
  ORGANITZACIÓ BATXILLERAT – COVID 19 

 

Arran de les restriccions en l’àmbit de l’educació per contenir la pandèmia de la Covid-19 a 

Catalunya (30 d’octubre de 2020), l’Institut Sant Ramon de Cardona durà a terme un seguit de 

noves mesures organitzatives. Aquestes noves mesures organitzatives només afectaran els cursos 

de 1r i 2n de batxillerat del centre i s’allargaran, de moment, fins el 4 de desembre de 2020, quan 

finalitza el primer trimestre. 

Les actuacions estan supeditades a les instruccions que es vagin publicant i actualitzant des del 

Departament d’Educació. Així doncs, es poden produir modificacions en funció de l’evolució de la 

pandèmia. 

 Aquestes noves mesures organitzatives es concreten en: 

1. L’alternança per dies de les classes presencials de 1r i 2n de batxillerat, per tal de reduir la 

presencialitat d’alumnes al centre en els estudis postobligatoris, tal com se’ns mana des del 

Departament d’Educació. Això implica, també, la disminució de la mobilitat de l’alumnat en 

els desplaçaments. 

 

2. L’horari que seguiran els alumnes  serà el següent: 

NOVEMBRE 

  Dimecres 4 
2n Bat 

Dijous 5 
1r Bat 

Divendres 6 
2n Bat 

Dilluns 9 
1r Bat 

Dimarts 10 
2n Bat 

Dimecres 11 
1r Bat 

Dijous 12 
2n Bat 

Divendres 13 
1r Bat 

Dilluns 16 
2n Bat 

Dimarts 17 
1r Bat 

Dimecres 18 
2n Bat 

Dijous 19 
1r Bat 

Divendres 20 
2n Bat 

Dilluns 23 
1r Bat 

Dimarts 24 
2n Bat 

Dimecres 25 
1r Bat 

Dijous 26 
2n Bat 

Divendres 27 
1r Bat 

Dilluns 30 
2n Bat 

    

DESEMBRE 

 
Dimarts 1 

1r Bat 
Dimecres 2 

2n Bat 
Dijous 3 
1r Bat 

Divendres 4 
2n Bat 

 

3. Aquest model s’allargarà, de moment, fins el dia 4 de desembre, quan s’acaba el primer 

trimestre.  

 

4. Els dies de la setmana que l’alumnat no ha de venir al centre farà les tasques i treballs, així 

com les classes telemàtiques que es considerin oportunes, encarregades pels docents. 

 

5. Durant els dies de la setmana que l’alumne no assisteixi presencialment al centre, es 

recomanable que no surtin de casa durant l’horari lectiu. Cal evitar que, durant l’hora de 

l’esbarjo, vagin a veure seus companys d’altres cursos que aquell dia els toqui ser al centre.   
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6. Els exàmens i les proves diverses es faran totes presencialment, i seguint els criteris 

d’avaluació establerts. 

 

7. Aquest model organitzatiu no suposa l’incompliment del pla d’obertura del centre. Se 

seguirà mantenint la normativa establerta de principi de curs. 

 

8. El nou model híbrid que afecta a 1r i 2n de batxillerat es començarà a posar en pràctica el 

dimecres 4 de nombre. 

 

9. Totes les classes de l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO) continuen sent 100% 

presencials.  

 

10. Es vetllarà, en tot moment, per tal que l’alumnat adquireixi els continguts curriculars de 

l’etapa educativa que cursen. D’aquesta manera, els tutors i docents responsables de cada 

matèria faran el seguiment acadèmic necessari dels alumnes, tal com es fa presencialment. 


