈRIA

GRUPS ESTABLES DELS
QUALS PROVENEN ELS
ALUMNES

NÚMERO
D’ALUMNES

DOCENT

HORARI
3 hores set.

ME 41 Física i
Química

4t A- 4t B- 4t C- 4t D

24

2

Dl. 8.15-9.10
Dm. 10.05-11.00
Dj. 12.45-13.40

ME 41 Llatí

4t A- 4t B-4t C-4t D

14

1

Dl. 8.15-9.10
Dm. 10.05-11.00
Dj. 12.45-13.40

ME 41
Economia

4t A- 4t B-4t C-4t D
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1

Dl. 8.15-9.10
Dm. 10.05-11.00
Dj. 12.45-13.40

ME 41 Ciències
aplicades per a
l’activitat
professional

4t A- 4t B-4t C-4t D

7

1

Dl. 8.15-9.10
Dm. 10.05-11.00
Dj. 12.45-13.40

OBSERVACIONS
(Aula)

19

ME 41
Tecnologies de
la informació i la
comunicació
(Informàtica)

4t A- 4t B-4t C-4t D

15

1

Dl. 8.15-9.10
Dm. 10.05-11.00
Dj. 12.45-13.40

ME 41
Tecnologia

4t A- 4t B-4t C-4t D

12

1

Dl. 8.15-9.10
Dm. 10.05-11.00
Dj. 12.45-13.40

ME 42
Tecnologies de
la informació i la
comunicació
(Informàtica)

4t A- 4t B-4t C-4t D

19

1

Dc.12.45-13.40
Dj. 9.10-10.05
Dv. 13.50-14.45

ME 42 Segona
llengua(francès)

4t A- 4t B-4t C-4t D

11

1

Dc.12.45-13.40
Dj. 9.10-10.05
Dv. 13.50-14.45

ME 42
Tecnologia

4t A- 4t B-4t C-4t D

17

1

Dc.12.45-13.40
Dj. 9.10-10.05
Dv. 13.50-14.45

ME 42 Biologia i
Geologia

4t A- 4t B-4t C-4t D

14

1

Dc.12.45-13.40
Dj. 9.10-10.05
Dv. 13.50-14.45

ME 42 Educació
Visual i Plàstica

4t A- 4t B-4t C-4t D

28

1

Dc.12.45-13.40
Dj. 9.10-10.05
Dv. 13.50-14.45

ME 43
Tecnologies de
la informació i la
comunicació
(Informàtica)

4t A- 4t B-4t C-4t D

21

1

Dm. 8.15-9.10
Dc. 11.50-12.45
Dj. 10.05-11.00

ME43 Biologia i
Geologia

4t A- 4t B-4t C-4t D

17

1

Dm. 8.15-9.10
Dc. 11.50-12.45
Dj. 10.05-11.00

ME 43 Filosofia

4t A- 4t B-4t C-4t D

25

1

Dm. 8.15-9.10
Dc. 11.50-12.45
Dj. 10.05-11.00

ME 43
Emprenedoria

4t A- 4t B-4t C-4t D

19

1

Dm. 8.15-9.10
Dc. 11.50-12.45
Dj. 10.05-11.00

ME 43 Música

4t A- 4t B-4t C-4t D

7

1

Dm. 8.15-9.10
Dc. 11.50-12.45
Dj. 10.05-11.00
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MATÈRIES OPTATIVES I DE MODALITAT a 1r Batxillerat
MATÈRIA

GRUPS ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

NÚMERO
D’ALUMNES

DOCENT

MATEMÀTIQUES

1

19

1

LLATÍ

1

12

1

MATEMÀTIQUES
APLICADES A LES
CCSS

1

13

1

BIOLOGIA

1

17

1

TECNOLOGIA
INDUSTRIAL

1

5

1

CIÈNCIES DE LA
TERRA

1

6

1

QUÍMICA

1

16

1

FÍSICA

1

13

1

DIBUIX TÈCNIC

1

3

1

LITERATURA
UNIVERSAL

1

14

1

FRANCÈS

1

4

1

GREC

1

11

1

ECONOMIA
D’EMPRESA

1

13

1

HISTÒRIA DEL
MÓN

1

14

1

ECONOMIA

1

6

1

HORARI
4 hores set.

OBSERVACIONS
(Aula)
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MATÈRIES OPTATIVES I DE MODALITAT a 2n Batxillerat
MATÈRIA

GRUPS ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

NÚMERO
D’ALUMNES

DOCENT

MATEMÀTIQUES

2

25

1

LLATÍ

2

13

1

MATEMÀTIQUES
APLICADES A LES
CCSS

2

19

1

BIOLOGIA

2

15

1

TECNOLOGIA
INDUSTRIAL

2

9

1

CIÈNCIES DE LA
TERRA

2

5

1

QUÍMICA

2

17

1

FÍSICA

2

14

1

LITERATURA
CATALANA

2

16

1

FRANCÈS

2

6

1

GREC

2

10

1

PSICOLOGIA I
SOCIOLOGIA

2

31

1

ECONOMIA
D’EMPRESA

2

12

1

GEOGRAFIA

2

22

1

HISTÒRIA DE
L’ART

2

5

1

ELECTROTÈCNIA

2

4

1

DIBUIX TÈCNIC

2

3

1

HORARI
4 hores set.

OBSERVACIONS
(Aula)

5.2 Atenció a l’alumnat amb NESE
Els principals criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat NESE
(amb necessitat específica de suport educatiu) són els següents:
a) Cada nivell d’ensenyament té una professora referent del Departament
d’Orientació per tal de fer el seguiment de l’alumnat SIEI. Durant el temps de
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confinament, aquest seguiment va consistir en trucades telefòniques i
videoconferències per comprovar l’estat emocional de l’alumnat SIEI i acompanyar-lo
en la realització de les tasques telemàtiques.
b) Cada nivell té un referent del Departament d’Orientació (diferent del de SIEI) i
un de l’Equip Directiu per portar el seguiment dels alumnes NESE i detectar altres
possibles casos.
c) El tutor/a de cada grup fa també un seguiment directe dels alumnes amb
necessitats de suport i té comunicació directa amb les famílies.
d) Es realitzen sessions de coordinació periòdiques dels referents d’orientació, i
l’equip directiu, així com dels tutors i tutores per tractar i atendre la situació d’aquests
alumnes.
e) Es realitzen trobades setmanals de coordinació de la CAD (Comissió d’Atenció
a la Diversitat) en què participa el professorat referent d’Orientació, Direcció i l’EAP.
La valoració que fem de les mesures d’atenció a la diversitat que es van aplicar durant
el període de confinament és molt positiva. Gràcies a les hores dedicades per part
de tot el professorat, la pràctica totalitat dels alumnes SIEI i la gran majoria dels
alumnes NESE van resoldre el curs satisfactòriament i amb un estat emocional millor
que a l’inici del confinament. Tanmateix, com a proposta de millora en cas de nou
confinament, es comenta la necessitat de planificar millor les sessions telemàtiques
de la CAD i convocar-les com a mínim de manera quinzenal.
De cara al nou curs, l’alumnat SIEI estarà ubicat a un grup estable de cada nivell.
Aquests agrupaments amb l’alumnat SIEI tindran assignades professores estables
del departament d’Orientació que seran els seus referents en tot moment, a banda
del tutor/ tutora del grup.
Referents del Departament d’Orientació pel curs 2020/21
Curs

Referents
d’Orientació

Referents SIEI
psico.

Referents SIEI
educadores

1ESO

Pili Cid

Marisol Funes

Fina Ariño

2ESO

Begoña Fuster

Cristina Vidal

Fina Ariño

3ESO

Pili Cid

Begoña Fuster

Carmen Serrano

4ESO

Puri Forné

Marisol Funes

Carmen Serrano

L’alumnat SIEI estarà ubicat als grups A de l’ESO per tal de facilitar l’atenció per part
de les especialistes del departament d’Orientació. Les decisions definitives respecte
de les atencions individualitzades i els recursos a disposició dels agrupaments amb
alumnat NESE es prendran al setembre.
En qualsevol cas, intentarem que tots els agrupaments d’ESO amb alumnat NESE
tinguin un/una co-tutor/a per poder-ne fer un millor seguiment, ja que aquest
alumnat és molt variat i està repartit per tots els agrupaments d’un mateix nivell,
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formant grups heterogenis. L’excepció es produeix a 4t d’ESO, en què la major part
de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu es trobarà al grup 4 ESO A seguint
l’itinerari professionalitzador.
Per altra banda, hem de recordar que l’organització general del centre en aquest àmbit
contempla una sèrie de mesures universals, addicionals i intensives d’atenció a la
diversitat que s’apliquen de forma regular. Aquestes mesures són:
○ Universals: personalització dels aprenentatges per part de tot el professorat,
mesures organitzatives flexibles, avaluació formativa i formadora, i tasques
habituals d’acció tutorial i d’orientació.
○ Addicionals: processos d’atenció tutorial específics, suport del professorat
d’Orientació Educativa, suport lingüístic específic, hores d’aula d’acollida,
programa de diversificació curricular (Aula Oberta) i projectes singulars.
○ Intensives: hores de Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva (SIEI), suport del
personal d’atenció educativa a l’ESO (amb dues educadores) i programa de l’Aula
Integral de Suport (AIS).

5.3 Espais
5.3.1. Espais docents per a grups estables
Al centre tots els grups estables tindran assignada una aula ordinària de referència.
Els espais del centre estaran sectoritzats (veure apartat 5.4) de manera que hi hagi el
mínim contacte possible entre l’alumnat dels diferents nivells, tant als accessos, com
a l’edifici i al pati.
A banda de les aules ordinàries, hi ha altres espais docents específics que són:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dos tallers de tecnologia
Una Aula de música
Dues aules de plàstica
Dos laboratoris
Dos tallers de perruqueria
Dos tallers d’estètica
Un taller d’ungles
Un gimnàs
Tres aules d’informàtica
Diverses aules per a matèries específiques o de modalitat i atenció a la diversitat.

L’ocupació d’aquests espais docents específics serà la mínima imprescindible,
intentant que la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la mínima i ventilant,
netejant i desinfectant l’espai i el material d’ús comú cada cop que hi hagi un canvi de
grup.
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A més, com ja s’ha indicat abans, tots els espais docents (estables i específics)
disposaran de gel hidroalcohòlic per al rentat de mans i alcohol i paper per al
desinfectat d’espais, superfícies i material. També, hi constarà en un lloc visible un
cartell amb totes les mesures higièniques necessàries per a la prevenció de la COVID19 i es demanarà al mateix alumnat que col·labori amb les actuacions de neteja de
superfícies i estris utilitzats, abans d’abandonar l’espai per tal de possibilitar el seu nou
ús en bones condicions.
5.3.2. Cantina
La cantina del centre funcionarà d’acord amb els criteris establerts a l’apartat 4.2 i
adoptant les mesures necessàries per evitar la concentració d’alumnat a l’entrada i
a l’interior de la cantina. Amb aquest finalitat, hi haurà portes d’entrada i sortida
diferenciades, creant un flux de circulació continu que evitarà aglomeracions. A més,
en tot moment serà obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la cantina.
En el cas d’utilitzar de les taules durant l’esbarjo, els alumnes d’un mateix grup
estable podran estar junts. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més
d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells, equivalent a 1.5 m, per garantir la
distància o fer ús de la mascareta si això no fos possible. Les taules estaran
identificades amb un color per nivell, que coincidirà amb el de la mascareta
identificativa que facilitarà el centre. (Veure imatge a sota)

A l’entrada a la cantina hi haurà també una pica i sabó i s’instal·larà un dispensador
de gel hidroalcohòlic perquè l’alumnat es renti les mans abans d’entrar-hi.
5.3.3. Gimnàs i vestidors
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Sempre que sigui possible, l’Educació Física es realitzarà a l’aire lliure. En aquest cas,
i sempre que es mantinguin els grups estables, no serà necessari l’ús de mascareta.
Els vestidors es ventilaran i desinfectaran quan hi hagi canvi de grups, fent que els
mateixos alumnes participin en aquesta activitat seguint les pautes d’actuació
concretes que determinarà el Departament d’Educació Física. Tanmateix, si hi ha més
d’un grup estable al vestidor, l’ús de mascaretes serà obligatori.
5.3.4. Patis
La sortida al pati serà esglaonada en períodes de cinc minuts, tal com s’especifica
a l’apartat 5.4 i la superfície exterior estarà sectoritzada per nivells i grups estables.
Cada grup estable estarà junt i quan comparteixi l’espai amb altres grups, tothom haurà
de mantenir la distància requerida. Quan no es mantingui la distància interpersonal de
1’5 metres caldrà l’ús de mascaretes.
Mentre aquest Pla d’organització estigui vigent, no estaran permesos els esports al
pati ni els jocs que impliquin contacte físic.
5.3.5. Espais de reunió i treball
En els espais habituals de reunió i treball (sala de professorat, aules polivalents,
despatxos d’atenció a les famílies, departaments pedagògics, sala d’actes i biblioteca)
s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat
de 1,5 metres, i serà obligatori l’ús de mascareta si aquest no pot garantir-se.
També es tindran presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de
cafè i venda automàtica (vending). S’evitarà en la mesura del possible que es
comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris entre el
professorat i es prestarà especial atenció a la correcta ventilació, neteja i desinfecció
d’aquests espais.
A més, en tots aquests llocs comuns serà necessari netejar amb alcohol o desinfectant
equivalent tot el material comú (taules, cadires, ordinadors, impressores, màquines de
vending, etc.) cada cop que se’n faci ús, especialment tot aquell que es toqui amb les
mans (teclats, botons, ratolins, manetes i tiradors, etc.

5.3.6. Consergeria i Secretaria
En aquests espais s’establiran també les mesures necessàries per garantir el
distanciament físic de tot el personal que hi treballa i una ventilació freqüent. Així
mateix, serà obligatori l’ús de mascareta i s’evitarà en la mesura del possible compartir
equips i si fos el cas, es vetllarà per desinfectar-los adequadament després de cada
utilització.
Donades les dimensions reduïdes de la Consergeria del centre, només hi haurà una
persona del PAS al seu interior i el professorat no hi tindrà accés. En cada canvi de
torn, tant la treballadora que surt com la que entra, netejarà el seu espai de treball.
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5.4 Fluxos de circulació.
El centre disposa de tres edificis on s’imparteixen classes:
● L’edifici principal situat entre els carrers Val de Zafan, Pare Romanyà i Anselm
Clavé, el qual inclou l’aulari annex de batxillerat situat al pati.
●

L’edifici de la Ibèrica situat al carrer Urb. Torre d’en Gil.

●

Els tallers de perruqueria annexos del carrer Anselm Clavé, baixos.

A les taules següents s’especifiquen les entrades i sortides previstes, l'organització de
la circulació de persones dins del centre, les normes de l’esbarjo i l’ús dels ascensors:
Taula 1 (Organització general)

CURS 20-21

ESO i CFGS
19 grups estables
ESO

EDIFICI
PRINCIPAL
3 accessos:
PORTA

2 grups estables
CFGS

21 espais fixes
17 altres espais

SUD

ENTRADES I
SORTIDES

CIRCULACIÓ
DINS DEL
CENTRE

PLANIFICACIÓ
DE
L’ESBARJO

ASCENSORS

Entrades
esglaonades i
amb distància de
seguretat cada 5
minuts, des de
les 8 fins les 8:20
del matí per tres
accessos i cinc
portes diferents.

Cada nivell
disposarà d’un
sector, amb un
accés assignat,
tant al pati com
a l’edifici on
estan ubicades
les aules-grup.

Entrades i
sortides
esglaonades.

Ús reservat a
les persones
que
presenten
dificultats
per a la
mobilitat i el
seu personal
de suport, si
s’escau.

(Veure taula 6)

L’alumnat entrarà
amb ordre fent
filera.

PORTA NORD
VESTÍBUL
(PORTA
PRINCIPAL)

BAT
4 grups estables
4 espais fixes

EDIFICI DE LA IBÈRICA
(FP i AIS)
1 accés per la porta principal
7 espais FP
6 grups estables FP
1 grup i espai AIS

Aulari annex

Aulari annex

Accés directe
des de la
porta sud a
les aules,
situades en
edifici
independent
.

Dues plantes a
l’edifici de
batxillerat:

Accés
esglaonat i
amb distància
de seguretat
per porta
principal
cada 5
minuts

● Planta 0, 2n bat
● Planta 1, 1r bat

Cada tipus
d’estudi tindrà
un sector:
●
●
●
●

FPB
Estètica
Perruqueria
AIS

Cada nivell
d’ESO
disposarà d’un
sector al pati
(Taula 3) i un
altre a la
cantina (Taula
apartat 5.3.2)

Ús sempre
esporàdic i
amb clau.

L’alumnat
sortirà del
centre, o bé
anirà al sector
E del pati o a
la cantina

Ús del pati per
part d’un sol
grup estable
(AIS).
La resta de
grups sortirà
de l’edifici.
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TALLERS DE PERRUQUERIA
1 accés a vestíbul amb dos portes
2 espais de taller
A utilitzar per 6 grups estables

Esglaonades
i amb
distància de
seguretat
cada 5
minuts

No hi ha
circulació dins
de l’edifici,
només entrada
i sortida

Tallers
tancats,
l’alumnat
surt de
l’edifici

Taula 2 (3 accessos diferents al recinte i 6 portes diferents per a ESO, CFGS i bat)

Taula 3 (sectors del pati per nivells i classes A, B, C, D i E respectivament)

Passadís de circulació
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Taula 4

ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES (Edifici principal)
ACCÉS A 1a
HORA

GRUPS

SORTIDA A
ÚLTIMA HORA

GRUPS

8.00

1r ESO (A, B, C, D i E)

14.30

1r ESO (A, B, C, D i E)

8.05

2n ESO (A, B, C i D)

14.35

2n ESO (A, B, C i D)

8.10

3r ESO (A, B, C, D, E, AO)

14.40

3r ESO (A, B, C, D, E, AO)

8.15

4t ESO (A, B, C i D)

14.45

4t ESO (A, B, C i D)

8.20

Bat (1r i 2n), CFGS (1r i 2n)

14.50

Bat (1r i 2n), CFGS (1r i 2n)

Les entrades i sortides esglaonades de l’edifici de la Ibèrica es determinaran al
setembre, un cop tinguem els horaris dels grups.

Taula 5
ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES AL PATI (Edifici principal)
SORTIDA

GRUPS

ENTRADA

GRUPS

10.50

1r ESO

11.20

1r ESO

10.55

2n ESO

11.25

2n ESO

11.00

3r ESO, AO i CFGS

11.30

3r ESO, AO i CFGS

11.05

4t ESO

11.35

4t ESO

11.10

Bat

11.40

Bat

Pel que fa als fluxos de circulació dintre de l’edifici principal, cada nivell té assignada
una àrea del centre que, alhora, està associada a un accés diferenciat, cosa que
impedirà que hi hagi contactes innecessaris entre els diferents grups.
I respecte a la circulació en horari d’esbarjo, hi haurà una via preferent que s’utilitzarà
per anar i tornar als lavabos o la cantina. Aquest serà un passadís ample, delimitat
pels edificis de les U i els arbres, que anirà en línia recta des de la porta de batxillerat
situada davant de l’hort fins l’entrada al centre situada sota la passarel·la que comunica
amb el gimnàs.
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Taula 6 (accessos i àrees diferenciades per estudis)
EDIFICI PRINCIPAL
GRUPS

ACCÉS

ÀREA

1r ESO

Porta Sud

Planta 1 sud

2n ESO

Porta Gimnàs

Planta 1 nord

3r ESO

Porta Gimnàs

Planta 2 sud

Aula Oberta

Porta Gimnàs

Planta 2 nord

4t ESO

Porta Sud

Planta 0 sud

Batxillerat

Porta Sud

Aulari annex

CFGS

Porta Principal

Planta 2 nord

EDIFICI IBÈRICA/ TALLERS
GRUPS

ACCÉS

ÀREA

1r ESTÈTICA

Porta Principal

Planta 0

2n ESTÈTICA

Porta Principal

Planta 0

1r PERRUQUERIA

Porta Principal

Planta 1

2n PERRUQUERIA

Porta Principal

Planta 1

1r FPB

Porta Principal

Planta 0

2n FPB

Porta Principal

Planta 1

AIS

Porta Principal

Planta 2

Cal recordar també que les mesures de prevenció i higiene s’aplicaran a tots els
edificis del centre i que en totes les entrades i sortides (també a l’hora del pati) tots
els alumnes (sense més excepcions que les especificades pel Departament de Salut)
hauran de portar una mascareta higiènica com la que facilitarà el centre, la qual serà
reutilitzable i d’un color diferent per cada nivell, mantenir la distància sanitària fins
a la seva aula i un cop allí, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
En cas d’assistència de les famílies per a buscar al seu fill/a o per a possibles
entrevistes, aquestes seguiran en tot moment les indicacions del personal del centre.
En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims
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possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de
distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la
seva estada a les instal·lacions escolars.
Per últim, el centre informarà l’Ajuntament de Roquetes sobre l’horari actualitzat
d’entrades i sortides pel nou curs i els diferents accessos per tal que la policia local
pugui planificar les seves actuacions relacionades amb la mobilitat.
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5.5 Horaris
Els horaris del centre, de forma general, són els establerts seguint les diferents
normatives del Departament i estaran a disposició de la comunitat educativa a principis
del mes de setembre.
Enguany, les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia per Covid19 han
determinat la necessitat d’incorporar algunes petites modificacions en l’horari
d’entrada i sortida dels alumnes. Tanmateix, aquests canvis no suposen
l’establiment d’un nou marc horari i són simples ajustaments organitzatius dels
accessos al centre per tal de facilitar una mobilitat més fluida de totes les persones
implicades en el desenvolupament de l’activitat lectiva.
Per tant, l’horari marc de l’institut per aquest nou curs no es modifica en absolut,
amb la salvetat dels esglaonaments d’entrades i sortides especificats més amunt,
els quals poden comportar un decalatge màxim d’uns 15-20 minuts entre els
accessos dels diferents nivells educatius, però no afecten al còmput total d’hores de
classe ni als horaris generals de l’alumnat i el professorat.
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5.6 Transport escolar
Per tal de limitar els contactes entre tots els membres de la comunitat escolar es
fomentarà la mobilitat activa de tothom (vindre caminant o en bicicleta...). En el cas
del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures
preventives davant la COVID-19.
Les mesures de seguretat i higiene durant el transport seran les que dictamini el
reglament del Consell Comarcal del Baix Ebre i la companyia de transport
adjudicatària del servei.
En principi, al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran
utilitzar la totalitat dels seients. Tot i això, quan el nivell d’ocupació ho permeti,
s’haurà de procurar la màxima separació entre els usuaris.
Els estudiants han d’accedir al transport sempre amb la mascareta col·locada,
exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada i caldrà que
en fessin ús durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula.
A les parades del bus escolar és molt important que entre les unitats familiars es
mantingui una distància física adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar
l’acumulació de les famílies en un espai reduït.
Els alumnes de cada ruta tindran assignat un accés diferenciat al centre, que faran
servir tant a l’entrada com a la sortida del seu horari escolar, independentment del
seu nivell. Un cop accedeixin al pati, acudiran al sector que els correspon segons el
seu nivell educatiu.
La distribució dels accessos al pati serà la següent:
ACCESOS DE L’ALUMNAT TRANSPORTAT
BUS 1

Benifallet-Xerta-Roquetes

PORTA GIMNÀS

BUS 2

Paüls-Xerta-Roquetes

PORTA GIMNÀS

BUS 3

Aldover-Raval de Cristo-Roquetes

PORTA SUD

BUS 4

Alfara de Carles- Els Reguers-Roquetes

PORTA SUD

Sempre que sigui possible, s’intentarà que els autobusos arribin de manera
esglaonada de 8 a 8.10 del matí. Sigui com sigui, a mesura que vagin arribant, els
alumnes aniran accedint al centre per ordre d’arribada del transport, esperant
l’alumnat del segon autobús a què l’alumnat del primer hagi entrat i així
successivament.
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5.7 Altres activitats
El centre durà a terme les sortides previstes en la seva programació general anual,
seguint les adaptacions que calgui i ateses les mesures de prevenció i seguretat
sanitària preceptives.
En qualsevol cas, es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i, sempre que sigui
possible, l’organització de les sortides s’adaptarà a la distribució de l’alumnat en grups
estables.
De la mateixa manera, el centre durà a terme les activitats extraescolars previstes
en la seva programació general anual. Sempre caldrà mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i
això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible
es formaran grups estables de participants. A l’annex 6 s’inclouen recomanacions
específiques per a algunes de les possibles activitats extraescolars que es
programaran el curs vinent: música, esports, teatre...
Per a les activitats complementàries al centre (orquestra, representacions teatrals,
xerrades a càrrec de persones externes…) s’acompliran igualment les mesures
generals de seguretat establertes per a la resta d’activitats -lectives o no- que es
realitzin al centre.
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5.8 Relació amb la comunitat educativa
El nombre de sessions del Consell Escolar serà, com a mínim, el que assenyalin les
instruccions del Departament d’Educació. Per tal de minimitzar els contactes directes
entre els seus membres, sempre que sigui possible, la modalitat de les reunions serà
telemàtica.
Pel que fa al procediment de difusió i informació del pla d’organització a les
famílies, aquest es publicarà a la pàgina web del centre durant la primera setmana de
setembre i s’informarà de la seva publicació a les famílies mitjançant el correu
electrònic, el grup de distribució de WhatsApp i les xarxes socials.
Durant el temps de confinament, tota la comunitat educativa ha estat informada
permanentment i puntual de la situació mitjançant els diversos canals de comunicació
de què disposa el centre (correu corporatiu, pàgina web, xarxes socials i grup de difusió
de WhatsApp). De fet, la valoració feta per les famílies ha estat prou positiva per als
dos canals principals:

Respecte de la resta de procediments de comunicació amb les famílies, de cara al curs
que ve, es continuarà amb l’ús dels mateixos canals i es valorarà la possibilitat
d’incorporar l’ús d’una nova App (Tellfy) vinculada amb el programa de gestió de
faltes Gestin per a la comunicació amb les famílies.
Així, les comunicacions més específiques entre tutors/es, professorat i famílies es
vehicularan mitjançant el correu electrònic corporatiu que tot el professorat té i que
està disponible per a les famílies al web del centre.
Per a qualsevol nova eina digital que s’incorpori al centre, es faran arribar tutorials a
l’alumnat i les famílies. També, els tutors/es (i el coordinador informàtic, si escau)
actuaran com a persones de referència en cas que calgui oferir ajuda en un moment
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determinat.
Sempre que sigui possible, s’evitarà la comunicació presencial entre famílies, tutors/es
i/o professorat En cas de necessitar una entrevista presencial serà imprescindible
sol·licitar cita prèvia, seguir les instruccions del personal del centre i, un cop s’hi hagi
accedit a l’edifici, caldrà complir rigorosament les mesures de distanciament físic de
seguretat, rentat de mans i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible l’estada a
l’interior del centre, així com als seus accessos.
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5.9 Pla de neteja
Tots els espais docents (estables i específics) disposaran de gel hidroalcohòlic per
al rentat de mans i alcohol i paper per al desinfectat d’espais, superfícies i material.
Cada vegada que l’alumnat utilitzi un espai específic que no sigui el del seu grup
estable, i sempre que sigui possible, es demanarà al mateix alumnat que col·labori
amb les actuacions de neteja de les superfícies i els estris utilitzats, abans d’abandonar
l’espai. Això possibilitarà el seu nou ús en bones condicions. Cada departament
dissenyarà, a més, un pla de neteja propi d’acord amb les necessitats dels seus
espais específics. Aquest espais específics es netejaran i ventilaran després de cada
ús.
En els espais estables, a banda de la neteja i desinfecció professional que es
realitzarà diàriament en acabar les classes, l’alumnat netejarà i desinfectarà la seva
taula i cadira a primera hora i després del pati. El professorat també netejarà i
desinfectarà la seva taula i cadira cada cop que entri a un nou espai, sigui estable o
específic. A més, la consigna habitual, sempre que faci bon temps, és que el
professorat haurà de fer classe amb les finestres i la porta obertes.
En els espais comuns se seguirà la planificació de la ventilació, neteja i
desinfecció en centres educatius publicada pel Departament d’Educació (Veure
Annex 3).
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5.10 Protocol d’actuació en cas de detectar possibles casos de COVID-19
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu s’ha de seguir aquesta pauta:
1.

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

2. 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.
3. S’ha de trucar a la família per tal que vingui a buscar-lo si es tracta d’un menor o
dir-li que marxi a casa si és un adult.
4. S’ha de contactar amb l’infermera assignada pel CAP com a referent del
programa Salut i Escola.
5.

En cas de presentar símptomes de gravetat, s’ha de trucar també al 061.

6. El centre ha de contactar amb els serveis territorials d’Educació per informar de
la situació i a través d’ells amb el servei de Salut Pública.
En cas de detecció d’un possible cas de Covid-19 caldrà establir una ràpida
coordinació entre el centre, els SSTT d’Educació i els de Salut Pública. La
comunicació fluida entre Educació i Salut garantirà que els serveis territorials de
vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control dels brots puguin
actuar amb diligència i determinar, si s’escau, el tancament total o parcial del centre.
La família o la persona amb símptomes ha de contactar de seguida amb el seu CAP
de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix
realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’alumne i la família amb qui conviu hauran
d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es
confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes estrets.
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/A I
CUSTODIAR-LO
FINS QUE EL
VINGUIN A
BUSCAR

RESPONSABLE
DE TRUCAR A
LA FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE
DE COMUNICAR
EL CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS

Grup

Despatxos tutoria

Docent en el
moment de la
detecció i
professorat de
guàrdia

Tutor/a o membre
de l’equip directiu

Director o caps
d’estudis

38

L’equip d’atenció primària de referència del nostre centre -i més específicament
infermera del CAP del programa Salut i Escola- estarà a disposició de l’equip directiu
dels centres per a implementar mesures de consell sanitari sobre la COVID-19.
GRAELLA DE SEGUIMENT DE CASOS
ALUMNE/A

DIA I HORA DE
LA DETECCIÓ

EXPLICACIÓ
DEL PROTOCOL
SEGUIT I
OBSERVACIONS

PERSONA DE
SALUT AMB QUI
ES MANTÉ EL
CONTACTE I
CAP

PERSONA
REFERENT DEL
CENTRE PELS
CONTACTES
AMB SALUT

Nom, cognoms i
grup

Hora d’aïllament
Hora de recollida
per part de la
família

Nom de la
persona que ha
fet les actuacions
i el nom del
familiar que l’ha
vingut a buscar

Infermera del
programa Salut i
Escola

(Mantindrà el
contacte amb
Salut i farà
seguiment del
cas)
Caps d’estudis

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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5.11 Pla de treball del centre en situació de confinament
En principi i si no hi ha una variació substancial de la situació que tenim durant el mes
de juliol de 2020, l’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes i tots els
ensenyaments.
S’ha de garantir sobretot que els alumnes d’ESO puguin seguir el curs de manera
presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total
l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.
En els ensenyaments postobligatoris, de manera excepcional, es poden plantejar
models híbrids d’aprenentatge en funció de les circumstàncies, cosa que hem previst
però que d’entrada no proposem per a cap grup ni nivell.
En la situació de confinament viscuda entre març i juny de 2020 vam continuar
fent docència i avaluació telemàtiques a tots els cursos mitjançant el Moodle del
centre i les aplicacions de la GSuite educativa (el correu corporatiu
institutroquetes.cat, la plataforma Google Classroom, el repositori Drive i l’eina de
videoconferència Google Meet). L’avaluació de l'ús d’aquestes eines ha estat prou
positiva per part de tota la comunitat educativa, per això, amb lleugeres variacions
seran la base d’actuació per una nova i hipotètica situació de confinament.
Com a principals propostes de millora contemplem les següents:
● La primera actuació que caldria dur a terme és una major formació de l’alumnat i
el professorat sobre les eines telemàtiques que es faran servir.
● També, hi ha d’haver un registre actualitzat de tot l’alumnat i el professorat que
tingui alguna mancança relacionada amb els dispositius o la connexió a Internet.
● Pel que fa a l’àmbit acadèmic, l’alumnat d’ESO i batxillerat disposarà de llicències
digitals associades als llibres de text recomanats, la qual cosa permetrà una millor
transició gradual entre l’ensenyament presencial i el telemàtic.
● També es revisaran els documents de seguiment utilitzats durant el confinament
(del març al juny de 2020) per tal de d’establir d’antuvi un possible calendari telemàtic
de reunions i coordinacions en cas de confinament.
En qualsevol cas, al principi del curs 2020-21 els equip docents es reuniran per
nivells per tal de valorar les actuacions dutes a terme en el passat i fer noves
propostes de millora en cas de confinament.
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5.12 Seguiment del pla
Aquest Pla d’Organització s'aprovarà en reunió del Consell Escolar abans de
començar el curs. El compliment dels seus objectius serà avaluat per part del
claustre i l’equip directiu de manera trimestral, fent les valoracions escaients,
revisant els aspectes millorables i introduint les modificacions necessàries.
Més específicament, les persones directament responsables de la seva elaboració i
seguiment del pla són l’equip directiu i el coordinador de riscos laborals.
Juntament amb la resta de documentació oficial del centre (NOFC, Projecte Educatiu,
PGA) estarà a disposició de la comunitat en el web del centre i serà objecte de la
necessària difusió a tot el nostre entorn.
Les graelles incloses a continuació presenten alguns dels possibles indicadors
d’aquest seguiment. A principis de curs, l’equip docent, reunit amb els referents de
direcció, determinarà el mecanisme d’emplenament de dades i de la seva recollida.
Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs:
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Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius
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6. Mesures específiques per a Formació Professional i pràctiques en empresa
Les mesures globals són comunes per a tot tipus d’ensenyaments: la distància física,
el rentat de mans, els grups estables i l’adequada ventilació dels espais interiors
constitueixen també les mesures principals en l’àmbit de la formació professional.
No podran prendre part en les activitats totes aquelles persones que presentin
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o que l’hagin presentat en els darrers
14 dies. Tampoc si han tingut contacte amb una persona amb la malaltia confirmada o
símptomes compatibles en els darrers 14 dies.
Quan sigui possible, els equipaments específics d’ús compartit (dels tallers i
laboratoris) i els materials seran d’ús exclusiu. Quan se’n faci un ús compartit, serà
sempre dintre del grup estable i caldrà procedir a la neteja i desinfecció entre usos.
S’ha de garantir sempre el rentat de mans previ i posterior a l’ús.
Pel que fa a les instal·lacions específiques (aules o tallers/espais de pràctiques
dintre dels centres educatius), se n’ha de garantir la ventilació, neteja i desinfecció
entre els diferents usos. Cal també mantenir la distància física de seguretat entre
persones i fer ús de la mascareta quan no sigui possible. És imprescindible el rentat
de mans abans d’accedir a les instal·lacions i tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic
a la zona d’accés.
Per als ensenyaments que impliquen serveis a les persones s’aplicaran les mesures
adequades a cadascuna de les activitats, tenint sempre en compte la prioritat de la
protecció individual i les mesures destinades a reduir la transmissió.
A continuació s’enumeren algunes mesures específiques bàsiques per als
ensenyaments d’Imatge Personal:
● Ús de mascareta FFP2 sense vàlvula.
● Roba i calçat d’ús exclusiu per a l’àmbit laboral.
● Rentat de mans abans i després de l’atenció a cada client.
● Garantir la correcta ventilació dels espais on es duen a terme les pràctiques.
Vegeu el gràfic de la pàgina següent per conèixer amb més detall tot el que cal fer
per oferir un servei segur i de qualitat en una perruqueria en temps de pandèmia.
A les pràctiques en empreses, caldrà seguir les mateixes mesures de protecció que
s’hagin establert per a la resta dels treballadors.
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7. Referències documentals
●

Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives per al curs 2020-2021
(30 de juny de 2020)

●

Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de
la pandèmia (3 de juliol de 2020)

●

Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels
centres educatius per al curs 2020-2021. (9 de juliol de 2020)

●

Protocol de gestió de casos Covid-19 en centres educatius (13 d’agost de
2020)
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8. Annexos
1. Valoració de la situació generada per la COVID19.
2. Llista de comprovació de símptomes per part de la família.
3. Graella de neteja, desinfecció i ventilació.
4. Pautes de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència
humana.
5. Pautes de neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència
humana.
6. Recomanacions per a les activitats extraescolars.
7. Declaració responsable per a famílies d’ESO i batxillerat.
8. Declaració responsable per a l’alumnat major d’edat.
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PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

ANNEX 1
Valoració confinament

VALORACIÓ PER PART DE LA COMUNITAT
EDUCATIVA SEGONS ENQUESTES
Com creus que ha estat l’aprenentatge durant el temps d'estada a casa?
ALUMNAT

FAMÍLIES

PROFESSORAT

Creus que la situació viscuda afectarà d'alguna manera el futur acadèmic de l’alumnat?
ALUMNAT

FAMÍLIES

PROFESSORAT

En quins aspectes l’alumnat ha tingut més dificultats treballant des de casa?
(marqueu totes les que cregueu convenients):

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Accés al material Dificultats pròpies Dificultat per fer les
que proposava el com falta de ganes i
tasques sense
professorat
de motivació
professorat
ALUMNAT

Massa diversitat
d'eines de treball
telemàtic

FAMÍLIES

Cap dels anteriors

PROFESSORAT

Altres

1

Valoració de l’actitud del professorat i tutors/es per part d’alumnat i famílies.
ALUMNAT

FAMÍLIES

Professorat

Tutors/es

Valoració de l’actitud d’alumnes i famílies per part del professorat.
ALUMNAT

FAMÍLIES

Quines eines t’han ajudat més a l’hora de treballar telemàticament?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ALUMNAT

PROFESSORAT

2

Davant la varietat d’eines informàtiques, s’ha consultat l’alumnat per saber si
aquesta diversificació ha dificultat el seu aprenentatge.

S’ha consultat a l’alumnat què han sentit durant la situació de confinament i a les
famílies, què pensen que han sentit els seus fills/es. També s’ha preguntat al
professorat com s’han sentit.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Por

Estrès

Tranquil·litat
ALUMNAT

Angoixa

Indiferència

FAMÍLIES

Preocupació

Incertesa

Altres

PROFESSORAT

Malgrat que les sensacions de preocupació i incertesa són les més comunes entre el
professorat, davant de la valoració de l’experiència de treball, els resultats són

3

Pel que fa a la gestió, a nivell organitzatiu, més del 75% del professorat la
considera positiva o molt positiva.

Per part de les famílies, la valoració és la següent:
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PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

ANNEX 2
Comprovació de símptomes per part
de la família

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una
creu quins d'aquests símptomes presenta:

o
o
o
o
o

Febre o febrícula
Tos
Dificultat per respirar
Congestió nasal
Mal de coll

o
o
o
o
o

Mal de panxa
Vòmits
Diarrea
Malestar
Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu
quins d'aquests símptomes presenta:

o
o
o
o
o

Febre o febrícula
Tos
Dificultat per respirar
Falta d'olfacte de gust
Mal de coll

o
o
o
o
o

Calfreds
Vòmits
Diarrea
Malestar
Dolor muscular

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'activitat i que us
poseu en contacte amb els responsables de l'activitat per comunicar-ho.
En horari d'atenció del vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic
amb el vostre equip de pediatria o de cap alera. En cas contrari, truqueu al 061.

(2) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la prim era llista.

/Salut

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

ANNEX 3
Graella de neteja, desinfecció i
ventilació

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

ANNEX 4
Neteja i desinfecció en espais
exteriors de concurrència humana

17 de juliol de 2020

Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana
Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt
variable (d’entre 2 hores i 9 dies), en espais de major concurrència és recomanable que s’intensifiquin
els procediments de neteja habituals en les superfícies on pugui haver més contacte amb les
mans, realitzant desinfeccions periòdiques en instal·lacions, serveis i espais, tant en l’àmbit públic
com privat.

Pautes generals de neteja i desinfecció
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció.
Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb
els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els
microorganismes.
Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment per a la neteja dels
carrers i dels elements presents en espais exteriors. Aquests productes s’hauran d’aplicar en la
concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació de l’àrea o espai
exterior.

Zones d’actuació
Les instal·lacions, espais o elements on cal intensificar la neteja i desinfecció de les superfícies són
aquelles on pot haver una concurrència important de persones i un contacte freqüent amb les mans:
-

Mobiliari urbà (bancs, grades, seients, etc.)

-

Elements i instal·lacions per fer esport a l’aire lliure.
Instal·lacions relacionades amb el transport.
Baranes i agafadors
Contenidors i papereres
Caixers automàtics.
Màquines expenedores
Botoneres d’ascensors
Poms i manetes de portes
Altres superfícies o elements de contacte freqüent

Àrees, elements i instal·lacions de joc dels parcs infantils.

La desinfecció d’espais com els carrers o mercats no és recomanable ja que la presència de matèria
orgànica i brutícia en aquests espais pot desactivar l’acció dels desinfectants. D’altra banda, i tal i com
indica l’Organització Mundial de la Salut, cal tenir en compte que carrers i voreres no es consideren
reservoris de la infecció per la Covid-19 i que la polvorització de desinfectants en aquestes àrees pot
suposar un risc per a la salut de les persones

Tractaments de desinfecció
•

Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de productes
desinfectants. Els productes desinfectants que s’utilitzin han d’estar inscrits al Registre de
plaguicides no agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de
Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de Producte 2: productes per
a la desinfecció de superfícies i aèria, d’ús ambiental (desinfectants no destinats a l’aplicació
directe a persones o animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles,
parets, terres i aire) i han de disposar del corresponent número de registre. Es poden consultar els
productes autoritzats amb aquesta finalitat al següent enllaç: Productes viricides autoritzats.
El lleixiu es pot utilitzar també malgrat no figuri a l’esmentat registre. Es pot utilitzar una concentració
d’hipoclorit sòdic al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir una solució al
0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant
20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua. Aquestes solucions
de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una
desinfecció eficaç.
Entre els desinfectants autoritzats hi ha diversos tipus de productes, de diferent composició i que es
poden aplicar amb diferents tècniques. Alguns estan destinats a fer una desinfecció de les
superfícies per contacte mitjançant tècniques d'aplicació pe polvorització, vaporització, immersió, ús
de baietes, etc. D'altres estan indicats per a fer desinfeccions aèries per nebulització o polvorització.
Tots ells s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la resolució
d’inscripció dels productes als esmentats registres, a les seves etiquetes i fitxes de dades de
seguretat. Cal tenir en compte que alguns d'ells requereixen, entre d’altres requisits i mesures de
precaució, ser aplicats en absència de persones i tenen establerts terminis de seguretat que cal
respectar abans de la reentrada a la zones desinfectades. És important, per tant, que la persona o
entitat responsable de la desinfecció valori la possibilitat d’adoptar les mesures de precaució
i seguretat necessàries per a cada producte, prèviament a la realització de la desinfecció, per evitar
possibles efectes nocius per a la salut de les persones que després ocupin la zona tractada.

•

Temperatura elevada: l’aplicació de vapor d'aigua pot ser útil i eficaç per a algunes superfícies. En
aquest sentit diversos estudis han mostrat que els coronavirus s’inactiven a una temperatura de 56ºC
amb un temps d’exposició d’entre 52 i 90 minuts, a 65ºC durant 7,5 minuts, i, a partir de 70ºC, alguns
estudis mostren inactivació amb una exposició de 5 minuts i altres amb exposicions de 30
minuts. L’aplicació del vapor d’aigua mitjançant vaporetes poden produir temperatures superiors
100ºC a la superfície aplicada en pocs minuts. La calor en sec assolint aquestes temperatures també
pot ser una opció, malgrat és preferible la calor humida.

Els productes a utilitzar, les tècniques d’aplicació, i les actuacions concretes que calgui realitzar, es
determinaran per part del responsable de les actuacions en funció de cada cas, i tenint en compte les
característiques i l’estat de cada zona o element, així com l’activitat que s’hi dugui a terme. Aquestes
actuacions les pot realitzar personal propi o personal d’una empresa o entitat externa que presti
serveis de tractaments de desinfecció a tercers, en funció dels productes i tractaments que es
realitzin.
En el cas d’espais públics amb béns culturals (cascos històrics, places, carrers, etc.) cal evitar utilitzar
desinfectants sobre les zones, els objectes o edificis amb valor històric o artístic. En l’entorn directe
d’aquests béns culturals (a menys d’1 metre de distància) s’aconsella l’ús de dissolucions d’etanol dissolt
al 70 % en aigua projectada a baixa pressió. Els tractaments amb desinfectants també han d’evitar-se en
les proximitats de béns culturals policromats (portalades d’esglésies o retaules) i es recomana, en aquests
casos, instal·lar tanques perimetrals per evitar el contacte directe de les persones.

Personal que realitzi les actuacions de desinfecció
Capacitació del personal
A la relació dels productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat s’indica el tipus de personal que pot utilitzar
cadascun d’ells, en funció del tipus de producte:
Els productes d’ús per personal professional especialitzat només poden ser utilitzats per persones que
compleixin la capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la
normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les
titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments DDD).
Els productes d’ús per personal professional poden ser utilitzats per personal en el seu àmbit laboral que
té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de productes químics i es capaç d’utilitzar
correctament els equips de protecció individual en cas necessari.
En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d’usuari (públic en general, personal professional i
personal professional especialitzat).
Empreses externes que realitzen serveis de desinfecció
Es recorda que les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de
l’aire, superfícies, materials, equips i mobles amb productes TP2 (productes d’ús en l’àmbit ambiental)
han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP) com a Serveis
biocides a tercers. Es poden consultar les empreses inscrites com a Serveis biocides a tercers per a
tractaments de desinfecció en l’àmbit ambiental i en la industrial alimentària en el següent document:
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Empreses-i-establiments/controlde-plagues/ROESP/consulta/COVID-19.xlsx
Tanmateix, d’acord amb el criteri establert pel Ministeri de Sanitat, de manera excepcional i mentre duri
la situació de pandèmia, no procedeix la inscripció al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides de
les empreses de serveis a tercers de neteja que utilitzin desinfectants, sempre i quan utilitzin només
desinfectants registrats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a ús professional i com a complement a
les seves activitats de neteja. Podeu trobar més informació sobre aquests criteris al següent enllaç: Nota
sobre la utilización de desinfectantes de uso profesional por las empresas de limpieza.
D’altra banda, recordem la importància de mantenir les actuacions de prevenció i control de
plagues que es realitzen habitualment en aquests espais de pública concurrència, atesa la importància
que tenen per evitar la proliferació d’organismes que, per les seves característiques, poden
ocasionar problemes de salut o molèsties importants a les persones.
Per a més informació es poden consultar els següents enllaços:
• El Registre Oficial d’establiments i serveis biocides de Catalunya. Agència de Salut Pública de

Catalunya
• Capacitació relacionada amb l’ús de biocides. Agència de Salut Pública de Catalunya
• Tractament de desinfecció de l’aire amb ozó. Informació per als professionals. Canal Salut.
• Nota sobre el uso de productos biocides para la desinfección del Covid 19. Ministerio de Sanidad
• Procedimiento de limpieza viaria ante la pandemia de coronavirus. Ministeri de Sanitat
• Recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con motivo de la crisis

por Covid 19. Ministerio de Cultura y Deporte.

• Nota sobre el uso de productos que utilizan radiaciones Ultravioleta-C para la desinfección del SARS

CoV-2. Ministerio de Sanidad
• Neteja i desinfecció de les superficies de l’entorn immediat en el context de la Covid 19. Organització

Mundial de la Salut.
• Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per als professionals. Canal Salut
• Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a ciutadania. Canal Salut.
• Medidas Higiénicas para la prevención de contagios. Ministerio de Sanidad
• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición

al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) Ministerio de Sanidad
• Plagues. Agència de Salut Pública de Catalunya
• El rentat de mans. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
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Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència
humana
Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt
variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja i
desinfecció habituals que es duen a terme en locals i establiments de concurrència humana (oficines,
indústries, dependències municipals i d’altres administracions, etc). Aquestes actuacions de neteja i
desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden tenir més contacte
amb les mans.

Pautes generals de neteja i desinfecció
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció.
Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb
els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els
microorganismes.
Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment en el local, que
s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació del local o l’àrea.
També cal tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a terme a l’establiment o àrea a desinfectar i
adaptar aquest protocol en funció d’aquestes circumstàncies.
Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades.

Zones d’actuació
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
-

Interruptors i timbres (aparell electrònic)
Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)
Baranes i passamans, d’escales i ascensors
Taulells i mostradors
Taules
Cadires, especialment en les zones d’espera
Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
Telèfons
Grapadores i altres utensilis d’oficina
Comandaments a distància
Aixetes
Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot
moment. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la
cisterna.

-

Màquines expenedores
Fotocopiadores
Altres superfícies o punts de contacte freqüent

Tractaments de desinfecció
•

Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de productes
desinfectants. Els productes desinfectants que s’utilitzin han d’estar inscrits al Registre de
plaguicides no agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de
Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de Producte 2: productes per
a la desinfecció de superfícies i aèria, d’ús ambiental (desinfectants no destinats a l’aplicació
directe a persones o animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles,
parets, terres i aire) i han de disposar del corresponent número de registre. Es poden consultar els
productes autoritzats amb aquesta finalitat al següent enllaç: Productes viricides autoritzats.
El lleixiu es pot utilitzar també malgrat no figuri a l’esmentat registre. Es pot utilitzar una concentració
d’hipoclorit sòdic al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir una solució al
0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant
20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua. Aquestes solucions
de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una
desinfecció eficaç.
Entre els desinfectants autoritzats hi ha diversos tipus de productes, de diferent composició i que es
poden aplicar amb diferents tècniques. Alguns estan destinats a fer una desinfecció de les
superfícies per contacte mitjançant tècniques d'aplicació pe polvorització, vaporització, immersió, ús
de baietes, etc. D'altres estan indicats per a fer desinfeccions aèries per nebulització o polvorització.
Tots ells s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la resolució
d’inscripció dels productes als esmentats registres, a les seves etiquetes i fitxes de dades de
seguretat. Cal tenir en compte que alguns d'ells requereixen, entre d’altres requisits i mesures de
precaució, ser aplicats en absència de persones i tenen establerts terminis de seguretat que cal
respectar abans de la reentrada a la zones desinfectades. És important, per tant, que la persona o
entitat responsable de la desinfecció valori la possibilitat d’adoptar les mesures de precaució
i seguretat necessàries per a cada producte, prèviament a la realització de la desinfecció, per evitar
possibles efectes nocius per a la salut de les persones que després ocupin el local o la zona tractada.

•

Temperatura elevada: l’aplicació de vapor d'aigua pot ser útil i eficaç per a algunes superfícies i
articles com les tapisseries. En aquest sentit diversos estudis han mostrat que els coronavirus
s’inactiven a una temperatura de 56ºC amb un temps d’exposició d’entre 52 i 90 minuts, a 65ºC durant
7,5 minuts i, a partir de 70ºC, alguns estudis mostren inactivació amb una exposició de 5 minuts
i altres amb exposicions de 30 minuts. L’aplicació del vapor d’aigua mitjançant vaporetes poden
produir temperatures superiors 100ºC a la superfície aplicada en pocs minuts. La calor en sec assolint
aquestes temperatures també pot ser una opció, malgrat és preferible la calor humida.

Els productes a utilitzar, les tècniques d’aplicació, i les actuacions concretes que calgui realitzar, es
determinaran per part del responsable de les actuacions en funció de cada cas, i tenint en compte les
característiques i l’estat de cada local, zona o element, així com l’activitat que s’hi dugui a terme. Aquestes
actuacions les pot realitzar personal del propi establiment o personal d’una empresa o entitat externa
que presti serveis de tractaments de desinfecció a tercers, en funció dels productes i tractaments
que es realitzin.

Pel que fa als tractaments en espais que contenen bens culturals (museus, arxius, espais religiosos,
etc.), es recomana no realitzar polvoritzacions generalitzades i evitar-ne l’aplicació de desinfectants en
les superfícies del béns amb valor històric o artístic, a menys que el tractament estigui supervisat per un
tècnic especialista en conservació de bens culturals. En la resta de superfícies que no tenen valor històric
o artístic (terra, parets, manetes, part exterior de les vitrines, etc.) es recomana utilitzar, preferentment,
productes desinfectants amb etanol al 70% i, en qualsevol cas, fer sempre una bona ventilació dels espais
després de les actuacions de neteja i desinfecció.

Personal que realitzi les actuacions de desinfecció
Capacitació del personal
A la relació dels productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat s’indica el tipus de personal que pot utilitzar
cadascun d’ells, en funció del tipus de producte:
• Els productes d’ús per personal professional especialitzat només poden ser utilitzats per persones
que compleixin la capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix
la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (disposar d’alguna
de les titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments
DDD).
• Els productes d’ús per personal professional poden ser utilitzats per personal en el seu àmbit laboral
que té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de productes químics i es capaç d’utilitzar
correctament els equips de protecció individual en cas necessari.
En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d’usuari (públic en general, personal professional
i personal professional especialitzat).

Empreses externes que realitzen serveis de desinfecció
Es recorda que les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de
l’aire, superfícies, materials, equips i mobles amb productes TP2 (productes d’ús en l’àmbit ambiental)
han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP) com a Serveis
biocides a tercers. Es poden consultar les empreses inscrites com a Serveis biocides a tercers per a
tractaments de desinfecció en l’àmbit ambiental i en la industrial alimentària en el següent document:
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Empreses-i-establiments/controlde-plagues/ROESP/consulta/COVID-19.xlsx
Tanmateix, d’acord amb el criteri establert pel Ministeri de Sanitat, de manera excepcional i mentre duri
la situació de pandèmia, no procedeix la inscripció al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides de
les empreses de serveis a tercers de neteja que utilitzin desinfectants, sempre i quan utilitzin només
desinfectants registrats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a ús professional i com a complement a
les seves activitats de neteja. Podeu trobar més informació sobre aquests criteris al següent enllaç: Nota
sobre la utilización de desinfectantes de uso profesional por las empresas de limpieza.

Pautes d’actuació en zones amb presència de casos possibles, probables o confirmats
de COVID-19

A aquelles zones amb presència de casos possibles, probables o confirmats de COVID-19 en una local o
establiment de concurrència humana cal intensificar encara més les actuacions de neteja i desinfecció
d’acord amb les pautes abans indicades, especialment en les àrees on han estat aquestes persones.
A l’acabar la neteja i desinfecció cal desinfectar els elements i utensilis que han utilitzat per fer aquestes
actuacions en cas que no siguin d’un sol.
Totes aquestes mesures s’adoptaran sense perjudici del compliment de la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals.

Per a més informació es poden consultar els següents enllaços:
•

El Registre Oficial d’establiments i serveis biocides de Catalunya. Agència de Salut Pública de
Catalunya

•

Capacitació relacionada amb l’ús de biocides. Agència de Salut Pública de Catalunya

•

Tractament de desinfecció de l’aire amb ozó. Canal Salut

•

Nota sobre el uso de productos que utilizan radiaciones Ultravioleta-C para la desinfección del SARSCoV-2. Ministerio de Sanidad

•

Nota sobre el uso de productos biocidas para la desinfección del Covid 19. Ministerio de Sanidad

•

Recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con motivo de la crisis
por COVID 19. Ministerio de Cultura y Deporte.

•
•

Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. Canal Salut.
Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per als professionals. Canal Salut
Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a ciutadania. Canal Salut.

•

•
•
•

Medidas Higiénicas para la prevención de contagios. Ministerio de Sanidad
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) Ministerio de Sanidad
El rentat de mans. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
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ANNEX 6
Extraescolars

RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents
de diferents edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de
l’extraescolar la composició del grup de participants sigui el més constant
possible per facilitar la traçabilitat.

Música (coral, orquestra, llenguatge musical...)
•
•
•
•
•
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu.
Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura
pròpia.
Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.
Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir
una correcta ventilació (almenys abans i després de l’assaig i de manera
addicional si es tracta d’un assaig de llarga durada (≥ 1,5 hores).

Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...)
•
•
•
•
•
•
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan
s’accedeix al pavelló, si és el cas.
Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible,
mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament.
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants
i adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes
comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.

Esports de raqueta (tennis, ping-pong, bàdminton...)
•
•
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix
al pavelló, si és el cas.
Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant i adolescent.
En cas contrari, caldrà netejar i desinfectar les superfícies de contacte
(mànecs) entre infants i adolescents.

•
•
•
•

Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada
entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible,
mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament.
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i
adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes
comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.

Arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica...)
•
•
•
•
•

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les
finestres obertes durant tota l’activitat.
Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible.
Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi
hagi canvi de grup.

Teatre
•
•

•

Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i
de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i
adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes
comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.
La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada
assaig. Un cop feta servir, caldria rentar-la a elevada temperatura, si el
teixit ho permet.
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Declaració responsable de famílies
ESO i BATXILLERAT

R/N: 13958/ED00202

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària
obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

DNI/NIE/Passaport

Nom de l’alumne/a

Curs

Declaro, responsablement:
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
•

No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.

•

No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

•

No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

•

Té el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:
•
•
•
•
•

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:
•
•
•
•
•

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.
4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
5. Que soc coneixedor/a de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, el meu fill/a
s’atendrà a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a

,a

l’Institut Roquetes, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha
en aquesta declaració.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web
del Departament d'Educació.
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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Declaració responsable de majors
d’edat

R/N: 13958/ED00202

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres
ensenyaments)
Dades personals
Nom de l’alumne/a

DNI/NIE/Passaport

Centre educatiu

Curs

Declaro, responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
•

No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.

•

No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

•

No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

•

Tinc el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)

✔

Que no pateixo cap de les malalties següents:
•
•
•
•
•

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

✔Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre
l’activitat escolar:
•
•
•
•
•

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré al centre.
4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
5. Que soc coneixedor/a de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendré a les
mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació a l’Institut Roquetes, signo la present declaració de responsabilitat i
consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web
del Departament d'Educació.
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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Llista de comprovació per a
l’obertura de centres educatius a
l’inici de curs

Llista de comprovació per a l'obertura de centres educatius a l'inici de
curs

C

Acció
Es disposa d'un pla de ventilació, neteja i desinfecció?
Es disposa del l 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?
EII personal docent ¡¡ no do cent del cent re 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?
EI 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 de 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 ?

C= en curs

F= fet

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

Llista de comprovació pera l'obertura diària deis centres educatius

Acció

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 ge l hidroalcohólic 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 du t a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais
docents?
S'ha du t a terme la neteja i desinfecció deis lavabos?
S'ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d'aigua?
S'ha realitzat la neteja i desinfecció deis equips informàtics?
S'ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
S'ha realitzat la neteja i desinfecció de j ocs i joguines?

C

F

