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1-ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 
Organització dels grups estables 
(Basat en criteris de configuració dels grups, estabilitat, heterogeneïtat, 
inclusió i mesures flexibilitzadores). 
 
Desprès de fer la diagnosi actual del centre podem confirmar que de les 4 
línies de l’ESO des de primer a quart curs podrem fer un cinquè grup de 
cada nivell per tal de reduir el nombre d’alumnes per grup/espai. 
Així aconseguim grups estables amb una ràtio inferior tot i que quatre dels 
cinc grups tenen una quantitat d’alumnes similars, mentre que el cinquè té 
una quantitat inferior. Els grups s’han fet heterogenis. 
 
Al primer curs de l’ESO les diferents agrupacions d’alumnes provinents dels 
diferents centres de primària, s’han fet atenent criteris i recomanacions de 
les tutories de primària. 
El repartiment ha intentat ser el més equilibrat possible en relació a 
alumnes amb dificultats d’aprenentatge i els que poden ser un punt més 
conductuals. 
També s’ha buscat l’equilibri en els grups entre nois i noies, ja que el 
percentatge de nois i noies és molt similar. 
Així mateix s’ha intentat repartir amb la mateixa ràtio, els alumnes pels seus 
resultats acadèmics, (superació o no superació de les competències 
bàsiques de  primària). 
Els professorat que entrarà als grups estables es reduiran i per aconseguir-
ho algunes matèries es faran al llarg de tot el curs, però d’altres es faran 
amb periodicitat quadrimestral. 
En aquest nivell hi haurà una alumna amb NEE per la seva vulnerabilitat 
motriu i que començarà a fer servir cadira de rodes. 
Un grup d’alumnes d’aquest nivell també formaran part del SIEI. 
 
En els grups de segon i la seva composició d’alumnes també compta amb un 
alumne amb cadira de rodes i molt vulnerable, per la seva malaltia 
degenerativa.  També hi ha a segon curs dos alumnes del SIEI. 
Els grups de tercer en la seva composició compten amb un alumne del SIEI. 
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Els desdoblaments dels tres primers cursos de l’ESO, es realitzaran per 
agrupacions A/B i C/D, donat que un mateix alumne/a pot pertànyer a dos 
grups estables, mentre que el grup E al tenir un nombre reduït 
d’alumnes treballarà el reforç de les matèries instrumentals en el mateix 
grup classe. La mateixa combinació A/B i C/D permetrà organitzar les 
matèries optatives, de les que es reduiran a dos opcions diferents per 
quadrimestre tant a segon com a tercer curs. A primer curs el centre ja 
dedicava les dues hores d’optatives a reforçar dues matèries instrumentals 
com son les matemàtiques i l’anglès. 
 
Al quart curs de l’ESO els alumnes també es divideixen en cinc grups però 
les agrupacions en aquest cas s’han fet agrupant als alumnes per la seva 
demanda de matèries optatives. D’aquesta manera es podrà treballar el 
màxim temps amb els grups estables. També es desenvoluparà el 
currículum amb algunes matèries que es desenvoluparan al llarg de tot el 
curs, i d’altres que canviaran de forma quadrimestral. En aquest cas els 
grups A/B, C/D, compten amb una ràtio inferior a la del grup E, i per aquest 
motiu el desdoblament de les matèries instrumentals només es farà  per al 
grup E i es farà de manera interna, es a dir, aquest grup desdoblarà amb ell 
mateix. 
 
Pel que fa  al batxillerat, els grups es continuaran organitzant segons la 
modalitat de batxillerat que hagin escollit els nostres alumnes. Oferim dues 
línies de batxillerat que es corresponen a dos grups de primer i dos grups de 
segon de les modalitats de Ciències i Tecnologia d’una banda i  
d’Humanitats i Ciències Socials, de l’altra. 
 
Els grups estables seran els grups de primer i segon de cada modalitat en les 
matèries, hores, professorat i espais de les matèries comunes. Aquests 
quatre grups estables es convertiran, cadascun d’ells en diferents subgrups 
per a les matèries de modalitat corresponents. 
 
En el cas dels 16 grups de cicles formatius, els grups estables també seran 
els grups de primer i segon curs dels diferents cicles formatius de grau mitjà 
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i de grau superior de la Família Professional de Serveis a la Comunitat que 
s’imparteixen al centre. 
Igual que per a l’ESO i el batxillerat, aquesta grups tenen com a aules de 
referència, espais amb una superfície entre 20 i 50 metres quadrats, per a 
grups de 30 alumnes. Garantir almenys un metre de distància entre 
l’alumnat de l’aula, ens porta a fer la proposta d’organitzar la docència en 
modalitat híbrida o semipresencial mentre es mantinguin les condicions 
actuals d’emergència sanitària.  
El format d’aquesta modalitat seria de setmanes alternes, de manera que 
una setmana mig grup treballa al centre en modalitat presencial mentre 
l’altre mig grup ho fa en modalitat no presencial, i l’altra setmana és el 
segon mig grup el que acudeix al centre mentre el primer treballa 
autònomament fora del centre. 
 
L’ensenyament en modalitat híbrid (proposat inicialment per als estudis 
postobligatoris del batxillerat i els cicles formatius) , a banda de facilitar 
l’espai físic de seguretat, minimitza el risc de contagi i facilita la traçabilitat 
en cas que s’arribi a produir, pel fet que el grup de persones en contacte 
permanent es redueix a la meitat. 
La proposta de formació per a l’alumnat, permetria que l’alumnat assisteixi 
al centre a desenvolupar les activitats d’ensenyament-aprenentatge i pugui 
recollir els encàrrecs de feina que desenvoluparà autònomament fora del 
centre, així com rebre les retroaccions oportunes durant les hores de 
formació presencial. 
 
Aquesta organització per als nivells postobligatoris, es pot complementar, 
igual que s’ha fet amb els diferents nivells de l’ESO, amb la mesura de reduir 
el nombre de docents que entren durant la setmana a un mateix grup, 
repartint la càrrega docent per quadrimestres en comptes de fer-ho 
anualment, en els cursos amb dues línies i igual marc horari. Aquesta 
distribució permet reduir el nombre de professors/es que entra al grup en 
aquell quadrimestre, però amb l’inconvenient d’alterar la lògica pedagògica 
de la inter-relació entre les unitats formatives dels diferents mòduls. És en 
tot cas, la única solució per reduir almenys el nombre de docents per grup 
estable.  
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CURS/NIV/ 
GRUP 

NOMBRE 
ALUMNES 

DOCENTS 
ESTABLES 

ALTRES 
DOCENTS 

ATENCIÓ 
EDUC. 
PUNTUAL 

ESPAI 
GRUP 

1r ESO A 27 5 3 Desdoblamets  2113 
1r ESO B 27 5 3 Desdoblamets 2115 
1r ESO C 27 5 3 Desdoblamets 2117 
1r ESO D 27 5 3 Desdoblamets 2119 
1r ESO E 19 5 3 Desdoblamets 2111 
2n ESO A 26 6 5 Desdobl/Opts 2103 
2n ESO B 26 6 5 Desdobl/Opts 2104 
2n ESO C 26 6 5 Desdobl/Opts 2105 
2n ESO D 26 6 5 Desdobl/Opts 2106 
2n ESO E 16 6 5 Desdobl/Opts 2102 
3r ESO A 26 6 5 Desdobl/Opts 2114 
3r ESO B 26 6 5 Desdobl/Opts 2116 
3r ESO C 26 6 5 Desdobl/Opts 2118 
3r ESO D 26 6 5 Desdobl/Opts 2120 
3r ESO E 17 6 5 Desdobl/Opts 2102 
4t ESO A 25 6 3  2101 
4t ESO B 25 6 3  2002 
4t ESO C 25 6 3  2003 
4t ESO D 25 6 3  2112 
4t ESO E 30 6 3 Desdoblament 2005 
1r BATX A 35 6 4 Modalitats 2107 
1r BATX B 35 6 4 Modalitats 2108 
2n BATX A 35 5 4 Modalitats 2109 
2n BATX B 35 5 4 Modalitats 2110 
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1r TAPD A 30 5   3006 
1r TAPD B 30 4   3006 
2n TAPD A 30 6   3002 
2n TAPD B 30 6   3003 
1r TAST A 30 7   3004 
2n TAST A 30 4   2036 
1r TEI A 30 6   3106 
1r TEI B 30 5   3103 
2n TEI A 30 5   3106 
2n TEI B 30 5   3103 
1r TIS A 30 6   3002 
1r TIS B 30 6   3003 
2n TIS A 30 6   3102 
2n TIS B 30 6   3104 
1r TPIG A  30 5   3102 
2n TPIG B 30 8   3107 
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Distribució de matèries del currículum adaptat a l’ESO  
 

CURS MATÈRIA 
ANUAL 

MATÈRIA 
QUADRIMESTRAL 

HORES 
SETMANALS OBSERVACIONS 

1r ESO 

MATEMÀTIQUES   4   

ANGLÈS   4   

TUTORIA   1   

PLA DE LECTURA   1   

  CATALÀ 6 (1r)   

  CASTELLÀ 6(2n)   

  NATURALS 6(1r) 1h B setmanal 

  TECNOLOGIA 4(1r) 1h B setmanal 

  SOCIALS 6(2n)   

  MÚSICA 4(2n)   

  EDUCACIÓ FÍSICA 4(1r)   

  VISUAL 4(2n)   

2n ESO 

MATEMÀTIQUES   4   

ANGLÈS   4   

TUTORIA   1   

PLA DE LECTURA   1   

  CATALÀ 6(1r)   

  CASTELLÀ 6(2n)   

  NATURALS 6(1r) 1h B setmanal 

  TECNOLOGIA 4(1r) 1h B setmanal 

  SOCIALS 6(2n)   

  MÚSICA 4(2n)   

  EDUCACIÓ FÍSICA 4(1r)   

  OPTATIVA 4(2n)   

     



       

        

   
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Can Vilumara 
 

RESUM PLA D’ORGANITZACIÓ 
OBERTURA SETEMBRE 2020 

 

 

VERSIÓ 1.1 

ARXIU Pla d’organització obertura setembre 2020 d’interès per a l’alumnat i famílies 

PÀGINA 9 de 19 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

3r ESO 

MATEMÀTIQUES   4   

ANGLÈS   3   

TUTORIA   1   

OPTATIVA   2   

  CATALÀ 6(1r)   

  CASTELLÀ 6(2n)   

  BIOLOGIA i GEOLOGIA 4(2n) 1h B setmanal 

  FÍSICA i QUÍMICA 4(2n) 1h B setmanal 

  TECNOLOGIA 4(2n) 1h B setmanal 

  SOCIALS 6(1r)   

  VISUAL 4(1r)   

  EDUCACIÓ FÍSICA 4(1r)   

  PLA D'ORATÒRIA 2   

4t ESO 

MATEMÀTIQUES   4   

ANGLÈS   4   

TUTORIA   1   

OPTATIVA 1   3   

OPTATIVA 2   3   

OPTATIVA 3   3   

  CATALÀ 6(1r)   

  CASTELLÀ 6(2n)   

  SOCIALS 6(1r)   

  EDUCACIÓ FÍSICA 4(2n)   

  PLA D'ORATÒRIA 2(2n)   
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Activitats o matèries subjectes a fer subgrups de dos grups estables: 
 
MATÈRIA GRUPS 

ESTABLES 
CONVIVÈN
CIA 

DOCENT HORES 
SETMANALS 

OBSERVA 
CIONS 
 

Català AB/CD  3  
Castellà AB/CD  3  
Matemàtiques AB/CD  3  
Opts 2n ESO AB/CDE  2  
Opts 3r ESO AB/CDE  2  
Opts 4t ESO AB/CD/E  9  
Modalitats Batx Segons 

grups 
ordinaris 

 16  

Desdobls CF Segons 
grups 
ordinaris 

 Segons 
mòduls i 
unitats 
formatives 
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ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 
 
Organització de les entrades i sortides 
El marc horari del centre, que continuarà sent intensiu (donat que no hem 
rebut cap instrucció, ni recomanació en contra), tant en el torn de matí per 
a l’ESO, el batxillerat i els cicles formatius del matí, com en el torn de tarda 
per als cicles formatius de la tarda, quedarà el més ajustat possible al que 
teníem fins ara, que de manera general és el següent:  
- Entrada torn de matí a les 8.15h 
- Sortida torn de matí a les 14.45h 
- Entrada torn de tarda a les 15.45h 
- Sortida torn de tarda a les 21.05h 
Aquesta organització implica aproximadament que 870 alumnes entren 
diàriament a les 8.15h per l’única porta de l’institut. En el torn de tarda ho 
fan 210 alumnes. 
En l’actual situació de pandèmia cal establir una entrada gradual de 
l’alumnat i particularment en el torn de matí, malgrat la no adequació de la 
porta de vehicles situada al C/Girona (Porta 2), s’ha d’establir l’organització 
de l’entrada per les dues portes. 
Això implicarà, a més de la graduació horària ordenada d’entrada i sortida 
per nivells, que: 
1) Les sessions lectives establertes a les hores d’entrada i sortida del 
centre, així com les establertes abans i després de l’esbarjo, no tindran una 
durada real de 60 minuts. 
2) Cadascun dels dos conserges del matí estaran en les hores d’entrada i 
sortida del centre dedicats exclusivament al control de cadascuna de les 
dues portes. 
3) L’alumnat del torn de tarda entrarà de forma gradual i exclusivament 
per la porta principal de l’Av Josep Tarradellas (Porta 1). 
4) A la darrera hora del matí i de la tarda s’organitza també una sortida 
ordenada de l’alumnat acompanyat pel professorat. 
5) Un cop al recinte, les entrades als diferents edificis i la circulació per 
escales i passadissos es detalla en funció dels espais destinats a cada grup a 
aquella hora. 
La concreció d’aquesta organització es detalla a les taules següents: 
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Entrades torn de matí 
Curs Porta  Lloc concentració 

(per grup estable) 
Hora Responsable 

1r CFGM 1  8.10h  
4ts ESO 1  8.15h  
3rs ESO 1  8.20h  
2ns ESO 1  8.25h  
1rs ESO 1  8.30h  
2ns CFGS 2  8.10h  
1r TAST 2  8.10h  
2ns BATX 2  8.15h  
1rs CFGS 2  8.20h  
1rs BATX 2  8.25h  
 
Entrades torn de tarda 
Curs Porta Lloc concentració 

(per grup estable) 
Hora Responsable 

1r CFGM 1  15.15h  
2n TPIG 1  15.20h  
1r  TPIG 1  15.25h  
1rs CFGS 1  16.10h   
2ns CFGM 1  16.15h  
2ns CFGS 1  16.20h  
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 Sortides torn de matí 
Curs Porta  Lloc concentració 

(per grup estable) 
Hora Responsable 

1rs CFGM 1  14.30h  
4ts ESO 1  14.30h  
3rs ESO 1  14.35h  
2ns ESO 1  14.40h  
1rs ESO 1  14.45h  
2ns CFGS 2  14.35h  
2ns BATX 2  14.40h  
1r TAST 2  14.35h  
1rs CFGS 2  14.40h  
1rs BATX 2  14.45h  
 
Sortides torn de tarda 
Curs Porta Lloc concentració 

(per grup estable) 
Hora Responsable 

2ns CFGS 1  20.50h  
2ns CFGM 1  20.55h  
1rs CFGS 1  21.00h  
1rs CFGM 1  21.05h  
 
Organització de l’horari i dels espais de l’esbarjo 
Les hores de l’esbarjo del torn de matí i de tarda són respectivament les 
següents: 
- Esbarjo del torn de matí de les 11.15h a les 12.45h 
- Esbarjo del torn de tarda de les 17.50h a les 18.10h (horari aprovat 
pel consell escolar del centre). 
1) A l’hora de l’esbarjo l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius 
sortirà de manera ordenada acompanyat pel professorat i es manté  
l’opció de sortir del centre. En el cas de l’ESO s’establiran zones per nivells, 
sortiran acompanyats pel professorat i quedaran sota la responsabilitat del 
professorat de guàrdia de cada zona assignada.  
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2) En acabar l’esbarjo el retorn a l’aula es farà també gradualment per 
nivells. La concreció d’aquesta organització és la que es detalla a les taules  
 
Sortida i retorn de l’esbarjo del matí i la tarda 
Curs Hora Passadis 

Portes 
Zona 
assignada 
(per nivell) 

Respon. 
Sortida 

Hora Respon. 
entrada 

1r 
CFGM 

11.00h    11.30h  

4ts 
ESO 

11.05h    11.35h  

3rs 
ESO 

11.10h    11.40h  

2ns 
ESO 

11.15h    11.45h  

1rs 
ESO 

11.20h    11.50h  

2ns 
CFGS 

11.00h    11.30h  

2ns 
BATX 

11.05h    11.35h  

2ns 
CFGM 

11.10h    11.40h  

1rs 
CFGS 

11.15h    11.45h  

1rs 
BATX 

11.20h    11.50h  

2ns 
CFGS 

17.40h    18.00h  

2ns 
CFGM 

17.45h    18.05h  

1rs 
CFGS 

17.50h    18.10h  

1rs 
CFGM 

17.55h    18.15h  
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ALTRES ASPECTES RELACIONATS AMB LES FAMÍLIES 
 
Activitats complementàries i extraescolars 
En principi les activitats complementàries previstes, és a dir les activitats 
com sortides, tallers, xerrades i altres activitats incloses en els diferents 
plans d’acció tutorial o programacions dels diferents departaments 
educatius, es faran sempre i quan les entitats responsables ens garanteixin 
que es fan sota les mesures de seguretat establertes pel Departament de 
Salut mentre dure la situació de pandèmia. 
El centre assumeix l’organització dels grups i acompanyants i les condicions 
del transport, si és el cas. 
Pel que fa a les activitats extraescolars gestionades per l’AMPA es recomana 
que cada alumne/a faci només una activitat extraescolar sota les mateixes 
mesures de seguretat. En el cas d’activitats esportives, en principi no es 
podran admetre alumnes de fora del centre, es faran sempre mantenint les 
mesures de seguretat i no hi haurà accés als vestuaris i a les dutxes. 
 
Relació amb la comunitat educativa 
El centre té establerta la comunicació general amb les famílies mitjançant 
l’aplicació “Alèxia”, tenint contractat un doble paquet amb l’empresa 
subministradora tant del mòdul escola com del mòdul famílies. 
A banda de les informacions generals com avisos, convocatòries, assistència 
de l’alumnat, observacions diàries, etc. i  de les reunions individuals amb les 
famílies, el centre té establertes altres relacions amb les famílies i la 
comunitat educativa com són:  
- el consell escolar 
- la comissió de mares i pares delegades/ats de curs (ESO i batxillerat) 
- les reunions de mares i pares o tutors legals d’inici de curs 
- altres reunions puntuals d’orientació, viatges final de curs, colònies, 
etc. 
En principi les reunions del consell escolar i de la comissió de delegats es 
manté es facin de manera presencial, sempre que sigui possible garantir les 
mesures de seguretat,  mentre la situació de pandèmia no ho consideri 
inapropiat. 
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Pel que fa a les reunions d’inici de curs amb les famílies, en principi ens 
plantegem la convocatòria en doble modalitat (presencial i telemàtica), amb 
resposta prèvia de les famílies per tal de poder garantir les mesures de 
seguretat corresponents i no excloure ningú de la informació que han de 
rebre envers l’organització i funcionament del proper curs 2020-2021. 
El mateix es preveu per a la resta de reunions que es vagin convocant la 
resta del curs escolar i en funció de l’evolució de l’estat de la pandèmia.  
   
 
PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 
 
La mateixa complexitat que té el centre pel que fa a la seva grandària i a les 
dimensions dels seus espais, es manté, atenent a la particularitat que 
suposa estar dividit en quatre edificis diferents i als seus corresponents  
espais exteriors. Si a això li sumem el fet que l’edifici que ocupen els cicles 
formatius funciona en doble torn, ens trobem amb que retardant l’hora 
d’entrada dels grups de la tarda en 30 minuts,  s’han de posar dues 
persones de neteja que han de fer la neteja i desinfecció de tot l’edifici en 
aquesta estona amb un increment del cost molt considerable 
(aproximadament un 10% de la factura mensual del servei). 
 
En funció de l’organització prevista i amb l’objectiu prioritari de que tota la 
comunitat educativa (alumnat, professorat, personal no docent i famílies) 
ha d’interioritzar que les mesures de prevenció son cosa de tots en cada 
moment de la situació actual, hem mantingut la corresponent reunió amb 
HS Higiene&Serveis, l’empresa de neteja que tenim contractada i podem 
representar en la taula següent les mesures de neteja i/o desinfecció 
previstes per a les nostres instal·lacions. 
 
Tot el que té a veure amb la neteja/desinfecció de les taules i cadires 
individuals a utilitzar per cada alumne, així com els estris i utensilis que 
cadascun d’ells/elles utilitzarà en les diferents activitats al centre, sota la 
supervisió del professorat corresponent, anirà a càrrec de l’alumnat.  
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A cada aula/espai interior, l’alumnat disposarà, a més del gel hidroalcohòlic 
corresponent, del material adequat per fer la neteja/desinfecció de tot allò 
que hagi d’utilitzar en cada activitat a cada espai (ordinadors, eines de taller, 
utensilis de laboratori, etc.). Aquests productes seran subministrats per 
l’empresa i compleixen l’eficàcia demostrada i avalada per la normativa 
europea. 
 
En funció de l’ampliació del contracte de neteja amb HS Higiene&Serveis, la 
temporització dels diferents serveis  a realitzar son els que es detallen a la 
taula següent   
 
V: ventilació              ND: neteja i desinfecció             N: neteja 
 
 Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàri
a 
 

Més 
d’una 
vegada
/ 
dia 

Setmanal 
Ment 

Ventilació 
 

Espais comuns i equipaments 
Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 

  ND    

Baranes i 
passamans 
d’escales 

   ND   

Fotocopiad
ores 

   ND   
Ordinadors, 
teclats i 
ratolins 

ND ND     

Comandam
ents 
distància  
interruptor
s 

ND ND     

Superfície 
de 
mostradors 
i taulells 

 ND     

Material 
d’oficina 

 ND     
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Aules i altres espais interiors 
Terra   ND V   
Pissarres i 
punts de 
contacte 
freqüents 

  ND V   

Taulells, 
armaris i 
penjadors 

  ND V   

Papereres  ND     
Eines i 
utensilis de 
tallers i 
laboratoris 

ND ND     

Lavabos, vestuaris i dutxes 
Rentamans    ND   V   
Inodors    ND   V   
Bancs dels 
vestuaris 

   ND   V   
Dutxes     ND   V   
Terra i 
altres 
superfícies 

   N      V   

Cubells    N   
Servei de cantina 
Terra   ND V   
Superfície i 
utensilis 
per a  
preparar el 
menjar 

ND ND     

Plats, 
coberts, 
gots.. 

ND ND     

Taules i 
cadires 

   ND   

Zones d’esbarjo exteriors 
Taules i 
bancs 

  N    
Papereres   N    

Pistes i 
paviment 

  N  V    
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Espais de treball del professorat 
Taules i 
cadires 

   ND   
Material 
oficina 

   ND   
Terra   N    V    
 
 
 
AQUEST PLA ORGANITZATIU INCLOU TOTS AQUELLS ASPECTES DELS QUE 
TENIM CONEIXEMENT A DATA 24 DE JULIOL DE 2020. 
 
TOTS ELS CANVIS RELACIONATS AMB ASPECTES ADMINISTRATIUS I NOVES 
INSTRUCCIONS/ORIENTACIONS QUE ES VAGIN ACTUALITZANT, 
S’INCORPORARAN AL PLA EN ELS PRIMERS DIES DE SETEMBRE. 
 
TAMBÉ REBREU LES INSTRUCCIONS DE LA REBUDA DE L’ALUMNAT 
MITJANÇANT LA WEB DEL CENTRE. 


