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Introducció 

 

Aquest document presenta una part del pla de reobertura de centre al mes de setembre del 2020 i la  

gestió i organització del proper curs escolar 2020-2021 atenent a les Instruccions de la Secretaria de 

Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de 

Salut. 

 

Té la voluntat d’explicar a la comunitat educativa la proposta d’obertura i la singularitat del centre. 

 

Es presentarà al Consell escolar de centre per a la seva aprovació. 

 

També a les famílies en una reunió virtual el dia 10 de setembre del 2020 i a l’alumnat els primers 

dies de classe. 

 

Per tant, podria reconsiderar-se el document  segons el decurs de la pandèmia. 

 

 

Contingut del pla d’obertura 

 

Diagnosi 

 

Durant el període de confinament de l’anterior curs escolar 2019-20, el centre ha actuat en  dues 

vessants: 

 

● vessant emocional o seguiment de l’alumnat: 1 hora telemàtica de  tutoria grupal i 1 

hora de tutoria individualitzada cada setmana. Una hora fixa per a tots els grups 

d’ESO i de BAT ha permès un contacte proper i un seguiment exhaustiu. S’ha intentat 

contactar amb tot l’alumnat i en cas de desconnexió virtual, la tutora o tutor feia un 

seguiment telefònic. El seguiment al PIP (programa d’iniciació professional) ha estat 

pràcticament diari. 

 

● vessant pedagògica o didàctica : Tot el professorat excepte el de 2n de BAT ( que feia 

classes regularment) va configurar les carpetes COVID 1, 2, 3, 4, i 5 de tasques 

anomenades “tasques COVID” . Cada 10 dies lectius es publicava a la web del centre 

tot tipus de feina, preferentment competencial,  per a totes les matèries del centre 

(excepte optatives) tot usant l’entorn MOODLE o també els formularis Google. 

Aquesta carpeta la gestionava l’equip directiu a través de la reunió de caps de 

departament. 

A l’alumnat que no tenia connectivitat ni ordinador a casa, l’ajuntament li va lliurar un 

dossier  de tasques diverses que es van fer expressament per aquests alumnes i es va 

realitzar en gran part  durant el mes de maig i la 1a setmana de juny. 

En el moment de reobertura al juny, l’alumnat el va retornar al centre. 

 

A 2n de Batxillerat es fa ver un horari lectiu virtual d’ 1 hora i mitja per matèria, tot 

incloent els exàmens virtuals de recuperació de matèries de primer de batxillerat. I es 

va continuar amb l’hora de tutoria virtual. Si un professor o alumne no tenia prou 

connectivitat, es va enviar per correu electrònic o trucada telefònica. 
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A alguns alumnes de 2n de Batxillerat se’ls lliurà un ordinador de centre per a seguir 

el curs amb normalitat. 

 

D’un total de 560  alumnes, aproximadament, d’ESO i de BAT, uns 108 tenien 

problemes de connectivitat o manca d’ordinador. Són aquells que van rebre el dossier 

de tasques a casa. 

El seguiment de les tasques o retorn es va fer al mes de juny, però no tothom va 

acceptar-lo. 

 

 

L’adquisició per part de l’ajuntament i el departament d’Educació de tauletes aquest mes de juliol 

del 2020 permetrà l’alumnat del centre seguir amb més efectivitat el curs en cas d’un nou 

confinament. S’estan lliurant ara i no sabem encara si arribaran a tot l’alumnat. 

 

L’AMPA ha adquirit un compromís amb l’empresa IDDING per tal  que permeti la possibilitat a 

les famílies d’adquirir ordinadors a preus baixos. 

 

El centre prepararà en un futur la possibilitat de préstec d’ordinadors amb l’ajuda de l’AMPA, que 

ha adquirit un gruix d’ordinadors de 2a mà. 

 

Sabem que el departament d’Educació lliurarà ordinadors i tauletes al centre per a deixar-los a 

l’alumnat de 3r a 2n de BAT., possiblement. 

 

 

Organització dels grups estables 

 

Determinació 

de grups.  

 

Criteris de 

configuració 

dels grups. 

Per tal d’adaptar la programació dels grups a la situació, s’han reduït les ràtios 

i s’han repartit els alumnes entre tots els grups, de manera que tots tinguin el 

mateix nombre d’alumnes. S’ha prioritzat l’estabilitat de l’alumnat seguint al 

màxim els grups del curs anterior. En el cas concret dels alumnes de 1r d’ESO 

s’ha prioritzat el manteniment de grups que ja funcionaven bé a les escoles de 

procedència.  

Criteris d’heterogeneïtat. Degut a les exigències d’heterogeneïtat, s’han 

eliminat els grups d’ampliació, en vigor el curs passat, desdoblant els grups i 

afegint alumnat procedent d’altres grups. 

Criteris d’inclusió: s’ha intentat que els grups mantinguin al màxim la paritat 

entre nois i noies, així com una redistribució dels alumnes amb dificultats 

especials (NESE i NEE), per tal que estiguin present en tots els grups de cada 

nivell. 

Al llarg d’aquest curs, s’han eliminat els grups flexibles de les matèries 

instrumentals, si bé s’han disminuït de manera considerable les ràtios de cada 

grup, per tal de poder millorar l’acció educativa als grups estables. Per 

optimitzar els grups estables, s’intentarà que les optatives tinguin la menor 

mobilitat possible, posant professors de les matèries comunes a les matèries 

optatives. En un principi s’intentarà continuar amb la utilització dels tallers i 

dels laboratoris, tot afegint els protocols de neteja al principi i al final de cada 

classe. 

 

 

S’ha determinat crear un grup estable a cada curs escolar d’ESO, en detriment de la desaparició dels 

grups flexibles a les instrumentals, dels desdoblaments a les ciències socials i les hores B de llengua 
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anglesa. És a dir, en detriment de la dedicació del centre a l’atenció personalitzada i  a l'atenció a la 

diversitat en tots els sentits. Donat que és una situació excepcional, s’ha creat una nova proposta 

“temporal” de projecte educatiu. 

 

En principi el nostre centre tenia la distribució en origen següent: 5 grups a 1r i 2n,  4 grups a 3r i 4t 

d’ESO. 

 

La distribució nova és la següent: 

 

● Un grup més estable a tota l’ESO, fet que representa 6 cursos de 1r i 2n ESO,  i 5 grups de 

3r i 4t d’ESO. Batxillerat i PIP mantenen la mateixa estructura. 

● Els grups de 1r a 3r s’han refet donat el criteri de “grups heterogenis” que demana el 

Departament d’Educació. 

● Manteniment dels dos batxillerats.  

● Eliminació de tots els  grups flexibles a les matèries instrumentals (català, castellà i 

matemàtiques); la diversitat es tractarà amb la codocència o amb les atencions 

individualitzades. 

● Eliminació de l’hora B de llengua anglesa. 

● Eliminació dels desdoblaments en matèries no instrumentals com eren a socials, visual i 

plàstica i música. 

● Manteniment de les hores de classe de  tallers i dels laboratoris; aquestes aules específiques 

també s'aprofitaran com a aules per a matèries de batxillerat. 

 

Tots els grups d’ESO seran heterogenis, excepte 4t d’ESO que es distribuirà  seguint el criteri 

d’itinerari que està establert al nostre projecte educatiu: humanístic, social, científic, tecnològic i de 

formació pràctica. 

 

Es mantenen totes les optatives, els laboratoris i els tallers ja que defensem una qualitat a 

l’ensenyament-educació que passa per mantenir aquests subgrups dins del grup estable. 

 

 

Tots els grups d’ESO i de BAT tindran una aula específica de tutoria on es realitzaran la majoria de 

les classes. Per això, cal adequar durant l’estiu els següents espais: 

 

● la cafeteria: creació de dues aules noves: l’aula de música i l’aula de PIP. 

● l’aula 0.1 passa a ser l’aula d’acollida. 

● l’aula d’acollida passa a aula normal. 

● l’aula Informàtica 2 passa a aula normal. Els ordinadors aniran a parar a un armariet mòbil. 

● l’aula de música passa a  aula normal. 

● l’aula de PIP passa a  aula d’acollida. 

● l’aula magna esdevindrà l’aula 1.5 i 1.6. 

● el gimnàs se separarà en dues parts i una d’elles serà la classe Gimnàs 2. 

● l’ampliació de l’espai de copisteria juntament amb el despatx de l’AMPA. 

● habilitació de tots els lavabos del centre a totes les plantes. 

 

En cas que faltin espais caldrà fer ús de l’aula 0.2, el despatx de l’AMPA i la biblioteca del centre. 

 

També podríem arribar a comptar amb el gimnàs 1 com a aula. 

 

També tenen assignada una entrada, una sortida i una escala de pujada i baixada a classe. 
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Per nivells, us enumerem  els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 

 

Curs/ grup/ 

nivell 
Nombre d’alumnes Professorat estable Tutories 

Altres 

docents 

Personal 

d’atenció 

educativa i 

que intervé 

puntualment 

en aquest 

grup 

ESPAI estable 

1 ESO A 
1 ESO B 
1 ESO C 
1 ESO D 
1 ESO E 
1 ESO F 

25 màxim 

Marina Sanchez 
Imma Marlès 
Sara Antequera 
Almudena Mendoza 
Èric Benito 
Pep Benlloch 

 Veure els 

horaris de 

cursos i grups. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2n ESO A 
2n ESO B 
2n ESO C 
2n ESO D 
2n ESO E 
2n ESO F 

25 màxim 

Montse Marcè 
Lesley Bell 
Lidia Ramón 
August Ferrer 
Montse Marsal 
Àurea Cailà 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3r ESO A 
3r ESO B 

  3r ESO C 
3r ESO D 
3 ESO  E 

24 màxim 

Montse Font 
Anna Gómez 
Raquel Alcalde 
Isabel Mendes 
Josep Roig 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

4t ESO A 
4t ESO B 
4t ESO C 
4t ESO D  
4t ESO E 

24 màxim 

Matias Prades 
Raquel Gancholas 
Empar Prieto 
Laura Nomen 
J.A.Molet 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

1 BAT A 
1 BAT B 

30 màxim 
Sònia Verde 
Jaume Valls 

3.5 

3.6 

2n BAT A 
2n BAT B 30 màxim 

Ruth Segado 
Francesc Botella 

3.8 

3.9 

PIP 
15 

Judith Arbonés 
German Gil 
Anna Gómez 

cafeteria 2 

OPTATIVES 4t ESO BLOC 1 I 2 

OPTATIVA Grup estable 
Professor que imparteix la 

matèria 
 ESPAI ESTABLE 

Ciències 
aplicades a 
l’activitat 

professional 

4 ESO A Àurea Cailà  2.5 

Tecnologia 
(C.A) 

4 ESO A Joan Maideu  2.5 / Taller tecno 
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Llatí 4 ESO B  
4 ESO C 

Raquel Gancholas  
Maria Jornet 

 2.6 

2.7 

Economia 4 ESO B 
4 ESO C 

Sònia Verde 
Sònia Verde 

 2.6 

2.7 

Física i 
química 

4 ESO D 
4 ESO E 

Laura Nomen 
Ventura Ferré 

 2.8 

2.9 

Biologia i 
geologia 

4 ESO D 
4 ESO E 

Joan Oms 
Susana Mallafré 

 2.8 

2.9 

 

La màscara i la distància són necessàries en tot moment al centre. És a dir, en les aules, en 

qualsevol moment de mobilitat, en el canvi d’aula, les sortides i les entrades a l’aula o a 

l’esbarjo. 

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, s’intentarà fer els suports dintre de l’aula, 

el que anomenem “codocència”. 

Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius fora de l’aula, si aquest 

fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de 

seguretat i utilitzar la màscara sempre, a més d’extremar la neteja del lloc. 

Totes les aules d’optatives s’han de netejar a cada canvi de classe minuciosament. 

 

Us presentem els subgrups dins del grup estable com l’aula d’acollida o les optatives que a vegades 

poden barrejar dos grups estables. Són: 

 

 

 

Activitat/matèria 
Grups estables dels quals 

provenen els alumnes 
Docent 

Nombre d’hores 

setmanals 

Religió de tots els cursos d’ESO S. Linares 2 h/setmanals 

Aula d’acollida de tots els cursos d’ESO P.Dací, 

A.Vila, 

N.Pons, 

P.Rodríguez 

de 5 a 15 

Suport NEE de tots els cursos d’ESO Esther 

Cañete 

Aurea Cailà 

6 

Francès (anual) 1r ESO / 2n ESO / 

 3r ESO / 4t ESO 

R. Blaya 

À. Cailà 

2 

Aventura de las Letras 1r ESO  S. Antequera 2 

Tècniques d’estudi 1r ESO / 2n ESO E. Cañete 2 
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Manipulem les matemàtiques 1r ESO T.Jornet, 

R.Alcalde 

2 

Optatives de català 1r ESO / 2n ESO / 

 3r ESO 

A.Vila, M.Marcè, 

R.Segado 

2 

Optatives d’educació física 1r ESO / 2n ESO A. Ferrer 

R. Meroño 

N.Morata 

2 

Optatives de música 1r ESO / 2n ESO / 

 3r ESO 

 

 

È. Benito 

P. Benlloch 

2 

Ràdio 2n ESO A. Gómez 2 

El món i jo 2n ESO À. Cailà 2 

Medi Ambient 2n ESO T. Jornet 2 

Mediació 3r ESO E. Cañete 2 

Cultura clàssica 3r ESO L. Bell 2 

Emprenedoria 3r ESO S.Verde 2 

Hort 3r ESO T. Jornet 2 

Música 4t ESO E.Benito 2 

Visual i plàstica 4t ESO M.Sánchez, 

M.Rodó 

2 

Informàtica 3 4t ESO S.Ibáñez 2 

Informàtica 4 4t ESO S.Ibáñez 2 

Cultura científica 4t ESO L.Ramon, V.Ferré 2 

Filosofia 4t ESO J.Martín 2 

Arts escèniques 4t ESO M. Bermejo 2 

Tecnologia BLOC 1 4t ESO D i E J. Maideu 3 

 

 

 

 

El / la docent que imparteix l’optativa d’un nivell, impartirà també la matèria comuna al mateix 

nivell. 

 

Les optatives de 1r a 3r són quadrimestrals excepte la llengua francesa que és anual, formant un 

subgrup estable dins dels grups. No sempre s’ha aconseguit que tot un grup classe sigui de francès.
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Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de 

suport educatiu 

 

Els criteris que s’ha seguit  per a poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de 

l’alumnat amb especials dificultats, tot valorant les conseqüències del confinament, són bàsicament 

tres: 

● La presència de codocents a totes les classes on l’alumnat presenti una dificultat afegida o 

simplement necessiti un seguiment més exhaustiu. 

● El seguiment per part de les orientadores del centre, les quals podran desenvolupar el paper de 

co-tutores d’algun grup de 1r a 3r d’ESO 

● El manteniment de l’aula d’acollida per atendre alumnat nouvingut. 

 

Organització de les entrades i sortides 

 

 Entrades i sortides 

El nostre centre té quatre accessos d’entrada i de sortida ( 2 portes al  davant, 1 porta al  darrere 

d’entrada al pati i una lateral a la reixa que dona directament a la cafeteria). Dividim els alumnes 

de forma que tenen accessos diferents en funció del curs.  

Aquestes portes rebran la següent denominació: 

Porta 1: l’habitual d’entrada 

Porta 2: 2a porta al vestíbul 

Porta 3 : entrada de vehicles al pati 

Porta 4: entrada a la reixa al costat dels laboratoris 

Hi ha 3 escales de pujades a les aules que es repartiran entre l’alumnat. 

 

escala nord (antiga professorat) 1r i 2n 

escala del centre 3r i 4t 

escala sud ( costat tecno2) batxillerat  

planta baixa PIP 

 

 

L’entrada serà general a la mateixa hora i es distribuiran per les 4 portes d’entrada i les tres  

escales de pujada.  

La porta lateral (4) es deixarà per l'alumnat que entri a classe a la cafeteria 1 o a la cafeteria 2 i 

biblioteca, properament anomenades l'aula de música i aula de PIP. 
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CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS 
HORA D’ENTRADA I DE 

SORTIDA 

Alumnat de 1r i 2n que usa les 

taquilles+batxillerat 

Porta del darrere del pati i 

entrada pel pati o porta 3 

 

Entrada no esglaonada a les 8:00  

distribuïts en les 4  entrades del 

centre i entre les tres escales. 

 

Segurament el grup de PIP i aquell 

que estigui a la cafeteria i a la 

biblioteca   sortirà per la  4a sortida 

lateral. 

 

Sortida al pati i a casa esglaonada 

cada 3 minuts per grups. 

 

ESO: 1r i 2n d’ESO 

aules de la 1 a la 4 

Porta del davant 1 

ESO: 3r i 4t d’ESO 

aules de la 5 a la 10 

Porta del davant 2 

PIP+ alumnat aula música i 

biblioteca 0.1 

Porta lateral als laboratoris 

o porta 4 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així 

com en els passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i el personal del centre educatiu han de 

portar la màscara sempre, a banda de procurar mantenir el metre i mig de distància de seguretat. 

Als passadissos i a les escales caldrà caminar sempre per la dreta 

L’alumnat surt per la mateixa entrada o porta per on ha entrat al matí, excepte si tenen una sortida 

més propera. La sortida serà esglaonada amb 3 tocs de timbre. 

 

Tocs de sortida del centre 

14:24 4t i Batxillerat 

14:27 2n i 3r ESO 

14:30 1r ESO 
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Entrades i sortides,vista aèria del centre 

 

Organització de l’espai d’esbarjo 

 

Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Malgrat ser temps 

d’esbarjo, caldrà portar màscara fins a nova ordre i romandre amb el grup classe. 

 

En el nostre cas, l’alumnat de batxillerat sortirà  al complex educatiu amb el permís i l’autorització 

escrita de les seves famílies. 

 

Els grups d’ESO es quedaran al centre i ja que el pati és gran, s’hi podran trobar. Es delimitaran 

zones per cursos i grups que seran rotatives durant l’any escolar. 
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Durant l’esbarjo no hi haurà servei de biblioteca, ni de cantina, ni de menjador. Tot i així es 

mantindrà el servei de préstec de la biblioteca. 

 

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, tots els alumnes sortiran a l’hora establerta garantint 

l’agrupament per grups estables i usant  la màscara. Sonaran sempre tres tocs de timbre 

diferenciats cada 3 minuts: primer BAT + 4t ESO, després 2n i 3r i després 1r. 

 

Se sortirà al pati  amb 3 tocs de timbre cada 3 minuts. Si es necessita, s’ampliarà la 

diferència entre els tocs. 
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Tocs de sortida a hora d’esbarjo 

10:54 4t i Batxillerat 

10:57 2n i 3r ESO 

11 1r ESO 

 

A la tornada de l’esbarjo també es pujarà a les aules amb 3 tocs de timbre esglaonats. 

 

Tocs de tornada  de l’esbarjo 

11.30 4t i Batxillerat 

11:33 2n i 3r ESO 

11:36 1r ESO 

 

 

Relació amb la comunitat educativa 

 

- Les sessions del consell escolar i del claustre es faran de forma virtual els 

dimecres a la tarda a través del Google Meet o un altre entorn virtual. 

 

- El procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies. Hi 

haurà reunions amb les famílies a través d’un entorn virtual. 

 

- El seguiment amb les famílies el farem preferentment  a través de la plataforma 

iEduca. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de 

seguretat.  

 

- En funció de la situació de pandèmia i si la família pot, es podran fer per 

videoconferència, ans al contrari, ens relacionarem per telèfon o correu electrònic. 

 

- Procediments de comunicació i informació general amb les famílies: tenim la 

plataforma iEduca, el correu electrònic i el telèfon. També tenim la pàgina nodes 

on les famílies trobaran tota la informació corresponent. 

- Caldria tenir en compte fer formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les 

eines de comunicació escollides pel centre, així com les plataformes digitals que 

utilitza el centre  i tenint en compte les eines que pugui tenir la família  i, sobretot, 

les persones de referència al centre que els pugui ajudar en un moment determinat 

(especialment si es produeix algun període de confinament). Es posaran a 

disposició de les famílies els tutorials generats pel professorat al llarg del 

confinament. 

- La persona que estarà en contacte amb  les famílies serà principalment el tutor o 
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tutora. 

 

Servei de menjador i cantina 

 

No hi haurà servei de menjador ni de cantina físicament per a l’alumnat del centre ni per al 

professorat. 

 

L’alumnat haurà d’emportar-se de casa el seu esmorzar i la seva pròpia aigua. 

 

La font del pati no funcionarà en cap cas. 

 

 

Pla de neteja 

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, es recomana que el mateix 

alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas d’un laboratori, 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. 

El centre es ventilarà al matí quan el professor arribi a l’aula abans de l’entrada dels alumnes, i es 

deixaran les finestres i les portes obertes, si el temps ho permet durant tota la jornada lectiva. 

Les tovalloles d’un sol ús que s’usin per a l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria es 

llençaran a les papereres dels lavabos o de les aules així com les màscares, guants i altres residus 

personals d’higiene que es reciclaran degudament. Es continuarà gestionant els residus com es fa 

habitualment al centre reciclant paper, envasos i resta. 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal 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. 

En el cas que els alumnes d’un grup estable canviïn d’aula o qualsevol altre tipus de grup que 

canvia d’aula, ventilaran i netejaran les superfícies i estris abans d’abandonar l’espai.  

Cada aula on s’hagi de fer aquesta neteja disposarà de líquid i tovalloletes d’un sol ús per fer 

aquesta neteja. Això s’aplicarà tant en aules de grups estables com en aules específiques: 

laboratoris, tallers de tecnologia, aula de música, aula de dibuix, …  

En el cas dels vestidors els alumnes es netejaran les mans i desinfectaran un cop acabat l’ús. 

Només s’obriran els vestuaris per rentar-se les mans i usar el WC perquè no hi haurà servei de 

dutxa al centre. 

Caldrà que l’alumnat vingui amb roba esportiva des de casa. 

Aquestes normes de neteja s’ajustaran a allò que estableixi el PROCICAT  i es pactaran amb 

l’empresa de neteja tot seguint les indicacions del  govern. 

Aquestes normes podran variar sempre que el Departament de Salut així ho aconselli. 

 

 



 14 

 

 

 Abans 

de cada 

ús 

Després 

de cada 

ús 

Diàriament ≥ 1 

vega

da al 

dia 

Setmanal

ment 

Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 

l’espai 

sí 

 

  sí  Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia  

Manetes i poms 

de portes i 

finestres 

   sí   

Baranes i 

passamans 

d’escales i 

ascensors 

   sí   

Superfície de 

taulells i 

mostradors 

   Sí   

Cadires i bancs    Sí  Especialment en les 

zones que contacten 

amb les mans 

Grapadores i 

altres utensilis 

d’oficina 

   Sí   

Aixetes    Sí   

Botoneres dels 

ascensors 

   Sí   

 

 

 

 

 

 

 

 

Neteja amb un drap 

humit amb alcohol 

propílic 70º 

Ordinadors, 

sobretot teclats i 

ratolins 

sí Sí    

Telèfons i 

comandaments a 
distància 

Sí sí    

Interruptors 

d’aparell 

electrònics 

   Sí  

Fotocopiadores 

Consergeria 

   Sí  
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Fotocopiadores 

Sala professorat 

 Sí    

LAVABOS 

Ventilació 

de l’espai 

sí   Sí  Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Rentamans    Sí   

 

 

Especialment després 

de 

l’ús massiu (després 

del pati) i 

sempre al final de la 

jornada. 

 

Inodors    Sí  

Terra i 

altres 

superfícies 

   Sí  

Dutxes  Sí    En general, no s’usen 

Cubells de 

brossa  

  Sí    

Cubells de 

compreses 

 

    Sí  

 

 

Transport 

 

Cal dur màscara en el servei de transport escolar que prové de la PLANA i de la PINEDA. 

Es mantenen per ara els horaris habituals d’arribada i tornada. 

 

Extraescolars i acollida 

 

Les activitats extraescolars, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, 

caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la màscara. 

 

Fins a nova ordre, al nostre institut no hi haurà activitats extraescolars a les tardes fins que la 

gestió de la pandèmia sigui més fàcil o lleugera. 

 

 

Activitats complementàries 

 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats 

complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, 

quan aquest sigui necessari. El criteri és simplificar les sortides prioritzant: 

 

● Les sortides d’Escoles Verdes. 

● Les sortides a peu a Vila-seca. 

● El treball de síntesi o colònies en alberg ( prorrogat del curs passat). 

● L’estada d’immersió en llengua anglesa (prorrogat del curs passat). 
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● El viatge de 4t en finalitzar el curs. 

● El viatge cultural a batxillerat. 

● Aquelles  que no impliquin reserva prèvia. 

 

 

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

 

Quan siguin reunions amb un nombre elevat de persones, és a dir, més de 10 persones, es faran de 

forma telemàtica la tarda del dimecres tot usant un entorn virtual. Parlem dels equips docents, la 

reunió de coordinacions, les sessions d’avaluacions, el claustre i el Consell escolar. 

 

Queden al centre la reunió de tutories que són sempre menys de 10 persones i la de caps de 

departament que és una hora lectiva dins l’horari i que es farà a l’aula més àmplia del centre que és 

el gimnàs 2. 

 

 

Aquest plantejament s’anirà actualitzant mentre duri la pandèmia 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Dues hores per setmana 

Equips docents  

ESO i BAT 

Coordinació Videoconferència  

  

Dues per setmana 

temporitzades al llarg 

del curs. Veure 

programació anual 

Claustre i Consell Escolar Gestió i organització/ 

informació i comunicació 

Videoconferència  

 

Inici de curs i fi de curs 

1 sessió per trimestre 

Reunió de Caps Gestió didàctica Presencial 1 h/ setmanal fixa 

Reunió de departament Didàctica i ensenyament Presencial 1 h/setmanal fixa 

Comissions de professorat 

i alumnat 

Diversos temes Videoconferència 1 cop o 2 al trimestre 

Reunió de tutories Seguiment alumnat Presencial 1h/ setmanal 

Reunió de delegats o 

delegats mediambientals 

Seguiment curs Presencial: 

es farà per cicles 

o fins i tot per cursos 

 

1 cada trimestre 

Mediacions 

 

Petita, en petit comitè Presencial Quan es necessiti 

CAD Seguiment alumnat 

inclusiu 

Presencial 1h/ setmanal fixa 

Comissió social Seguiment alumnat 

informe social 

Presencial 1 cop al trimestre 
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Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19 

 

 

En cas de detectar un cas de Covid-19, el professor/a que estigui amb l’alumne/a avisarà  la 

direcció del centre i un professor o professora de guàrdia acompanyarà l’alumne a la tutoria 2 o 

despatx visita pares 2  a l’espera de la resposta del CAP o l’hospital lleuger de Vila-seca. 

Hi haurà el càrrec de Gestor de la Covid-19. 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE 

AMB LA COVID-19 

 

Casos 
Espai habilitat per 

l’aïllament 

Persona 

responsable 

d’acompanyar 

l’alumne 

Persona 

responsable de 

trucar la família 

Persona 

responsable de 

comunicar a SSTT 

x Despatx visita 

pares 2 

Professor/a de 

guàrdia   

Gestor Covid Direcció 

 

Seguiment de casos 

 

El seguiment de casos serà exhaustiu i s'emplenarà  una fitxa amb els següents ítems: 

 

● alumne/ curs 

● dia i hora detecció 

● protocol realitzat 

● persona que manté la relació amb salut: direcció i gestor Covid-19 

● persona referent: el gestor covid JOAN MAIDEU ZURANO. 

 

 

La documentació la redactarà el gestor Covid-19 de centre que en tot moment es coordinarà amb la 

infermera referent del CAP: Eva Esteruela 

El doctor referent del Cap de Vila-seca serà el doctor Torres. 

 

El gestor covid avisa la família i avisa al REFERENT del cap. En cas que no hi sigui, ho farà un 

membre de la direcció del centre. 

 

Seguiment del pla 

Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

 

RESPONSABLES    

 

Direcció del centre i consell escolar de centre 

 

POSSIBLES INDICADORS 

 

 Presentació al Claustre i al Consell escolar del seguiment: nombre d’incidències 

 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

Al claustre o al consell escolar es modificaran els detalls que caldrà canviar o millorar 
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Concrecions per a  l’ESO 

 

Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 

 

 

 

Nivell 

educatiu 
Mètode de treball 

Mitjà i periodicitat 

de relació amb el 

grup 

Mitjà i periodicitat 

de relació amb 

l’alumne 

Mitjà i periodicitat 

de relació amb la 

família 

ESO 

 
entorn Moodle, 

 

ús del Nodes i iEduca 

com a eina d’informació 

 

 

setmanal 

 

1 hora tutoria virtual 
grupal + 1 hora 

individual 

 

1 hora de classe  de 

cada matèria  

excepte a les 

matèries optatives, 

TDS o PDR si 

s’escau 

correu o telèfon o 

vídeo 

1 h/setmanal 

depenent de la 

conveniència 

BAT 

 

entorn Moodle 

ús del Nodes i iEduca 

com a eina d’informació 

 

 

 

setmanal 

1 hora tutoria virtual 

grupal+ 1 hora 

individual 

 

1 hora de classe de 

cada matèria o 

2hores. 

correu o telèfon o 

videoconferència 

 

1 h/setmanal 

depenent de la 

conveniència 

PIP 

1 tutoria diària 

 

ús del Nodes, de la 

plataforma iEduca com a 

eina d’informació 

 

 

 

setmanal 

 

1 hora tutoria virtual 

grupal+ 1 hora 

individual 

 

1 hora de classe de 

cada matèria 

 

 
depenent de la 

conveniència 
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En cas de confinament, es realitzarà un nou horari per a tot l’alumnat d’1 hora setmanal per 

matèria i la resta, treball personal a casa a partir de l’horari  inicial. 

 

Aquest horari es presentarà a l’alumnat i al professorat a l’inici de curs per preveure possibles 

confinaments de grups. 

 

No es faran  les matèries optatives durant el confinament . 

 

No es realitzarà ni el treball de síntesi, ni el projecte de recerca donada la impossibilitat de treballar 

en grup durant el confinament. 

 

Es mantindrà l’hora de tutoria, en aquest cas, virtual. S’afegirà la tutoria individual. 

 

L’alumnat haurà d'emportar-se  el material a casa i també els ordinadors i tauletes  dedicades a 
aquesta finalitat. 

 

Les relacions amb l’alumnat i les famílies serà virtual i s’emprarà majoritàriament el Moodle del 

centre per a l’ensenyament. 

 

Les relacions entre el professorat: mantindran l’horari inicial, però sempre en entorn virtual. 

 

 

Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 

 

Quan fem subgrups, per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la 

barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat i utilitzar la 

màscara.  

 

Enumerem les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 

 

 

Optatives quadrimestrals GRUPS ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS 

Francès (anual) 1r ESO / 2n ESO / 

 3r ESO/ 4t ESO 

R. Blaya 

À. Cailà 

2 

Aventura de las Letras 1r ESO  S. Antequera 2 

Tècniques d’estudi 1r ESO / 2n ESO E. Cañete 2 

Manipulem les matemàtiques 1r ESO T.Jornet, R.Alcalde 2 

Optatives de català 1r ESO / 2n ESO / 

 3r ESO 

A.Vila, M.Marcè, R.Segado 2 

Optatives d’educació física 1r ESO / 2n ESO A. Ferrer 

R. Meroño 

N.Morata 

2 

Optatives de música 1r ESO / 2n ESO / 

 3r ESO 

È. Benito 

P. Benlloch 

2 

Ràdio 2n ESO A. Gómez 2 



 20 

El món i jo 2n ESO À. Cailà 2 

Medi Ambient 2n ESO T. Jornet 2 

Mediació 3r ESO E. Cañete 2 

Cultura clàssica 3r ESO L. Bell 2 

Emprenedoria 3r ESO S.Verde 2 

Hort 3r ESO T. Jornet 2 

Música 4t ESO E.Benito 2 

Visual i plàstica 4t ESO M.Sanchez, M.Rodó 2 

Informàtica 3 4t ESO S.Ibáñez 2 

Informàtica 4 4t ESO S.Ibáñez 2 

Cultura científica 4t ESO L.Ramon, V.Ferré 2 

Filosofia 4t ESO J. Martín 2 

Arts escèniques 4t ESO M. Bermejo 2 

Tecnologia BLOC 1 4t ESO D i E J. Maideu 3 

 

 

 

Concrecions per al batxillerat i per al PIP 

 

El curs hauria de començar amb una màxima presencialitat  possible i tenir preparat un model 

híbrid per a situacions extraordinàries, així com les mesures aplicables en cas que s’hagués de 

confinar un grup, un nivell o tot el centre. 

 

En principi, defensem la presencialitat total si l’espai ens ho permet tant al batxillerat com al grup 

del PIP. 

 

El grup del PIP funcionarà com a grup estable ja que el seu equip docent està format per tres 

professors i es treballa per àmbits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

German Gil: professor de l’àrea comuna, excepte llengües. 

Judith Arbonés: professora de l’àmbit tècnic, de la llengua anglesa i tutora 

del grup 

Anna Gomez: professora de les llengües catalana i espanyola 
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Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció 

 

La confecció dels grups estables d’alumnat implica constituir els grups a partir de les matèries 

comunes d'opció. En aquesta agrupació, s'impartiran les matèries comunes tant de 1r com de 2n de 

batxillerat. 

 

Nosaltres tindrem un 1r de BAT humanístic-social i un 1r científic-tecnològic. Aquest criteri 

s’aplicarà a 2n de batxillerat, també. 

 

En aquest grup la majoria de matèries són comunes a tot el grup. 

 

Matèries de modalitat 

 

Les matèries de modalitat s'organitzaran com a subgrups dels grups estables que cursen una 

mateixa matèria comuna d'opció tot junts, per tant, no s’incorporarà  alumnat procedent d'un grup 

estable diferent. 

 

Matèries específiques 

 

A les matèries específiques, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables 

s’haurà d’extremar la higiene i la desinfecció de l’aula. 

 

Això podria passar, exclusivament, a les matèries de francès, psicologia,  sociologia i religió. 

 

Model híbrid 

 

En principi, no hi ha intenció de promoure un model híbrid a l’institut Vila-seca. 

Quan s'hagi confeccionat l’horari de centre i l’estudi dels espais, es pensarà en una alternativa 

possible. 

Ens adaptarem als canvis de la pandèmia. 

 

 

 

 

 

 

Aquest plas’ha presentat al claustre i al Consell escolar de centre el dia 10 de setembre del 2020. 

A les famílies s’ha presentat el mateix dia a la tarda en dues videoconferències. 

També s’ha creat un vídeo divulgatiu al youtube del centre. 

És adaptable durant el curs segons els criteris del Departament d’Educació i del Procicat. 
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ANNEXOS 
1.-Preguntes freqüents de l’institut Vila-seca 
2.-PDF presentat a les famílies 
3.-Infografia per a 1r d’ESO 
4.-Document de l’estadística del Departament d’Educació 

 

 



 

PREGUNTES FREQÜENTS 

 

   L’institut començarà el 14 de setembre? 

SÍ. Aquesta és la data que es marca per començar el curs i estem preparant-nos per començar 

l’activitat escolar aquest dia. 

Les classes seran presencials? A tots els grups? 

SÍ. No treballem amb cap altre escenari ni possibilitat, per ara. 

Quin horari faran els alumnes? 

L’horari serà el mateix que el curs anterior 

• ESO i BATXILLERAT  de 8:00  a 14:30  

• PIP  Matins i una  tarda de pràctiques 

Potser alguns grups com batxillerat sortiran un pel abans. 

 

Com seran les entrades? Tots entraran pel mateix lloc? 

Sí, Obrirem les portes les 4 portes a les 7:50 i començarem les entrades a les aules directament. 

No es pot sortir als passadissos! 

Els alumnes hauran de mantenir una distància de dos metres entre ells en entrar. 

Serà obligatori entrar amb mascareta. Els pares no podran acompanyar el seu fill/a a dins 

del recinte escolar. 

 

Es controlarà la temperatura a l’entrada de l’escola? 

La responsabilitat de vigilar la febre és dels pares. Haureu de signar una declaració 
responsable en la qual es reflecteix aquest aspecte. L’escola disposa de termòmetres de distància 

per mirar-la en qualsevol moment. És més important que mai el vostre ajut i  tenir present que 

un alumne/a no pot venir  malalt o amb símptomes a l’escola. 

No han de venir amb cap símptoma: mal de cap, d’estomach, refredat, dolors... 

La mascareta és obligatòria? 

Sí, sempre. Excepte a educació física quan estiguin al pati i mantenint les distàncies. 

Com s’organitzaran les classes? Què son els grups estables? Quines seran les ràtios?  

 
Els grups estables són grups de convivència formats per un grup fix d’alumnes que interaccionen 
el mínim possible amb la resta de grups estables, per tal de reduir la possibilitat de transmissió 
potencial del virus i facilitar la traçabilitat  dels possibles casos que es donin a l’escola. De la 
mateixa manera, i sempre que sigui possible, els professors també s’assignaran a grups estables 
pel mateix motiu. 

 
Respecte a les ràtios, en cap cas superem els 25 a classe a l’ESO, ni a BAT.al PIP sempre són 15. 

 
Com s’organitzaran els patis? I l’esmorzar? 

Tots els alumnes esmorzaran al pati,  excepte batxillerat i PIP ( els quals sortiran per la porta 1) . L’esmorzar 

l’hauran de portar de casa. En tot moment s’ha de portar mascareta 

Hi haurà 3 tocs per sortir i entrar del pati per esglaonar la sortida i el retorn de l’esbarjo. 

Què passarà si plou? 

L’alumnat romandrà a l’aula a hora de l’esbarjo. 

 



 

PREGUNTES FREQÜENTS 

 

 

Hi haurà reunions amb famílies? 

Per normativa, no es poden fer reunions amb més de 10 persones. Per tant, 

es faran reunions amb les famílies el màxim de telemàtiques, fins i tot la visita de pares. 

Hi haurà servei de menjador? No. Hem remodelat la cafeteria i hem creat dues aules noves. Ara 
no hi ha ni cafeteria ni menjador. 

  Es faran extraescolars?  Per ara, no. 

Si hi ha algun cas COVID 19 a l’escola, què fareu? 

L’escola tindrà un referent COVID 19 del CAP de Vila-seca i un gestor Covid al centre. Si tenim 

sospites o observem que un alumne té algun símptoma,aïllarem l’alumne/a la sala COVID 19. 

Avisarem el referent COVID 19 del CAP i seguirem el protocol d’avís marcat per a què, des de 

Salut i Educació, prenguin les decisions oportunes. 

La resta d’alumnes del mateix grup estable podrà continuar amb la seva activitat normal fins que 

es tingui la confirmació o no, de si el cas és positiu. Si ho fos, es procediria al confinament del 

grup estable. 

Què passa amb les classes, si confinen un grup? 

La classe o l’alumne hauran de passar la quarantena que marqui Salut (es parla de dues 

setmanes). Durant aquesta quarantena, l’alumne o la classe seguiran el curs amb normalitat de 

manera telemàtica i continuaran la seva tasca escolar a distància. 

El primers dies de classe es donarà a l’alumnat l’horari de confinament possible. 

Si es confina caldrà agafar tot el material i també l’ordinador o tablet, si en teniu alguna 
d’assignada. 

Què he de fer, si observo que el meu fill/a té febre? 

No podeu portar el vostre fill o filla a l’escola si té febre o està malalt. En aquest cas i també 

si observem qualsevol altre símptoma compatible amb la possibilitat de tenir COVID (tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea, etc)Truqueu al 061 o al CAP i us diran quins passos heu 

de seguirInformeu-ne l’escola perquè puguem fer la consulta al referent COVID 19 i rebre les 

indicacions oportunes de com actuar. 

Com hauran de venir vestits els dies que hi ha Educació Física? 

Els dies que hi hagi Educació Física hauran de venir vestits de casa amb la roba esportiva. No es 

canviaran de roba a l’escola, no utilitzaran els vestidors ni les dutxes. Sols els serveis per rentar-

se les mans. 

Com seran les sortides? 

La sortida dels alumnes serà igual que l’entrada i faran servir la mateixa porta per la qual han 

accedit al matí. Estaran esglaonades cada 3 minuts i segons el curs. 

Les sortides complementàries del centre s’intentaran mantenir per ara, minimitzant-les al màxim. Algunes 

excursions o viatges  s’han ajornat a aquest curs com el TDS de 2n al Colell i l’estada en llengua anglesa de 3r. 

Intentarem realitzar-les. 

 

Com es gestionaran les altes temperatures a les classes i el fet de portar mascareta? 

Les classes es ventilaran de manera continuada. S’indica especialment que s’han de ventilar les 



 

PREGUNTES FREQÜENTS 

classes cada 2 hores aproximadament. Nosaltres farem les classes habitualment amb portes i 

finestres obertes constantment mentre la climatologia ho permeti. Es fomentarà fer classes en 

espais exteriors en molts moments.  

 

Quan i com seran les comunicacions de les famílies amb el tutor/a? 

Les comunicacions de les famílies amb els tutors seran habitualment a través de la intranet 

escolar i de Ieduca. Es portaran a terme contactes individual a través de diferents vies: 

presencialment, si és necessari, amb només un adult de la família o via virtual preferentment. 

Tindreu el contacte del tutor o tutora per a qualsevol consulta a través de la plataforma ieduca, 

del telèfon o correu i també una reunió d’inici de curs telemàtica el 23 de setembre de 2020. 

De quant seran els grups? 

Grups estables de màxim 25 a l’ESO.  

A Batxillerat, màxim 30 alumnes. 

Hi haurà més neteja al centre? 

Si. Hem demanat l’empresa de neteja que vingui a mig matí per netejar els lavabos i les baranes 

de les escales. 

Les aules es netejaran a tota hora, especialment si és un grup d’optatives. 

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTES FREQÜENTS 

Quines mascaretes cal per a l’alumnat? 

Com a mínim, ha de ser higiènica UNE 0065. També pot ser quirúrgica o FPP2. El que no han de 

portar aquestes mascaretes són logos polítics, banderes... 

S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes . 

Cada alumne haurà de disposar d’una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui 

necessari. També valoreu la conveniència de portar una segona mascareta a la bossa, taquilla  o 

motxilla per si es trenca la que estan utilitzin.  

Per què no es prendrà la temperatura a les entrades? Us fiareu de les famílies? 

La responsabilitat de portar al fill o filla a l’escola sense febre o símptomes és de les famílies. 

Prendre la temperatura a tots els nens i nenes a l’entrada, mantenint distància, etc. pot suposar 

que alumnes s’haguessin d’esperar molt de temps per entrar. 

I, si un alumne/a és confinat per ser contacte estret aliè a l’escola i el seu grup continua a 

classe, aquest alumne podrà seguir les classes des de casa per càmera? 

NO. Només es farà l’ensenyament a distància i/o telemàtic si el que es confina és el grup classe. 

Fins ara, tampoc es feia ensenyament a distància quan un alumne estava malalt. 

Funcionaran les fonts del pati? Podran beure aigua els alumnes ? No. Cal dur l’aigua de casa. 

El transport funcionarà normalment? 

I tant! Sempre caldrà  dur la mascareta. 
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Entrades i sortides
Entrada no esglaonada  4 portes directam

ent a AU
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Porta 1(entrada) 1r i 2n

Porta 2 (entrada) 3r i 4t

Porta 3 (pati vehicles) batxillerat I taquilles

Porta 4 ( PIP, m

úsica, biblioteca)


Sortida del centre esglaonada per les m
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14:24. BAT I 4T

14:27: 2n i 3r 

14:30: 1r ESO
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  10: 57 2n i 3r ESO

  11:00 1r ESO


Tornada seguint el m
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ordre 
  11:30 BAT I 4t ESO

  11:33 2n i 3r ESO

  11:36  1r ESO

 

Espais  habilitats per cada 
grup estable o grup classe. 
Aquest espai serà rotatiu al 
llarg del curs. 
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Inici curs el  dia 14 de setem
bre( presentació de les 

tutories) 
9:00 -10:30 1r ESO

 
11:00 - 12:00 resta cursos 
Dia 15, classes habituals (  excepte PIP, m

és tard)



GUIA BÀSICA
INICI DE CURS

APRENEM A MOURE'NS PER L'INSTITUT 

L'ACCÉS A LES GUIXETES ESTARÀ
RESTRINGIT (NOMÉS A LES 8H I A LES
14.30H).

PER EVITAR DESPLAÇAMENTS INNECESSARIS
ES RECOMANA NOMÉS DEIXAR MATERIAL DE
PLÀSTICA,MÚSICA,TECNOLOGIA,NECESSER..

ABANS D'ANAR A L'INSTITUT COMPROVAR QUE
NO PRESENTEM CAP SIMPTOMATOLOGIA
COMPATIBLE AMB COVID-19
(FEBRE,TOS,DIARREA,DIFICULTAT
RESPIRATÒRIA...)

ENTRE HORES ESPERAREM PACIENTMENT AMB
ORDRE I ASSEGUTS/DES QUE VINGUI EL
PROFESSOR/A.

SORTIR AL PASSADÍS SENSE PERMÍS ESTARÀ
PROHIBIT.

PER ANAR AL PATI ESPERAREM AL 3R AVÍS DE
TIMBRE. DE LA MATEIXA FORMA HO FAREM A
LES 14.30 (TIMBRE SORTIDA).

PROCURAR SER PUNTUALS. ACCÉS  PER LA
PORTA PRINCIPAL DE L'INSTITUT(DRETA).

PUJAR I BAIXAR PER L'ESCALA DE
CONSERGERIA PER DESPLAÇAR-NOS A
AULES ESPECÍFIQUES.

ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE MASCARETA A
TOTES LES INSTAL.LACIONS ( TANT EN
ESPAIS OBERTS  COM TANCATS) .

IMPORTANT MANTENIR UNA BONA HIGIENE
DE MANS.



EL DIA QUE ENS TOQUI EDUCACIÓ FÍSICA PORTAREM
EL XANDALL POSAT.

SIREM CUROSOS DE LA NOSTRA HIGIENE (TENIR
NECESSER PREPARAT A LA MOTXILLA AMB
TOVALLOLETES,DESODORANT,COLÒNIA,RASPALL).

L'ÚS D'AQUESTS SERÀ PERSONAL.

 ELS PROFESSORS DE GUÀRDIA ENS ENSENYARAN
L'ESPAI LIMITAT PER CADA GRUP CLASSE I ENS
SITUAREM ON ENS DIRAN SENSE ENVAIR ALTRES
ESPAIS D'ALTRES GRUPS.

A CADA PIS TINDREM ACCÉS AL BANY,EN CAS DE
NECESSITAT HO COMUNICAREM AL PROFESSOR/A
I ENS DEIXARAN UNA CLAU PER ACCEDIR-HI.

A L'HORA DEL PATI ROMANDRAN OBERTS,
ACCEDIREM PER LES PORTES D'ENTRADA DE
1R,PASSAREM PER DAVANT DE CONSERGERIA I
TORNAREM AL PATI SEGUINT EL MATEIX ITINERARI
(NO PASSEJAREM PER L'ENTRADA I/O PASSADÍS). 

PER ACCEDIR AL PATI L'ALUMNAT DE 1R, HO FAREM
DE FORMA TRANQUIL.LA I ORDENADA, PER LES
PORTES DEL PASSADÍS A PROP DEL GIMNÀS.

UN COP HEM ESMORZAT,ENS HEM DE POSAR LA
MASCARETA DE NOU, EN EL CAS DE NO
COMPLIR-HO POT COMPORTAR UNA SANCIÓ
GREU.

MANTENIR LA DISTÀNCIA ENTRE LES TAULES 
 NO CANVIAR DE LLOC I AIXECAR-SE DEL SEU
SEIENT SENSE PERMÍS.

NO COMPARTIR EL MATERIAL ESCOLAR NI
BEGUDES.



  

 

 

Enquesta per a la detecció de necessitats digitals de l’alumnat i del personal 
docent 

(En el marc del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023) 

Servei d’Indicadors i Estadística.  

 

1. CODI I DENOMINACIÓ DE CENTRE: 43008523 Institut Vila-seca 
 
 

L’objectiu d’aquest qüestionari és fer una detecció de les necessitats actuals de l’alumnat i els 
docents dels centres educatius de Catalunya per tal d’iniciar el desplegament d’equipaments 
digitals en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023. 
 
 
BLOC SOBRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
 
2. El vostre centre té alumnes d’educació primària?  No 

 
Segons la informació que teniu, quants alumnes d’educació primària no disposen al seu 
habitatge habitual de dispositius d'ús personal per a finalitats educatives, si considerem 
ordinadors de sobretaula, portàtils o tauletes?   

 
2.1. D’aquests alumnes, quants han cursat 1r el curs 2019-2020?  
2.2. D’aquests alumnes, quants han cursat 2n el curs 2019-2020?  
2.3. D’aquests alumnes, quants han cursat 3r el curs 2019-2020?  
2.4. D’aquests alumnes, quants han cursat 4t el curs 2019-2020?  
2.5. D’aquests alumnes, quants han cursat 5è el curs 2019-2020?  
2.6. D’aquests alumnes, quants han cursat 6è el curs 2019-2020?  

 
 
3. També segons la informació que teniu, quants alumnes d’educació primària no disposen al seu 

habitatge habitual de connexió a Internet de qualitat que pugui garantir la formació educativa 
en línia?  

 
3.1. D’aquests alumnes, quants han cursat 1r el curs 2019-2020?  
3.2. D’aquests alumnes, quants han cursat 2n el curs 2019-2020?  
3.3. D’aquests alumnes, quants han cursat 3r el curs 2019-2020?  
3.4. D’aquests alumnes, quants han cursat 4t el curs 2019-2020?  
3.5. D’aquests alumnes, quants han cursat 5è el curs 2019-2020?  
3.6. D’aquests alumnes, quants han cursat 6è el curs 2019-2020?  

 
 



 

  
4. Amb quants alumnes d’educació primària no heu tingut cap contacte o moltes dificultats per 

fer un seguiment acadèmic via telemàtica o telefònica durant el confinament (des del 13 de 
març i fins al 19 de juny)?  

 
4.1. D’aquests alumnes, quants han cursat 1r el curs 2019-2020?  
4.2. D’aquests alumnes, quants han cursat 2n el curs 2019-2020?  
4.3. D’aquests alumnes, quants han cursat 3r el curs 2019-2020?  
4.4. D’aquests alumnes, quants han cursat 4t el curs 2019-2020?  
4.5. D’aquests alumnes, quants han cursat 5è el curs 2019-2020?  
4.6. D’aquests alumnes, quants han cursat 6è el curs 2019-2020?  

 
 
5. Valoreu de 0 a 5 el nivell de compliment per part dels alumnes de les tasques encomanades 

durant aquest confinament.  
 

 
 Valoreu de 0 a 5 quina ha estat la vinculació de les famílies amb el centre durant aquest 
confinament.  
 

6. Segons la informació que teniu, quants docents d’educació primària no disposen al seu 
habitatge habitual de dispositius d'ús personal per a finalitats educatives, si considerem  
ordinadors de sobretaula, portàtils o tauletes?  

 
 
7. Segons la informació que teniu, quants docents d’educació primària no disposen al seu 

habitatge habitual de connexió a Internet de qualitat que pugui garantir la formació educativa 
en línia?  
 
 
 

Per tal de fer una primera aproximació respecte a la competència digital docent del professorat de 
primària identifiqueu el professorat del vostre centre a partir dels criteris següents:  
 
8. Quin nombre de docents d’educació primària tenen un nivell BAIX de competència digital?  

(Entenem per nivell BAIX: Té moltes dificultats per utilitzar tecnologies digitals i per poder 
gestionar l'aprenentatge dels alumnes de forma no presencial. No utilitza cap entorn virtual 
d’aprenentatge.) 
 

9. Quin nombre de docents d’educació primària tenen un nivell BÀSIC de competència digital?  
(Entenem per nivell BÀSIC: Utilitza les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge. És capaç de fer de tutor/a d'un curs creat en un entorn virtual 
d'aprenentatge (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams)) 
 

10. Quin nombre de docents d’educació primària tenen un nivell MITJÀ de competència digital?  



 

(Entenem per nivell MITJÀ: Incorpora l'ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les 
activitats d’ensenyament-aprenentatge. És capaç de crear cursos i fer de tutor/a en un entorn 
virtual d'aprenentatge (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams)) 
 

11. Quin nombre de docents d’educació primària tenen un nivell ALT de competència digital?  
(Entenem per nivell ALT: Actualment dissenya i desenvolupa activitats i materials didàctics on els 
alumnes utilitzen tecnologies digitals en un entorn virtual d'aprenentatge (Moodle, Google 
Classroom, Microsoft Teams)) 

 
 

BLOC SOBRE ESO 
 
12. El vostre centre té alumnes d’ESO?  Si 

 
13. Segons la informació que teniu, quants alumnes d’ESO no disposen al seu habitatge habitual de 

dispositius d'ús personal per a finalitats educatives, si considerem  ordinadors de sobretaula, 
portàtils o tauletes? 54 

 
13.1. D’aquests alumnes, quants han cursat 1r d’ESO el curs 2019-2020? 12 
13.2. D’aquests alumnes, quants han cursat 2n d’ESO el curs 2019-2020? 14 
13.3. D’aquests alumnes, quants han cursat 3r d’ESO el curs 2019-2020? 15 
13.4. D’aquests alumnes, quants han cursat 4t d’ESO el curs 2019-2020? 13 

 
 
14. De l’alumnat de 4t d’ESO que no disposa de dispositiu, quants alumnes creieu que cursaran 

cicles de formació professional el curs 2020-2021? 15 
 
  
15. De l’alumnat de 4t d’ESO que no disposa de dispositiu, quants alumnes creieu que cursaran 

batxillerat el curs 2020-2021? 13 
 
 
16. També segons la informació que teniu, quants alumnes d'ESO no disposen al seu habitatge 

habitual de connexió a Internet de qualitat que pugui garantir la formació educativa en línia? 
72 
 
16.1. D’aquests alumnes, quants han cursat 1r d’ESO el curs 2019-2020? 17 
16.2. D’aquests alumnes, quants han cursat 2n d’ESO el curs 2019-2020? 15 
16.3. D’aquests alumnes, quants han cursat 3r d’ESO el curs 2019-2020? 12 
16.4. D’aquests alumnes, quants han cursat 4t d’ESO el curs 2019-2020? 28 

 
  
 
 
17. De l’alumnat de 4t d’ESO que no disposa de connexió a Internet de qualitat, quants alumnes 

creieu que cursaran cicles de formació professional el curs 2020-2021? 15 



 

 
 
18. De l’alumnat de 4t d’ESO que no disposa de connexió a Internet de qualitat, quants creieu que 

cursaran batxillerat el curs 2020-2021? 13 
 

 
19.  Amb quants alumnes d’ESO no heu tingut cap contacte o moltes dificultats per fer un 

seguiment acadèmic via telemàtica o telefònica durant el confinament (des del 13 de març i 
fins al 19 de juny)? 45 

 
19.1. D’aquests alumnes, quants han cursat 1r d’ESO el curs 2019-2020? 12 
19.2. D’aquests alumnes, quants han cursat 2n d’ESO el curs 2019-2020? 15 
19.3. D’aquests alumnes, quants han cursat 3r d’ESO el curs 2019-2020? 6 
19.4. D’aquests alumnes, quants han cursat 4t d’ESO el curs 2019-2020? 12 

 
 
20. Valoreu de 0 a 5 el nivell de compliment per part dels alumnes de les tasques encomanades 

durant aquest confinament. 4 
 
 
21.  Valoreu de 0 a 5 quina ha estat la vinculació de les famílies amb el centre durant aquest 

confinament. 4 
 

 
 

BLOC SOBRE BATXILLERAT 
 
22. El vostre centre té alumnes de batxillerat?  Si 

 
 

23. Segons la informació que teniu, quants alumnes de batxillerat no disposen al seu habitatge 
habitual de dispositius d'ús personal per a finalitats educatives, si considerem  ordinadors de 
sobretaula, portàtils o tauletes? 21 

 
23.1. D’aquests alumnes, quants han cursat 1r de batxillerat el curs 2019-2020? 9 
23.2. D’aquests alumnes, quants han cursat 2n de batxillerat el curs 2019-2020? 12  

 
 
24. També, segons la informació que teniu, quants alumnes de batxillerat no disposen al seu 

habitatge habitual de connexió a Internet de qualitat que pugui garantir la formació educativa 
en línia? 20 

 
24.1. D’aquests alumnes, quants han cursat 1r de batxillerat el curs 2019-2020? 12 
24.2. D’aquests alumnes, quants han cursat 2n de batxillerat el curs 2019-2020? 8 

 
 



 

25.  Amb quants alumnes de batxillerat no heu tingut cap contacte o moltes dificultats per fer un 
seguiment acadèmic via telemàtica o telefònica durant el confinament (des del 13 de març i 
fins al 19 de juny)? 14 

 
25.1. D’aquests alumnes, quants han cursat 1r de batxillerat el curs 2019-2020? 7 
25.2. D’aquests alumnes, quants han cursat 2n de batxillerat el curs 2019-2020? 4 

 
 
26. Valoreu de 0 a 5 el nivell de compliment per part dels alumnes de les tasques encomanades 

durant aquest confinament. 4 
 

 
27.  Valoreu de 0 a 5 quina ha estat la vinculació de les famílies amb el centre durant aquest 

confinament. 4 
 
 

 
BLOC SOBRE CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
28. El vostre centre té alumnes de cicles de formació professional (CFGM i/o CFGS)? No 

 

29. Segons la informació que teniu, quants alumnes de cicles de formació professional, de grau 
mitjà o superior, no disposen al seu habitatge habitual de dispositius d'ús personal per a 
finalitats educatives, si considerem  ordinadors de sobretaula, portàtils o tauletes?  

 
29.1. D’aquests alumnes, quants han cursat cicles de grau mitjà el curs 2019-2020?  
29.2. D’aquests alumnes, quants han cursat cicles de grau superior el curs 2019-2020?  

30. També segons la informació que teniu, quants alumnes de cicles de formació professional no 
disposen al seu habitatge habitual de connexió a Internet de qualitat que pugui garantir la 
formació educativa en línia?  

 
30.1. D’aquests alumnes, quants han cursat cicles de grau mitjà el curs 2019-2020?  
30.2. D’aquests alumnes, quants han cursat cicles de grau superior el curs 2019-2020?   

 
 
31. Amb quants alumnes de cicles de formació professional no heu tingut cap contacte o moltes 

dificultats per fer un seguiment acadèmic via telemàtica o telefònica durant el confinament 
(des del 13 de març i fins al 19 de juny)?  

 
31.1. D’aquests alumnes, quants han cursat cicles de grau mitjà el curs 2019-2020?  
31.2. D’aquests alumnes, quants han cursat cicles de grau superior el curs 2019-2020?   

 
 
32.  Valoreu de 0 a 5 el nivell de compliment per part dels alumnes de les tasques encomanades 

durant aquest confinament.  



 

 
 
33.  Valoreu de 0 a 5 quina ha estat la vinculació de les famílies amb el centre durant aquest 

confinament.  
 

34. Pel que fa al professorat, quants docents dels ensenyaments de secundària no disposen al seu 
habitatge habitual de dispositius d'ús personal per a finalitats educatives, si considerem  
ordinadors de sobretaula, portàtils o tauletes?  
(Als ensenyaments de secundària s'hi inclouen docents d'ESO, batxillerat i cicles de formació 
professional) 
 57 
 

35. Quants docents d’ensenyaments de secundària no disposen al seu habitatge habitual connexió 
a Internet de qualitat que pugui garantir la formació educativa en línia? 
(Als ensenyaments de secundària s'hi inclouen docents d'ESO, batxillerat i cicles de formació 
professional) 
5 

 

Per tal de fer una primera aproximació respecte a la competència digital docent del professorat 
identifiqueu el professorat de secundària del vostre centre a partir dels criteris següents:  

 
36. Quin nombre de docents de secundària tenen un nivell BAIX de competència digital?  

(Entenem per nivell BAIX: Té moltes dificultats per utilitzar tecnologies digitals i per poder 
gestionar l'aprenentatge dels alumnes de forma no presencial. No utilitza cap entorn virtual d’ 
aprenentatge.) 
1 
 

37. Quin nombre de docents de secundària tenen un nivell BÀSIC de competència digital?  
(Entenem per nivell BÀSIC: Utilitza les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge. És capaç de fer de tutor/a d'un curs creat en un entorn virtual 
d'aprenentatge (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams)) 
15 
 

38. Quin nombre de docents de Secundària tenen un nivell MITJÀ de competència digital?  
(Entenem per nivell MITJÀ: Incorpora l'ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les 
activitats d’ensenyament-aprenentatge. És capaç de crear cursos i fer de tutor/a en un entorn 
virtual d'aprenentatge (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams)) 
34 
 

39. Quin nombre de docents de secundària tenen un nivell ALT de competència digital?  



 

(Entenem per nivell ALT: Actualment dissenya i desenvolupa activitats i materials didàctics on els 
alumnes utilitzen tecnologies digitals en un entorn virtual d'aprenentatge (Moodle, Google 
Classroom, Microsoft Teams)) 
10 

 
 

 
BLOC SOBRE SISTEMES OPERATIUS  
 
Responeu prioritzant quin tipus de sistemes operatius prefereix el vostre centre per la futura dotació 
d’equipament per l’alumnat i docents en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023. 
Responeu en funció dels nivells educatius impartits al vostre centre. Es subministrarà en funció de la 
vostra priorització, de l’oferta en el mercat i de la demanda global dels centres, per tal de garantir el 
màxim nombre d’alumnat amb equipament. 
 
Cicle inicial de primària:  
No és aplicable al nostre centre  
 
Portàtil amb sistema operatiu Windows 10:  
Portàtil amb sistema operatiu Linkat (Ubuntu):  
Portàtil amb arrencada dual Windows 10 + Linkat: 
Portàtil de tipus Chromebook:  
 
 
Cicle mitjà de primària:  
No és aplicable al nostre centre  
 
Portàtil amb sistema operatiu Windows 10:  
Portàtil amb sistema operatiu Linkat (Ubuntu):  
Portàtil amb arrencada dual Windows 10 + Linkat:  
Portàtil de tipus Chromebook:  
 
 
Cicle superior de primària: 
No és aplicable al nostre centre  
 
Portàtil amb sistema operatiu Windows 10:  
Portàtil amb sistema operatiu Linkat (Ubuntu):  
Portàtil amb arrencada dual Windows 10 + Linkat:  
Portàtil de tipus Chromebook:  
 
 
Educació secundària obligatòria: 
El sistema operatiu prioritari és: Portàtil amb arrencada dual Windows 10 + Linkat 
 
Portàtil amb sistema operatiu Windows 10: 4 



 

Portàtil amb sistema operatiu Linkat (Ubuntu):  
Portàtil amb arrencada dual Windows 10 + Linkat:  
Portàtil de tipus Chromebook: 2 
 
 
Batxillerat: 
El sistema operatiu prioritari és: Portàtil amb arrencada dual Windows 10 + Linkat 
 
Portàtil amb sistema operatiu Windows 10: 4 
Portàtil amb sistema operatiu Linkat (Ubuntu): 2 
Portàtil amb arrencada dual Windows 10 + Linkat:  
Portàtil de tipus Chromebook: 2 
 
 
Formació professional: 
No és aplicable al nostre centre  
 
Portàtil amb sistema operatiu Windows 10:  
Portàtil amb sistema operatiu Linkat (Ubuntu):  
Portàtil amb arrencada dual Windows 10 + Linkat:  
Portàtil de tipus Chromebook:  
 
 
Docents de centre: 
El sistema operatiu prioritari és: Portàtil amb arrencada dual Windows 10 + Linkat 
 
Portàtil amb sistema operatiu Windows 10: 4 
Portàtil amb sistema operatiu Linkat (Ubuntu): 2 
Portàtil amb arrencada dual Windows 10 + Linkat: 4 
Portàtil de tipus Chromebook: 2 
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	1.-Preguntes freqüents de l’institut Vila-seca 2.-PDF presentat a les famílies 3.-Infografia per a 1r d’ESO 4.-Document de l’estadística del Departament d’Educació

	L’institut començarà el 14 de setembre?
	Les classes seran presencials? A tots els grups?
	Quin horari faran els alumnes?
	Com seran les entrades? Tots entraran pel mateix lloc?
	Es controlarà la temperatura a l’entrada de l’escola?
	No han de venir amb cap símptoma: mal de cap, d’estomach, refredat, dolors...

	Com s’organitzaran les classes? Què son els grups estables? Quines seran les ràtios?
	Com s’organitzaran els patis? I l’esmorzar?
	Hi haurà reunions amb famílies?
	Hi haurà servei de menjador? No. Hem remodelat la cafeteria i hem creat dues aules noves. Ara no hi ha ni cafeteria ni menjador.
	Es faran extraescolars?  Per ara, no.
	Si hi ha algun cas COVID 19 a l’escola, què fareu?
	Què passa amb les classes, si confinen un grup?
	Què he de fer, si observo que el meu fill/a té febre?
	Com hauran de venir vestits els dies que hi ha Educació Física?
	Com seran les sortides?
	Com es gestionaran les altes temperatures a les classes i el fet de portar mascareta?
	Quan i com seran les comunicacions de les famílies amb el tutor/a?
	De quant seran els grups?
	Quines mascaretes cal per a l’alumnat?
	S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes . Cada alumne haurà de disposar d’una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari. També valoreu la conveniència de portar una segona ma...
	Per què no es prendrà la temperatura a les entrades? Us fiareu de les famílies?
	I, si un alumne/a és confinat per ser contacte estret aliè a l’escola i el seu grup continua a classe, aquest alumne podrà seguir les classes des de casa per càmera?
	Funcionaran les fonts del pati? Podran beure aigua els alumnes ? No. Cal dur l’aigua de casa.
	El transport funcionarà normalment?
	I tant! Sempre caldrà  dur la mascareta.

