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El Pla d’Organització Bàsic per al curs 2020-2021 de l’institut Baix Penedès contempla les següents 

mesures: 

 

PER PART DE L’INSTITUT BAIX PENEDÈS:  

● Nou horari lectiu: 8:00 a 14:30. S’eviten així les aglomeracions a les 14:45 amb l’entrada dels 

alumnes de primària de la zona escolar. 

● Supressió de llibres convencionals per material propi i en alguns casos llibres digitals. Amb 

això es pretén reduir costos i facilitar la continuïtat de la docència en cas d’hipotètic 

confinament. 

● Correu corporatiu com a via principal de comunicació dins de la comunitat educativa. Tots 

els professors disposen d’un correu format per la inicial del nom seguida pel cognom més el 

domini @institutbaixpenedes.cat. Tots i cada un dels alumnes disposarà d’un correu propi 

també corporatiu (nom sencer.cognom@institutbaixpenedes.cat) El centre i el professorat 

en general es posarà en contacte amb les famílies a través d’aquest correu. 

● Baixada de ràtios amb desdoblaments: 

- 1r ESO: 4 grups  oficials (inicialment eren 3) 

- 2n ESO: 4 grups oficials > 5 grups 

- 3r ESO: 5 grups oficials > 6 grups 

- 4t ESO: 5 grups oficials > 6 grups + Projecte  Endavant  

- Desdoblaments en les pràctiques de laboratori 

- Desdoblaments en algunes matèries comunes de 1r de batxillerat. 

● Parcel·lització de les zones d’esbarjo: 

- 1r d’ESO: camp de futbol 1 

- 2n ESO: camp de futbol 2 

- 3r ESO: zona bàsquet 

- 4t ESO: zona arbreda 

- Batxillerat: zona entrada principal 

● Unificació de les matèries optatives a 1r i 2n d’ESO en un projecte transversal. S’evita així la 

formació de nous subgrups. 

● Senyalització de zones d’espera per a cada grup fora del recinte amb la col·laboració de 

l’Ajuntament. 

● 6 portes d’accés i sortida al recinte (una per a cada nivell) 

● Presa de temperatura a primera hora, segons indicacions de Sanitat. 

● Entrades i sortides ordenades per grups a primera hora, patis i darrera hora. 

● Itineraris marcats amb cintes distribuïdores dins dels edificis. 

● Nova redistribució de la ubicació dels distints nivells, atenent les noves necessitats. 

● Dispensadors de gel hidroalcohòlic a cada aula. 

● Presència de personal de neteja durant tot l’horari lectiu. 

● Conscienciació, manteniment, neteja i conservació dels espais individuals de cada un, tant 

per part del professorat com de l’alumnat. 
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● Possibilitat de realitzar activitats lectives a l’aire lliure, dins i fora del recinte escolar. 

● Adequació d’un espai per a ús exclusiu d’infermeria o aïllament en cas de necessitat. 

● Pla d’actuació davant la detecció d’un possible cas de COVID19 en horari escolar. 

● Supressió del servei de la cantina temporalment. 

● Supressió temporal de les sortides amb pernoctació. 

 

El Departament d’Educació ha incrementat un grup més a 1r d’ESO (de 3 grups a 4) i proporciona dos 

professors de reforç per a aquest curs. 

Totes aquestes mesures estan descrites en el Projecte d’Organització Bàsic de l’institut Baix 

Penedès que trobareu penjat a la pàgina web  

REQUERIMENTS PER PART DE DELS FAMÍLIES: 

● Els pares, mares o tutors legals es comprometen a fer un seguiment dels seus fills/es i no 

dur-los al centre si presenten algun símptoma (febre, diarrea, vòmits, malestar...). 

● Tots els alumnes portaran la seva pròpia mascareta i una de recanvi guardada en un sobre. 

● Tots els alumnes portaran, per a ús individual i propi, tovalloletes higièniques humides, 

mocadors de paper i una petita ampolleta amb loció hidroalcohòlica. 

● Tots els alumnes col·laboraran en el manteniment del seu propi espai. 

● Tots els alumnes portaran una ampolla amb aigua, que podrà ser reomplerta en cas de 

necessitat. 

● Instar en tot moment que els seus fills filles segueixin les normes de seguretat establertes 

per al seu propi benestar i seguretat. El no compliment d’aquestes pot comportar sancions 

que estan recollides en les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre). 

Mesures específiques per a les classes d’Educació Física 

Els alumnes, quan tinguin classe d’EF, han de venir canviats de casa amb roba esportiva 

(pantaló d’esport, curt o llarg, samarreta i calçat esportiu). Només utilitzarem els vestidors en 

finalitzar la classe per canviar-se la samarreta. 

 

Bossa necessària per a les classe d’EF: 

- samarreta de recanvi 

- aigua 

- gel hidroalcohòlic 

- mocadors de paper 

- mascareta de recanvi 

 

 

Recordem que l’ús de la mascareta és obligatori i que el servei 

de cantina estarà tancat fins a nou avís.  


