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1. MARC NORMATIU 

 

 Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia 

 Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del 
curs 2019-2020 i per a l’organització i Funcionament dels centres i els estudis del 
curs 2020-2021. 

 Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres Educatius.(01/07) 

 Protocol: Gestió de casos covid-19 als centres educatius (13/08) 

 Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres 
escolars (24/08) 

 Carta al equip directiu Inici de curs (01/09) 

 Mesures extraordinàries per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles (02/09) 

 

2. JUSTIFICACIÓ 

Aquest Pla d’Actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 
reprendre la vida acadèmica 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 infants i joves a una educació de qualitat. 

En l’actual context i les seves incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima 
normalitat possible, donant continuïtat a l’aprenentatge i aplicant les mesures sanitàries de 
protecció. 

Destaquem com a punt de partida els següents principis: 

 Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents 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’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en 
condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i 
de contactes. 

Aquesta obertura estarà basada en dos pilars fonamentals: les mesures de protecció i la 
traçabilitat. 

Amb aquest escenari, el centre ha d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb 
l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional 
(espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars...) 
abans del 23 de juliol i, un altre de definitiu, incorporant els horaris, per a la primera 
setmana de setembre. Aquest pla definitiu haurà de ser aprovat pel consell escolar del 
centre i serà un element clau de la PGA del centre. 

El pla d’organització del centre ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació, i es 
publicarà a l’espai web del centre. 
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3. ESTUDIS I HORARIS 

En primer lloc destaquem algunes particularitats dels ensenyaments d’esports (ENSERE), 
que son necessaries per a la comprensió d’aquest pla. 

Els ensenyaments esportius (SOS, Vela i Busseig) estan formats per un cicle inicial i un 
cicle final que corresponen a grups classe i calendaris diferents. A més amb dos estan 
formats per mòduls del Bloc Comú i mòduls del Bloc específic. 

Els mòduls del bloc específic son impartits per docents de les Federacions i Creu Roja a 
les nostres instal·lacions, o a altres instal·lacions quan son les parts més pràctiques (Club 
Natació Atlètic-Barceloneta, Club Natació de Barcelona i platja). 

A més aquests ensenyaments esportius no segueixen la lògica de calendari de la resta 
d’ensenyaments reglats (de setembre a juny), sinó que s’ofereixen en modalitats 
compactades i repartides al llarg del curs, en funció de les proves d’accés, de la demanda 
de places i de les indicacions del Departament d’Ensenyament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda destaquem també que en els ensenyaments de FP de GS en 
Ensenyament i Animació Socioesportiva, algunes de les sessions pràctiques es realitzen a 
les piscines dels dos clubs anomenats anteriorment, a la platja, a l’Espai de Mar, i al Centre 
Municipal de Vela. 

 

Dit això, el nostre centre, ofereix els següents Ensenyaments Professionals reglats de: 

 

a) Cicles Formatius Esports 

GS en Ensenyament i Animació Socioesportiva, adaptat a activitats de platja (AEA0) 

Dos grups (1r i 2n), en horari matí (8h-14.30h) 

 

GS de Salvament i socorrisme (SSA0) 

Un grup, en horari matí (8h-14.30h) 
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GM de Salvament i socorrisme (SS11) 

Tres grups (G1, G2 i G4), en horari matí (8h-14.30h)  (aquest  grups  es reordenen en dos 
nous grups (G1 i G2) de SS10 quan es fa el cicle final) 

 

GM de Vela (NA10) 

Un grup, en horari tarda, on s’incorporen al bloc comú els alumnes de busseig. Té molta 
càrrega on-line (15h – 21.30h). El bloc específic el fan a les instal·lacions de la federació 
Catalana de Vela 

 

GM de Busseig esportiu amb escafandre autònom (SQ11) 

Aquests estudiants no constitueixen un grup propi, son pocs i estan integrats al Grup de 

Vela, ja que tenen el Bloc Comú idèntic. El bloc específic el fan a les instal·lacions de la 
federació Catalana de Busseig Esportiu. 

 

b) Cicles Formatius Manteniment de vaixells 

Grau superior de Sistemes de navegació (EEA1) 

Tres grups (1rA, 1rB i 2n), en horari tarda (15h-21,30h) 

 

Grau mitjà de Manteniment d’embarcacions d’esbarjo (TM60) 

Tres grups al matí (8h-14.30h): 1rA Matí, 1rB Matí i 2n Matí 

Dos grups al la tarda (15h-21,30h): 1r Tarda , 2n Tarda 

 

c) Programes de Formació i Inserció 

PFI Auxiliar de Manteniment d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo (TM02) 

Un grup, en horari matí (9h-14.30h) i dues tardes (dimarts i dijous de 15.30h a 17.30h) 

 

 

d) Estudis no reglats 

Com a centre integrat que som, també impartim formació no reglada relacionada amb el 
mon nàutic, i en col·laboració amb altres entitats. Per a aquest curs tenim acordades a data 
d’avui diverses formacions. 

 

Barcelona Activa 

Curs de “Construcció i reparació en materials compostos i pintura d'embarcacions” de 
130h, establerta amb BARCELONA ACTIVA SAU SPM,  formalitza en un contracte de 
serveis de formació de l’acció “Construcció i reparació en materials compostos i pintura 
d'embarcacions” del Projecte Treball als Barris. Aquesta formació està prevista de fer-la 
durant el segon trimestre, a les nostres drassanes en horari de matí 
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Aquest curs constituirà un grup d’alumnes estables, que seran d’aplicació de les mateixes 
normes i indicacions que tindran els alumnes reglats. 

 

Formació Estibadors 

Formació Ocupacional organitzada amb l’Associació d'empreses estibadores portuàries de 
Barcelona (AEEPB), i oficialitzada amb un conveni entre el CEB i l’AEEP. Aquesta formació 
té una durada de 300h, i es portarà a terme a dos grups independents durant el 1r ó 2n 
trimestre, a l’edifici SEU. 

Aquest curs constituirà dos grups d’alumnes estables, que seran d’aplicació de les 
mateixes normes i indicacions que tindran els alumnes reglats. 

 

Casa del Mar 

Com a centre nàutic que som, anualment oferim als nostres alumnes titulacions de la 
Marina Mercan per a complementar el seu perfil professional, amb col·laboració amb la 
Casa del Mar. Tot i que encara no està concretat el calendari, la previsió és: 

 

 Mariner de Pont: 1r trimestre, tarda, edifici seu 

 Formació Bàsica de Seguretat (2n Trimestre, matí, edifici seu) 

 

Aquest curs caldrà veure com es pot organitzar aquest any, ja que el feien conjuntament 
alumnes de diferents estudis, i no podrà ser per tant un grup estable. 

 

Manteniment d’embarcacions d’esbarjo 

Formació orientada als propietaris de petites embarcacions. Es fan cursos de unes 12h 
temàtics (fusteria, motors, etc.), organitzats per la FNOB, solen ser en cap de setmana i 
per tant no tindran una afectació directa. 

Aquest grup degut a la seva curta durada, no constituirà un grup estable 
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4. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS DEL CENTRE 

La ubicació, configuració i titularitat del Institut de Nàutica de Barcelona, no respon a una 
situació habitual d’un centre educatiu, així que farem una breu descripció per a poder 
entendre les presents i futures mesures adoptades. 

L’institut està ubicat en tres edificis, i tots 3 es troben en una zona gestionada per l’Autoritat 
Portuària. A més cap dels 3 edificis son de titularitat del CEB, sinó que son cessions del 
Port o de l’Ajuntament de Barcelona per a poder ubicar l’INB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici Seu 

Ubicat al C/ Escar 6-8, 08039, què és la nostra seu oficial, on s’ubica en planta baixa la 
direcció del centre, la secretaria, la recepció i la consergeria, i en la planta segona l’aulari 
general i l’auditori. 

Aquest edifici és compartit amb diverses entitats, com ara l’Ajuntament de Barcelona 
(planta 1a) o la Facultat de Nàutica de la UPC (planta principal). 

En aquest edifici s’imparteixen les classes d’aula dels ensenyaments esportius, i 
puntualment alguna de les seves aules és utilitzada en horari de tarda per alumnes de 
vaixells. 

L’accés a la 1a planta per part dels membres i usuaris de l'Ajuntament, es fa per les 
mateixes entrades que les nostres, per contra l’accés a les instal·lacions de la FNB, es fa 
per una entrada exterior independent, i no tenen accés a la nostra zona, així que a la 
pràctica és com si fos un altre edifici. 
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Escola Drassana 

Ubicada al Passeig Joan de Borbó 100, 08003 (a 5 min de la seu). 

Aquest edifici és l’únic que no compartim amb ningú, i gestionem per tant íntegrament 
nosaltres. És on estan els principals tallers per a realitzar les pràctiques de manteniment de 
vaixells (tallers de fibra, fusta, comunicacions, electricitat, etc.). 

En aquest edifici s’imparteixen exclusivament classes dels grups de vaixells 
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Nau Fundació 

Ubicada al C/ Circumval·lació s/n, Moll de Llevant, 08003 Barcelona (a la Marina Vela) 
compartida amb la fundació FNOB. 

Hi tenim dos tallers (metall i motors nàutics) i a més utilitzem de forma compartida amb la 
fundació FNOB l’espai diàfan principal, on es troben les grans embarcacions que gestiona 
la fundació  

En aquest edifici s’imparteixen exclusivament classes dels grups de manteniment de 
vaixells (TM60 i PFI). 
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5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

Seguint les indicacions, es proposa l’organització dels grups d’alumnes entorn a grups de 
convivència estables. 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 dels 
seus contactes. 

Hem reorganitzat els grups classe a fi de tenir grups que sempre estiguin junts i estables 
en totes les seves classes i activitats. 

Els grups, son els grups classe naturals on estan matriculats, i en cas dels grups més 
nombrosos s’ha realitzat desdoblaments, per a tenir com a norma general un màxim de 20 
alumnes per grup en espais tancats. 

Com no es disposa de més dotació de docents que la que teníem el curs anterior (de fet 
tenim 1,8 docents menys per al mateix nombre de grups), alguns grups que no es preveien 
desdoblats en alguns mòduls, els hem desdoblat igualment, i els que no hem pogut, els 
hem organitzat en modalitat híbrida (on-line + presencial) segons ens permet la normativa. 

En quant als docents, òbviament en els ensenyaments professionals intervenen molts de 
docents especialistes en cada grup, així que cap grup tindrà un docent exclusiu, i per tant 
els docents hauran d’actuar sempre com a docents temporals al grup, i seguir les 
indicacions que es vagin donant al respecte. 

En relació als espais, la situació és similar, en general els grups no tenen espais assignats, 
sinó que es desplacen als tallers o espais necessaris per a l’activitat docent. 

Tot i això, en els ensenyaments d’esports al edifici seu, s’ha aconseguit que cada grup 
tingui la seva classe de referència, per a minimitzar els canvis d’aula. A la Drassana això 
no ha estat possible, ja que no hi ha prou aules polivalents al edifici. 

En relació a la possibilitat d’utilitzar un model híbrid d’aprenentatge, segons el que indica el 
departament d’educació per als ensenyaments postobligatòris, proposem que algun dels 
mòduls amb un component teòric més gran, i que es preveia fer-les en grups sense 
desdoblar, es puguin realitzar de forma híbrida (50%), com és el cas de FOL/EIE, mòduls 
del bloc comú dels ENSERE, i algun mòdul del GS AEA (Platja). 

El detall dels alumnes, espais i docents que tindrà cada grup, es detalla a continuació. Les 
dades de nombre d’alumnes d’aquest quadre òbviament son orientatives, ja que cal 
actualitzar-les constantment amb la nova matrícula i amb les baixes habituals. 
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Els grups de Cicle Final (SS10 CF i Vela) seran la continuació dels del CI, així que no 
comptabilitzen com a grups simultanis  

  

Grup Codi Alumnes Docents Espais

SOS GM Inicial 1 SS11 G1 20
Ramon Bordas, Alejandro Aparicio, Profe X, Prof. 

Especialista
s207

SOS GM Inicial 2 SS11 G2 20 Alejandro Aparicio, Profe X,  Prof. Especialista s208

SOS GM Inicial 4 SS11 G4 20
Ramon Bordas, Alejandro Aparicio, Profe X,  Prof. 

Especialista
s212

SOS GM Final 1 SS10 G1 -

SOS GM Final 2 SS10 G2 -

SOS GS SSA0 13
Toni Gilabert, Alejandro Aparicio, Profe X,  Prof. 

Especialista
s205

Vela CI aparell fix i lliure G3 NA00 G3 20
Ramon Bordas, Alejandro Aparicio, Profe X,  Prof. 

Especialista
s207

Vela CF aparell fix i lliure G3

Busseig cicle inicial SQ11 -

Busseig cicle final SQ10 -

1r Activitats de platja   AEA0 1 15

Mireia Latre, Joan Monguillot, Isabel Gelabert, 

Antonio Domenech, Elisabet Torres, Isaac Cano, 

Cristina Martín, Toni Gilabert

s209

2n Activitats de platja AEA0 2 13

Toni Gilabert, Mireia Latre, Joan Monguillot, Isabel 

Gelabert, Antonio Domenech, Elisabet Torres, 

Isaac Cano

s211

F
P

 E
s
p
o
rt

s
E

N
S

E
R

E

1r Manteniment de vaixells (mati) A TM60 1MA 15

Miquel Montes, Joan Guerrero, Edgar Martínez, 

Patricio Amaya, Sergi Azon, Iona Ascolies, 

Cristina Martín Drassana

1r Manteniment de vaixells (mati) B TM60 1MB 15

Sergi Azon , Joan Guerrero, Edgar Martínez, 

Patricio Amaya, Belen MErcader, Jose Domenech, 

Sergi Azon, Cristina Martín Drassana

1r Manteniment de vaixells (tarda) TM60 1T 20

Miquel Montes, Jan Villanueva, Joan Guerrero, 

Edgar Martínez, Xavi Ges, Manuel Fernández, 

Cristina Martín Drassana

2n Manteniment de vaixells (matí) TM60 2M 20

Miquel Montes, Jan Villanueva, Joan Guerrero, 

Patricio Amaya, Xavi Caubet, Xavi Ges, Jose 

Domenech, Seri Azon, Cristina Martín Drassana

2n Manteniment de vaixells (tarda) A TM60 2T 18

Jan Villanueva, Cristina Martín, Patricio Amaya, 

Feliu López, Rafa Aranda, Drassana

1r Sistemes Navegació A EEA01 1A 15

Belen Mercader, Manuel Fernandez, Xavi Ges, 

Xavier Cuerpo, Mònica Barrio, Rafa Aranda, Iona 

Ascolies Drassana

1r Sistemes Navegació B EEA01 1B 15

Cristina Martin,  Mònica Barrio, Manuel Fernandez, 

Xavier Cuerpo, Marc Muñoz, Iona Ascolies, Sergi 

Azón, Jan Villanueva, Drassana

2n Sistemes Navegació EEA01 2 20

Marc Muñoz, Joan Guerrero, Rafa Aranda, Belen 

Mercader, Xavier Cuerpo, Jose Domenech, Edgar 

Martínez Drassana

P
F

I

PFI Embarcacions TM02 16 Bego Guerrero, Xavier Caubet, Edgar Martínez Drassana

F
P

 V
A

IX
E

L
L
S
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6. ESCENARIS DE CONFINAMENT 

Sense dubte que treballar amb una incertesa tan gran respecte a com pot evolucionar la 
situació de la pandèmia, la lògica afectació als centres educatius i la previsió i organització 
dels diferents escenaris a cada centre, és un dels punts més difícils d’afrontar de cara al 
proper curs. 

Dit això, aquesta possibilitat de confinament parcial o tancament de centre l’afrontem amb 
les següents estratègies: 

 

a) Virtualització dels continguts i del seguiment acadèmic 

Durant l’últim trimestre d’aquest passat curs, hem experimentat lo important que és tenir 
ben definit i organitzat el portal d’elearning dels diferents mòduls i estudis, a fi de poder 
mantenir el ritme de la vida acadèmica en cas de confinament. 

Per altra banda som molt conscients i grans defensors que això comporta apropar els 
ensenyaments professionals a una nova modalitat híbrida, on les eines i la metodologia 
que sortiran durant aquest curs de nova realitat, continuaran amb nosaltres en el futur, per 
a canviar i millorar els ensenyaments professionals, bé siguin presencials, híbrid o on-line 
per a enriquir-los, adaptar-los als diferents perfils d’alumnes postobligatoris, i per a 
traslladar la metodologia cap a un aprenentatge més actiu de l’alumnat. 

Amb aquest punt de partida, ens agradaria doncs plantejar que alguns d’aquests canvis 
tinguin una mirada més a mig termini, i amb la intenció de permanència en el temps i de 
millora dels aprenentatges. 

Dit això, ens plantegem les següents estratègies per a virtualitzar la vida acadèmica: 

 Tenir virtualitzats el màxim de continguts possibles de cada assignatura (continguts, 
referències, activitats,...) 

 Tenir establert i “engreixat“ amb els alumnes: 

 Els canals i regles de joc de la comunicació d’aula a través del portal (missatgeria, 
fòrums, correus, lliuraments, feedbacks, avaluacions,,...) 

 Que el portal d’elearning de la classe sigui el referent i el punt de partida de totes les 
activitats acadèmiques de l’aula, per a acostumar a docents a alumnes al seu ús. 

 El seguiment acadèmic de cada mòdul i de les seves activitats i avaluacions 
formatives o avaluatives  

 Establir un pla d'acompanyament als docents per a utilitzar de forma més intensiva 
el portal (formació interna i externa, assessorament, plantilles de treball, models i 
exemples, grups i xarxes de treball,...) 

 Establir uns estàndards de centre per a homogeneïtzar el funcionament i l’aparença 
de les diferents aules d’elearning, i augmentar la qualitat de les mateixes. 

 Estar amatents i actius per a analitzar i incorporar eines TAC que puguin facilitar i 
millorar aquest nous escenaris. 

 Reforçar la tutoria. Hem vist la importància de l’acció tutorial durant el temps de 
confinament, per a que el tutor tingui controlat el contacte dels alumnes, i els 
acompanyi i orienti especialment en la distància 
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b) Reordenació dels aprenentatges més pràctics 

Tenint en compte que els aprenentatges de procediments pràctics requereixen un lògica 
seqüencial que no es pot alterar gaire (no podem fer pràctiques de rescat al mar i després 
aprendre la teoria), s’intentarà en la mesura de lo possible que els aprenentatges més 
pràctics que cal fer als tallers, o altres instal·lacions, no s’acumulin per al final, on un 
possible confinament faci impossible la seva realització. 

A l’INB vam emprendre des de els inicis un apropament a la metodologia ABP, que amb 
pas ferm ens ha portat a tenir definit un model propi, que s’adapta tant als ensenyaments 
d’esports, com als de manteniment de vaixells. Aquest curs passat vàrem fer un salt 
important per a ordenar alguns dels cursos al voltant dels projectes ABP, i pensem que 
malgrat la situació cal continuar treballant per a avançar-hi més. 

Creiem que no és incompatible treballar per projectes, amb els incerts escenaris del proper 
curs. Caldrà òbviament adaptar-los a la nova realitat i treballant físicament amb els 
projectes al llarg de tot el curs, per a evitar concentrar la part pràctica al final. 

 

c) Previsió d’activitats a distància 

Per a tenir previstes les actuacions i reordenament acadèmiques en cas de confinament, 
es demana a tot els docents un anàlisi de les seves assignatures per a establir quina part 
dels ensenyaments es podrien fer a distància, i quins seria imprescindible la presencialitat, 
així com els canvis organitzatius i metodològics oportuns que cal considerar. 

Es contempla també la possibilitat que el docent connecti una càmera per a que els 
alumnes confinats (cas individual) puguin seguir la classe des de casa. 

Aquest anàlisi que cada docent ha de realitzar dels seu mòduls, quedarà reflectit enun punt 
de la programació de cada mòdul 
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7. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

 

Edifici Seu 

 Per a ordenar i complir les indicacions de circulació, s’ha habilitat l’escala exterior 

d'emergència de l’edifici, a més de les dues existents, disposant així tres vies 
d’accés a l’edifici, per les que hauran d’accedir l’alumnat segons el grup classe al 
que pertanyin. 

 

 L’hora de màxima afluència, serà l’entrada de les 8h del matí. La sortida de migdia 
no presenta tanta concentració d’alumnes ja que molts d’ells estaran fent classe a 
les instal·lacions o a la platja, i ja no estaran a l’edifici. 

 

 En el torn de tarda no hi ha pràcticament classe en aquest edifici, només alguna 

classe puntual del GM Vela, i algun grup dels cursos externs que tenim, per tant no 
s’ha previst fer cap esglaonament ni entrada diferenciada, ja que l’afluència 
d’alumnes serà mínima. 

 

 S’han eliminat els espais d’accés lliure que tenien els alumnes (menjador i sala 

d’estudis), ja que es fa impossible de controlar i netejar, i és on es mesclaven els 
alumnes de diferents grups. 

 

 Es prohibeix als alumnes utilitzar l’ascensor dels edificis, excepte causes 

justificades de mobilitat, amb l’autorització expressa del centre. 
 

 L’espai de la sala d’estudis de la planta baixa, serà un espai de treball dels 
docents, a fi de que puguin treballar amb la distància i condicions adients. 

 

 Els alumnes han d’evitar relacionar-se amb els alumnes que no pertanyin al seu 
grup estable, inclús fora dels edificis. I si ho han de fer puntualment  és 
imprescindible que  mantinguin la distància física de seguretat d’1,5 metres i facin ús 
de la mascareta. 

 

a) Entrada i sortida 
 

 Els alumnes realitzaran l’entrada i la sortida del edifici al matí per les portes 
assignades segons el seu grup. 

 

 L’accés a l'edifici a la franja d’entrada del matí, estarà coordinat per el conserge i 
per els docents de guàrdia, a fi de que controlin i recordin les consignes d’entrada 
(mascareta, distància, via d’accés, etc.) 

 

 Entraran dos grups d’alumnes per a cada entrada, i per tant s’ha decidit no 
establir una franja horària per a cadascun dels dos grups, i permetre una franja de 
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15 min (7.55 a 8.10) per a la entrada esglaonada dels alumnes, ja que així també 
evitem que s’acumulin a l’exterior de l’edifici. 

 

 

b) Pati 
 

 La sortida al pati serà esglaonada. El docent obrirà la porta de la classe, per a 

mirar que no hi hagi acumulació d’alumnes al passadís, i els indicarà el moment 
de sortir, fins a la porta de sortida que tinguin assignada. 

 

 Els alumnes no podran romandre per els passadissos o zones de descans, 
hauran de circular sense aturar-se cap a la sortida del centre. 

 

 Per als dies de pluja o mal temps, s’habilitarà que els alumnes es puguin quedar a 
la seva aula. 

 

c) Circulació 
 

 Es facilitarà que les aules polivalents estiguin obertes en la mesura del possible, 
per a evitar que l’alumnat s’acumuli pels passadissos. 

 

 La circulació dels alumnes i docents pels passadissos del centre i per les escales 
es farà en doble sentit, segons les línies i fletxes marcades a terra 

 

Els grups entraran i sortiran doncs per entrades diferenciades, i es dirigiran a la seva aula 
de referència, segons els quadres i esquemes següents: 
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d) Altres 
 

 Es facilitarà la identificació visual dels itineraris i dels espais amb el codi de colors 
corresponent. 

 

 Per anar al lavabo a les sortides del patí o de final del matí, els grups que surten 
per la sortida de emergència hauran de anar al lavabo de la planta baixa (tornar a 
entrar per la porta al edifici) 

 

 Els lavabos i altres espais tindran un cartell amb la màxima ocupació permesa 
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Edifici Drassana. 

 Per a ordenar i complir les indicacions de circulació, s’han habilitat les dues 

entrades laterals de l’edifici, ja que la drassana tenia una entrada única, disposant 
així tres vies d’accés a l’edifici, per les que hauran d’accedir segons el grup classe al 
que pertanyin 

 

 Per la entrada de la dreta, s’ha demanat la col·laboració amb l’empresa veïna 
MB92, ja que és una entrada compartida. 

 

 En relació a la entrada lateral del pàrquing, s’ha donat indicacions als docents que 

no es pot utilitzar aquesta zona com a pàrquing de cotxes, deixant només una 
plaça per a descàrrega ocasional o d’urgència. 

 

 L’hora de màxima afluència, serà l’entrada de la tarda, a les 15h, i en menor 
mesura l’entrada de les 8h de matí. Les sortides de migdia i de la nit no presenten 
tanta concentració d’alumnes ja que alguns dels grups de GM de Manteniment de 
vaixells comencen o acaben les seves classes a l'edifici de la Nau Fundació, la qual 
cosa alleugereix tant l’entrada com la sortida de la drassana. 

 

 S’han eliminat els espais d’accés lliure que tenien els alumnes (menjador), ja que 
es fa impossible de controlar i netejar, i és on es mesclaven els alumnes de diferents 
grups estables 

 

 Es prohibeix als alumnes utilitzar l’ascensor de l’edificis, excepte causes 
justificades de mobilitat, amb l’autorització expressa del centre. 

 

 Els alumnes han d’evitar relacionar-se amb els alumnes que no pertanyin al seu 
grup estable, inclús fora dels edificis. I si ho han de fer és imprescindible que  
mantinguin la distància física de seguretat d’1,5 metres i facin ús de la mascareta. 

 

e) Entrada i sortida 
 

 Els alumnes realitzaran l’entrada i la sortida del edifici per les portes assignades 
segons el seu grup. 

 

 L’accés a l'edifici a la franja d’entrada del matí i de la tarda, estarà coordinat per el 

conserge i per els docents de guàrdia, a fi de que controlin i recordin les 
consignes d’entrada (mascareta, distància, via d’accés, etc.) 

 

 Entraran dos/tres grups d’alumnes per a cada entrada, i per tant s’ha decidit no 
establir una franja horària per a cadascun dels grups, i permetre una franja de 15 
min (7.55 a 8.10, i de 14.20 a 14.30h) per a la entrada esglaonada dels alumnes, ja 
que així també evitem que s’acumulin a l’exterior de l’edifici. 

 

 A la Drassana, com els alumnes no tenen aula de referència, caldrà que seguint 
el recorregut es dirigeixin directament a l’aula on tenen la primera classe. 
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f) Pati 
 

 La sortida al pati serà esglaonada. El docent obrirà la porta de la classe, per a 
mirar que no hi hagi acumulació d’alumnes al passadís, i els indicarà el moment de 
sortir, fins a la porta de sortida que tinguin assignada. 

 

 Els alumnes no podran romandre per els passadissos o zones de descans, 
hauran de circular sense aturar-se cap a la sortida del centre. 

 

 Per als dies de pluja o mal temps, s’habilitarà que els alumnes es puguin quedar a 
la seva aula. 

 

g) Circulació 
 

 Es facilitarà que les aules polivalents estiguin obertes en la mesura del possible, 
per a evitar que l’alumnat s’acumuli pels passadissos. 

 

 La circulació de l’alumnat i docents pels passadissos del centre i per les escales es 
farà en doble sentit, segons les línies i fletxes marcades a terra 

Els grups entraran i sortiran per entrades diferenciades, i es dirigiran a la seva aula de 
referència, segons els quadres i esquemes següents: 
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Nau Fundació 

Aquest espai és el menys problemàtics de tots, ja que té una afluència menor 

d’estudiants, i a més cada espai (taller) té la entrada independent, la qual cosa no fa 
necessari establir fluxos ni horaris d’entrada, més enllà de la coordinació amb la Fundació 
FNOB i amb la Marina Vela per a l’ús dels espais exteriors i de la zona diàfana compartida. 

S’ha decidit amb la FNOB, separar la zona de treball dels alumnes del INB amb mampares 
dels treballadors de la FNOB, per a mantenir ben clars i separats els diferents grups 
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8. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

Hem organitzat el servei de neteja del centre els torns, la freqüència i els espais i estris a 
netejar i desinfectar, seguint les indicacions i recomanacions rebudes del 
CEB/Departament. 

 

Neteja 

En cadascun dels 3 edificis tenim serveis de neteja i proveïdors diferents, així que amb 
totes 3 ens hem coordinar per a la neteja i desinfecció dels espais.  

Seu: La neteja la porta a terme l'Ajuntament de Barcelona, amb les seves empreses 
habituals. 

Drassana: Es té contractada a la empresa Netexpress 

Nau fundació: La neteja la porta a terme la fundació FNOB 

 

Les indicacions que ara mateix tenim del CEB son: 

a) Una neteja diària (com fins ara) 

b) Un reforç amb la presència d’un recurs de neteja en horari lectiu per diferents repassos: 

 Repàs de neteja dels lavabos del centre (durant la jornada lectiva) 

 Repàs de neteja d’elements d’alt contacte amb les mans (baranes, interruptors de 
llum, poms de portes) 

 

Mesures a aplicar: 

 S’ha acordat amb les empreses de neteja, el reforç del migdia dels lavabos i 

superfícies de contacte habitual de cada edifici 
 

 Cada cop que un grup estable d’alumnes entri a una aula/taller, haurà de fer-se 
responsable de: 

o Desinfectar les superfícies de contacte habitual dels equips, estris i 
superfícies compartides a utilitzar (taula, teclats, ratolins, eines, equip 
esportiu,... ) seguint les instruccions del docent responsable 

o Ventilar l’aula durant 10 minuts 
 
 

 Cada cop que un grup estable d’alumnes surti d’una aula/taller, haurà de fer-se 
responsable de: 

o Ventilar l’aula durant 10 minuts (si no ho ha fet la classe anterior) 
 

 En la mesura de lo possible, es prioritzarà que l’aula estigui permanentment 
ventilada, amb les finestres i si es pot també les portes (almenys fins que no faci ja 
força fred) 
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 Cada aula/taller, tindrà el seu recipient amb l’equip de desinfecció de superfícies, 
paper, i gel hidroalcohòlic que gestionarà el docent corresponent.  

 

 Es demana als alumnes que portin cadascun d’ells una ampolleta de gel 
desinfectant per al seu ús personal 

 

 Es col·locaran dosificadors de gel hidroalcohòlic distribuïts per els accessos, els 

passadissos i els diversos espais i aules del centre. 

 

 Per als tallers, o estris d’esports on les superfícies i eines a desinfectar son moltes, 
s’adquiriran sistemes portàtils de desinfecció per vaporització. 

 

 Es prohibeix per part dels alumnes l’accés als espais comuns de descans i 

d’accés lliure dels edificis (menjadors i sala d’estudis). 
 

 S’ha d’evitar 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.  

 

 S’ha realitzat a través de les empreses responsables del manteniment dels 
l’edificis, la comprovació i substitució dels filtres dels equips d’aire condicionat i 
ventilació de la seu i de la drassana. 
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9. REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE 

Qualsevol persona que vulgui accedir al centre i compleixi algun dels requisits següents 

NO PODRÀ ENTRAR: 

 

 Tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19: 
o  Febre o febrícula >37,5ºC 
o Tos 
o Dificultat respiratòria 
o Mal de coll (*) 
o Refredat nasal (*) 
o Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
o Mal de panxa amb vòmits o diarrera 
o Pèrdua d’olfacte o gust 

 No portar la mascareta o portar-la mal posada 

 Estar en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

 Estar en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19. 

 Conviure amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

 Estar en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-
19. 

 

(*) El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals i només s’haurien de 
considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de 
la llista. 

 

Alumnat 

L’alumnat (o les famílies en cas dels menors) seran responsables de vigilar l’estat de salut 
dels/de les alumnes i prendre la temperatura abans d’anar a escola. En el cas d’observar 
febre o símptomes compatibles amb la COVID-19, no podran anar al centre i avisaran a 
aquest immediatament. 

Tots els alumnes (o els famílies en cas de ser menors) hauran de signar el full de 
declaració responsable facilitat pel centre. 

 

Per assistir al centre cal fer-ho amb una mascareta de protecció, que compleixi la 

normativa vigent. La seva utilització a l’interior del centre serà les que indiquin les autoritats 
educatives i sanitàries per cada espai i moment. Actualment és obligatòria en totes les 
dependències del centre. 

 

En la normativa de centre corresponent (NOFC) reflectirem les conseqüències als 

alumnes que no respectin les normes de prevenció i seguretat establertes pel centre. 
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Famílies 

Les reunions i contactes amb les famílies han de fer-se telemàticament. Només en casos 
excepcionals i justificats seran presencials, i en aquest la família caldrà que segueixi les 
normes d’accés i de circulació del centre que li indiqui el centre.  

 

Docents i personal que treballa 

Els docents i personal del centre portaran la mascareta quan accedeixin al centre o circulin 
entre els diferents espais de treball. 

 

Externs 

Com a norma general, seguiran les mateixes indicacions que els treballadors del centre, 
sempre hauran d’accedir amb cita prèvia o autorització de la direcció del centre, i hauran 
d’estar informats de les mesures i instruccions a seguir durant la visita.  
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10.  INSTRUCCIONS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

En el moment actual els dos pilars de control de la pandèmia són la disminució de la 
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

 

Grups estables 

El centre s’organitza entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la 
facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin. 

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. 
Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en 
la propagació de l’epidèmia, 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 estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de 
salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i 
l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no 
pas en fixar el nombre d’integrants del grup. 

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. 

En el cas de 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 el 
manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i l’ús de la mascareta. 

 

Mascareta 

Cal que tothom porti la mascareta, en totes les dependències del centre. Les úniques 
excepcions son (interpretació) els docents quan: 

 

 Estiguin treballant individualment al seu lloc de treball i mantinguin una distància 
clara i suficient amb qualsevol altra persona. 

 

 Estiguin impartint la classe a una distància clarament superior a la reglamentària 
dels alumnes. 

 

  

Dintre de l’aula, com no es consideren docents estables amb el grup, caldrà seguir les 
indicacions generals (distància de 1,5 m ó mascareta) 

En el moment actual, les indicacions rebudes considera que és suficient que sigui una 
mascareta higiènica (malgrat que si és possible, es recomana que compleixi les normes 
UNE). 

 

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. 
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En l’alumnat, s’ha de requerir el rentat de mans: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 

 Abans i després dels àpats, 

 Abans i després d’anar al WC 

 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’ha de dur a terme: 

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat, 

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats de l’alumnat i dels 
propis, 

 Abans i després d’anar al WC, 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

El centre facilitarà i senyalitzarà l’existència de diversos punts de desinfecció de mans amb 
disponibilitat de dosificador i tovalloles d’un sol ús, en punts estratègics (menjador, zona 
d’aules...) 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 
mans en els diversos punts de rentat de mans. (veure cartelleria del Departament de Salut)  

 

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb l’alumnat, les 
persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de 
prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte 
amb l’alumnat. 

 

 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà 
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.  

  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/informacio-per-a-centres-educatius/
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11. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

COVIDCOVID-19 

El pla d’actuació en cas de detectar un possible cas serà el que es derivi del protocol 
corresponent, segons les últimes actualitzacions de les administracions educatives i 
sanitàries. 

Amb la informació que es té en la data de redacció el document, el protocol indica que, 
davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 
COVID-19 al centre educatiu: 

 

1. Se l’ha de portar a un espais separat d’ús individual (veure taula inferior) 
 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat símptomes 
com la persona que quedi al seu càrrec) 

 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vinguin a buscar l’alumne (menors)  i 
s’adrecin al seu CAP de referència 

 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061 
 

5. Prendre la temperatura 
 

6. El centre ha de contactar amb el CEB (cada centre tenim un referent tècnic de zona 
RTZ) per a informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública 

 
 

7. La família (menors) o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP 
de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

 
 
Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’alumne i la família amb qui conviu 
hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es 
confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment 
dels contactes estrets. 

 

Edifici Espai de confinament 

Seu Sala de reunions S204 

Drassana Sala D102 de la primera planta 

Nau Enviar a la sala D102 de la Drassana 
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RESPONSABLE DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I CUSTODIAR-LO FINS 
QUE EL VINGUIN A BUSCAR 

RESPONSABLE 
DE TRUCAR A LA FAMÍLIA 

RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 
EL CAS AL CEB 

Docents de Guàrdia (o docent del grup 

en segon terme) 

Docents de Guàrdia (o docent del 

grup en segon terme) 

Direcció (cap 

d’Estudis 
preferentment  

 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 
coordinació fluïda, 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. 

El nostre CAP de referència en aquest cas és el CAP Barceloneta (Passeig Marítim de la 
Barceloneta, 25). 

El centre disposa d’un aplicatiu (TRAÇOVID) per a registrar totes les actuacions en relació 
a la detecció de casos. 
 
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, 
tancaments parcials o total del centre serien: 
 
· Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: 
Tot el grup de  convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 
recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer 
contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la 
interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els 
membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. 

Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la 
quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 
 
· Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 
convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) 
Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i 
depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la quarantena 
dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el 
cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de 
l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a 
tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas 
diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de 
mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 
 

· Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 
convivència en diferents espais 
Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 
plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14  dies després del 
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria 
plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. Es 
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farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte 
estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de 
la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 
d’incubació. 

 

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6 
mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena. 

Davant d’un cas d’un alumne o personal del centre sospitós de covid-19 que roman al seu 
domicili, l’activitat del centre continuarà amb normalitat mentre no es tingui confirmació del 
resultat. 

 

 

Residus 

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. 

 

 

12. COMUNITAT EDUCATIVA 

La  comunicació amb la comunitat educativa passa també a tenir importància per a 
mantenir-los a tots ben informats. 

 

Docents i PAS: 

L’informació es transmetrà pels canals electrònics habituals de comunicació, i en les 
reunions habituals del claustre i del Consell Escolar. 

Alumnat: 

Aquest any, reforçarem la comunicació electrònica per a que tots els alumnes (i les famílies 
que ho desitgin) puguin rebre regularment els comunicats del centre en relació a les 
mesures i afectacions en relació al COVID19. Tots els alumnes tindran un correu corporatiu 
per a rebre els comunicats, a més de la missatgeria interna (tookapp de l’ieducació) 

 Està prevista una jornada de presentació el primer dia de classe, on es farà especial 
incís amb les indicacions en relació a les mesures de prevenció que el centre hagi 
adoptat. 

 La figura del tutor, serà encara més clau aquest curs, ja que serà el referent del grup 
d’alumnes en relació a les indicacions de prevenció. Així doncs en les sessions 
setmanals de tutoria, el tutor informarà i portarà el seguiment de les accions 
acordades 
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Famílies: Tenim prevista una reunió a l’octubre amb les famílies, on s’explicaran les 
mesures i es recolliran les suggerències. Les famílies dels menors o les que ho sol·liciten, 
seran també informades per correu electrònic. 

 

 

13. SEGUIMENT DEL PLA 

Aquest pla i el seu seguiment és responsabilitat del director del centre. 

Hi col·laboraran en la seva actualització i seguiment tot l’equip directiu, així com el 
coordinador de PRL del centre, que passarà a formar part de la comissió de seguiment de 
la pandèmia. 

Aquest Pla ha de ser validat per la Inspecció educativa, aprovat per el Consell Escolar i 
revisat regularment a fi de seguir les instruccions i normativa derivades de les 
administracions educatives i sanitàries 

Per ara, no s’han establert indicadors  

 

 

 

Feliu López Vidal 

Director de l’Institut de Nàutica de Barcelona         setembre de 2020 

 

 

 

 


