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PUNTS BÀSICS DEL PLA D’ORGANITZACIÓ  

DE L’INSTITUT D’ALTAFULLA 

 CURS 2020-21 

 

 Es manté l’horari del centre? 

Sí, l’horari lectiu del centre és el mateix de sempre: 8.15 a 14.45. 

 Com es faran les entrades i sortides del centre? 

Per entrar al matí, els alumnes s’agrupen per nivells i grups estables i 

entren de manera esglaonada al centre.  

Els alumnes de 1r i 3r d’ESO, AC i 2n de batxillerat entren per la porta 

de baix (davant del camp de futbol). Els alumnes de 2n i 4t d’ESO i 1r de 

batxillerat entren per la porta principal. 

Tots els alumnes esperaren amb el seu grup estable sense barrejar-se 

amb la resta segons les senyalitzacions que hi haurà al carrer. 

Els primers grups en entrar seran sempre els A, seguits dels B, C, etc. 

Les sortides es faran per les mateixes portes per les quals s’ha entrat al 

matí segons la seqüència del Pla d’Organització penjat al web del 

centre. 

 Hi ha alguna restricció de trànsit davant l’institut? 

Sí, donat que aquest curs les entrades i sortides s’han de fer de manera 

més fluida i seqüenciada i per evitar aglomeracions i possibles 

accidents, aquest any els cotxes no podran arribar fins a la porta de 

l’institut. 
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Es prohibirà l’accés de vehicles procedents del Roquissar i també del 

camp de futbol, per això s’hauran de deixar els vehicles a la Ronda de 

la Creueta i fer l’últim tram caminant. 

El tram davant el centre quedarà expedit al trànsit per facilitar l’accés a 

peu dels estudiants. 

Finalitzada l’entrada a les 8.45 es retirarà la prohibició de la rotonda 

amb Roquissar i la de l’accés al camp de futbol, però es mantindrà la 

prohibició d’accés cel camp de futbol al Roquissar 

 Quan s’ha de portar la mascareta? 

Cal portar  mascareta en tot moment incloent els moments d’espera a 

l’entrada al centre. Si es porta mascareta sanitària d’un ús inferior a 6 

hores, caldrà portar-ne una altra per canviar-la a mig matí. 

Es pot portar qualsevol tipus de mascareta sempre que estigui 

homologada i es respecti el seu temps màxim d’utilització. 

Es recomanable portar una mascareta de recanvi per si es trenca o 

s’embruta la primera.  

 Quan s’ha de fer el rentat de mans? 

Cal rentar-se les mans cada matí abans d’entrar al centre, cada vegada 

que es surti o entri al pati, cada vegada es surti o s’entri a l’aula que 

s’està ocupant i sempre abans de menjar. 

 Quins símptomes o situacions fan que no es pugui anar 

a l’institut? 

L’alumnat no pot anar a l’institut si es presenta alguna de les següents 

situacions: 

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular. 

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
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o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat 

identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada 

de COVID-19 

o El seu grup estable està confinat, encara que un hagi donat negatiu. 

No es podrà venir al centre amb símptomes compatibles amb la 

COVID-19 i mai si es té febre. 

 

 I a l’hora del pati, què? 

Els alumnes de batxillerat i 4t d’ESO que tingui autorització de les 

famílies podran sortir del centre per esmorzar respectant les normes 

de seguretat sanitària. Els alumnes d’aquests nivells que no surtin 

esmorzaran al pati.  

La resta d’alumnes tindran els últims 10 minuts de la tercera hora per 

esmorzar a l’aula al seu lloc amb la classe ben ventilada.  

Cada persona ha de portar la seva pròpia ampolla d’aigua i no es podrà 

compartir menjar o begudes. 

La sortida al pati es farà de manera de manera esglaonada seguint el 

protocol i seqüència del Pla d’Organització del centre. Caldrà rentar-se 

les mans al sortir i a l’entrar del pati. 

El pati està dividit en sectors segons els diferents nivells i cadascun 

d’aquests sectors està dividit en tants espais com grups estables té 

cada nivell. 

En cas de pluja, la direcció anunciarà que no es pot sortir al pati i cada 

grup romandrà a l’aula en què es trobi amb l’acompanyament del seu 

professorat. 

 Es fan classes presencials o telemàtiques? 

A excepció dels grups que en un moment donat puguin quedar 

confinats, tots els nivells tenen classes presencials. 
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 Què passa en cas de confinament? 

En cas que un grup o tot el centre quedi confinat es farà docència 

telemàtica. Hi haurà un calendari específic per a cada grup indicant els 

dies i les hores que tenen classes telemàtiques. 

En cas de confinament, cada grup tindrà 15 hores de docència 

telemàtica a la setmana a més de les diferents tasques, exercicis i 

activitats que es pengin al moodle. El professorat supervisarà aquesta 

feina, la corregirà i enviarà resposta a l’alumnat. 

Si un professor està confinat i no està de baixa es connectarà amb tots 

els seus grups no confinats a l’hora que marqui el seu horari mentre els 

alumnes estan amb un professor de guàrdia al centre. 

Els tutors i la resta del professorat faran també un acompanyament 

emocional de l’alumnat. 

Es farà servir el moodle del centre.  

S’avançarà matèria que serà avaluable. 

Aquest curs s’utilitzarà el GSuite amb tot l’alumnat disposant així d’un 

correu corporatiu. 

 Quins canvis s’han fet en la distribució de grups? 

 S’ha creat un 5è grup o línia a cada nivell d’ESO per disminuir la 

ràtio. 

 Les optatives de 1r, 2n i 3r d’ESO es fan sense barrejar diferents 

grups estables. S’han agrupat els alumnes de francès. 

 Es mantenen les optatives de 4t d’ESO i les matèries de 

modalitat del batxillerat amb alumnes de diferents grups. 

 S’han convertit dos tallers i l’Aula de Dibuix en aules ordinàries. 

 Es manté l’extraescolar de la Jazzorquestra. 

 No es faran desdoblaments per tal de disminuir el nombre de 

professors per grup estable. 

 Es prioritza que el tutor faci la matèria de Cultura i Valors per tal 

de disminuir el nombre de professors per grup estable. 
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 Quines mesures de neteja o protecció sanitària ha pres 

el centre? 

S’ha augmentat el servei de neteja a mig matí. 

Cada alumne i professor haurà de netejar la seva taula i cadira abans 

de marxar a última hora del matí i sempre que a continuació vingui un 

altre grup a utilitzar aquesta aula. 

Caldrà ventilar, com a mínim, 10 minutes les aules en qualsevol mes de 

l’any. Es farà durant els últims deu minuts i es aconsellable que el grup 

que entri també ventili. 

Hi ha gel hidrolacòlit a totes les aules, a les entrades i sortides del 

centre i el pati i en diferents zones estratègiques del centre. 

Hi ha paperers amb pedal a totes les aules així com productes de 

desinfecció homologats i paper per netejar d’un sol ús. 

Les reunions de tot tipus, incloent-t’hi les que es fan amb les famílies, 

es faran de manera no presencial. Només es faran de manera 

presencial si es la única manera de comunicar-se amb la família o hi ha 

una raó especial que ho recomani. 

 Com funcionaran les classes d’Educació Física? 

S’haurà de portar la mascareta a no ser que el professor digui en 

contrari en un moment donat. 

No es faran servir els vestuaris, donat que no es poden desinfectar 

després de cada ús. 

Els alumnes vindran canviats de casa perquè no es podran utilitzar els 

vestidors. 

Cada alumne haurà de portar la seva pròpia ampolla d’aigua, que no es 

podrà compartir. 
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 Què passa si hi algú presenta símptomes compatibles a 

la COVID al centre? 

Qualsevol treballador que tingui sospites de tenir la COVID haurà de 

posar-se en contacte amb la direcció, deixar l’edifici i posar-se en 

contacte amb el seu CAP o mútua sanitària per fer-se un test. 

Si un alumne presenta símptomes, un professor de guaria anirà a 

buscar-lo i el portarà a una habitació on esperarà l’arribada de la seva 

família o tutors amb la supervisió i acompanyament de la direcció del 

centre. 

Els seus pares/tutors l’hauran de portar al seu CAP on li faran una 

prova PCR. Mentre no es sàpiga el resultat del test els seus companys 

continuaran fent classe. Un cop surti el resultat, si es positiu, tota la 

classe es confinarà durant 14 dies i cada alumne es farà el test. Encara 

que algun alumne dels confinats doni negatiu haurà de continuar 

confinat com la esta del seu grup. 

Els pares/tutors dels alumnes amb resultat positiu hauran d’informar al 

centre. 

 Com funcionarà els transport escolar? 

Serà com sempre, però tothom haurà de portar mascareta a la parada i 

durant tot el trajecte. Caldrà seure en el mateix seient cada dia i fer 

sempre cas del que diguin les monitores. No es pot menjar ni veure. 

 I els pares/tutors què han de fer? 

Els pares/tutors han de comprovar que els nois/noies sota la seva 

tutela no tenen febre ni altres possibles símptomes compatibles amb la 

COVID abans de marxar cap a l’institut cada dia. 

Han d’informar al centre si algú de la família o nucli de persones més 

pròximes al noi/noia ha donat positiu. 
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Han de conèixer el Pla d’Organització del centre disponible a la web de 

l’institut i respectar la normativa continguda en ell. 

Han de signar la Declaració Responsable disponible a la web del centre. 

Han de posar-se en contacte amb els tutors o la direcció del centre en 

cas de dubte o necessitat de qualsevol aclariment. 

 

 

Institut d’Altafulla, setembre 2020 

 

 


