
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Torre Roja 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INS TORRE ROJA 

 
Pla d’actuació 

per al curs 2021-2022 

en el marc de la pandèmia 
“Nosaltres hem de ser el canvi que volem veure al món”, Mahatma Gandhi 

 
INS Torre Roja aposta per una nova pedagogia educativa-social: 

sistèmica, renovable, digital i sostenible. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Setembre 2021 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Torre Roja 

2 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 4 

2. OBJECTIU DEL PLA 

3. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 8 

Grups de convivència i socialització estables 8 

Mesures de prevenció personal 9 

Distanciament físic 9 

Higiene de mans 9 

Requisits per a l’accés al centre 10 

Control de símptomes 12 

Promoció de la salut i suport emocional 13 

Gestió davant de possibles casos 13 

4. PRIORITATS EDUCATIVES 17 

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 18 

Organització dels grups estables d’alumnat, professionals i espais 18 

Criteris per a la configuració dels grups 18 

Organització del Batxillerat 20 

Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció 20 

Matèries de modalitat i específiques 20 

Organització dels Cicles Formatius 20 

Criteris d'organització dels grups 20 

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat NESE 20 

Organització dels espais 20 

Proposta organitzativa de grups i espais del centre 21 

Espais de reunió i treball per al personal 23 

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 25 

Gestió d’entrades i sortides 25 

Circulació dins del centre 25 

Ús d’ascensor 25 

Proposta d’horaris i d’accessos per les entrades i sortides 25 

Ús de l’espai del gimnàs 26 

Organització de l’espai d’esbarjo 26 

Organització dels serveis 27 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Torre Roja 

3 

 

 

Servei de menjador del personal del centre i esmorzar de l’alumnat 27 

Activitats complementàries 28 

Sortides pedagògiques 28 

Extraescolars 28 

Organització en cas d’un hipotètic nou escenari de confinament d’un alumne o parcial 30 

6. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 31 

7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 32 

La ventilació 32 

Neteja i posterior desinfecció d’espais 32 

Gestió de residus 32 

8. ANNEXOS 34 

Annex 1a: Declaracions responsables de menors d’edat 34 

Annex 1b: Declaracions responsables de majors d’edat 35 

Annex 2: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 36 

Annex 3: Plànol de centre 37 

Annex 4: llista de comprovació per al pla de ventilació, neteja, desinfecció 38 

Annex 5: Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius 40 

Annex 6: Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs 40 

Annex 7: Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la covid-19 als centres 
educatius 

Annex 8: Carta circuit a. Alumnes no immunitzats 44 

Annex 9: Carta cirucit b. Alumnes inmunitzats  46 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Torre Roja 

4 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Àmbit general 

L'obertura de les escoles, un cop passada la primera onada, va ser alhora una necessitat i un repte. El 

confinament perllongat i la mateixa pandèmia han tingut diversos efectes sobre la salut dels infants i 

adolescents, tant físicament com emocionalment. Aquests efectes han estat més elevats en aquells 

alumnes de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen alguna dificultat 

d'aprenentatge, així com en aquells que han patit la malaltia greu en alguns dels seus familiars o 

coneguts. 

Com ha exposat la UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta 

normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament, 

protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica, i serveix de pont per salvar les diferents 

bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta part de la població. Per aquest motiu, s'han 

mantingut i cal mantenir els centres educatius oberts i garantir, tant com sigui possible, la presencialitat 

de l'alumnat. 

El curs 2020-2021 es va organitzar per tal de garantir el dret a l'educació i la protecció dels infants i 

adolescents amb la màxima normalitat possible. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la 

finalitat afavorir el desenvolupament personal i social de tot l'alumnat, mitjançant l'activitat educativa 

adreçada a atendre la diversitat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat. 

La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l'aplicació continuada d'una sèrie de 

mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també del sistema educatiu. 

Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s'han involucrat i s'han 

compromès per garantir els dos grans pilars per fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i la 

traçabilitat. El sistema de salut s'ha bolcat en el diagnòstic precoç de la malaltia i l'àgil estudi dels 

contactes estrets, aplicant totes les mesures epidemiològiques que han estat necessàries. 

L'obertura d'escoles s'ha fet tenint en compte les dades d'incidència de la malaltia i sempre d'acord amb 

les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i la normativa existent. 

Les famílies i l'alumnat han rebut informació de les mesures adoptades a l'escola en relació amb la 

prevenció i control de la covid-19. 

La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que deixa al seu pas 

obren un nou escenari on s'acumulen els aprenentatges i les incerteses. S'ha après el comportament 

d'aquest virus setmana a setmana i ha calgut posar en pràctica mesures que, fins fa un temps, ni tan sols 

s'haurien imaginat. 

Amb la cinquena onada hem tingut un nou repte, que ha estat la variant delta del SARS CoV-2, molt més 

contagiosa, de manera que ha donat lloc a una disseminació ràpida i important de casos. D'altra banda, 

també hi ha un percentatge important de població vacunada i la possibilitat de vacunació per tota la 

població de 12 anys o més. 

El curs 20/21 i Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d'Educació i Salut van 

aplicar amb eficàcia un seguit de protocols, que van donar com a resultat un balanç molt positiu de 

l'impacte que va tenir la covid-19 als centres educatius. 

El curs passat va començar amb el 100% de presencialitat en totes les seves etapes educatives i va 

acabar de la mateixa manera. La plena presencialitat només va estar reduïda parcialment en l'etapa 

postobligatòria, entre els mesos de novembre i abril.
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Mentre que en molts països del nostre entorn es van tancar els centres educatius durant diverses 

setmanes i fins i tot mesos, el calendari escolar a Catalunya només va tenir una única modificació: la 

declaració del divendres 8 de gener com a dia no lectiu, fet que possiblement va contribuir a que el pic 

de casos de la segona onada fos el dia 13 de gener i molt menor que el de la primera. 

Des de l'inici del curs, hi va haver una absoluta transparència comunicativa de les incidències 

relacionades amb la covid-19 a través de dadescovid.cat i de l'aplicació Traçacovid a través de la direcció 

del centre en col·laboració amb la responsable de riscos laborals del centre, la professora Carolina 

Madrid. 

Les dades de casos del curs 20/21 són: 

Resum mensual grups confinats 
Total: 38 grups 

 

 
El Departament d’Educació de la Generalitat, autoritat competent en matèria educativa a Catalunya, 
expressa la seva absoluta prioritat en garantir pel curs 21/22 el dret a l’educació de tot l’alumnat de  
Catalunya a partir de l’atenció presencial i grupal per a la realització i el seguiment de l’activitat formativa 
i lectiva ordinària. 

 

Tenim l’oportunitat de posar en valor el nostre sistema educatiu. Un sistema que pensa en el benestar 

del seu alumnat i de les seves famílies. És el moment de la col·laboració i el compromís a tots els nivells, 

de la professionalitat i de la imaginació, del treball en equip i de la recerca de aliances, de la complicitat 

de l’entorn per adequar el currículum en el marc del Projecte educatiu de cada centre (PEC). De repensar 

què fem i com ho fem. En definitiva, de dissenyar unes estratègies educatives que donin resposta a les 

necessitats i als drets de l’alumnat i, molt especialment, del que viu en entorns desafavorits, el que ha  

patit amb més cruesa els efectes de la pandèmia. 

La professionalitat, la col·laboració i el compromís a tots els nivells dels docents, dels equips directius, de 

la inspecció, dels serveis educatius i de la resta de components de l’administració educativa són valors 

que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar. Com també incrementar els esforços per 

aconseguir un sistema educatiu més competencial. Tenim una oportunitat per d’avançar en la 

transformació educativa al servei de l’èxit del nostre alumnat.
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1.2 Àmbit concret 

Com hem indicat anteriorment el pla segueix les Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres 
educatius de Catalunya de 01 de juliol de 2021 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i 
d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 
per Covid 19, d’agost del 2021. 

Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar amb data 10/09/2021 i forma part de la Programació 
General Anual de centre i està disponible al web del centre. 

La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible amb les mesures 
d’higiene i seguretat establertes en cada moment. Amb tot, la situació d’incertesa continua i per això es 
fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que comporten canviar de manera molt 
significativa el funcionament del centre. 

Des de l’institut, amb aquesta premissa de màxima normalitat possible, vetllarem perquè: 

● Tots els adolescents, joves i adults puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial. 

● Se segueixen les instruccions sanitàries per tal que el centre pugui ser un entorn segur, amb el risc 
mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida 
identificació de possibles casos i de contactes 

En aquest sentit, caldrà que famílies, els docents-PAE i tot el personal del centre ens involucrem i 
comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la 
traçabilitat. 

Els pares i mares o tutors legals han rebut sessions meet per nivells o etapes amb la informació de les 
mesures adoptades al centre en relació amb la prevenció i control de la COVID-19. 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 21-22 i en coherència amb la realitat 
del centre i l’evolució del context epidemiològic. 

 
El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre per a l’ESO, el batxillerat i els CFGM. 

 
1.3 Seus presencials i centre adscrit a l’INS Torre Roja 

 

L’INS Torre Roja té la seva seu a l’avinguda del Jocs Olímpics, 8 -08840 Viladecans. S'imparteixen estudis 
d’ESO, batxillerat, FIAP-PFI, IFE i cicles formatius de grau mig i superior. 

 
D’altra banda, a Can Calderón hi ha una subseu de l’INS Torre Roja. En aquest espai municipal 
s’imparteixen estudis de PFI-PTT autoritzats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i 
la gestió acadèmica, personal i econòmica d’aquests estudis és del directOR de l’INS Torre Roja. L’institut 
dirigeix, coordina i gestiona els estudis, els estudiants, l'economia i el professorat adscrit a Can Calderón 
situat a la crta. Andorra, 64 - 08840 Viladecans. Atès a aquesta realitat ens obliga a incorporar les 
mesures d’higiene i seguretat en les dues seus on s’imparteixen estudis obligatoris i/o postobligatoris. 

 

Aquest Pla d’actuació de l’INS Torre Roja (PAITR 21-22) pretén establir les bases per tal que el curs 2021-
2022 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les 
persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els adolescents, 
joves i joves-adults a una educació de qualitat.
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Aquest Pla d'actuació estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les 
màximes garanties, que busquen l'equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres 
educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els infants, joves i adults a una educació de 
qualitat en condicions d’equitat. 

En una societat amb grans incerteses, cal que l'institut pugui treballar amb la màxima normalitat 
possible. Cal donar continuïtat a l'aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin 
necessàries. 

 
 
 

 

2. OBJECTIU DEL PLA 
 

 

Malgrat la pandèmia, tots els adolescents joves i adults han de tenir accés a l'educació en condicions 
d'equitat. 

 
L'aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les 
instruccions sanitàries i garantint la funció social de l'educació. 

 
L'institut ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 
A través de les mesures proposades, el nostre centre ha d'estar en condicions de contribuir al control 
de l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

2.1 Valors en què es basa aquest Pla d’Actuació 
 

2.1.1 Seguretat 
 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat 
educativa —incloses les famílies—, el centre educatiu ha de continuar sent espais on l'activitat educativa 
es pugui dur a terme d'una manera segura i confortable. 
Les evidències científiques han demostrat que adolescents i joves són un col·lectiu de risc molt baix 
respecte de la covid-19, especialment pel que fa a l'afectació clínica que desenvolupen. 

 
2.1.2 Salut 

 
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per 
als departaments d'Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del 
virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

 
2.1.3 Equitat 

 
El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, les 
persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, van patir —o n'estan patint— les 
conseqüències d'una manera més acusada. L'assistència als centres permet una socialització dels 
adolescents i joves que té un gran valor. El tancament de les escoles va fer palesa la bretxa digital i 
cognitiva existent entre alumnes. 

 
Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat sense renunciar a la seguretat d'alumnes i 
personal docent i no docent dels centres educatius.
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2.1.4 Vigència 
 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant això, aquestes 
mesures s'avaluaran i s'adaptaran en funció de l'evolució del context epidemiològic i dels avenços en el 
pla de vacunació i en la immunitat de grup 

 

2.2 Actualització i millora del model pedagògic de l’INS Torre Roja al PEC 
 

Les èpoques de crisi, com l’actual, sempre s’han de veure i viure com a oportunitats de millora i canvi. 
Hem d’aprofitar aquesta situació de pandèmia per revisar la missió i visió del nostre projecte educatiu de 
centre (PEC). Així doncs, haurem de plantejar-nos alguns dels objectius, les estratègies i els projectes 
establerts a mig i llarg termini. Podem aprofitar aquesta ocasió per plantejar-nos el nou projecte de 
direcció (PdD) que hem de fer en els propers mesos. 

 
Per aquest motiu, l’INS Torre Roja vol tancar un model educatiu no reutilitzable (un model pedagògic 
fòssil) i apostar per una nova pedagogia educativa-social: sistèmica, renovable, digital i sostenible. 

 
D'un moment gris i trist com el viscut durant el confinament de la Covid-19 ens plantegem una 
oportunitat per construir una millora de la mirada d'acollida, acompanyament, suport tutorial i 
emocional tant a nivell presencial com a digital.  

 

La tecnologia es presenta com una eina metodològica més al servei de la tutoria, la docència, l'orientació 
educativa (personal, acadèmica i professional) i la pedagogia sistèmica.   

 

L'institut situa en el centre del procés educatiu-social, ara més que mai, l'estudiant i la seva família 
extensa. El centre treballa amb el suport de la xarxa socioeducativa, si s'escau, més enllà, del pare o la 
mare. La Família extensa de cada estudiant es presenta com un agent educatiu-social de primer ordre. La 
mare i/o la madrastra, el pare i/o el padrastre, els/les germans/es i/o els/les germanastres,  els oncles i/o 
les tietes, els avis i les àvies, etc. són la família que aporta acollida, benestar, acompanyament i seguretat 
en el seu procés educatiu-social   al llarg de tota la vida. 

 
L'INS Torre Roja, aposta per afavorir l'equitat educativa i social dels nostres estudiants de secundària 
obligatòria i també de la post obligatòria. Així, el centre compta amb el suport del Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Viladecans i d'altres organitzacions i serveis 
públics, privats i sense ànim de lucre que de forma conjunta afavoreixen la millora en favor de l'equitat 
socioeducativa. 

 
3. MESURES BÀSIQUES 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. 

 

3.1. Grups de convivència i socialització estables 

El centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables possible. El seu principal 
valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una 
identificació i gestió precoç dels casos i els seus contactes. 

A l’ESO els grups estables seran d’uns 24 a 33 alumnes segons el nivell i etapa. Enguany farem 5 grups 
dels nivells de 2n, 3r i 4t d’ESO (120 alumnes).
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Pel que fa al batxillerat la majoria de grups tenen un volum d’alumnes al voltant dels 25-30 alumnes. En 
algun grup concret i atès la demanda de l’alumnat d’itineraris formatius específics ens hem vist obligats a 
augmentar el nombre màxim d’estudiants als 32-35. 

Respecte de la formació professional indicar que la majoria de grups es podran desdoblar i tindran uns 
15 o 20 alumnes. La ràtio en alguns mòduls específiques serà d’uns 30 alumnes com un curs ordinari. 

 
 

Es tracta, per tant, d'un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet 
que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o 
la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estable. En aquestes 
condicions, des d'un punt de vista de salut, té molta importància fer esforços organitzatius per garantir 
l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat. 

En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals 
de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir 
rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l'ús de la mascareta. 

Als lavabos i altres espais específics (secretaria, consergeria, sala de professorat, office, etc) hi haurà 
sabó o gel hidroalcohòlic. 

Ha de quedar clar que el professorat o el personal d’acció educatiu (PAE) o personal de suport educatiu i 
a l’educació inclusiva no són considerats mai part del grups de convivència estable i hauran de mantenir 
les distàncies de seguretat i l’ús de mascareta. 

 

3.2. Mesures de prevenció personal 

Farem servir la regla mnemotècnica: “ DI... MAMA”= DISTANCIAMENT, MASCARETA I MANS NETES 
 

Distanciament físic 
 

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 és el cas dels 

grups de convivència estables. Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física 

interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

 
 

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 adolescents i joves, es requerirà el rentat de mans: 
 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 
 Abans i després dels àpats (esmorzar), 
 Abans i després d’anar al WC (infants continents), 
 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’haurà de dur a terme: 
 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 
 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments (esmorzar o dinar) dels propis, 
 Abans i després d’acompanyar un adolescent al WC, 
 Abans i després d’anar al WC, 
 Abans i després de mocar un adolescent o jove (amb mocadors d’un sol ús), 
 Com a mínim una vegada cada 1 hora.
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Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i/o gel 
hidroalcohòlic. 

En punts estratègics (lavabos, aules-classe, consergeria, secretaria...) es col·locaran dispensadors de 
solució hidroalcohòlica per a ús del personal del centre. 

Aquestes són les indicacions quant a l’ús de la mascareta: 

Tots els membres de la comunitat educativa, alumnes, personal docent i no docent estan obligades a l’ús 
de la mascareta amb independència del manteniment de la distància física de seguretat. La mesura es 
pren per evitar el contagi i la propagació de la COVID-19. 

La detecció de diversos brots i l’increment de nous casos obliga a reforçar les condicions d’ús de les 
mesures de protecció i, específicament, l’ús de la mascareta. 

Les excepcions seguiran sent les mateixes: 

 En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús. 
 Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat. 
 Exercici físic esportiu a l'aire lliure. 
 Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible. 

 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre hauran de portar la mascareta de manera 
obligatòria. 

La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la norma UNE. 

En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta i circular en fila per la seva dreta. 

El departament proveirà el centre de mascaretes higièniques per a tots els seus professionals, un estoc 
de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19 durant l’activitat 
al centre, un estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un 
termòmetre de distància per a incorporar-lo a la farmaciola. 

Per a situacions específiques, es preveu facilitar material complementari (pantalles de protecció facial, 
mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...). 

 

Requisits per a l’accés al centre 
 

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5 oC, tos, 
dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa 
amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre 
quadre infecciós. 

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies 
anteriors. 

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s'haurien 
de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de 
símptomes.
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En cas que l'alumne o alumna presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui augmentar 
el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, s'ha de valorar 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 al centre educatiu. Malgrat que l'evidència és escassa, en 
infants, es consideren malalties o condicions de risc per a complicacions de la covid-19: 

 
 

*malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen 
tractaments immunosupressors); 

*malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...); 

*malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten tractament mèdic); 

*altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en 
adolescents...). 

 
 

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat no reincorporat 
als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a l'atenció personalitzada de l'alumnat en 
temps de situació de pandèmia de la covid-19: 

a) Alumnat amb malalties cròniques complexes d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19. 

b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada vulnerabilitat 
enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada. 

 

 
* En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d'atenció a aquest 

alumnat. 
 

 

En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els infants, les persones de 
risc elevat de malaltia greu per coronavirus han de ser avaluades pel servei de prevenció de riscos 
laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de 
risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica,
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com ara una malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal 
crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida 
(incloent-hi el VIH), o càncer. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d'especial 
consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos 
laborals, propi o extern, de cada titularitat. També caldrà preveure 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. 

En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar l'actitud a prendre. 
 
 

 
Control de símptomes 

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de 
salut dels seus fills i filles o d’ells/es mateixos/es (annex 1b). 

A l’inici del curs, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable a través de la qual: 

● 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 portar l’infant o 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 d’una llista de comprovació de símptomes (veure l’annex 2). 
 

 

Annex 2 (imatge) 
 
 

La família i/o l’alumne/a haurà de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. 

En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures 
addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

Atès que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants i joves, 
només s’haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o altres 
manifestacions de la llista de símptomes.
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No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes 
compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es trobin en aïllament per diagnòstic de 
COVID-19 o en període de quarantena domiciliària. 

 
 

 

3.3. Promoció de la salut i suport emocional 

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts 

infants, adolescents i joves. 

a) El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un 

nombre significatiu d’infants i adolescents. 

b) També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els 

aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada al centre representa una bona 

oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. 

Les primeres setmanes es preveu realitzar activitats de promoció de la salut i de suport emocional que 
ajudaran a l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i els canvis en el centre educatiu. 

D’altra banda, es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el context de la pandèmia: 

● Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

● Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

● Rentar-se les mans adequadament de manera freqüent i sistemàtica. 

 
 

3.4. Gestió davant de possibles casos 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció, amb el suport de la 
coordinadora de riscos laborals. Seguiran en tot moment les indicacions de Salut i/o de riscos laborals 
dels Serveis Territorials del Baix Llobregat. Hem de deixar clar que els professionals docents, PAE i PAS i la 
direcció del centre no som experts en temes de salut. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així 
com dels seus contactes més estrets, serà una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de 
seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. 

El centre té establert un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que inclou la ràpida 
coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre 
(cas sospitós) farà les següents actuacions: 

1. Se’l aïllarà a un espai separat (espai aire lliure o amb ventilació) d'ús individual. Si es donen casos 
simultanis, sempre separats. 

2. Se li facilitarà una altre mascareta quirúrgica (una per a la persona que ha iniciat símptomes i una 
per a la que es quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar a l’estudiant, el porti a casa i contacti amb 
el seu CAP de referència familiar. El CAP valorarà el símptomes i cedirà si fa una PCR i aïllament. 

4. Davant de qualsevol possible complicació o cas greu, es trucarà també al 061. 

5. S’informarà de la situació als Serveis Territorials (inspecció del centre i el gestor Covid) i, a través 
d’ells, el servei de salut pública.
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6. La família com hem dit abans és responsable de contactar amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

7. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 
aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

A dia d’avui el protocol de Salut detalla que quan es confirmi un cas positiu es farà una 
prova diagnòstica a tots els membres del grup de convivència estable. En el cas de les persones 
amb pauta de vacunació completa, se’ls farà un test d’antígens (TAR) per automostra 
supervisades entre els dies zero i u des de diagnosticar-se a una farmàcia del programa de test 
d’antígens ràpids supervisats. 

Pel que fa a les persones de l’àmbit escolar no vacunades o amb pauta de vacunació 

incompleta, se seguirà la mateixa pauta que la població general, és a dir, es farà una PCR entre 

els dies quatre i sis en un punt centralitzat. Aquestes persones hauran de fer igualment la 

quarantena de 10 dies. 

8. El Servei de Vigilància Epidemiològica (SEV), contactarà amb el director o equip directiu del 
centre, l’avisa del possible cas i la seva evolució. Si és positiu, l’informa de les mesures a seguir. La 
direcció activarà l’APP TRAÇACOVID i ho comunicarà a la inspecció del centre. TRAÇACOVID ho 
notifica a SS.CC., S.T. del Baix Llobregat i SS.CC. de Salut Pública. 

9. Fins que no es confirmi la PCR (+), els contactes del seu grup de convivència continuen amb la seva 
rutina habitual. 

 
 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació, en última 
instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de 
l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del 
centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat  
sanitària. 

L’equip d’atenció primària de referència del centre (CAP Montbaig) estarà a disposició de l’equip 
directiu per a mesures de consell i assessorament sanitari sobre la COVID-19, havent designat un/a 
gestor covid de salut, que serà un responsable d’aquesta interlocució.



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Torre Roja 

15 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Protocol de detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la COVID-19 
 
 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI PER A 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

REUBICAR 
L’ALUMNE/A 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL 
CAS AL ST DEL 

BAIX LLOBREGAT 

Grups ESO 
Biblioteca-espai 
Paulo Freire 

Jardí al costat de 
direcció 

Docent que el té a 
l’aula en el 
moment de la 
detecció. 

1r-Docent de 
guàrdia, 
2n-Consergeria 
3r-Un membre de 
l’equip directiu. 

1r-Direcció 
2n-Responsable de 
riscos laborals del 
centre. 

GRUPS 
BATX-PFI-CF 

Biblioteca-espai 
Paulo Freire 

Jardí al costat de 
direcció 

Docent que el té a 
l’aula en el 
moment de la 
detecció. 

1r-Docent de 
guàrdia, 
2n-Consergeria 
3r-Un membre de 
l’equip directiu. 

1r-Direcció 
2n-Responsable de 
riscos laborals del 
centre. 

Graella 3.4a 
 
 

Protocol de seguiment de casos amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 
 
 

ESTUDIANT I 
NIVELL 

(grup i curs) 

DIA I HORA DE LA 
DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL 

SEGUIT I 
OBSERVACIONS 

PERSONA DE 
SALUT AMB QUI 

ES MANTÉ EL 
CONTACTE I 

CENTRE 

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 

CONTACTES DE 
SALUT PER 
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Pel que fa al personal del centre si la PCR és negativa, el/la professional es podrà 

reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi 
passat almenys 24 hores sense febre i/o altres símptomes. 

 

  
(nom del 

responsable de 
direcció que atén i 
nom del familiar 

major d’edat) 

D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

POSSIBLES 
COVID-19 

Nom i cognoms, 
XY (nivell d’ESO o 
batx. o PFI o FP) 
lletra 

XX/XX/XXXX 

YY:YY h. 

Nom i cognoms 
(direcció) 

Nom i cognoms 
familiar 

Observacions 

Nom i cognoms, 
especialitat, CAP 
Montbaig 

Direcció 

Graella 3.4b 
 
 

Protocol de retorn al centre d’alumnat en quarantena i/o positiu (segons protocol de Salut vigent) 

Per reincorporar-se a l’activitat lectiva hauran de complir-se els següents requisits: 

a) Haver passat un confinament segons el protocol de Salut en el moment que es doni. Actualment 
una durada de 10 dies si ha donat positiu a la PCR i els 3 últims dies sense símptomes. 10 dies 
des del símptomes o en cas de ser asimptomàtic 10 dies des de la data de la prova i una 
quarantena de 10 dies si ha donat negatiu i no s’ha vacunat amb la pauta completa, però és 
persona de convivència d’un positiu. 

 
b) Sempre serà el CAP qui determini l’alta del confinament. 

 
Si l’alumne/a requereix ingrés hospitalari o torna a tenir símptomes el metge decidirà la nova 
quarentena. 

 
 

Per al retorn al centre no serà necessària una PCR de control, excepte si ho requereix el metge. 
 
 

 
 
 

4. PRIORITATS EDUCATIVES 

● Acompanyament emocional dels estudiants (activitats orientades al retrobament, l’intercanvi de 
situacions viscudes...). 

● Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació d’estratègies per 
abordar les necessitats educatives específiques de suport educatiu. 

● Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels estudiants, amb propostes que 
aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a 
autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius com en els factors socioemocionals de 
l’aprenentatge. 

● L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar la competència 
digital dels docents i dels alumnes.
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● Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les famílies i altres agents 
socioeducatius. Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar. 

● Oportunitat per avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del nostre alumnat. De 
repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes estratègies educatives que donin resposta a les 
necessitats del moment, per aconseguir una educació més competencial (veure 2.1) 

 

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs es començarà de forma presencial el dia 13 de setembre en l’horari d’acollida establert segons el 
nivell i etapa (veure web del centre). 

S'han buscat fòrmules organitzatives, iguals que les de curs 20-21, que garanteixen el màxim possible 
que tots els alumnes d’ESO i postobligatòria puguin seguir el curs de manera presencial, sempre que la  
situació sanitària no obligui a un confinament de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la 
població. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent. 
 

5.1 Organització dels grups estables d’alumnat, professionals i espais 
 

Criteris per a la configuració dels grups 
 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre i els 
espais disponibles, s’han organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai 
referent, encara que aquest curs 21-22, sí s’utilitzaran les diferents aules específiques: els laboratoris, les 
aules tallers, música i dibuix. 

Amb caràcter general, el grup estable està format per un conjunt d’alumnes amb el seu tutor o tutora i la 
cotutora (orientadora educativa). 

Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu (PAE) i a l’educació 
inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. 

 
 

 
Criteris per a la configuració de grups estables 

● El nombre d’alumnat del grup natural existent de cada nivell educatiu. 

● Que la seva composició es pugui mantenir al llarg de tot el curs. Els alumnes del grup estable seran 
sempre els mateixos durant el curs 2021-22. 

● De naturalesa heterogènia, que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no agrupats per nivells 
d’aprenentatge. 

● Que afavoreixin una atenció inclusiva a tot l’alumnat, incorporant els suports a l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques al grup al qual pertany 

● La distància interpersonal entre l’alumnat a l’espai aula disponible. L’organització de l’espai de l’aula 
d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima 
d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al voltant de la taula, tindrà  
en compte aquesta distància. 

● Mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la jornada lectiva tant a l’aula 
com al pati. 

● Que romangui, de manera general, el màxim de temps possible en el mateix espai físic. 

● Al Batxillerat, les matèries comunes s’impartiran en el grup classe.
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● Les matèries de modalitat es procuraran desdoblar si mai la ràtio és superior a 35 alumnes. 

 
 

Criteris a l’hora d’assignar de docents al grup estable 

● Reduir el nombre de nivells que atengui cada docent i un professional o una professional de suport 
educatiu i educació inclusiva 

En cas que un grup estable ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) caldrà assegurar que cada 
vegada que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai. 

Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que fan assessorament als centres podran entrar 
als centres i a les aules, mantenint la distància física recomanada, hauran de portar mascareta i aplicar 
les mesures d’higiene i prevenció. 

També hi podran accedir, si és necessari, els professionals municipals educació (tècnics d'absentisme, 
etc) i personal d'Infermeria del CAP Montbaig.
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Organització del Batxillerat 
 

● Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció 
 

Els grups estables d’alumnat (sempre amb mascareta) estan constituïts a partir de les matèries comunes. 
En aquest tipus d’agrupació, s'impartiran les matèries comunes tant de 1r com de 2n de batxillerat. En 
tots els casos es mantindrà la distància de seguretat d’almenys 1 metre entre taula i taula. 

 

● Matèries de modalitat i específiques 
 

Les matèries de modalitat s'han organitzat intentant concentrar al màxim possible els grups estables com 
a subgrups dels grups estables que cursen una mateixa matèria comuna d'opció; es poden considerar 
subgrups homogenis dins dels grups estables, atès que no s'incorpora cap alumne que no pertany a 
aquell grup. En aquest cas mantindran distància de seguretat, hauran d’anar amb mascareta i 
desinfectaran les superfícies de l’aula que hagin emprat després de cada ús. 

 
 
 

Organització dels Cicles Formatius 
 

● Criteris d'organització dels grups 
 

Els grups estables d’alumnat (sempre amb mascareta) estan constituïts a partir dels mòduls. En aquest 
tipus d’agrupació, s'impartiran tots els mòduls dels diferents graus. En tots els casos es mantindrà la  
distància de seguretat d’almenys 1 metre entre taula i taula. 

 

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat NESE 
 

L’alumnat NESE, en la mesura del possible està agrupat en grups estables, anomenats , i en casos 
puntuals es farà uns subgrups (alumnat SIEI) que es trobaran en un espai estable (S-20), proveïts de 
mascareta, distància de seguretat i neteja. Estaran amb l’orientadora referent del nivell i el suport PAE. 

 

Les reunions de la CAD i la CAS amb els agents externs (EAP, CRETDIC, SS municipals, tècnica 
d’absentisme, infermera, etc.) es realitzaran en el DOE, tot adoptant les mesures de seguretat i higiene 
adients. Caldrà sempre seguir els criteris establerts 

 
 
 

Organització dels espais 
 

S’utilitzaran com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats (veure plànol del centre a l’annex 
3). 

Cada grup tindrà un espai de referència de manera general. Tot i això, aquest curs 21-22, com hem dit 
abans, s’utilitzaran les diferents aules específiques: els laboratoris, les aules tallers, música i dibuix. En 
aquest cas la rotació de diversos grups (batxillerat o cicles) en un mateix serà la justa necessària i cada 
cop que hi hagi un canvi de grup s’haurà de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú. 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre  
mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, vetllarem perquè el mateix 
alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas d’informàtica, per 
exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar 
l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Torre Roja 

20 

 

 

 
 

 
Proposta organitzativa de grups i espais del centre 

 

A continuació presentem una graella on indiquem: 

● el nombre d’estudiants, 

● el nombre de professionals (docents i/o PAE) que imparteixen classe en el grup, diferenciant si es 
tracta d’un docent que forma part del grup estable o si només imparteix unes hores de classe a la 
setmana, 

● el nombre de personal de suport educatiu (SIEI, AA, AP, etc), indicant el tipus de suport, i 
diferenciant si forma part del grup estable o si només interactua amb el grup o part del grup un 
horari acotat (sempre amb mascareta), 

● l’espai estable que és el espai de referència del grup i, si s’utilitza algun espai de manera temporal o 
puntual està indicat. 

 
 

 

GRUPS AULA ESTUDIANTS DOCENTS PAE/AA/SIEI/AP ESPAI 

NÚM Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

1r A B-08 27 0 14 
  

B-08 Aula idiomes,aula 
ViP, aula música, 

taller tecno. 

1r B B-09 29 0 14 
  

B-09 Aula idiomes,aula 
ViP, aula música, 

taller tecno. 

1r C B-10 28 0 14 
  

B-10 Aula idiomes,aula 
ViP, aula música, 

taller tecno. 

1r D B-11 27 0 14 
  

B-11 Aula idiomes,aula 
ViP, aula música, 

taller tecno. 

2n A M-60 23 0 13 
  

M-60 Aula idiomes,aula 
ViP, aula música, 

taller tecno i 
laboratori. 

2n B 
M-63 23 

0 13 
  M-63 Aula idiomes,aula 

ViP, aula música, 
taller tecno i 
laboratori. 

2n C 
M-64 24 

0 13 
  M-64 Aula idiomes,aula 

ViP, aula música, 
taller tecno i 
laboratori. 

2n D 
M-65 23 

0 13 
  M-65 Aula idiomes,aula 

ViP, aula música, 
taller tecno i 
laboratori. 

2n E 
M-67 22 

0 13 
  M-67 Aula idiomes,aula 

ViP, aula música, 
taller tecno i 
laboratori. 

3r A 
S-38 19 

0 12 1 
 S-38 Aula idiomes,aula 

ViP, aula música, 
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        taller tecno i 
laboratori. 

3r B 
S-34 24 

0 12 
  S-34 Aula idiomes,aula 

ViP, aula música, 
taller tecno i 
laboratori. 

3r C 
S-35 25 

0 12 
  S-35 Aula idiomes,aula 

ViP, aula música, 
taller tecno i 
laboratori. 

3r D 
S-36 26 

0 12 
  S-36 Aula idiomes,aula 

ViP, aula música, 
taller tecno i 
laboratori. 

3r E 
S-37 25 

0 12 
  S-37 Aula idiomes,aula 

ViP, aula música, 
taller tecno i 
laboratori. 

4t A 
B-01 22 

0 13 1 
 B-01 Aula idiomes,aula 

ViP, aula música. 

4t B 

(it. Llatí) 

 

S-26 
 

24 
0 13 

   

S-26 
Aula idiomes i aula 

ViP. 

4t C 

(it. Física) 

 

G-54 
 

26 
0 13 

   

G-54 
Aula idiomes i 

laboratori. 

4t D 

(it. 
Econom.) 

 
S-25 

22 
0 13 

   
S-25 

Aula idiomes 

4t E (it. 
Tecno) 

 
S-24 

24 
0 10 

  S-24 Aula idiomes i 
taller tecno. 

AA S-21 13-16     S-21  

SIEI S-20 8-10     S-20  

TxA i AP D-70 14-16     D-70 Hort 

1r Batx A 
B-02 25 

0 12 
  B-02 Aules per 

modalitats i 
aula d'idiomes 

1r Batx B 
B-06 26 

0 19 
  B-06 Aules per 

modalitats, 
aula d'idiomes i 

laboratoris 

1r Batx C 
B-07 27 

0 14 
  B-07 Aules per 

modalitats i 
aula d'idiomes 
i Laboratoris 

2n Batx A 
S-32 34 

0 14 
  S-32 Aula d'idiomes i 

Aules per 
modalitats 
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2n Batx B 
M-66 25 

0 16 
  M-66 Aula d'idiomes i 

Aules per 
modalitats, 

PFI B-04      
B-04 D-70 

IFE G-53      G-53  

CFGM 

(APD) 
GFGS (TIS) 

S-31       S-42 i S-43 

CFGM (act. 

comercials) 
G-55,       M-61, B-14, 

B-06 

CFGS 

(gestió de 

vendes) 

G-55       B-08, G-54 

B-09 

CFGM 

(Informàtic) 
B-03/1       B-05, G-51, 

G-52 

G-51 , B-14 

CFGM 

(administrat 

iu) 

B-14       M-62 

G-54, B-07 

Graella 5.1a 
 

 
Espais de reunió i treball per al personal 

 

Sala de professorat, office, departaments i despatxos 
 
 

En els espais de reunió i treball per al personal s’han establert les mesures necessàries per garantir el 
distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. 
Caldrà tenir 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 i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel que fa a la neteja, 
desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat específic. 

 
 

Reunions dels òrgans unipersonals i col·legiats de govern i de coordinació 

Si un docent està confinat durant algun període podrà realitzar les reunions presencials de forma 
telemàtica (Google Meet); caldrà avisar amb temps a la seva prefectura d’estudis (ESO-batx o FP). 

Quan la zona de Salut (Metropolitana Sud) estigui en situació vermella les reunions seran presencials fins 
a 15 participants. Tota la resta es faran telemàtiques. En situacions de normalitat s’aplicarà el quadre 
adjunt. 

 
 

ÒRGANS DIA DE LA SETMANA I 
TIPUS DE REUNIÓ 

FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT, HORA I 
DURADA (APROX.) 

CONSELL ESCOLAR DIMARTS-INFORMATIVA 
RETIMENT DE COMPTES 

I PRESENCIAL 
VIDEOCONFERÈNCIA 

O TRIMESTRAL, 
(1,30 h) 

15:30 
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CLAUSTRE DIMARTS/DIMECRES 
-INFORMATIVA RETIMENT 
DE COMPTES I 
PLANIFICACIÓ 

VIDEOCONFERÈNCIA TRIMESTRAL, 15:30 (2 h) 

AVALUACIONS DIMARTS I DIMECRES PRESENCIAL AVALUACIÓ 0 (45 DIES) 

TRIMESTRALS, 15:30 (4 
h) 

EQUIP DIRECTIU DIMARTS-PLANIFICACIÓ 
COORDINACIÓ 

I PRESENCIAL SETMANAL, 12:00 ( 
2:30h) 

CAD DIMECRES- PLANIFICACIÓ I 
COORDINACIÓ 

PRESENCIAL SETMANAL, 9:00 (2 h) 

CAS DIMECRES- PLANIFICACIÓ I 
COORDINACIÓ 

PRESENCIAL MENSUAL, 9:00 (2 h) 

COMISSIÓ 
PEDAGÒGICA (CAPS) 

DIMECRES- PLANIFICACIÓ I 
COORDINACIÓ 

PRESENCIAL QUINZENAL, 13:30 (1 h) 

FP QUINZENAL,   13,30 
(30 min) 

REUNIÓ 
COORDINADOR FP 

DIJOUS,
 PLANIFICACI
Ó COORDINACIÓ 

I PRESENCIAL SETMANAL, 13:30 (1h) 

REUNIÓ 
TUTORS/COTUTORS 

PLANIFICACIÓ 
COORDINACIÓ 

DIMECRES, 1R CICLE ESO 

DIMECRES, 2N CICLE ESO 

DIJOUS, BATXILLERAT 

DIJOUS, FP 

I 
 
 
 

PRESENCIAL 

PRESENCIAL 

PRESENCIAL 

PRESENCIAL 

 
 

 
SETMANAL, 12:30 (1 h) 

SETMANAL, 11:30 (1 h) 

SETMANAL, 11:30 (1 h) 

SETMANAL, 13:30 (1 h) 

REUNIÓ EQUIP 
DOCENT 

DIMECRES, PLANIFICACIÓ I 
COORDINACIÓ 

PRESENCIAL SETMANAL, 16:30 (1 h) 

REUNIÓ 
DEPARTAMENT o 
ÀMBIT 

DIMECRES, INFORMACIÓ, 
PLANIFICACIÓ I 
COORDINACIÓ 

PRESENCIAL SETMANAL, 15:30 (1 h) 

FP, SETMANAL 14:00 (2 
h) 

COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

DILLUNS, COORDINACIÓ PRESENCIAL SETMANAL, 11:30 (1 h) 

COMISSIÓ ESO DILLUNS, COORDINACIÓ PRESENCIAL SETMANAL, 12:30 (1 h) 

COMISSIÓ MATÈRIA DIMARTS- PLANIFICACIÓ I 
COORDINACIÓ 

VIDEOCONFERÈNCIA QUINZENAL/MENSUAL, 
15:30 (1 h) 

COMISSIÓ SIEI DIMECRES, PLANIFICACIÓ I 
COORDINACIÓ 

PRESENCIAL 
VIDEOCONFERÈNCIA 

O SETMANAL/QUINZENAL, 
16:30 (1 h) 

COMISSIÓ AP I TxA DIMECRES, PLANIFICACIÓ I 
COORDINACIÓ 

PRESENCIAL 
VIDEOCONFERÈNCIA 

O SETMANAL/QUINZENAL 

16:30 (1 h) 

COMISSIÓ DIGITAL DIMARTS- PLANIFICACIÓ I 
COORDINACIÓ 

VIDEOCONFERÈNCIA MENSUAL, 15:30 (1 h) 
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FORMACIÓ INTERNA DIMARTS-FORMACIÓ VIDEOCONFERÈNCIA O 
PRESENCIAL 

TRIMESTRAL, 15:30 (2 h) 

    

Graella 5.1b 
 

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

Per evitar aglomeració de persones en un lloc del centre s’han establert circuits i s’ha organitzat la 
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats. 

 

Gestió d’entrades i sortides 
 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte els 3 accessos i el 
nombre de nivell s’estableixen els horaris i protocols. Els estudiants hauran de portar la mascareta. 

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui 
el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre 
mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han 
de ser els mínims 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 als 
accessos al centre educatiu. 

L’Ajuntament està informat sobre l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal que les 
policies locals i agents cívics puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat. 

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància 
sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. 

 

Circulació dins del centre 
 

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin diversos alumnes de grups estables 
diferents. Un docent o PAE només deixarà sortir un estudiant amb el passi preceptiu. Quan coincideixin 
dos o més alumnes de diversos grups estables caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i 
portar en tot moment la mascareta. 

 

Ús d’ascensor 
 

Es reservarà l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat (estudiants i 
personal - recollirà la clau de consergeria-) i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. En  
l’interior de l’ascensor sempre es portarà la mascareta. El servei de neteja farà diàriament la seva 
desinfecció. 

 

Proposta d’horaris i d’accessos per les entrades i sortides 
 

L’horari marc del centre, de forma general, és l’establert per normativa i aprovat per Consell Escolar. 

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia determinen la necessitat d’incorporar alguns 
ajustaments. 

Per a configurar-la, s’ha tingut en compte: 

● Tots els accessos disponibles: accés vestíbul principal, accés d’infantil, accés al pati, accés al 
gimnàs 

● El nombre de grups entraran i sortiran per a cada accés
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Accés Grup Horari entrada Horari sortida 

PORTA VERMELLA 1r ESO 8:00 14:30 

PORTA BEISBOL 2n ESO 8:00 14:30 

PORTA VERMELLA 3r ESO 8:00 14:30 

PORTA BEISBOL 4t ESO 8:00 14:30 

PRINCIPAL-HALL Batxillerat- PFI 8:00 14:30 

PRINCIPAL-HALL 1r CFGM 8:00 14:30 

PRINCIPAL-HALL IFE 8:00 13:35*sempre els 
últims 

    

PORTA-HALL (TARDA) 2n CFGM 
1r i 2n CFGS 

15:00 21:00 (dl a dj) 
18:00 (dv) 

GIMNÀS Veure punt 7.2   

ESBARJO PATI 1r, 3r ESO 10:45 11:15 (tornada aula, 
circuit a la inversa) 

ESBARJO GARROFER 2n, 4t ESO 10:45 11:15 (tornada aula, 
circuit a la inversa) 

ESBARJO 
POSTOBLIGATÒRIA 

BATXILLERAT 10:45 11:15 

ESBARJO 
POSTOBLIGATÒRIA 

CFGM 11:15 11:45 

ESBARJO 
POSTOBLIGATÒRIA 

IFE 10:45 11:15 

Graella 7.1 

 
 

5.3 Ús de l’espai del gimnàs 

Preferentment, que es pugui l’educació física es realitzarà a l’aire lliure -a l’espai del pati o al parc de la 
Torre Roja o instal·lacions esportives municipals-, evitant la franja horària de major exposició solar 
durant els mesos de calor. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà  
necessari l’ús de mascareta. 

L’espai del gimnàs podrà ser utilitzat per a altres activitats lectives; prioritàriament per classes teòriques 
d’EF o classes d’EF quan plogui. També servirà com sala d’actes per ampliar el SUM i tenir més 
distanciament amb mascaretes. 

Els vestidors durant el primer trimestre encara no es podran utilitzar. Es revisarà aquest punt el 2n i 3r 
trimestre segons estiguin la situació epidemiològica. 

 

 
5.4 Organització de l’espai d’esbarjo 

La sortida al pati haurà de ser esglaonada (segons espais disponibles). 1r i 2n i si s'escau IFE a les pistes. 
3r i 4t al garrofer. A l’organització horària del centre caldrà establir els torns d'esbarjo en funció de la 
dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més 
d’un grup estable. 

Els estudiants d'ESO menjaran a la clasde asseguts a la seva taula abans de començar la lectura. 

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la 
distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús de 
mascaretes.
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Veure horari i grups al punt 7.1 (graella) 
 

 
5.5 Organització dels serveis 

 

Servei de menjador del personal del centre i esmorzar de l’alumnat 
 

Per qüestions d’organització del centre, i per minimitzar els contactes, tenint en compte el nombre 
d’alumnes que surten al pati (120 a cada torn i per a cada espai –pistes i garrofer-), l’alumnat d’ESO 
menjarà a la seva aula abans de començar la lectura. Deixarà recollit tot i es posarà novament la 
mascareta. Durant el temps d’esbarjo i l’accés als lavabos es mantindrà sempre la mascareta posada. 

Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats han de ser utilitzats preferiblement per 
estudiants pertanyents a un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, cal garantir la separació 
entre els grups d’alumnes. 

L’espai alternatiu al menjador ha de ser, preferiblement, l’espai de referència ocupat pel grup estable. En 
aquest cas, cal netejar i ventilar l’aula després de l’àpat. Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és  
utilitzat per alumnat de més d’un grup estable, cal, a més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat. 

Pel que fa al personal del centre que es quedi a dinar dins de l’office ho farà seguint totes les mesures de 
seguretat i higiene (finestres obertes sempre, distància de seguretat entre els comensals i aforament 
limitat que hagi determinat la responsable de riscos laborals). En finalitzar l’àpat el treballador netejarà 
el seu espai i marxarà per deixar lloc a un altre professional del centre que el necessiti. 

Pel que fa a l’esmorzar se seguirà un protocol igual que el establert pels dinars. La sala de professors i els 
departaments (amb l’aforament establert) també podrà ser un lloc habilitat per a esmorzar. Cap 
d’aquests dos espais podran ser usats per a l’àpat del migdia sense l’autorització expressa de la direcció. 

 
 

ESPAI PER A ESMORZAR I/O DINAR 
PERSONAL DEL CENTRE 

AFORAMENT MÀXIM 

OFFICE 7 

SALA DE PROFESSORAT 14 

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 3 departaments petits, entre 8 i -12 m2 

5 departaments grans + 15 m2 

Graella 7.4 
 
 

 
Mesures preventives 

 

- Caldrà garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

- El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, 
ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui 
una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat. 

- Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o 
d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència. En cas que l’alumnat reculli el 
menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera.
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- Caldrà garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. No cal 
utilitzar elements isotèrmics. 

- El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador 
escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de l’ocupat per 
l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb 
l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la 
mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 

 
 
 

Activitats complementàries 
 

a) Sortides pedagògiques 

Les sortides pedagògiques del curs 21/22 s’analitzaran amb molta cura i prudència les activitats de GEC  

que es puguin autoritzar seguint les mesures de seguretat i higiene. Es valorarà la situació 

epidemiològica del moment en la nostra població i la comarca així com la del lloc on es realitzi la sortida. 

Sempre hauran de rebre l’autorització explícita de la Direcció i, si s’escau, de la comissió permanent del 

consell escolar. Les peticions s’hauran de realitzar amb mínim de 15 dies d’antelació a la coordinació 

pedagògica amb còpia a la secretària del consell escolar i al director del centre. 

Incloure les activitats previstes en la programació general anual, pel que fa a sortides pedagògiques, amb 
les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

En el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 
mascareta i gel hidroalcohòlic. 

En el cas d’activitats amb pernoctació, si es poden fer (autorització de la direcció i informe positiu del 
consell escolar), es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran 
les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc. 

 

b) Extraescolars 

Mentre la situació epidemiològica ho permeti al curs 21/22 es realitzaran activitats col·lectives. En 
principi al centre s’ofertaran les activitats de futbol i bàsquet. Tot seguirà i es valorarà de fer-les o no 
segons estigui la situació epidemiològica. 

Es podran realitzar activitats esportives, culturals i de lleure on els participants mantinguin la distància 
de seguretat i les mesures d’higiene. 

 
 

En situació de normalitat epidemiològica a la nostra Zona i Comarca: 

Es podran dur terme les extraescolars previstes en la programació general anual, mantenint 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. 
Hi podran participar adolescents de diferents edats i grups estables. 
Es vetllarà perquè la composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la 
traçabilitat. 

 
Proposta d’activitats per a quan la situació epidemiològica el permeti 

Caldrà tenir en compte les Recomanacions específiques per a algunes de les activitats 
extraescolars. 

 

Dansa, 
gimnàstica 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
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artística i 
esportiva, 
teatre, circ, 
dansa aèria, 
ioga... 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
Arts marcials 
(taekwondo, 
judo, karate...) 

 
 
 
 
 

Activitats 
aquàtiques 
(natació, 
waterpolo, 
natació 
sincronitzada...) 

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

 Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups. 

 Ús dels vestuaris per part del grup estable. 

 Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra). 

 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. 
 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). 

 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 

 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’accedeixi al centre. 

 Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables durant tot l’entrenament. 

 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. 

 A la piscina, cal garantir que cada infant o disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. 

 L’aigua de les piscines es tractarà segons la normativa vigent. 

 Quan sigui possible, es prioritzarà l’entrenament en piscines exteriors. 

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. 

 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. 

 

 

Atletisme  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 els materials utilitzats 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. 

 

 

Escalada  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’accedeixi al centre. 
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Arts plàstiques 
(dibuix, pintura, 
ceràmica...) 

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tot 
l’entrenament. 

 Caldrà netejar i desinfectar les preses almenys una vegada al dia. 

 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. 

 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  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. 

 Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar marques a terra). 
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 

 

Escacs  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. 

 Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar mascareta. 

 Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 

 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes 
de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

 

Robòtica i TIC  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. 

 Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar mascareta. 

 Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 

 Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º. 
 
 
 

 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes 
de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

 

 
Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat. 

 
 
 
 

 
5.6 Organització en cas d’un hipotètic nou escenari de confinament d’un alumne o parcial 

 
 

Aquest curs, a diferència del passat, no es farà horari telemàtic grupal, donat que les vacunacions donen 

pas a que no hi hagi confinaments totals del l’alumnat. Així, cada grup classe d’ESO, Batxillerat, PFI, FP i 

IFE quan es confini algun alumne per positiu en covid 19 hauran de seguir els seus estudis amb la 

plataforma educativa i algunes de les classes online des de casa i fer alguna VT amb el tutor/a i/o 

cotutora. 

Com a norma general: 

1- Faran tot l’horari del seu grup, però de manera online. 
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2- El personal específic destinat a l’AA i SIEI farà un acompanyament i suport de l’alumnat d’aula 

d’acollida i SIEI. 

3- Personalització del procés d’ensenyament i aprenentatge: es vetllarà perquè les accions 

educatives i els criteris d’avaluació de l’alumnat amb plans de suport individual (PI) es 

planifiquin, realitzin i s’adaptin a la nova situació. 

4- Les cotutores-orientadores amb el suport del personal PAE (TIS, educadores, Aux. EE, 

vetlladores, etc.) i l’EAP de tots els nivells vetllaran i faran l’acompanyament de tot l’alumnat i  

les seves famílies s’impliquin en el procés d’ensenyament-aprenentatge i l’estat emocional dels 

estudiants. Les tutores de l’aula d’acollida, la SIEI i l’AP (TxA i òrbita) tutoritzaran i col·laboraran 

en els processos d’E-A, l’avaluació i l’acompanyament d’aquest alumnat. 

5- Cal que les presentacions, les explicacions i les activitats que es proposin s’ajustin al ritme, les 

característiques i la situació personal de cada alumne. En aquest sentit, s’hauria d’evitar 

replicar el treball que es feia en el centre de forma presencial. 

6- Pel que fa a les metodologies d’aprenentatge, en la mesura del possible, s’han d’utilitzar les 

eines que permetin l’aprenentatge telemàtic. Les activitats pràctiques en els tallers, o en altres 

espais professionals, que l’alumnat no pugui realitzar durant el període d’activitat lectiva no 

presencial, es podran suplir mitjançant la resolució de casos o exercicis pràctics. Així, s’avalua la 

capacitat analítica, l'assimilació dels coneixements de tipus procedimental adquirits i la capacitat 

de reflexió pel que fa a la manera de planificar la resposta o intervenció davant la situació. 

Aquests casos o exercicis pràctics poden tenir el suport de vídeos o presentacions per internet, 

així com, si fos possible, amb demostracions senzilles realitzades pel professorat, 

enregistrades en vídeo i posades a l’abast de l’alumnat, entre d’altres possibilitats. 

7- Les famílies i els estudiants poc implicats i/o participatius rebran una breu informació sobre 

quin és el seu grau d’implicació i rendiment per tal que s’estableixin, si s’escau, els 

reajustaments pertinents o les derivacions als serveis socioeducatius pertinents. 

8- Els projectes establerts en 1r, 2n i 3r es realitzaran amb els reajustaments pertinents. 

9- L’avaluació serà contínua i les faltes d’assistència a les sessions meet o del lliurament 

d’activitats o treballs sense causa degudament justificada tindrà les seves repercussions en el  

procés individual d’ensenyament-aprenentatge. 

10- L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de FP és contínua, ha d’atendre a l’organització  

modular i s’ha de fer per unitats formatives. L’avaluació es realitza tenint en compte els 

resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts a cada unitat formativa per la qual 

cosa, en aquestes circumstàncies, caldrà vetllar per la consecució de tots aquells criteris 

d’avaluació de caire més procedimental i actitudinal, si hi ha la impossibilitat de realitzar les 

tasques pràctiques en aules tallers o aules tècniques. 

 
 

6. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

En situacions de normalitat epidemiològica: En principi i sempre que es pugui els òrgans col·legiats es 
convocaran de forma presencial quan siguin 20 o menys participants. Es faran les reunions en espais 
amplis o espais exteriors. 

Pel que fa al consell escolar i seguint el principi de prudència també es farà de forma presencial o híbrida 
segons la decisió individual de cada membre. 

Respecte dels canals d’informació i comunicació amb les famílies indicar que es mantindrà una 
comunicació amb l’alumnat i les famílies a través dels canals virtuals establerts: el web del centre, els  
correus corporatius (xtec.cat i torreroja.cat) i IEDUCA. 

El centre mantindrà les reunions i entrevistes individuals amb famílies a través dels canals pertinents en 
cada moment segons siguin les condicions epidemiològiques. Prioritàriament seran telemàtiques o
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telefòniques. En algunes ocasions excepcionals en espais oberts i exteriors del centre. En el cas dels 
menors, com sempre s’intentarà que participin simultàniament, els dos progenitors o tutors legals dels 
estudiants. Els estudiants majors d’edat determinaran si accepten aquest seguiment i entrevistes amb els 
seus pares o tutors legals. Sempre que sigui possible, almenys, en part de l’entrevista assistirà l’estudiant. 

El centre aplicant les mesures d’higiene i seguretat realitzar realitzarà algunes de les seves activitats 
festives i culturals habituals: la cros solidària de Nadal i el Sant Jordi. Enguany vetllarem perquè la cros 
pugui realitzar-se amb grups més reduïts (grup-classe-estable) i sortida esglaonada (amb uns minuts de 
diferència) respecte d’altres grups del mateix nivell. Si calgués i segons la situació epidemiològica del 
moment farem la distribució del cros solidària de la millor manera possible. 

Pel que fa a la festivitat de Sant Jordi la realitzarem el divendres 23 d’abril també de forma grupal i per  
classes on es faran els tallers individuals o per parelles (sempre de grups estables i amb mascareta). 
L’alumnat per nivells (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO, 1r batx, 2n batx i 1r CFGM) assistirà durant 45 min al garrofer  
(amb mascareta i distància de seguretat) per realitzar l’activitat conjunta de lectura de poemes i 
narracions en diverses llengües i el lliurament de roses, premis i distincions. 

 
 
 
 

7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 

La ventilació 

El centre cada dia sempre una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. 

De forma general es mantindrà ventilació creuada natural sempre a totes les aules. 

- 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, 10/15 minuts cada vegada. Tots els espais (les aules, 
despatxos, sala de professorat, office, etc.) seran adequadament ventilades. Si és possible, es 
deixaran sempre les finestres obertes durant les classes. 

Neteja i posterior desinfecció d’espais 

Es realitzarà amb una periodicitat almenys diària seguint les recomanacions de neteja i desinfecció en 
establiments i locals de concurrència humana. 

- Es farà desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú. 

- Les taules de les aules i del menjador professorat (office) es netejaran i desinfectaran després de les 
activitats i dels àpats, respectivament. 

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups caldrà preveure 
que en cada canvi de grup fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació per un altre 
grup. Es preveu que alguns espais de batxillerat s’aprofitin per un altre grup després del pati amb una 
prèvia ventilació. Si mai es requereix un aula per un altre grup sempre tindrà un temps per ventilar-lo (30 
minuts d’esbarjo o 1 h. entre classe i classe). 

Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de 
les portes. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, espais com 
el pati seran utilitzats per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva 
neteja i desinfecció es seguiran les indicacions específiques sobre Neteja i desinfecció en espais exteriors 
de concurrència humana.



Qualsevol aspecte que no s’hagi tingut present en aquest Pla d’Organització o es modifiqui en el 

decurs d’aquest curs escolar 21/22 serà reajustat i resolt per la direcció del centre seguint les 

indicacions i les directrius dels Departaments de Salut, PROCICAT i d’Educació de la Generalitat de  

Catalunya. 
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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, preferiblement amb tapa i pedal. Mirarem que cada espai-classe 
disposi d’una paperera de tapa i pedal per aquest material higiènic. També disposaran de la paperera  
blava de cartró i paper. 

El personal de neteja tindrà una cura especial amb el material d’higiene personal, com mascaretes, 
guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’hauran de 
llençar 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'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en 
una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior 
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ANNEXOS 

Annex 1a: Declaracions responsables de menors d’edat
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Annex 1b: Declaracions responsables de majors d’edat
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Annex 2: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 
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* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i que us poseu en contacte 

amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho. En l'horari d'atenció del vostre centre 

d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En 

cas contrari, truqueu al 061. 

** Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només 

s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres 

manifestacions de la llista de símptomes. 

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les persones i el 

context epidemiològic del moment. 

 

 
1 Si es tracta d'un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.
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Annex 3: Plànol de centre
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Annex 4: llista de comprovació per al pla de ventilació, neteja, desinfecció 
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Annex 5: Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius 
 

 

 
Annex 6: Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs 
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Annex 7: Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la covid-19 als centres 
educatius
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Annex 8: Carta circuit a. Alumnes no immunitzats 
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Annex 9: Carta circuit b. Alumnes immunitzats 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Torre Roja 

48 

 

 

 


	“Nosaltres hem de ser el canvi que volem veure al món”, Mahatma Gandhi
	1. INTRODUCCIÓ
	1.1 Àmbit general
	1.2 Àmbit concret

	2. OBJECTIU DEL PLA
	Malgrat la pandèmia, tots els adolescents joves i adults han de tenir accés a l'educació en condicions d'equitat.
	L'institut ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
	2.1.1 Seguretat
	2.1.2 Salut
	2.1.3 Equitat
	2.1.4 Vigència
	2.2 Actualització i millora del model pedagògic de l’INS Torre Roja al PEC
	Per aquest motiu, l’INS Torre Roja vol tancar un model educatiu no reutilitzable (un model pedagògic fòssil) i apostar per una nova pedagogia educativa-social: sistèmica, renovable, digital i sostenible.


	3. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
	3.1. Grups de convivència i socialització estables
	3.2. Mesures de prevenció personal
	Distanciament físic
	Higiene de mans
	Requisits per a l’accés al centre
	*malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors);
	*malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten tractament mèdic);
	Control de símptomes

	3.3. Promoció de la salut i suport emocional
	La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants, adolescents i joves.

	3.4. Gestió davant de possibles casos
	L’equip d’atenció primària de referència del centre (CAP Montbaig) estarà a disposició de l’equip directiu per a mesures de consell i assessorament sanitari sobre la COVID-19, havent designat un/a gestor covid de salut, que serà un responsable d’aques...
	Graella 3.4a
	Graella 3.4b


	4. PRIORITATS EDUCATIVES
	5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
	5.1 Organització dels grups estables d’alumnat, professionals i espais
	Criteris per a la configuració dels grups
	Criteris per a la configuració de grups estables
	Criteris a l’hora d’assignar de docents al grup estable
	Organització del Batxillerat
	Organització dels Cicles Formatius
	Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat NESE
	Organització dels espais
	Proposta organitzativa de grups i espais del centre
	Espais de reunió i treball per al personal
	Reunions dels òrgans unipersonals i col legiats de govern i de coordinació

	5.2 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
	Gestió d’entrades i sortides
	Circulació dins del centre
	Ús d’ascensor
	Proposta d’horaris i d’accessos per les entrades i sortides

	5.3 Ús de l’espai del gimnàs
	5.4 Organització de l’espai d’esbarjo
	5.5 Organització dels serveis
	Servei de menjador del personal del centre i esmorzar de l’alumnat
	Mesures preventives
	Activitats complementàries
	b) Extraescolars

	5.6 Organització en cas d’un hipotètic nou escenari de confinament d’un alumne o parcial
	2- El personal específic destinat a l’AA i SIEI farà un acompanyament i suport de l’alumnat d’aula d’acollida i SIEI.
	7- Les famílies i els estudiants poc implicats i/o participatius rebran una breu informació sobre quin és el seu grau d’implicació i rendiment per tal que s’estableixin, si s’escau, els reajustaments pertinents o les derivacions als serveis socioeduca...
	9- L’avaluació serà contínua i les faltes d’assistència a les sessions meet o del lliurament d’activitats o treballs sense causa degudament justificada tindrà les seves repercussions en el procés individual d’ensenyament-aprenentatge.


	6. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
	7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE
	La ventilació
	Neteja i posterior desinfecció d’espais
	Gestió de residus

	ANNEXOS
	Annex 1a: Declaracions responsables de menors d’edat
	Annex 1b: Declaracions responsables de majors d’edat
	Annex 2: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies
	Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les persones i el context epidemiològic del moment.

	Annex 3: Plànol de centre
	Annex 4: llista de comprovació per al pla de ventilació, neteja, desinfecció
	Annex 5: Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius
	Annex 6: Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs
	Annex 7: Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la covid-19 als centres educatius
	Annex 9: Carta circuit b. Alumnes immunitzats



