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1. MARC NORMATIU

● Gestió de casos de covid-19 als centres educatius. Curs 2021-2022

● Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia

● 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 a l’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 2021-2022 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 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
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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.

3. ESTUDIS I HORARIS
En primer lloc destaquem algunes particularitats dels ensenyaments d’esports (ENSERE),
que són necessàries per a la comprensió d’aquest pla.

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

Els mòduls del bloc específic els imparteixen docents de les Federacions i Creu Roja a les
nostres instal·lacions, o a d’altres instal·lacions quan es tracta de les parts més pràctiques
(Club Natació Atlètic-Barceloneta, Club Natació de Barcelona i platja, CMV,...).

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
en diferents espais exteriors i instal·lacions, a la platja, a l’Espai de Mar, i al Centre
Municipal de Vela, CNB, CNAB.

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

a) Cicles Formatius Esports
GS en Ensenyament i Animació Socioesportiva, orientat a activitats de platja (AEA0)
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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)

GM de Salvament i socorrisme (SS11)

Quatre grups de Cicle Inicial, en horari matí (8h-14.30h) (aquest grups es reordenen en
dos nous grups de Cicle Final quan es fa el cicle final)

Un grup de Cicle Inicial, en horari de tarda (15.00-21.30h)

GM de Vela (NA10)

Tres grups, en horari tarda. Té molta càrrega on-line (15h – 21.30h). El bloc específic el fan
una part al centre i l’altra a les instal·lacions de la federació Catalana de Vela

Un grup de Cicle Final en horari de tarda (15.00-21.30h)

GM de Busseig esportiu amb escafandre autònom (SQ11)

Un grup, en horari de tarda (15h - 21:30h) . El bloc específic el fan a les instal·lacions de la
federació Catalana de Busseig Esportiu.

Un grup de Cicle Final en horari de tarda (15.00-21.30h)

GM de Piragüisme en Aigües Tranquil·les

Un grup, en horari de tarda (15h - 21:30h) . El bloc específic el fan a les instal·lacions de la
federació Catalana de Piragüisme

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 a 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)
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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
● Animació lucidoesportiva per a dinamitzadors d’activitats de platja

○ Curs 1 (6h) 18 de setembre de 2021
○ Curs 2 (6h) 16 d’octubre de 2021

● Formació d’actualització per a socorristes aquàtics
○ Curs 1 (8h) 13 de setembre de 2021
○ Curs 2 (8h) 20 d’octubre de 2021

● Primers Auxilis Psicològics
○ Curs 1 (16h)  setembre de 2021

● Assistència Sanitària Immediata (ASI II) + SVB I Dea
○ Curs 1 (50h) setembre de 2021

● Curs d'Operador de Moviments d'Embarcacions Fora de l'Aigua
○ Curs 1 (25h)  setembre de 2021

● Envernissat i Pintura d'Embarcacions
○ Curs 1 (30h) del 13 al  17 de setembre de 2021

Aquests cursos constituiran grups d’alumnat 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 entre novembre i
març. 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.

C/ Escar 6-8, 08039 Barcelona                                                                                                 http://institutdenautica.barcelona



Manteniment d’embarcacions d’esbarjo
Formació orientada als propietaris de petites embarcacions. Es fan cursos d’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

Certificat de Professionalitat SOC
Aquest curs ens estrenem amb un curs del SOC que ofereix un certificat de Professionalitat
als participants. Implementarem el curs:

N2: Pintura, reparación y construcción de elementos de plástico reforzado con fibra de
embarcaciones deportivas y de recreo.

Tindrà una durada de 490 h i es desenvoluparà entre el novembre i març en horari de
dilluns a divendres de 9 a 14.30h. Les classes es faran principalment a la Nau Fundació i
puntualment en un aula de la Drassana o SEU (per determinar).

Aquest curs constituirà un grup estable d’alumnat, que seran d’aplicació de les mateixes
normes i indicacions que tindran els alumnes reglats.

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 que ajudaran a
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 són de titularitat del CEB, sinó que són cessions del
Port o de l’Ajuntament de Barcelona per ubicar l’INB.

La circulació dels alumnes dels grups bombolla per dins el centre, estara degudament
regulada amb cartelleria a les diferents plantes i a l’escala
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Edifici Seu
Està ubicat al C/ Escar 6-8, 08039; és la nostra seu oficial. A la planta baixa hi trobem la
direcció del centre, la secretaria, la recepció i la consergeria i, a la segona planta, l’aulari
general i l’auditori.  Aquest curs 21-22, incorporem aulari de la primera planta.

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). Estem pendents de rebre
la comunicació del CEB conforme passem a gestionar tot l’edifici.

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

L’accés a la 1a planta (on disposarem d’aules aquest curs 21/22) es fa per les mateixes
entrades que les nostres; L’entrada a la 2a planta sera per l’escala d’emergencia per tal de
no coincidir amb els grups de la 1a planta; per contra, l’accés a les instal·lacions de la FNB
(UPC), 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.

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 classes dels diferents cicles formatius dels grups de vaixells
i cursos ocupacionals.
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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 classes dels grups de manteniment de vaixells (TM60 i PFI)
i és on està previst implementar el curs del SOC.

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.
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Els grups, son els grups classe naturals on estan matriculats. Es tracta, per tant, d’un grup
de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Segons estableix el nou Pla
d’actuacions:

Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests
grups de convivència estables.

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

El detall dels alumnes, espais i docents que tindrà cada grup, queden detallades en el
Document d’Obertura intern i en la PGA. 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.

6. ESCENARIS DE CONFINAMENT
Segons les noves orientacions, es treballarà de forma 100% presencial en tots els
ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

El centre ha de comptar amb un document que reculli el pla de contingència (inclós en
aquest document) amb les mesures organitzatives i pedagògiques que es portaran a terme
en cas que es doni un cas positiu al grup i es confini un alumne o una alumna, un grup
reduït d'alumnes o bé tot el grup.

Aquest pla de contingència ha d'incloure com es farà el seguiment de l'alumnat, com es
vetllarà pel seu estat emocional i en cas que sigui necessari com es lliurarà material
escolar i el pícnic del servei de menjador.

Cal vetllar perquè el centre incorpori la pràctica habitual de l'ús d'eines digitals de forma
habitual dins l'aula per garantir que en cas de confinament es podrà seguir l'aprenentatge
amb normalitat.

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 del curs 19/20 i el curs 20/21, 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.
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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 amb l’alumnat:
● 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 atents 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

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.
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c) Organització Pedagògica en cas de confinament - Pla de contingència

● En cas de confinament total del grup, el professorat de cada àmbit o matèria, farà
una proposta pedagògica vinculada al treball que es porta a terme amb el grup.
S’especificaran els objectius, criteris i activitats d’avaluació, perquè pugui
organitzar-se les tasques mentre duri el confinament. L’alumnat treballa de manera
autònoma (i guiada amb sessions virtuals) des de casa.
Es faran connexions periòdiques respectant l’horari dels grups, per fer el seguiment
dels alumnes, així com també per fer tutories i resoldre dubtes.

● En cas de confinament parcial del grup, el professorat seguirà la docència
presencial amb l'alumnat que està al centre i facilitarà el contacte simultàniament
amb l'alumnat que es troba confinat a casa. Es contempla la possibilitat de treballar
en un entorn en línia i col·laboratiu, de manera que el docent connecti una càmera
per a què l’alumnat confinat (cas individual o part del grup) pugui seguir la classe
des de casa.
En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània del treball que
es fa a l'aula, el professorat haurà de facilitar els materials que es lliurin
presencialment, per a l'alumnat que es trobi confinat a casa.

● Mentre part del grup estigui confinat, no s'han de fer proves (exàmens) presencials
que tinguin com a única finalitat l'avaluació, ja que es valora que l'avaluació és
contínua i amb diferents contextos i materials.

● Per a tenir previstes les actuacions i reordenament acadèmiques en cas de
confinament, es demana a tot els docents una anàlisi de les seves matèries per
establir quina part dels ensenyaments es poden fer a distància, i per a quins seria
imprescindible la presencialitat; així com els canvis organitzatius i metodològics
oportuns que cal considerar per fer el seguiment de l'alumnat, vetllar pel seu estat
emocional i en cas que sigui necessari com es lliurarà material escolar

Aquesta anàlisi que cada docent ha de realitzar dels seu mòduls, quedarà reflectida
en un punt de la programació de cada mòdul

7. ORGANITZACIÓ D’ESPAIS, D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES

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

d'emergència de l’edifici, a més de les dues existents. Així, disposem de tres vies
d’accés a l’edifici, per les quals haurà d’accedir l’alumnat segons el grup classe al
qual pertanyi.
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● 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, Busseig i Piragüisme, 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’alumnat serà mínima.

● Tot i que les orientacions del CEB permeten l’obertura d’aquests espais, s’han
eliminat els espais d’accés lliure que tenia l’alumnat (menjador i sala d’estudis),
ja que es fa impossible de controlar i netejar, i controlar la distància de seguretat.

● Es prohibeix a l’alumnat l’ús de l’ascensor dels edificis, excepte per 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 que puguin treballar amb la distància i condicions adients.

● L’alumnat ha d’evitar relacionar-se amb alumnat que no pertanyi 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 de l'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 pel conserge i
pels 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 cada entrada, i per tant s’ha decidit no establir
una franja horària per a cadascun dels dos grups, i permetre una franja de 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 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.

C/ Escar 6-8, 08039 Barcelona                                                                                                 http://institutdenautica.barcelona



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

● Per als dies de pluja o de 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 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 d'emergència hauran d’anar al lavabo de la planta baixa (tornar a
entrar per la porta a l’edifici)

● Els lavabos i altres espais tindran un cartell amb la màxima ocupació permesa

Edifici Drassana.
● L’edifici Drassana té un unica entrada. El disseny dels horaris dels grups s’ha fet

tenint en compte que no n’hi hagin aglomeracions d’alumnes. Per aquest motiu, els
grups d’alumnes de vaixells ja tenen una entrada esglaonada en horari (a les 8:00, a
les 9:00. a les 15:00 o a les 16:00) o en ubicació (uns en edifici Drassana, uns altres
a la nau Fundació, i d’altres a la SEU)

● Per evitar aglomeracions al parking, i tal i com es va fer el curs passat, 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.

● Al igual que a l’entrada, les sortides de migdia i de la nit no presenten 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 a l’alumnat l’ús de l’ascensor de l’edificis, excepte causes justificades
de mobilitat, amb l’autorització expressa del centre.

● L’alumnat ha d’evitar relacionar-se amb alumnat que no pertanyi 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 de l'edifici per les portes assignades
segons el seu grup.
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● L’accés a l'edifici a la franja d’entrada del matí i de la tarda, estarà coordinat pel
conserge i pels docents de guàrdia, a fi que controlin i recordin les consignes
d’entrada (mascareta, distància, via d’accés, etc.)

● A la Drassana, com els alumnes no tenen aula de referència, caldrà que
segueixin el recorregut per dirigir-se directament a l’aula on tenen la primera classe.

f) Pati

● La sortida al pati serà esglaonada. El docent obrirà la porta de la classe, per 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 als 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 l’alumnat es pugui quedar a la
seva aula.

g) Circulació

● Es facilitarà que les aules polivalents estiguin obertes en la mesura del possible,
per 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 el CEB, amb les seves empreses habituals.

Drassana: Es té contractada l’empresa Netexpress

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

Les indicacions que ara mateix tenim del CEB son:

Durant el curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts
per al curs 2020-2021.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es farà amb una periodicitat diària al final de la
jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin
condicions d'higiene.

Mesures a aplicar:

● Neteja diaria al finalitzar la jornada.

● Es revisarà si cal un 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)
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● En la mesura del 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)

● Cada aula/taller, tindrà el seu recipient amb l’equip de desinfecció de superfícies,
paper, i gel hidroalcohòlic que gestionarà el docent corresponent.

● Es col·locaran dosificadors de gel hidroalcohòlic distribuïts per als accessos, als
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.

● Poden compartir equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha
de prestar especial atenció a la correcta desinfecció i ventilació de l’espai.

● S’ha realitzat a través de les empreses responsables del manteniment dels
edificis, la comprovació i substitució dels filtres dels equips d’aire condicionat i
ventilació de la seu i de la drassana.

9. REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE

A continuació es destaquen alguns dels punts recollits en el document Gestió de casos
de covid als centres educatius per al curs 21-22 (Annex 1)
Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de
37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o
mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i
adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

*Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en
els infants. Només s’han de considerar simptomes potencials de covid-19 si també
hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La varian delta caus,
amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea i cefalea”

Estar a l’espera de resultat PCR perquè presenta símptomes.

Convivent amb persona diagnosticada de covid o que està a l’espera de PCR perquè és
un cas sospitós.

L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets;

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–,
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les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre
educatiu. Es farà una proposta educativa personalitzada (si escau) per a l’alumnat que no
es reincorpori al centre educatiu.

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 tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar la decisió que s’ha de
prendre.

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 i un full d’autorització d’ús de les seves dades
per fer la traçabilitat.

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.

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/es del centre.
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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 i distanciament
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 considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de l'alumnat. Per
tant, el nombre màxim d'alumnes d'un grup estable de convivència és el d'alumnat
matriculat per a aquell grup classe.

En el cas del professorat de secundària, batxillerat, cicles formatius i de centres de
formació de persones adultes no es considera que forma part del grup estable de
convivència de l'alumnat ja que en la majoria dels casos no fa tota la docència dins aquest
grup.

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure,
s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2
per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte
proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. Per tant, en els
grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2 ).

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

Espais de reunió i treball per al personal
En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries
per garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la
mascareta. S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai.

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser
telemàtiques.

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de
mascareta.

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial
sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment,
amb ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer
formació amb tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta.

Sortides i colònies
Tenim previst dur terme les activitats concretades en la PGA (consultar també
Programacions de Departament), pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que
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calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària, d'acord amb el Pla sectorial
vigent.

Festes i actes escolars
Els diferents actes (inici de curs, graduació,..) que es desenvolupin en espais interiors, es
realitzaran amb el grup estable de convivencia.

En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es pot valorar la
participació de famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot organitzar amb diferents
grups de convivència estable sempre que es garanteixi la distància entre grups. En
qualsevol cas, cal vetllar sempre per l'acompliment de les mesures sanitàries establertes
per al moment pel que fa a la distància, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene i
prevenció. No s'hi pot menjar ni beure. Es recomana que les persones participants estiguin
vacunades amb la pauta completa.

Mascareta
Cal que tothom porti la mascareta, en totes les dependències del centre.

En el moment actual, les indicacions rebudes considera que és suficient que sigui una
mascareta higiènica o quirúrgica (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.

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)
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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 (Annex 1), 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 espai 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) (i prendre temperatura)

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

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

5. 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. La cita s’ha de
concertar abans de 24 h.

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

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 (sempre que no
estiguin vacunats amb pauta completa o hagin passat la covid-19 en les darrers 180 dies)
. 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 (TRAÇACOVID) per a registrar totes les actuacions en
relació a la detecció de casos.

a) Quan es confirma un cas positiu entre l’alumnat:
● Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en

elsdarrers 6 mesos: No hauran de fer quarentena. S’han de fer un TAR en una
de les farmàcies autoritzades a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o
tan aviat com sigui possible. La direcció del centre educatiu ha de lliurar una carta a
l’alumnat del GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia com a contactes
estrets escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es
registri al sistema de dades de Salut/Educació. Si no es fa el TAR en 72 hores, ha
de fer la quarentena.

● Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: Han de fer
quarantena. L’estudi s’ha defer entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el
cas i, preferiblement, mitjançant PCR (en els indrets on el circuit de la PCR sigui
complicat a causa de la llunyania del laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb
TAR).

● Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat
vacunal, passa a ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets
(que s’han de fer TAR afarmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i PCR
en punt centralitzat per als contactes estrets no vacunats) i ha de fer aïllament.

b) Tornada al centre educatiu de l’alumnat:
● Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, la persona es pot reincorporar un cop

hagi remès la simptomatologia (quan faci 24h que no tenen febre).
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● En cas positiu, l'aïllament s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que van
començar els símptomes i fins que hagin transcorregut mínim 72h des de la
desaparició dels símptomes.

c) Gestió de casos personal de centre:

● Els professionals correctament vacunats que siguin contactes estrets d’un cas
positiu no cal que facin quarantena, sempre que siguin asimptomàtics.

● Els qui formen part d’un GCE sí que s’han de fer una prova de cribratge, encara
queestiguin vacunats: un TAR el mateix dia que s’assabentin que són contacte
estret o l’endemà, en una de les farmàcies habilitades a aquest efecte.

● Els contactes estrets no vacunats s’han de fer una PCR al 4t-6è dia del
contacteestret, i han de fer quarantena durant 10 dies, independentment del resultat
de laPCR.

● Si la persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un cas
sospitós, tret que tingui una clínica molt suggestiva.

● Tot i que la persona estigui vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és així,
s’ha d’actuar com en qualsevol altre cas positiu

● El personal del centre educatiu que no està vacunat i té un familiar convivent a
l’espera del resultat d’una PCR perquè és un cas sospitós (no si és un contacte o
s’ha fet un cribratge), no pot acudir al centre educatiu fins que no es conegui el
resultat de la prova. Ara bé, no necessita una baixa laboral, sinó el document de
deure inexcusable que es pot descarregar des del Portal de centre.

● Cal recordar que si bé els docents tenen cobertura de MUFACE, se’ls va assignar
un CIP des del qual poden accedir a La Meva Salut i fer el seguiment del resultat de
les proves diagnòstiques. Si es desconeix el número d’aquest CIP, es pot telefonar
al 061.

d)Residus
Es recomana que els mocadors i tovalloletes d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o
per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa
i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals
d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de
rebuig (contenidor gris).

En el cas que alguna persona presenta 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.

C/ Escar 6-8, 08039 Barcelona                                                                                                 http://institutdenautica.barcelona



Docents i PAS:
La informació es transmet 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 què tot l’alumnat (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 l’alumnat tindrà un correu corporatiu per rebre els
comunicats.

● 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

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.

Tant les reunions com les entrevistes es faran en format virtual, però si es considera
necessari, farem un format híbrid sempre complint les mesures de seguretat com són:
aforament, distància, higiene, reduir temps, és preferible que les persones participant a les
reunions presencial estiguin vacunades amb pauta completa.

13. SEGUIMENT DEL PLA
Aquest pla i el seu seguiment és responsabilitat de la directora 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 pel 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.

Mireia Latre Escandil

Directora de l’Institut de Nàutica de Barcelona setembre de 2021
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