
    PROTOCOL COVID-19 (PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 2021-2022) 

MESURES GENERALS 

1. El centre s’organitza a l’entorn de GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES:  

1r ESO 24 alumnes 

2n ESO 25 alumnes 

3r ESO 25 alumnes 

4t ESO 26 alumnes 

1r BATXILLERAT 23 alumnes 

2n BATXILLERAT 26 alumnes 

 

2. L’ús de la MASCARETA és obligatori per a alumnes, professors, personal del PAS i altres membres de la 

comunitat educativa per: 

a. Entrades i sortides 

b. Trasllat pels passadissos 

c. Aules 

d. Pati 

- L’alumnat, durant els 10 minuts de ventilació de l’aula entre classe i classe, sempre i quan estiguin 
asseguts al seu lloc i respectant les distàncies de seguretat, podrà abaixar-se la mascareta i beure 
aigua. Aquesta acció serà indicada i controlada pel docent. 

- L’ús de la mascareta no serà obligatori per a l’alumnat mentre duri la classe d’Educació Física i es 
facin activitats a la pista. 

- Un cop els alumnes hagin acabat d’esmorzar hauran de tornar a posar-se la mascareta. 

 

3. Caldrà efectuar NETEJA DE MANS amb: 

a. Gel hidroalcohòlic tant en l’entrada al centre com, abans i després del pati, just abans d’entrar a les 

aules. La dosificació del gel serà responsabilitat del professorat. 

b. Aigua i sabó després de l’ús del lavabo. Aquesta acció serà responsabilitat de l’alumne/a. 

És recomanable que l’alumnat porti una ampolleta de butxaca i individual de gel hidroalcohòlic a la motxilla i 
l’utilitzi entre hores, quan cregui convenient. 

 

4. Es farà VENTILACIÓ: 

a. Dels espais de pas (vestíbuls i passadissos):  15 minuts abans d’entrar al centre i els 20 minuts de les 

hores del pati.  

b. De les aules i dels espais de treball dels professors: 15 minuts abans d’entrar al centre, els 20 minuts 

de les hores del pati i 10 minuts entre classe i classe (abans del canvi de matèria). 

La ventilació dels espais, mentre el temps ho permeti, serà constant: es faran classes amb les finestres 
obertes i les finestres dels vestíbuls també es mantindran obertes. 

 

5. La NETEJA i la DESINFACCIÓ DEL CENTRE es durà a terme: 

a. Abans de començar les classes (6:00-11:00), l’empresa de neteja desinfectarà i netejarà aules, espais 

comuns i lavabos.  

ORGANITZACIÓ 

6. L’organització de les ENTRADES i SORTIDES comportarà els següents passos: 

a. Abans d’entrar a l’institut, a primera hora del matí, la reixa del pati s’obrirà a les 7:45. L’alumnat, 

tant d’ESO com de Batxillerat, podrà entrar al pati i, des d’allà,  podrà accedir a l’interior de l’institut 

per la porta que comunica el pati amb el vestíbul. 

b. Els alumnes han d’evitar romandre barrejats a la placeta de davant de l’institut. 
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c. Els alumnes pujaran a les aules de manera ordenada i esglaonada (tindran 10 minuts per fer-ho).  La 

porta d’entrada quedarà oberta a les 7:50. 

d. El timbre de sortida tocarà a les 14:30. Els alumnes, ordenadament i sense apilotar-se, sortiran per la 

porta principal.  

 

7. L’organització de l’ESBARJO seguirà els passos següents: 

a. A l’ESO, la baixada a l’esbarjo es farà de manera esglaonada, classe per classe, i conduïda pel 

professor que hi ha a l’aula. La pujada també serà esglaonada: el professor entrant després del pati 

anirà a buscar el grup i el conduirà a l’aula corresponent. Tant la baixada com la pujada es farà per la 

porta del pati del vestíbul. 

b. A Batxillerat, els alumnes pujaran i baixaran sols, evitant entrar en contacte amb altres grups 

estables. Sortiran i entraran per la porta principal del vestíbul. 

c. Cada grup estable d’ESO ocuparà un lloc determinat del pati mentre esmorzin. Un cop hagin 

esmorzat i duguin la mascareta posada podran interactuar amb altres companys de grups estables. 

La neteja del pati serà efectuada setmanalment per un grup, segons calendari. Els alumnes de 

Batxillerat podran sortir al carrer. 

d. Quan plogui els alumnes hauran de fer l’esbarjo en diferents espais del centre. Els de Batxillerat 

podran quedar-se a l’aula. 

 

8.  Els alumnes, de manera ordenada, faran els CANVIS D’AULA quan sigui necessari per cursar les diferents 

modalitats a Batxillerat o en desdoblaments a l’ESO.  

 

9. L’ús del LAVABO es farà de manera individual (o en parella de grup estable) durant les hores del pati. Quan 

un alumne necessiti anar al lavabo, demanarà al professor de guàrdia de pati de poder anar-hi. Cal evitar l’ús 

dels lavabos durant les hores de classe, exceptuant que sigui una urgència.  

 

10. Els alumnes d’ESO podran utilitzar els ARMARIETS individuals que estan col·locats a l’interior de les aules. 

 

11. Cada aula disposarà d’un CUBELL AMB TAPA per poder llençar els mocadors de paper i d’un sol ús que 

l’alumnat haurà de portar de casa seva. 

DETECCIÓ I CONTROL DE SÍMPTOMES 

12. Si un alumne estant al centre presenta SÍMPTOMES COMPATIBLES amb la Covid-19 

a. El docent que faci classes en aquell moment, l’ubicarà a la sala rosa del vestíbul 1. Les portes es 

mantindran obertes. 

b. La conserge li prendrà la temperatura i  trucarà a la família per tal que vinguin a buscar l’alumne/a. 

NORMATIVA COVID-19 

1. Els alumnes hauran de portar la seva mascareta de casa. 

2. Els alumnes hauran de portar el seu material escolar de casa i evitar, en la mesura que sigui possible,  de 

compartir-lo. 

3. És molt recomanable que els alumnes portin una cantimplora o ampolla d’aigua a la motxilla. No es podrà 

anar al lavabo a beure aigua ni utilitzar la font del pati. 

4. Els alumnes menjaran durant les hores d’esbarjo. No es pot menjar a dins del centre. 

5. És imprescindible ser puntual per poder gestionar correctament les entrades i sortides del centre.  

6. L’alumnat, abans d’entrar al centre, no podrà fer grups diversos a la placeta de davant de l’institut.  
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7. Cal evitar les aglomeracions. 

8. Està absolutament prohibit fumar davant de l’entrada de l’institut, així com en tot el recinte escolar. 

9. Si un alumne, abans de sortir de casa, es troba malament, no ha de venir a l’institut. 

10. Els alumnes no podran sortir de la seva aula entre classe i classe, a excepció d’un canvi de matèria. Així doncs 

no podran romandre pels corredors ni pels vestíbuls. 

11. Els alumnes i els docents  no podran entrar a dins de consergeria. Hauran de fer els tràmits des de l’exterior. 

12. Els alumnes no podran abraçar-se ni empènyer-se ni saltar els uns damunt dels altres, ni a les aules ni als 

corredors. Cal evitar tant com sigui possible el contacte físic. 

13. Es considerarà una falta molt greu si un alumne treu la mascareta a un company (encara que sigui una 

broma) o li escup. La comissió de convivència aplicarà una sanció contundent.  

14. Podran utilitzar-se els vestidors, però no les dutxes. 

15. El professorat que esmorzi a la cuina o a la sala de professors ha de respectar la distància de seguretat i ho 

ha de fer amb les finestres obertes. No poden ser més de 6 membres del claustre al mateix espai durant les 

hores que s’esmorzi. Així mateix s’evitarà compartir aliments. 

PLA DE CONTINGÈNCIA: TREBALL AMB L’ALUMNAT 

Confinament del centre o d’un GCE 

ESO BAT Seguiment 

Horari setmanal de tres hores 
lectives telemàtiques diàries: 
segons horari de curs. 
Treball individual de 2 hores  
després/enmig de les sessions 
telemàtiques. 
Hora de tutoria setmanal. 
Cohesió de grup i 
acompanyament emocional. 

Horari setmanal de tres hores 
lectives telemàtiques diàries: 
segons horari de curs. 
Treball individual de 3:00 – 4:00 
després/enmig de les sessions 
telemàtiques. 
Hora de tutoria setmanal. 
Cohesió de grup i 
acompanyament emocional. 
Se seguiria el mateix model si 
s’hagués de fer model 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. 
 

Mètode de treball ESO - BAT 

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. 
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. 

 

 

 


