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1. Diagnosi  

Durant el tancament del centre del curs 2019-2020 hem posat en marxa un sistema de               

coordinació pedagògica i seguiment de les necessitats educatives de l’alumnat basat en els             

punts següents:  

 

● Tots els docents del centre han realitzat el seguiment de les activitats de l’alumnat a               

través del Moodle del centre. D’aquesta manera s’ha ofert un portal únic d’accés a              

les activitats en línia.  

● Cada setmana els docents han informat en un full de càlcul compartit sobre el              

seguiment de les activitats setmanals per part de l’alumnat. El full de càlcul ha estat               

gestionat pel cap d’estudis.  

● Cada setmana s’ha realitzat una reunió virtual d’equip docent de cadascun dels            

cursos, segons el calendari indicat:  

○ Dilluns a les 16.00 hores: grups de 1r d’ESO.  

○ Dilluns a les 17.00 hores: grups de 2n d’ESO.  

○ Dimarts a 16.00 hores: grups de 3r d’ESO.  

○ Dimarts a les 17.00 hores: grup de 4t d’ESO.  

○ Dimarts a les 17.30 hores: grup de projecte singular.  

○ Dimecres a les 16.00 hores: grups de batxillerat.  

● En les reunions d’equip docent les tutores i l’equip directiu han informat l’equip             

docent sobre situacions de les famílies que puguin condicionar el seguiment de les             

activitats per part dels alumnes. A tal fi, les tutores s’han comunicat per telèfon amb               

totes les famílies de les seves tutories.  

● Amb la intenció d’agilitzar el seguiment per part de les tutores, l’orientadora de             

primer cicle i el propi equip directiu han fet seguiment telefònic amb famílies             

d’alumnat de necessitats educatives.  

● Els delegats i delegades de cada grup han informat directament la tutora del grup              

sobre la valoració que han fet, els i les alumnes, del nivell d’exigència de les               

activitats i de possibles problemes de connectivitat a Sant Hilari.  
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Algunes famílies del centre han tingut problemes de connexió o de comunicació, en el cas               

de famílies nouvingudes. Per afrontar aquests problemes s’han seguit els passos següents:  

● S’ha sol·licitat la col·laboració del Departament d’Educació en la proporció d’equips           

informàtics i de dades per a les famílies necessitades. Malauradament el repartiment            

d’equips per part de l’empresa col·laboradora del Departament d’Educació ha estat           

un fracàs absolut i les famílies han quedat greument perjudicades.  

● L’ajuntament de Sant Hilari també ha ofert la seva col·laboració en el repartiment             

d’equips cedits per l’empresa Font Vella. En aquest cas la gestió ha estat molt              

eficient i les famílies van rebre molt ràpidament els equips informàtics i de dades.  

● L’ajuntament de Sant Hilari, a través de la tècnica de ciutadania, ha col·laborat             

també de manera molt eficient en el repartiment de dossiers de treball a l’alumnat              

nouvingut, així com en facilitar-los informació sobre el funcionament del seguiment           

del curs.  

 
Per tal d’agilitzar els tràmits i evitar més problemes a les famílies vam decidir que els equips                 

que havia de repartir l’empresa contractada pel Departament d’Educació es repartirien des            

de l’ajuntament.  

Els equips informàtics i de dades que s’han prestat a les famílies han tornat al centre en                 

acabar el curs. Els equips del centre, que suposadament havia de repartir l’empresa             

contractada pel Departament d’Educació, els hem recollit a l’institut. En canvi, els equips             

que es van prestar amb la col·laboració de l’ajuntament els han tornat les famílies              

directament a l’ajuntament.  

 

La valoració de l’alumnat sobre el seguiment del curs durant el tancament s’ha valorat en               

una enquesta a final de curs. S’ha preguntat als alumnes quina valoració fan del seguiment               

de les activitats durant el tancament del centre.  Les possibles eren les següents:  

● Alt: s’ha pogut continuar el curs amb normalitat 

● Ha faltat seguiment, tot i què el nivell d'exigència ha estat adequat 

● El seguiment ha estat correcte, però s’ha demanat massa feina 

● Baix: ha faltat seguiment i el nivell d’exigència ha estat massa elevat 

Els resultats, diferenciats per cursos, han estat els indicats en el gràfic següent.  
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Destaca el fet que una gran part de l’alumnat valora que hi ha hagut un excés de feina,                  

valoració que no és compartida pels equips docents. Considerem que cal explicar millor les              

tasques i presentar-ne una planificació més detallada per tal d’evitar aquesta sensació            

d’acumulació de feina.  

 
La diagnosi del funcionament del centre durant el període de tancament del curs 2019-2020              

ens permet extreure les conclusions següents.  

● Per facilitar la tasca de l’alumnat resultat convenient mantenir un portal únic d’accés             

a les activitats en línia. En el nostre centre apostem per mantenir el portal Moodle               

per a tots els cursos.  

● Cal reforçar les tutories de cara a un possible tancament parcial o total del centre. En                

el nostre centre augmentarem el número de grups classe i de tutories. També             

reforçarem el càrrec de tutoria.  

● La coordinadora pedagògica durà a terme la tasca de coordinació de l’equip de             

tutors/es. Per reforçar aquesta tasca comptarà amb el suport dels coordinadors/es           

de cicle.  
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● Resulta necessari realitzar un seguiment de les tasques per part de l’equip docent i              

els tutors/es de grup per poder detectar si algun alumne/a s’està perdent. Volem             

mantenir el sistema d’un full de càlcul compartit per tot l’equip docent, que s’activarà              

quan un grup hagi de fer tasca telemàtica. El cap d’estudis s’encarregarà            

d’actualitzar el full de càlcul compartit amb els equips docents del curs 2020-2021.  

● Valorem molt positivament el retorn d’informació a través dels delegats/des de curs.            

Apostem per mantenir aquest retorn quan es produeixin períodes de tancament           

parcial o total del centre. Amb aquest objectiu caldrà que des de les tutories es               

treballi bé el rol dels delegats/des abans de la tria d’aquests representants.  

● Hem de garantir la connectivitat de tot l’alumnat i el seguiment de les activitats              

plantejades a través de la plataforma Moodle. Per aconseguir-ho planificarem el           

seguiment d’activitats a través del Moodle a totes les matèries i centrarem l’avaluació             

inicial en detectar possibles problemes de connectivitat.  
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2. Organització pedagògica 
Per a l’organització dels curs 2020-2021, seguint les instruccions de la Secretaria de             

Polítiques Educatives, s’ha optat per la creació de grups estables i la reducció dels equips               

docents.  

Les hores de desdoblaments s’han suprimit, així com la majoria de matèries optatives. Les              

hores de docència s’han redistribuït seguint els criteris següents.  

● Reducció de ràtios a primer cicle mitjançant la creació d’un grup classe adicional a              

primer i a segon d’ESO.  

● Reducció de matèries optatives entre primer i tercer d’ESO, mantenint l’oferta de            

llengua francesa com a segona llengua estrangera.  

● Docència de la resta de matèries optatives i cultura i valors ètics per part d’un docent                

que ja formi part de l’equip docent del grup, preferentment el tutor o la tutora.  

● Reducció de matèries optatives a quart d’ESO, mitjançant la creació de dos            

itineraris:  

○ Itinerari científic: física i química, biologia, dibuix. 

○ Itinerari social: emprenedoria, economia, filosofia.  

● Compactar en un sol docent les matèries de llengua catalana i llengua castellana, a              

tots els cursos d’ESO.  

● Compactar altres matèries en un sol docent, sempre que sigui possible.  

● Supressió dels grups de desdoblament per treballar en el laboratori i el taller.  

● Entre primer i tercer curs d’ESO una part de les matèries s’oferiran amb caràcter              

quadrimestral, seguint els criteris següents:  

○ Matèries anuals: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera        

(anglès o francès), matemàtiques, educació física (excepte a primer d’ESO.  

○ La resta de matèries seran quadrimestrals.  

● Organització d’equips docents estables cada dos grups d’ESO, segons els          

agrupament següents:  

○ 1rA i 1rB, 1rC i 2nC, 2nA i 2nB, 3rA i 3rB, 4tA i 4tB. 

● Les matèries de francès i religió s’oferiran fora del grup estable.  

● El grup de 4t C d’ESO inclou l’alumat de Projecte Singular com a grup estable.  

 

El curs començarà amb un 100% de presencialitat a tots els nivells, tant d’ESO com de                

batxillerat.  
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Tots els docents hauran de mantenir actiu el curs Moodle de les seves matèries. Una part                

de la preparació del curs durant el mes de setembre s’haurà de dedicar a preparar els                

cursos Moodle de totes les matèries i ha comprovar que tot l’alumnat està entrat als cursos                

que li correspon. Les primeres sessions de classe del mes de setembre han d’incloure l’ús               

dels cursos mitjançant la plataforma Moodle, per tal de garantir que tot l’alumnat hi té accés                

de manera correcta i sap fer el seguiment del curs.  

La sessió d’avaluació inicial ha de servir per verificar que tot l’alumnat fa el seguiment               

correcte de les activitats a la plataforma Moodle de les diferents matèries.  

En cas de detectar-se mancances els docents tutors/es hauran de contactar amb la família i               

entrevistar-se amb l’alumnat per tal de trobar-hi solucions. El coordinador d’informàtica del            

centre podrà reforçar l’actuació dels docents tutors/es des del punt de vista tècnic.  
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3. Actuacions en cas de tancament parcial o total 

En cas d’haver de suspendre l’activitat lectiva en un determinat grup o nivell, la docència               

continuarà de manera telemàtica, a través de la plataforma Moodle del centre. Els docents              

disposaran de les hores de docència que tenen assignades en el seu horari per fer el                

seguiment de la docència virtual. Totes les activitats telemàtiques seran avaluables.  

En cas de docència telemàtica, els docents hauran de preparar activitats setmanals o             

quinzenals per a tot l’alumnat, i fer-ne el seguiment. El retorn als alumnes es farà a través                 

de les tasques de la plataforma Moodle o del correu de centre dels alumnes.  

En totes les comunicacions amb alumnes els i les docents hauran de fer servir el correu xtec                 

corporatiu .  

Els docents tutors/es hauran de fer seguiment, telefònic o per videoconferència, de l’alumnat             

i les seves famílies cada dues setmanes o, en cas que sigui necessari, cada setmana. En                

tot cas, en cas que hi hagi un tancament parcial o total els tutors/es hauran de contactar                 

amb les famílies una vegada com a mínim.  

El cap d’estudis activarà, en cas que hi hagi un tancament total o parcial, un full de càlcul                  

compartit en el drive del curs, a través del qual tots els docents hauran de fer balanç del                  

seguiment de les activitats per part dels alumnes.  

Cada setmana es farà una reunió d’equip docent telemàtic per fer valoració del seguiment              

de les tasques i en el qual els tutors i tutores transmetran les informacions rellevants de                

l’alumnat.  

Possibles situacions de confinament 

● Un alumne/a confinat 

○ Si la família informa la direcció del centre d’una situació de confinament, el             

director ho comunicarà per correu electrònic al coordinador/a de cicle i al            

tutor/a del grup.  

○ En cas d’haver-se realitzat una prova PRC el director del centre ho            

comunicarà a l’aplicació Traçacovid.  

○ El tutor/a del grup informarà l’alumne que ha de fer seguiment del curs             

telemàticament, a través de la plataforma Moodle. 

○ El coordinador/a de cicle informarà l’equip docent que ha de preveure el            

seguiment de l'alumnat confinat mitjançant activitats i/o videoconferències.  

○ Si l’alumne/a no pot seguir el curs per problemes de salut cal que la família               

ho comuniqui al tutor/a, qui informarà a direcció i a l’equip docent.  
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● Un grup confinat 

○ En cas que la gestora covid determini el confinament d’un grup sencer,            

s’activarà l’horari de videoconferències del grup.  

○ Els/les docents hauran de realitzar les sessions de videoconferència         

previstes, i dur a terme la totalitat de la seva jornada laboral en el centre.  

○ Les hores lectives dels docents afectades pel confinament d’un grup no es            

podran dedicar a hores de guàrdia o altres tasques que no siguin el             

seguiment dels alumnes confinats.  

Sistema híbrid a batxillerat 

En funció de l’evolució de la pandèmia s’estableix la possibilitat d’implantar un sistema             

híbrid a batxillerat, amb dos nivells de gradació.  

● Sistema híbrid moderat 

○ Es vol garantir entre un 80% i un 90% de presencialitat. 

○ Les setmanes en les quals no hi hagi cap dia festiu els grups de batxillerat               

realitzaran un dia de docència telemàtica. 

○ El dia de docència telemàtica serà diferent per primer i segon curs de             

batxillerat. 

○ El dia de docència telemàtica no coincidirà amb dilluns ni divendres. 

○ En cas de coincidir el dia de docència telemàtica amb activitats dins del             

programa "Mediterranis" subvencionat pel Fons Social Europeu, es faran les          

activitats del programa presencialment. 

○ En els dies de docència telemàtica s'aplicarà l'horari de videoconferències          

previst. 

○ No es faran exàmens en modalitat telemàtica. 

● Sistema hídrid intensiu 

○ Es vol garantir un mínim del 50% de presencialitat.  

○ La docència serà telemàtica en dies alterns.  

○ El dia de docència telemàtica serà diferent per primer i segon curs de             

batxillerat. 

○ Són d’aplicació les mateixes instruccions del sistema híbrid moderat relatives          

a les activitats del programa “Mediterranis”, l’horari de videoconferències i la           

realització d’exàmens.  
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Horari de videoconferències 

L’horatir de videoconferències s’aplicarà als grups confinats o en cas d’aplicar-se un dels             

sistemes hídrids de batxillerat.  

Els docents hauran de fer tota la seva jornada laboral presencialment a l’institut.  

Els docents disposaran de les aules dels grups classe per fer les videoconferències.  

En les hores en les quals no hi hagi prevista videoconferència caldrà que el/la docent hagi                

preparat activitats online a través de la plataforma Moodle de les matèries. En tot cas, el/la                

docent haurà d’estar a disposició de l’alumnat durant les hores lectives corresponents al seu              

horari laboral.  
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1rA ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20  català anglès   

9:20 soc/nat mates  mates castellà 

10:45 ed.fís/tecno    català 

11:45    castellà  

13:05 mús/vip anglès cive/reli  optativa 

14:05   tutoria   

1r B ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20  anglès castellà   

9:20 nat/soc castellà  català mates 

10:45     anglès 

11:45    mates  

13:05 vip/mús català cive/reli tec/ed. fís optativa 

14:05   tutoria   
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1rC ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20  mates    

9:20 mates castellà vip/tec  ed. fís.  

10:45      

11:45 català anglès música català  

13:05 anglès  cive/reli castellà optativa 

14:05   tutoria   

2nA ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20    anglès  

9:20 fiq/soc mates    

10:45  castellà català castellà ed. fís.  

11:45 cive/reli català    

13:05 mates anglès tutoria optativa tec/vip 

14:05      

2nB ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20    castellà  

9:20 soc/fiq català    

10:45 mates ed. fís.  mates anglès anglès 

11:45      

13:05 català castellà tutoria optativa vip/tec 

14:05  cive    
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2nC ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20  mates    

9:20 optativa anglès tec/vip fiq/soc català 

10:45  castellà    

11:45 cive   castellà  

13:05 ed. fís.  tutoria mates anglès 

14:05   català   

3rA ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20   català  mates 

9:20 mates socials  català castellà 

10:45  castellà anglès mús/bio anglès 

11:45   tutoria   

13:05 optativa tec/fiq  cive/reli ed. fís.  

14:05      

3rB ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20   mates  castellà 

9:20 ed. fís. castellà  anglès  

10:45  socials català  mates 

11:45 bio/mús.   tutoria   

13:05 optativa fiq/tec anglès cive/reli català 

14:05      
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4tA ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20      

9:20 castellà dibuix ed. fís.  mates anglès 

10:45  mates tutoria   

11:45 biologia  anglès   

13:05 física cive   socials 

14:05  castellà  català  

4tB ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20      

9:20 anglès filosofia anglès català castellà 

10:45 català socials tutoria   

11:45   castellà economia  

13:05 emprenedor.  mates ed. fís.   mates 

14:05      

4tC ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20      

9:20 castellà  mates biologia  

10:45 català  tutoria mates  

11:45      

13:05 física  anglès anglès  

14:05      
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1r BAT  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20      

9:20 català cmc tutoria química/  
h. cont. 

química/ 
economia 

10:45 mates/  
economia 

física/ llatí/ 
mates soc.  

ed. fís.  anglès castellà 

11:45      

13:05 teco/ bio 
llatí/ mates 
s. 

filosofia tecno/ bio 
lite. cat.  

mates/ 
economia 

física/ 
lite cat.  

14:05      

2n BAT  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:20      

9:20 anglès història tutoria anglès física/ 
llatí/ mates 
s. 

10:45 química/ dib 
h. art 

tecno/ bio 
h. art 

física/ 
geografia 

castellà química/ dib 
geografia 

11:45      

13:05 mates/ 
economia 

català mates/ 
economia 

física/ 
llatí/ mates 
s. 

filosofia 

14:05      



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  
Institut d’Ensenyament Secundari 
Anton Busquets i Punset 

4. Organització de l’alumnat 

Els i les alumnes queden organitzats en grups estables i heterogenis, amb ràtio reduïda a               

primer cicle d’ESO.  

La matèries de francès, religió i les matèries optatives de 1r d’ESO no s’oferiran en grup                

estable.  

Els alumnes de 4t d’ESO s’agruparan per itineraris de matèries optatives. Els grups de 4t               

d’ESO es definiran en funció d’aquests itineraris, sempre que sigui possible.  

 

 

L’alumnat nouvingut compatarà amb unes hores d’atenció individualitzada, dins del grup           

classe, per part d’un grup de docents de llengües. Aquesta tasca estarà coordinada per la               

docent amb perfil d’immersió i suport lingüístic.  

L’alumnat de necessitats educatives especials rebrà atenció individualitzada, dins del grup,           

per part dels docents d’atenció a la diversitat. Aquesta tasca estarà coordinada per la cap               

d’orientació.  
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Agrupaments d’alumnes 

1r d’ESO 
Tres grups classe amb ràtio reduïda. 
El grup de 1rA inclou la major part de l’alumnat de francès. 
L’alumnat de religió no serà grup estable.  

2n d’ESO 
Tres grups classe amb ràtio reduïda.  
El grup de 2nB inclou la major part de l’alumnat de francès.  
L’alumnat de religió no serà grup estable.  

3r d’ESO 
Dos grups classe.  
El grup de 3rB inclou la major part de l’alumnat de francès.  
L’alumnat de religió no serà grup estable.  

4t d’ESO 

Tres grups classe amb ràtio reduïda.  
El grup de 4tA correspon a l’itinerari de ciències (física i química, 
biologia i dibuix).  
El grup de 4tB correspon a l’itinerari de ciències socials 
(emprenedoria, economia i filosofia).  
El grup de 4tC correspon a l’alumnat de projecte singular.  
L’alumnat de religió no serà grup estable.  

Batxillerat 
Dos grups classe.  
Els alumnes de batxillerat faran les matèries de modalitat en grup no 
estable.  
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5. Organització dels espais 

Grups de 1r d’ESO 

3 grups amb ràtio reduïda a les aules 7, 8 i 9 de la primera planta. Accés per la porta                    

principal principal.  

(*) Orientadora de primer cicle, professorat d’aula d’acollida.  

 

Grups de 2n d’ESO 

3 grups amb ràtio reduïda a les aules 3, 4 i 5 de la primera planta. 

Accés per l’escala d’emergència de la primera planta.  

(*) Orientadora de primer cicle, professorat d’aula d’acollida, atenció altes capacitats.  

 

Grups de 3r d’ESO 

2 grups a les aules 10 i de dibuix.  

Accés per la porta del vestíbul de la sala polivalent, des del carrer.  

(*) Orientadora de 2n cicle, professorat d’aula d’acollida, atenció NEE, conversa anglès.  
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Grup Aula Superfície 
(m2) 

Nombre 
d’alumnes 

Docents Personal 
d’atenció 

educativa(*) Comunes Optatives 

1rA 7 50 13 6 3 2 

1rB 8 50 13 6 2 2 

1rC 9 50 11 7 2 2 

Grup Aula Superfície 
(m2) 

Nombre 
d’alumnes 

Docents Personal 
d’atenció 

educativa(*) Comunes Optatives 

2rA 3 51,45 14 6 2 2 

2rB 4 50 14 6 2 2 

2rC 5 50 12 5 0 2 

Grup Aula Superfície 
(m2) 

Nombre 
d’alumnes 

Docents Personal 
d’atenció 

educativa(*) Comunes Optatives 

3rA Aula 10 52,10 18 6 2 4 

3rB Dibuix 51,45 19 6 2 4 
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Grups de 4t d’ESO 

3 grups a les aules informàtica 1, música i 11. Accés per la porta del vestíbul de la sala                   

polivalent, des del carrer.  

(*) Orientadora de 2n cicle, conversa anglès.  

 

Grups de batxillerat 

2 grups. El grup de 1r de batxillerat ocuparà l’aula 1. El grup de 2n de batxillerat ocuparà                  

l’aula 2.  

Si és necessari per dur a terme desdoblamets addicionals de matèries de modalitat,             

s’ocuparan les aules de l’aulari exterior.  

Accés per la porta del vestíbul de la sala polivalent, des del pati.  

(*) Orientadora de 2n cicle.  

(**) Nombre màxim de docents que atenen cada alumne/a.  

 

Sales de professorat 

Cal mantenir el professorat en espais amplis i evitar la massificació. A tal fi s’habiliten tres                

sales de professorat:  

● Aula info 2: hi tindran el seu espai de treball 10 docents (professorat de ciències i                

orientació educativa).  

● Sala de professors 1: hi tindran el seu espai de treball 16 docents (professorat              

d’humanitats, expressió i llengües).  

● Aula 6: serà la sala de guàrdies i fotocòpies.  
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Grup Aula Superfície 
(m2) 

Nombre 
d’alumnes 

Docents Personal 
d’atenció 

educativa(*) Comunes Optatives 

4rA música 48,85 15 8 0 2 

4rB info 1 51,45 16 5 2 2 

4rC 11 39,13 12 5 0 2 

Grup Aula Superfície 
(m2) 

Nombre 
d’alumnes 

Docents Personal 
d’atenció 

educativa(*) Comunes Optatives(**) 

1r BAT 1 54,65 17 6 4 0 

2n BAT 2 52,50 19 5 4 0 
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Lavabos 

● Per tal d’evitar la massificació en les anades als lavabos, es permetrà anar al lavabo               

en hora de classe. Els docents permetran sortir als alumnes que ho demanin, d’un              

en un.  

● Els alumnes hauran de realitzar una desinfecció dels lavabos abans de cada ús             

mitjançant paper higiènic i solució hidroalcohòlica. 

● A les entrades als lavabos hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic pel rentat de              

mans.  

● Els lavabos quedaran repartits per grups:  

○ 1r d’ESO: planta baixa.  

○ 2n d’ESO: primera planta i gimnàs per hores de pati.  

○ 2n cicle i batxillerat: sala polivalent.  

○ El professorat i el personal d’administració i serveis utilitzarà els lavabos           

tancats amb clau de la planta baixa i del primer pis.  

Patis  

El pati estarà sectoritzat.  

● Es defineixen 11 espais de patis: 6 per a primer cicle i 5 per a segon cicle.  

● Els sectors seran rotatius, ocupant cada grup estable un espai diferent cada dia.  

● Els grups que tinguin assignat un espai esportiu podran disposar de material per la              

pràctica de l’esport.  

● A cada grup hi haurà un alumne/a responsable de recollir i retornar el material              

d’esport.  

● El conserge desinfectarà el material comú després de cada ús.  

● Em cas de pluja els alumnes romandran a la seva aula.  

 

En el pati es seguiran les normes següents.  

● És obligatori l’ús de mascareta, excepte el temps necessari per esmorzar i en cas              

que s’estigui fent esport d’intesitat.  

● Els alumnes es mantindran amb el seu grup estable i a una distància mínima d’un               

metre i mig amb els altres grups estables.  

● Es podrà fer servir la font per emplenar les ampolles d’aigua, però no per beure               

directament. 
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6. Organització dels professionals 

El professorat s’organitzarà en equips docents de dos grups, de la manera següent:  

● Equip docent de 1rA i 1rB d’ESO.  

● Equip docent de 2nA i 2nB d’ESO.  

● Equip docent de 1rC i 2nC d’ESO.  

● Equip docent de 3rA i 3rB d’ESO.  

● Equip docent de 4tA i 4tB d’ESO.  

● Equip docent de 4tC i Projecte Singular.  

● Equip docent de Batxillerat.  

Els equips docents estaran coordinats per un coordinador/a de cicle.  

● Coordinació1: coordinació dels equips docents de 1rA, 1rB i de 2nA, 2nB d’ESO.  

● Coordinació2: coordinació dels equips docents de 3rA, 3rB i 4tA, 4tB d’ESO.  

● Coordinació3: coordinació dels equips docents de 1rC, 2nC i 4tC i Projecte singular.  

● Coordinació4: coordinació dels equips docents de batxillerat.  

Correspondrà als equips docents fer el seguiment acadèmic dels grups. En cas de             

tancament parcial els docents de l’equip hauran de coordinar-se per garantir el seguiment             

de les activitats acadèmiques.  

Al llarg de cada trimestre es realitzaran, com a mínim, dues sessions de treball dels equips                

docents. Aquestes reunions seran telemàtiques a través de la plataforma Meet de Google.  

 

En cas de tancament parcial o total del centre, les reunions d’equip docent seran, com a                

mínim, quinzenals.  

Els professionals externs que hagin de fer actuacions puntuals amb alumnat podran fer-ho             

en un espai habilitat a tal fi (sala de reunions), mantenint les normes de distància i ús de                  

mascareta.  
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7. Horaris i gestió d’entrades i sortides 

Normes generals 

● La música sonarà 5 minuts abans de les entrades i sortides.  

● Per entrar, els alumnes poden fer-ho durant els 5 minuts, amb distància i mascareta.  

● Per sortir, el primer grup ha de sortir quan comença a sonar la música.  

1r d’ESO 

● Entrada i sortida per la porta principal i l’escala 1.  

● Entrada esglaonada amb mascareta fins l’aula.  

● Sortides: els docents han de vigilar que es facin en ordre (quan ha sortit tot 1rA surt                 

el 1rB,...). Les sortides començaran per 1rA quan comenci a sonar la música.  

 

 
 

2n d’ESO 

● Entrada i sortida per l’escala d’emergències del primer pis.  

● Entrada esglaonada amb mascareta fins l’aula.  

● Sortides: els docents han de vigilar que es facin en ordre (quan ha sortit tot 2nA surt                 

el 2nB,...). Les sortides començaran per 2nA quan comenci a sonar la música.  
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3r d’ESO i 4tC 

● Entrada i sortida per la porta principal i l’escala 1.  

● Entrada esglaonada amb mascareta fins l’aula.  

● Sortides: els docents han de vigilar que es facin en ordre. Sortiran primer els grups               

de 1r d’ESO, seguidament els de 3r i finalment el 4t C.  

 

 

 

4tA i 4tB 

● Entrada i sortida, a primera i darrera hores, per la porta del carrer al vestíbul de la                 

sala polivalent.  

● Entrada i sortida al pati per la porta del vestíbul de la sala polivalent al pati.  

● Sortides: els docents han de vigilar que els alumnes s’esperin que hagin passat els              

alumnes de 3r. Seguidament surt 4tA i després 4tB.  
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Batxillerat  

● Entrada i sortida, a primera i darrera hores, per la porta del pati al vestíbul de la sala                  

polivalent (passadís del tenis taula).  

● Entrada i sortida al pati per la porta del vestíbul de la sala polivalent al carrer.  

● Sortides: els docents han de vigilar que els alumnes s’esperin que hagin passat els              

alumnes de 4t. Seguidament surt 1r de batxillerat i després 2n de batxillerat.  
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8. Informació a les famílies 

A inici de curs es realitzaran reunions telemàtiques d’informació a les famílies, segons el              

calendari següent.  

● 1r d’ESO: dimarts 8 de setembre a les 18.00 hores.  

● 2n d’ESO. dimarts 8 de setembre a les 19.00 hores.  

● 3r d’ESO: dimecres 9 de setembre a les 18.00 hores.  

● 4t d’ESO: dimecres 9 de setembre a les 19.00 hores.  

● 1r de Batxillerat: dilluns 7 de setembre a les 18.00 hores.  

● 2n de Batxillerat: dilluns 7 de setembre a les 19.00 hores.  

En aquestes reunions s’informarà a les famílies sobre el sistema de funcionament i gestió              

del curs. Més endavant els docents tutors/es tindran reunions de seguiment amb cada grup              

classe, sempre telemàtiques.  

Tota la informació sobre el funcionament del centre i possibles tancaments parcials o totals              

s’informarà a les famílies mitjançant el correu electrònic, i es difondrà a través de la web i                 

del canal Instagram del centre.  

L’alumnat tindrà un correu electrònic corporatiu, a través del qual es faran arribar totes les               

informacions sobre el seguiment del curs.  

En cas de tancament parcial o total del centre els docents tutors/es faran seguiment              

telefònic de totes les famílies del grup, amb una periodicitat mínima quinzenal.  

L’equip directiu informarà directament l’Ampa de totes les novetats respecte a possibles            

tancaments parcials o totals del centre i sobre l’organització del centre.  

Les reunions amb les famílies, així com les reunions del consell escolar del centre i les                

reunions de coordinació amb l’ampa, es realitzaran de forma telemàtica a través de la              

plataforma meet de google.  

Les reunions d’informació individual entre els docents tutors i les famílies es podran fer per               

trucada de telèfon. Tot i això, les famílies podran demanar cita prèvia per parlar              

presencialment amb els docents tutors/es.  
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9. Pla d’actuació en cas de detectar-se un possible cas de COVID-19 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director. El                 

director del centre mantindrà en tot moment una actitud de respecte a la confidencialitat de               

les dades mèdiques de les persones.  

El contacte amb el CAP de Sant Hilari - Arbúcies el farà el director del centre a través de la                    

gestora covid del CAP, Júlia Rotllant.  

No han d’assistir al centre l’alumnat, els docents i altres professionals que tinguin             

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en             

aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver             

tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

En cas que un docent presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 haurà de marxar              

del centre i anar al metge. El/la docent haurà d’informar al director del centre sobre el                

diagnòstic i les recomanacions que hagi rebut.  

En cas que un alumne/a presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 es procedirà             

seguint els passos següents:  

● El menor quedarà confinat en el despatx de tutories.  

● El menor i el docent amb qui ha estat en contacte es posaran una mascareta               

quirúrgica.  

● Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar al menor.  

● En cas de presentar símptomes de gravetat el membre de guàrdia de l’equip directiu              

contactarà amb el 061.  

● El director informarà a la inspecció educativa, als Serveis Territorials d’Educació, a la             

regidoria d’Educació de Sant Hilari i a l’àrea de salut de Sant Hilari - Arbúcies.  

● La família del menor haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la                

situació i fer les actuacions necessàries.  

● Si es decideix realitzar una PCR al menor, aquest i la família amb qui conviu hauran                

d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.  

● Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels           

contactes estrets.  

● El director del centre mantindrà actualitzat un registre de casos possibles i            

confirmats entre l'alumnat i els treballadors del centre. La informació del registre            

haurà de rebre el tractament d’informació confidencial.  
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En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat             

presencial del centre serà el resultat de la valoració per part de l’autoritat sanitària.  

10.Ventilació, neteja i gestió de residus 

La secretària del centre supervisarà la neteja i desinfecció de les instal·lacions, a través de               

la contractació realitzada amb l’empresa responsable.  

Així mateix, la secretària del centre haurà de garantir el subministrament en el centre de               

solució hidroalcohòlica per al rentat de mans, tovalloletes d’un sol ús, mascaretes i bosses              

d'escombraries petites.  

Ventilació.  

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.               

Les aules i despatxos es ventilaran i desinfectaran cada dia a la tarda, motiu pel qual no es                  

ventilaran a primera hora del matí.  

Així mateix, tots els espais del centre es ventilaran durant el temps d’esbarjo de 10.20 a                

10.45 hores i de 12.45 a 13.05 hores.  

En acabar la jornada lectiva totes les finestres quedaran obertes durant uns 10 minuts.  

Neteja i desinfecció.  

Totes les instal·lacions del centre s’hauran de desinfectar diàriament, a partir de les 15.05              

hores, per part de l’empresa de neteja.  

Les portes es mantindran sempre obertes, evitant el contacte amb les manetes de les              

portes. Si fos necessari tancar les portes es faria amb guants.  

Cada cop que un alumne/a utilitzi els lavabos aquestes s’hauran de desinfectar.  

Les aules del mòdul s’utilitzaran com a espais per a grups no estables. Cada cop que un                 

grup d’alumnes utilitzi aquests espais n’haurà de desinfectar les taules i cadires utilitzades,             

tant en començar com en acabar l’activitat.  

Gestió de residus.  

Els mocadors i tovalloletes d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la higiene                  

respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses. En acabar la jornada les treballadores             

de l’empresa de neteja hauran de tancar les bosses i llençar-les al contenidor de rebuig.  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una                

bossa tot el material utilitzat a l’espai de confinament del centre (despatx de tutories) i               

introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de               

residus del contenidor de rebuig.  
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