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PLA D'OBERTURA 2020-2021 
PREPARATS PER ALS REPTES DEL NOU CURS 

 
Seguint les instruccions del Departament d'Educació i Departament de Salut 

presentem una organització que prioritza els grups de convivència estables, la 

reducció del nombre de professors per grup i l'adaptació dels espais.  

 

Horari: 

ESO 8:15 a 14:30h 

BAT 8:00 a 14:20h 

 

Distribució de la jornada 

8:00 - 11h 1a i 2a sessions lectives 

11:00 a 11:30h pati 

11:30 a 14:30h 3a i 4a sessions lectives 

 

Sessions lectives 

Amb l'objectiu d'optimitzar l'estona d'aprenentatge i el nombre de professors diaris per 

grup, cada bloc de 3 hores de sessions lectives està format per dues sessions 1 d'una 

hora i una de 2 hores.  

 

Pati 

Per tal que els grups estables de convivència no coincideixin a l'hora de pati 

1 ESO  Romandran al pati de l'institut i sala polivalent (tennis taula) 

2 ESO  Sortiran al "Pas escola" amb zones separades per grups 

3r i 4t d'ESO i Batxillerat sortiran al Parc  

  

Hem reduït de dos patis a un per reduir el nombre de moments de trobada entre grups 

estables de convivència 

 



 
 

  

   

 

Parc de la Ciutadella, s/n  08003 Barcelona  Tel. 93 319 57 33  www.institutverdaguer.cat 

Grups 

La formació de grups es fa seguint criteris pedagògics i que facilitin la intervenció de 

pocs professors. 

Es determinen els següents grups: 

1r d'ESO  Desdoblament  de les 2 línies en 3 grups 

2n i 3r d'ESO  Es manté l'estructura de 2 grups 

4t d'ESO Desdoblament  de les 2 línies en 3 grups agrupats per d'optatives 

1r de BAT Desdoblament  en 2 grups segons la modalitat escollida 

2n de BAT Es manté 1 sol grup 

Aula d'acollida Es manté 1 grup estable 

 

Educació física 

L’educació física es durà a terme com en cursos anteriors al CEM Ciutadella, seguint 

les normes de seguretat i sense utilitzar els vestidors. 

Els alumnes han de venir canviats de casa, han de portar ampolla d'aigua individual. A 

l'acabar la sessió es podran canviar la samarreta. 

Es prioritzaran activitats individuals i de no contacte.  

El rentat de mans serà freqüent. 

 

Ordinadors, material de laboratoris i tallers 

A l'acabar la sessió  tot el material serà netejat amb una baieta amb solució 

hidroalcohòlica. 

 

Circulacions 

Es determina una escala de pujada i una baixada que estan senyalitzades. 

 

Menjador escolar 

El menjador s'obrirà al mes d'octubre. Els alumnes menjaran mantenint la separació 

recomanada. El monitor de menjador serà el responsable de servir el pa i l'aigua.  
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Neteja 

Després del pati es netejaran els wc i zones de pas comú. En el cas que un grup hagi 

utilitzat una aula diferent a l'habitual es procedirà a netejar-la. 

 

Comunicació amb les famílies 

Mantindrem a les famílies informades mitjançant la plataforma Dinantia. 

 

Mesures covid-19 

 A l'entrada es prendrà la temperatura a tothom i es facilitarà líquid desinfectant 

per a rentar-se les mans. 1r i 2n d'ESO la temperatura es prendrà a l'accés de 

l'aula, a la resta de grups la temperatura es prendrà a l'entrada de l'institut.  

 Les aules es ventilaran després de cada sessió i sempre que sigui possible  

 Cada aula disposarà de líquid hidroalcohòlic de manera que es podran rentar 

les mans al començament de cada sessió, després del pati i després d'anar als 

lavabos 

 Administració, consergeria, sala de professors, biblioteca... tots els espais 

disposaran de líquid hidroalcohòlic. 

 Alumnat i professorat ha de portar la mascareta tota la jornada escolar.  

 A cada aula i als taulells d'anunci del centre hi ha penjades infografies amb les 

mesures a seguir. 

 En cas d'un possible positiu s'activarà el protocol conjunt de Salut i Educació. 

 

 

 


