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PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT VERDAGUER 
CURS 2021 – 2022 

 
Preparats per als reptes del nou curs!! 

 
 
 

1. Introducció 

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

presentem el pla d’obertura i organització de l’institut Verdaguer per al curs que 

comença. Un curs en que es seguirà prioritzant els grups de convivència estables o 

grups bombolla, l’adaptació d’espais i seguiment de normes preventives davant la 

pandèmia causada per la Covid’19. 

 

Aquest pla d’obertura es basa en: 

 La seguretat de tots els qui formem la comunitat educativa 

 Promoció i cura de la salut de la comunitat  educativa 

 Garantia del seguiment o traçabilitat en cas de contagi 

 

2. Horari lectiu 

L’horari lectiu del centre és de 8:00 a 14:30h. Aquestes 6h30’ s’organitzen en dos 

blocs de 3 hores lectives amb un descans d’11:00 a 11:30h. 

 

Per tal d’evitar aglomeracions a la porta d’entrada, l’entrada a l‘institut és esgraonada:  

 Batxillerat i 4t ESO 8:00h 

 1r a 3r d’ESO: 8:05h 

Aquest curs i seguint la normativa no es prendrà la temperatura. 

 

A l‘hora del pati i sempre que la situació actual de millora de transmissió es mantingui: 

 1r i 2n d’ESO sortiran al pati de l’institut. Per això mantindran la mascareta 

posada tret del moment de menjar l’entrepà.  
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La biblioteca estarà oberta per als que volen una estona de pati més tranquil·la 

i també s’obrirà la sala polivalent per als que volen jugar a tennis taula. 

 3r i 4t d’ESO i Batxillerat sortirà al Parc de la Ciutadella  

 

3. Grups-classe 

La formació de grups respecta el PEC del centre amb els desdoblaments a 1r d’ESO 

de les dues línies distribuïdes en 3 grups.  

Per tal de facilitar la intervenció de menys professorat a l’aula i agrupant a l’alumnat 

segons l’optativitat de matèries es determinen els següents grups: 

 

1r d’ESO 3 grups 

2n d’ESO 2 grups 

3r d’ESO 2 grups 

4t d’ESO  3 grups 

1r de BAT 2 grups 

2n de BAT 1 grup 

 

4. Ús dels espais 

Cada grup té assignada una aula. Els casos en que cal fer ús d’espais especialitzats 

com el taller de tecnologia, els laboratoris de biologia i de física i química o aula 

d’informàtica són sempre ocupats per un grup estable i es ventilen abans i després de 

cada ús. 

 

5. Educació física 

L’educació física es realitza al CEM Ciutadella que compta amb una normativa pròpia 

davant la pandèmia. 

L’alumnat ha de venir canviat de casa i no pot fer ús dels vestidors més que els 

darrers minuts de la sessió per al canvi de roba. 

L’alumnat porta la mascareta sempre que no realitza activitat física intensa. 
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6. Ús de la mascareta 

L’ús de la mascareta és obligatori durant tota la jornada lectiva per alumnat, 

professorat i personal no docent.  

L’alumnat ha d’arribar a l’institut amb una mascareta posada i una de recanvi a la 

motxilla. 

Malgrat això el centre disposarà de mascaretes per si algun alumne o treballador en 

necessita. 

 

7. Rentat de mans 

Cada aula, despatx, sala de reunions o espai comú compta amb solució 

hidroalcohòlica per al rentat de mans. 

Aquest rentat es durà a terme a l’entrada a primera hora del matí, després del pati i 

quan un alumne torni del lavabo. 

 

8. Ventilació i neteja  

Les aules es mantindran ventilades en tot moment seguint la normativa. 

Sempre que sigui necessari es realitzarà una neteja extra d’una aula o espai comú.. 

 

9. Circulacions 

Per tal d’evitar aglomeracions se seguirà amb separació de circulacions en l’edifici. 

L’escala principal i costat mar s’utilitzarà per pujar a les plantes superiors i l’escala de 

la banda muntanya servirà per baixar. 

 

10. Menjador 

L’alumnat usuari del menjador seguirà la següent pauta: 

 Rentat de mans al començament i finalització del servei 

 L’alumnat es disposarà mantenint l’estructura de grups bombolla 

 Es garantirà en tot moment la ventilació dels espais  
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11. Compromís de les famílies 

Les famílies han de garantir que l’alumnat assisteix al centre complint els següents 

requisits: 

 Absència de simptomatologia compatible amb la covid’19 o qualsevol altre 

quadre infecciós. 

 No ser convivent o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 10 dies anteriors.  

 

12. Gestió de casos i confinament 

El seguiment de casos es realitzarà seguint el protocol vigent i mitjançant l’aplicació 

Traçacovid. 

En cas de confinament d’un alumne, part d’un grup o d’un grup classe l’alumnat 

podrà seguir el seu procés d’aprenentatge mitjançat sessions virtuals o al classroom. 

 

 

 

 


