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  PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU PER AL CURS 2021 - 2022 

1. Organització dels grups estables 

2·1 Aspectes generals 

 

Determinació de grups Tipologia 

L’institut tindrà un total de sis 
grups estables. Comptem amb 
1 grup per a cada nivell: 1r, 2n, 
3r i 4t d’ESO; 1r i 2n de 
Batxillerat. 
Els criteris de configuració 
venen marcats pel 
Departament d’Educació. 

El centre tindrà 150 alumnes.  Disposem de 19 espais aptes per 
impartir-hi classe: 13 aules ordinàries, 3 tallers/laboratoris, 1 aula 
d’informàtica i 1 gimnàs cobert. 
La plantilla del centre és de 13 docents en jornada completa, 3 
docents en 2/3 de jornada i 4 docents en 1/2 jornada.  
Els alumnes del centre són majoritàriament d’un nivell 
socioeconòmic mitjà. Tenim un 5,2% de famílies amb un nivell 
socioeconòmic baix. Al centre hi ha 3 alumnes nouvinguts de 
segon any. No acostumem a tenir matrícula oberta. 

Heterogeneïtat 

Els grups de l’institut són heterogenis. No hi ha segregació per 
rendiment o resultats acadèmics. Tan sols impulsem una matèria 
compartida amb alumnes de 2n d’ESO i 3r d’ESO que treballa 
l’excel·lència acadèmica en l’àmbit cientificotecnològic i 
matemàtic. Així mateix fem un desdoblament a 3r d’ESO de català 
per a aquells alumnes que tenen mancances importants en l’ús i 
l’aprenentatge de la llengua catalana. 

Criteris d’inclusió 

Com a mesures universals per a la inclusió de tot l’alumnat d’ESO 
duem a terme un projecte tutorial, organitzat amb una franja d’1 
hora, per a l’acompanyament emocional i orientació de l’alumnat.  
Organització dels grups d’ESO amb un tutor de grup i un cotutor 
per a un major acompanyament, i més individualitzat, dels 
nostres alumnes. Així com per detectar possibles problemes amb 
l’ús de les eines digitals. 
Per a la millora acadèmica i potenciant els aprenentatges 
competencials, es faran desdoblaments de grups estables, en 
determinades matèries: 

- Biologia, física i química i tecnologia, dutes a terme per 
docents que ja siguin del grup. 

- Anglès i matemàtiques, dutes a terme per docents que ja 
siguin del grup. 

- Català, a 3r d’ESO, “grup petit” de reforç per assolir les 
competències.  

Com a mesures addicionals, i de manera puntual, durem a terme 
una aula d’acollida interna (amb professors de la plantilla) i el 
projecte de diversificació curricular. 
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 2·2 Organització dels grups estables 

CURS 
NOMBRE 
ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 

ESPAI 
GENERAL 

GRUP 
ESTABLE 

1r ESO 24 10 
3 OPT 

1 
2 RelAlt 

2n ESO 25 9 
2 OPT 

2 
2 Rel/Alt 

3r ESO 25  9 
2 OPT 

3 
2 Rel/Alt 

4t ESO 26 8 3 

1 Di 

4 1 FiQ 

2 Rel/Alt 

1r BAT 23 6 7 

1 Fí 

14 

1 Bio 

1 Química 

1 Tec 

1 Psi 

1 Lite Uni 

1 Mat 

2n BAT 27 5 6 

1 Mat 

12 

1 Mat CCSS/Fí 

1 Tec 

1 Bio 

1 Química 

1 Llatí 

 

 2·3 Subgrups de grups estables 

ACTIVITAT GRUPS 
ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN 

NÚMERO 
D’ALUMNES 

DOCENT SESSIONS 
SETMANALS 

OBSERVACI-ONS 

Aula 
d’acollida-1 

2n ESO 
3r ESO 

2 1 5 
Les dues alumnes són 
germanes. 
 

Aula 
d’acollida-2 

1r ESO 
2n ESO 
4t ESO 

3 2 7 

Dues alumnes són 
germanes. 
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Optativa 
excel·lència 

2n ESO 
3r ESO 

7 1 2 

Els alumnes que 
assisteixin en aquest 
grup complirant 
estrictament amb 
totes les mesures de 
seguretat: gel, 
mascareta, ventilació i 
distància. 

 

2. Criteris organitzatius dels recursos per a l’alumnat amb necessitat específica de suport 

educatiu 

L’alumnat que té mancances puntuals en alguna assignatura se l’atén a partir de diferents 

metodologies i pautes d’avaluació dins de l’aula i en cada matèria/docent. S’especifica en la 

programació del docent. 

Es durà a terme un programa intensiu de millora a 3r d’ESO per a 7 alumnes específic per a la 

matèria de Llengua Catalana i Literatura. 

Farem atenció a l’alumnat nouvingut de segon any. Ens centrarem en les mesures de suport 

lingüístic, tant català com castellà. 

Farem atenció a l’alumnat nouvingut no-escolaritzat de tercer any. Ens centrarem en els 

aprenentatges següents: lectura, escriptura en llengua catalana, i competència matemàtica i digital. 

S’executarà el programa de diversificació curricular a 4t d’ESO: hi haurà un seguiment intern i 

individualitzat (propostes internes) i un seguiment en les pràctiques (propostes externes). Se’n 

beneficiarà 1 alumne. 

3. Organització de les entrades i les sortides 

En el nostre centre tenim 2 accessos d’entrada i de sortida: porta principal i porta del pati. S’obrirà 

la porta metàl·lica del pati a les 7:45. Els alumnes podran començar a entrar al centre, de manera 

esglaonada, a partir de les 7:50 i adreçar-se a la seva aula. Entraran per la porta de la pista que 

dona al vestíbul principal. Un membre de l’equip directiu vigilarà els passadissos d’ESO per tal que 

no hi hagi conflictes pels corredors.  

Des del mateix moment que els alumnes dels diferents cursos entrin a les instal·lacions de l’institut, 

hauran de dur la mascareta posada. No se la trauran durant tota la jornada. És responsabilitat de 

l’alumnat evitar formar grups de diferents bombolles a la placeta de davant de l’institut.  

Pel que fa a les sortides del centre, els alumnes baixaran sols, respectant els seu grup estable i 

sense apilotaments. El professor que estigui amb l’alumnat i el personal del PAS seran els 

encarregats de vetllar que la sortida a l’exterior sigui feta de manera ordenada.   
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Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, l’alumnat, els docents i el 

personal subaltern hauran de portar la mascareta en tots els desplaçaments pel centre encara que 

es pugui mantenir la distància de seguretat. 

En totes les entrades i sortides, tant del centre com de les diferents aules, l’alumnat i el professorat 

hauran de desinfectar-se les mana amb gel hidroalcohòlic. 

4. Organització de l’esbarjo 

L’esbarjo estarà dividit en dues franges de 20 minuts cadascun: de 10:20 a 10:40 i de 12:30 a 12:50, 

per a tot l’alumnat del centre igual.  

Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat sortiran i entraran de l’exterior per la porta principal del 

vestíbul. Baixaran i pujaran sols, però anant alerta de no barrejar-se amb altres grups estables. 

Durant l’esbarjo, els alumnes d’ESO dels diferents grups estables mantindran un espai propi fix 

mentre estiguin esmorzant i, per tant, s’hagin de treure la mascareta. Un cop hagin esmorzat, 

hauran de posar-se sempre la mascareta i podran interactuar amb altres alumnes de grups estables 

diferents.  

La sortida al pati serà esglaonada entre grup i grup. A l’ESO, el professor de l’aula els acompanyarà 

a baix. Així mateix, l’entrada a classe, després dels 20 minuts d’esbarjo, també serà esglaonada. El 

responsable de les entrades seran els professors que tinguin classe a l’hora següent.  

Si un dia plou, els alumnes d’ESO faran l’hora d’esbarjo al gimnàs, al vestíbul del primer pis, al 

vestíbul principal i a sota el porxo del pati. Hauran d’estar-se amb el seu grup estable i amb la 

mascareta posada. Faran la vigilància dels grups els professors de guàrdia, professors de suport que 

vulguin ajudar i els membres de l’equip directiu. Pel que fa els alumnes de Batxillerat, podran sortir 

a l’exterior (seguint les mesures explicitades anteriorment) o romandre a la seva pròpia aula. 

Aquells alumnes que vulguin fer ús de la biblioteca durant l’hora d’esbarjo, amb una ocupació del 

50% de l’espai, hauran d’esmorzar a l’exterior amb el seu grup estable i, un cop hagin esmorzat, 

demanar al professor de guàrdia de pujar a la biblioteca. Hauran de posar-se gel hidroalcohòlic 

abans d’entrar-hi, la mascareta i respectar la distància de seguretat d’1,5 metres. 

5. Ús dels lavabos i vestuaris 

Els alumnes, tant d’ESO com de Batxillerat, podran utilitzar els lavabos a les hores d’esbarjo. El 

professor de guàrdia de pati serà qui donarà permís a un alumne (o dos alumnes, si són del mateix 

grup estable) per pujar al lavabo i tornar a baixar. És responsabilitat de l’alumne rentar-se bé les 

mans quan hagi acabat. 

Quan els alumnes facin Educació Física podran utilitzar els vestidors i els lavabos interiors, però no 

podran fer ús de les dutxes. Només serà permès el canvi de roba. 
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6. Relació amb la comunitat educativa 

Consell Escolar 

Preveiem fer 6 sessions de Consell Escolar: 
- 7 de setembre: lectura i aprovació del Pla d’Organització del Centre, 

NOFC i dates especials 
- 27 d’octubre: objectius del curs i aprovació de sortides 
- 21 de desembre: eleccions de Consell Escolar 
- 26 de gener: aprovació de pressupost i nou pressupost 2022 
- 6 d’abril: Presentació PEC. Valoracions i propostes 
- 22 de juny: Valoració del curs i propostes de millora 

Totes les sessions de Consell Escolar tindran format telemàtic fins que Salut i 
Educació determinin noves mesures. 

Famílies 

Presentació del pla 
El dimecres 8 de setembre de 2021, un cop validat pel Consell Escolar, el Pla 
d’Organització del Centre es penjarà a la pàgina web. Així mateix s’enviarà un 
correu explicatiu a les famílies amb la informació essencial i se’ls adjuntarà el 
document.  

Reunió d’inici de curs 
La reunió d’inici de curs prevista per al 3 de novembre i, fins a nova ordre, serà 
telemàtica. Constarà del format següent: hi haurà una presentació general de 
l’equip directiu que exposarà les línies bàsiques del PEC i, a continuació, les 
famílies faran una reunió telemàtica amb els tutors i cotutors dels seus fills. 

Reunions individuals de seguiment 
- Els tutors es comunicaran amb les famílies, sempre que sigui oportú, a 

través d’una trucada telefònica o del correu electrònic.   
- Les 2 reunions (després de la preavaluació i final) serà, preferentment, 

una videoconferència, fins que les mesures previstes pel Procicat siguin 
flexibilitzades. Si una família sol·licita, com a cas extraordinari, fer una 
reunió presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. 

Procediments de comunicació amb les famílies 
- L’Equip Directiu informarà les famílies, per norma general, a través de 

l’aplicació informàtica DUMA i/o correu electrònic. 
- S’entregarà a les famílies un organigrama amb els telèfons, les adreces 

electròniques i les persones de referència que atendran les famílies. 

 

7. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

L’empresa de neteja L’Avinet contractada per l’institut Sant Ramon cada dia, de dilluns a divendres, 
de 6:00 a 11:00 del matí farà la neteja de totes les aules utilitzades pels grups estables, aules 
utilitzades en un dia concret segons el calendari setmanal, lavabos, sala de professors, direcció i 
consergeria. 
Els docents seran els encarregats de netejar espais comuns d’ús particular del professorat i/o 
objectes que utilitzin. 
S’utilitzaran desinfectants apropiats i amb mesura, i paper de cuina d’un sol ús. 
No es faran servir les dutxes dels vestidors. 
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La ventilació dels espais de pas (vestíbuls i passadissos) es farà durant els 15 minuts abans d’entrar 
al centre i els 20 minuts de l’hora del pati. La de les aules i dels espais de treball dels professors: 15 
minuts abans d’entrar al centre, els 20 minuts de l’hora del pati i 10 minuts entre classe i classe 
(abans del canvi de matèria). 
Mentre no arribi el fred, el centre mantindrà totes les finestres obertes. 
 

 

8. Activitats complementàries 

Sortides 

El centre, per al curs 2021-2022, ha planificat sortides per a tots els cursos. Les 
sortides fors de Cardona, majoritàriament, són sense pernoctació: esquiada, BCN, 
Port Aventura..., i una sortida amb pernoctació: 

- EdA Canigó_Argelers (1, 2 i 3 de desembre): 1r i 2n de Batxillerat 
- EdA Canigó_Treball de síntesi (15, 16 i 17 de juny): 1r, 2n i 3r d’ESO 
- Estada a Anglaterra (15, 16, 17 i 18 de juny): 4t d’ESO 

Es podran fer sortides, i altres activitats exteriors, pel poble de Cardona o l’entorn, 
tenint en compte les mesures de seguretat. 
Totes les sortides proposades estan lligades a l’evolució de la pandèmia. I en totes es 
respectaran les mesures de seguretat i prevenció de la Covid-19. 

Tallers 
Xerrades 

Les xerrades o tallers, amb personal extern, que es facin al centre hauran de complir 
les següents mesures de seguretat: 

- Activitat realitzada en un grup estable o en dos grups estables a l’exterior o 
en una sala ventilada i respectant la distància mínima d’1,5 metres de 
seguretat. 

- El formador extern haurà de portar mascareta per fer la conferència o 
activitat. 

Jornades 

Jornades del centre 
Les jornades anuals de centre que impliquen barreja de grups estables: jornada de 
Nadal i jornada de Sant Jordi mantindran el format del curs passat: no es podran 
barrejar grups estables ni ocupar un altre espai que no sigui el propi del grup. Així 
mateix queden anul·lats els esmorzars comunitaris d’aquestes jornades. 
El canvi de format d’aquestes jornades està lligat a l’evolució de la pandèmia. 

 

9. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació 

REUNIÓ RESPONSABLE PARTICIPANTS TIPUS ESPAI/TEMPS 

Direcció Directora 4 Presencial Sala de 
reunions/setmanal 

Caps d’àmbit Directora 4 Presencial Sala de 
reunions/setmanal 

Reunió d’àmbit Cap d’àmbit 7 – 7 – 5 Presencial Aules ordinàries/ 
quinzenal 

Reunió de tutors Coordinadora 
PAT 

6 Presencial Biblioteca/setmanal 
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Comissió de 
convivència 

Cap d’estudis 3 Presencial Sala de reunions/ 
setmanal 

Consell de 
delegats 

Directora 6 + 6 Presencial Biblioteca/trimestral 

Equips docents Tutor de grup  

1 ESO 8 

2 ESO 9 

3 ESO 7 

4 ESO 8 

1 BAT 10 

2 BAT 7 
 

 

Presencial Aules ordinàries/ 
quinzenal 

Claustre Directora 20 Presencial Sala d’actes - Aula 
ordinària (mesures) 

Formació Cristina Ramírez 
Extern 

20 Presencial / 
Telemàtic 

Aules ordinàries 
(mesures) / Pati 

 

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

Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la Covid-19 
 
Qualsevol alumne/a que mostri alguns dels símptomes compatibles amb la Covid-19: febre, tos 
seca, sensació de falta d’aire, malestar general, dolor generalitzat als ossos i a la musculatura, 
nàusees i vòmits, i diarrea no pot venir al centre.  
Si un alumne comença a mostrar símptomes compatibles amb la Covid-19 mentre és al centre, 
caldrà seguir el protocol d’actuació compartit amb tota la comunitat educativa. 
 
ESPAI HABILITAT PER A 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA RESPONSABLE 
REUBICAR L’ALUMNE/A  

CUSTÒDIA DE 
L’ALUMNE/A 

PERSONA RESPONSABLE 
DE TRUCAR A LA FAMÍLIA 

Despatx rosa. Es farà 
asseure l’alumne/a i es 
mantindran les portes 
obertes. 

Docent que té a l’aula 
en el moment de la 
detecció, conserge, 
membre del PAS o 
membre de l’equip 
directiu. 

Conserge. Vetllarà, 
mantenint la distància 
de seguretat i amb 
mascareta, perquè 
estigui bé. 

Conserge. 

Seguiment de casos i actuació 
 

- Els familiars seran els responsables de comunicar al centre, a través d’una trucada 
telefònica o un correu electrònic a direccio@inssantramon.cat, si han fet una prova PCR a 
un alumne i quin ha estat el resultat de la prova, tant si és positiu com negatiu. 

- Si un alumne és positiu per Covid-19 es procedirà a seguir les indicacions del Servei 
d’Epidemiologia i del personal del CAP, així com el referent Covid. 

- El centre en tot moment seguirà les indicacions establertes per Salut. 
- Si cal tancar un grup de convivència estable es durà a terme el “Pla de contingència” 

desglossat a l’apartat 12 d’aquest document. 

mailto:direccio@inssantramon.cat
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11. Seguiment del pla 

RESPONSABLES INDICADORS PROPOSTES DE 
MILLORA 

Els quatre membres de 
l’equip directiu seran els 
responsables de: 

- Explicar el pla als 
docents, a l’alumnat 
i a la resta de la 
comunitat 
educativa. 

- Elaborar protocols i 
normativa. 

- Fer un seguiment 
quan sigui necessari 
de les incidències 
quotidianes del pla. 
 

- Índex de compliment d’un 85% 
del seguiment de l’alumnat en les 
tasques acadèmiques. 

- Índex de compliment d’un 85% 
de l’acompanyament i el suport 
emocional de l’alumnat. 

- Índex de compliment del 85% del 
protocol d’entrades i sortides, i 
d’esbarjo. 

- Grau de coneixement d’un 9 del 
Pla per part de les famílies i els 
alumnes. 

- Índex de compliment d’un 90% 
del protocol de neteja, ventilació 
i desinfecció. 

- Índex de compliment d’un 100% 
en el protocol de detecció i 
seguiment d’un alumne amb 
símptomes de Covid-19. 

- Grau de satisfacció de tota la 
comunitat educativa d’un 9 en la 
planificació del pla de treball en 
situació de confinament. 

Després de Setmana 
Santa els docents, a 
través de les reunions 
d’àmbit, i els membres 
de l’AMPA/CE i el PAS, a 
partir d’un qüestionari 
Google, faran una 
valoració dels indicadors. 
L’equip directiu 
analitzarà la diagnosi i 
durà a terme les 
propostes de millora que 
consideri necessàries. 

 

12. Concrecions per a l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 

En el supòsit que es confini un alumne, un grup estable o tot el centre per causa de casos positius 

de Covid-19 es duran a terme les següents actuacions:  

 

PLA DE CONTINGÈNCIA: CONFINAMENT 2021-2022 

CONFINAMENT DEL CENTRE - GCE 

1. Ordre del Departament d’Educació 

Passos a seguir Responsables 

- Explicació a l’aula de la nova situació de confinament Tutor de grup / cap 
d’estudis 

- Recollida de material individual: portàtil, llibres, llibretes, estoigs... Alumnat / docent de 
l’aula 
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- Entrega de targetes de connectivitat més aparells (si és el cas) Secretari 

- Informació a les famílies a través del DUMA i d’un correu electrònic Direcció 

2. Mètode de treball: confinament del centre o d’un grup estable 

Alumnes Docent 

ESO BAT 

Horari setmanal de tres hores 
lectives telemàtiques diàries: 
segons horari de curs 

Horari setmanal de tres hores 
lectives telemàtiques diàries: 
segons horari de curs. 
Se seguiria el mateix model en 
cas d’aprenentatge híbrid. 

- Professors de les 
diferents matèries. 

- Sessions telemàtiques 
segons calendari de 
confinament. 

- Responsable de convocar 
el seu alumnat. 

- Control d’absència. 
Enviament de l’absència 
pel DUMA. 

Treball individual de 2 hores  
després/enmig de les sessions 
telemàtiques. 

Treball individual de 3:00 – 
4:00 després/enmig de les 
sessions telemàtiques. 

Hora de tutoria setmanal. 
Cohesió de grup i 
acompanyament emocional. 

Hora de tutoria setmanal. 
Cohesió de grup i 
acompanyament emocional. 

NEE + AA 

A l’horari setmanal de les tres hores lectives telemàtiques 
diàries s’hi combinaran les hores específiques d’atenció 
individual segons horari del docent. 

- Professors d’atenció a la 
diversitat. 

- Orientador pedagògic. 

3. Avaluació 

- Valoració del treball diari i la connexió a les sessions telemàtiques 
- Correcció i retorn de tasques 
- Proves en línia 
- Cal informar l’alumnat si hi ha un canvi de criteris d’avaluació 

4. Recursos didàctics 

- Llicència digital: ESO 
- Dossiers 
- Classroom 
- Moodle 
- Drive 
- Correu electrònic del centre 

5. Seguiment acadèmic i acompanyament emocional: alumnat 

Seguiment 
tasques 
acadèmiques 

Periodicitat Responsable  Mitjà 

Quan el docent ho 
consideri oportú 

Docent de cada matèria 
OP (NEE + AA) 

Correu electrònic 
 

Reunió 
individual 

Bimensual  Tutor individual Videoconferència 

6. Comunicació amb les famílies 

Seguiment 
tasques 
acadèmiques 

Periodicitat Responsable Mitjà 

Cada dues setmanes Tutor individual Correu electrònic o 
trucada 

Informes 
generals 

Reunió trimestral Tutor individual Videoconferència o 
trucada 
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CONFINAMENT D’UN ALUMNE – GRUP PETIT D’ALUMNES D’UN MATEIX GCE (per Covid) 

Mètode de treball Responsable Comunicació 

- Activitats coherents que pugui 
realitzar de manera autònoma. 

- Tasques per matèria setmanals. 
- Treball individual amb retorn. 
- Es valorarà la feina feta i la 

qualitat de les tasques. 
 

Confinament d’1 alumne: 
L’entrega de tasques l’ha 
de fer el professor de cada 
matèria un cop per 
setmana. 
 

Classroom 
Moodle 
Correu electrònic 

Confinament d’un grup 
d’alumnes no vacunats: 
L’entrega de tasques l’ha 
de fer el professor de cada 
matèria un cop per 
setmana a partir d’una 
graella compartida. Des de 
direcció s’enviarà la 
graella de tasques als 
alumnes afectats. 
El tutor de grup, a l’hora 
destinada a l’atenció 
alumnes/famílies, farà una 
videoconferència amb els 
alumnes confinats per fer-
ne el seguiment acadèmic 
i emocional. 
 

COORDINACIÓ INTERNA DEL CENTRE (en cas de confinament total) 

Reunió Responsable de 
la reunió 

Assistents Mitjà Periodicitat 

Direcció Directora Equip directiu Videoconferència Setmanal  

Caps d’àmbit Directora Caps d’àmbit Videoconferència Quinzenal 
 

Àmbits Caps d’àmbit Docents de 
l’àmbit 

Videoconferència Mensual 

Reunió de tutors Coordinadora PAT Tutors Videoconferència Setmanal 

Reunió d’àmbits Caps d’àmbit Docents de 
l’àmbit 

Videoconferència Quinzenal 

Claustre Directora Docents Videoconferència Bimestral 

Reunió Equips 
docents 

Tutors/cotutors Docents Videoconferència Quinzenal 

 


