
 

 
 

 
 

 

Punts claus del Pla de Reobertura pel curs 2020/21 en situació de 

pandèmia per  COVID 19 

(aprovat pel Consell Escolar en data 8 de setembre de 2020) 

 
 

Introducció:  

Aquesta Pla de Reobertura està redactat d’acord als  Documents  referents de Portal de Centre. Les 

mesures s’aniran adaptant en funció de les instruccions dels Departaments de Sanitat i Educació que 

anirem rebent. 

El nostre objectiu és treballar per  la màxima seguretat  i benestar de l’alumnat per tal d’aconseguir el 

nostre objectiu prioritari de mantenir l’institut obert i l'aprenentatge presencial.  

 

1. Mesures de prevenció sanitàries 

 
1. Potenciarem els hàbits personals de neteja i prevenció: 

a. Neteja de mans:  

i. Gel hidroalcohòlic en entrar a l’institut. ( a la zona d’espera exterior) 

ii. Presa de temperatura (a la zona d’espera exterior) 

iii. Rentat de mans (s’ha de fer durant 20 segons) 

- A l’arribada i sortida del centre 

- Abans i després d’anar al pati 

- Abans i després d’anar al WC  

- Abans i després dels canvis d’activitat 

- Cada vegada que s’entri i es surti d’una aula 

iv. Ventilació: obrir i ventilar finestres cada hora, durant 10 minuts. Abans de la 

sessió d’inici del matí, cada aula s’haurà ventilat durant 10 minuts. 

Si no fa massa fred, es procuraran matenir les finestres obertes durant tota la 

jornada.  

 

b. Desinfecció del material de l’aula:  

i. Cada alumne/a desinfectarà el seu material.  

ii. El material ha de ser d’ús individual de l’alumnat. 

iii. Es recomana portar una ampolla o cantimplora d’ús individual 

iv. Es recomana portar un sobre de paper o bosseta de roba per a guardar la 

mascareta durant l’estona de l’esmorzar. 

v. El material d’ús comú (llibres, pilotes, instruments, eines taller, material 

laboratori) s’ha de desinfectar amb líquid després de cada ús. El material que no 



 

 
 

 
 

es pugui desinfectar haurà de reposar un nombre d’hores (el determinat pel 

departament d’educació en funció del tipus de material)  

 

c. Desinfecció i neteja de l’edifici:  

Neteja i desinfecció diària  

Els WC es netejaran dues vegades al dia. Cada grup estable tindrà un WC assignat. 

 

 

d. Ús obligatori de la mascareta obligatòria en tots els espais del centre. 

 

 

 

2. Grups estables 

 
1. Entrada d’entre 5 a 7 professors/es màxim per grup. 

2. Manteniment dels grups de nivell tutoria, sense barrejar alumnes de diferents nivells amb ràtio 

20-22. 

3. Espais creatius 

Durant  la situació d’alt risc da la pandèmia, els espais creatius s’hauran de fer en el marc dels 

grups estables i no es podran barrejar alumnes de diferents grups.  Es desenvoluparà un espai 

creatiu “aigua” sempre i quan  l’entitat organitzadora,  el Club de Natació Sabadell,  ens 

garanteixi les mesures sanitàries per la COVID. 

 

 

3. Espais: Entrades/sortides. Esbarjos 

 
1. Disposem de tres portes diferenciades d’accés i sortida. Per tant podem mantenir 

l’horari habitual per a tot l’alumnat (8.30 a 15.00h) 

 

 

Nivells Zona d’espera,  
Amb zones 
diferenciades per 
cada grup estable 

Porta d’entrada Escala d’accés 

1r ESO Zona ÀGORA 
(franja Gran Via) 

Porta principal Escala de 1r 

2n ESO Zona ÀGORA 
(franja placeta) 

Porta mecànica 
 

Escala principal 

3r ESO Zona GIMNÀS- 
CARRER 

Porta pati jocs Escala de 3r 



 

 
 

 
 

 

 

2. Esbarjo.  

L’alumnat gaudirà de 3 zones ,degudament senyalitzades, i les ocuparà rotativament. 

 

 

Zones d’esbarjo: 

 

i. Zona pistes i porxos (zona vermella) 

ii. Zona pista bàsquet i gimnàs. (zona groga) 

iii. Zona àgora i zona avet (zona Blava) 

 

 

 

L’alumnat de primer d’ES0 ocuparà durant tot el període de pandèmia la zona vermella. Aquesta es 

dividirà en quatre espais per cada grup estable. Dins de cada zona , els grups faran rotació. 

L’alumnat de segon i tercer de l’ESO ocuparan i intercanviaran la zona blava i groga setmanalment. Cada 

zona es dividirà en tres espais para cada grup estable. Dins de cada zona, els grups faran rotació. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

3. Espais específics 

Els espais específics com tallers,  aula experimenta, aula de música, etc. poden ser ocupats per 

un grup estable si abans s’ha ventilat i netejat degudament. Entre un grup i un altre, cal fer el 

procés de ventilació i desinfecció. 

Es potenciarà la realització d’activitats a l’aire lliure, tant a les zones d’esbarjo de l’institut com a 

altres espais del barri i de la ciutat.  

 

 

 

4. Plantilla 

 
1. Disposem de dos professors/es de reforç que amplien la plantilla actual. 

2. Les reunions de professorat presencials no podran sobrepassar les 10 persones. Les reunions 

superiors a 10 persones es faran telemàticament. 

 

 

5. Entrevistes amb les famílies 

 
1. Prioritzem les trobades amb videoconferències (individuals i/o de classe) i trucades telefòniques. 

2. Demanem a les famílies no venir a l’institut si no  és estrictament necessari. 

 

 

 

6. Sortides i activitats extraescolars 

 
1. Es podran realitzar seguint la normativa sanitària i els grups estables. 

 

 

7. Control de símptomes  

 
1. Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs,                   

signaran una declaració responsable a través de la qual:  

a. Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que               

aquesta comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en               

cada moment.  



 

 
 

 
 

b. Es comprometen a no portar l’adolescent al centre educatiu en cas que presenti             

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a               

comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder           

prendre les mesures oportunes.  

c. Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la           

COVID-19 al centre educatiu:  

i. Es portarà  a un espai separat d'ús individual. (espai costat SALA GRAN) 

ii. Es col·locarà una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat símptomes             

com a la persona que quedi al seu càrrec.  

iii. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’ adolescent. 

iv. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.  

v. L’institut contactarà amb el Servei Territorial d’Educació i amb la persona de            

referència del centre sanitari per informar de la situació i a través d’ells amb el               

servei de salut pública.  

vi. Aquestes mesures es complementen amb les mesures extraordinàries de salut          

per evitar rebrots de la COVID 19 que s’han donat a conèixer  a totes les famílies. 

 
 
 
 

8. Principis generals en cas de confinament d’un grup o de tot el centre: 

 
1.-Prioritzar de la cura i l’acompanyament activant diferents eines de Classroom      contacte 

amb l’alumnat i les famílies: contacte telefònic inicial, contacte via meets tutorials o espais help me. 

 

2.-Informar a les famílies que potenciem l’aprenentatge a distància i que fomentarem el 

desenvolupament de les competències relacionades amb l’autonomia, l’aprendre a aprendre i la 

competència digital. 

 

3.- Seleccionar quins continguts del currículum són els més adequats per desenvolupar en el 

treball a distància. Hem de ser conscients que el currículum no està pensat per situacions de pandèmia i 

per això cal repensar i prioritzar allò més essencial. 

 

4.-Dissenyar activitats que impliquin diferents llenguatges comunicatius i modalitats de treball 

(que no impliquin està sempre davant de la pantalla): lectura de textos, escolta audios o vídeos, 

treball amb eines digitals, treball manual, produccions artístiques… 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17nzeznRvxtUAyjv9hHF9N20ahjNCkzMo
https://drive.google.com/drive/folders/17nzeznRvxtUAyjv9hHF9N20ahjNCkzMo


 

 
 

 
 

 

5.- El Classroom ha de ser l’eina principal on s’enllacen tots els continguts que es generen tant a 

les sessions de classe com en confinament. Encara que siguin links a altres eines (padlets, sites 

etc…) 

 

6.-Promoure l’intercanvi entre iguals, el treball en parelles, l’ajuda mútua en el treball virtual. 

 

7.- Acompanyament personalitzat diari a través d’una organització de tutories virtuals d’àmbit i 

tutories de grup amb espai de dubtes help me 

 

 
 


