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1. INTRODUCCIÓ 

 
Aquets curs 20-21 després del confinament del curs anterior, s’ha 

organitzat per tal de garantir el dret a l’educació i la protecció dels 

adolescents amb la màxima normalitat possible. 

En aquest sentit els responsables dels centres educatius vam dissenyar 

aquells plans organitzatius particulars per a cada centre, i després ha 

estat necessària també l’aplicació de certes mesures de prevenció 

addicionals, com el règim de semipresencialitat en els estudis 

postobligatoris. 

Els dos grans pilars generals per fer front a la pandèmia han estat les 

mesures de prevenció i protecció, i el tema de la traçabilitat. 

Sota el lema “Escoles obertes, escoles segures” s’han anat aplicant els 

diferents protocols dels que ara podem fer un balanç molt positiu, en 

general però particularment també a l’Institut Can Vilumara en funció de 

la seva complexitat. 

Personalment crec que s’ha de fer arribar a tota la comunitat educativa 

(responsables, docents i educadors, resta del personal, a tot l’alumnat  i 

a les famílies) el corresponent agraïment per la seva/nostra implicació i 

col·laboració. 

Hem mantingut els centres oberts tot el curs, el calendari només es va 

modificar per al dia 8 de gener, i entre el setembre i avui, s’han produït 

dos pics (un al mes de novembre i l’altre al mes de febrer) on les dades 

del Vilumara han estat un reflex molt fidel del que ha passat a la resta 

del país. 

Les dades generals de l’impacte del Covid19 al sistema educatiu català 

les podeu trobar al document publicat pel Departament d’Educació. 

Nosaltres  comentem les dades particulars del Vilumara: 
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- Nombre d’alumnes 1070 (a data 30 de setembre) 

- Nombre de docents     90 

- PAS i altre personal      13 

- Nombre de PCRs practicades 1014 (363 amb orígen extern al 

centre i 651 als diferents grups bombolla com a contactes 

estrets d’un positiu) 

- A més 82 treballadors del centre vam participar en el 

cribratge per automostra que ens vam fer el 15 de gener que 

sumades a les dades anteriors donen un total 1096 PCR 

practicades 

- El total de PCR amb resultat positiu i identificació de casos 

positius han estat de 79 (6.73%) 

- Grups confinats 24; no vol dir 24 grups diferents dels 40 que 

hi ha al centre sinó que algun grup pot haver estat confinat 

fins a tres cops i altres no ho han estat mai. 

- D’aquests 79 casos, nou corresponen al professorat o 

treballadors i mai ho han estat com a contactes estrets al 

centre. 

- Tampoc s’han produït nous positius després de les PCR  

practicades als diferents grups confinats per contacte amb 

un cas positiu. 

Els pics de la pandèmia s’han enregistrat al Vilumara de la forma 

següent: 

- Entre el 12 de setembre i el 25 de setembre: 1 cas positiu 

- Entre el 26 de setembre i el 18 de desembre: 39 casos 

positius 

- Entre l’11 de gener i els 22 de març: 24 casos positius 

- Entre el 30 de març i el 23 de juny 15: casos positius 
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En funció d’aquesta valoració i de l’evolució de la pandèmia fins ara, 

però també en funció de com vagi evolucionant, ens plantegem 

l’organització del curs 2021-2022, continuant aplicant algunes de les 

mesures del pla anterior amb la expectativa de poder anar-les 

flexibilitzant progressivament. 

 

2. OBJECTIU DEL DOCUMENT I VALORS EN QUÈ ES BASA EL 
DOCUMENT 

 
Aquest pla provisional d’actuació ha d’establir les bases per tal que el 
curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, 
buscant sempre l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones 
als centre educatius, la gestió correcte de la pandèmia i el dret de tot 
l’alumnat a una educació de qualitat. 
 
Els valors en què es basa el document són: 
 

1. La seguretat: El centre ha de ser un entorn segur, amb el mínim 
risc possible, on l’activitat es pugui dur a terme de manera segura i 
el més confortable possible. Es torna a considerar  imprescindible 
la col·laboració de totes les persones que formen la comunitat 
educativa, incloses les famílies. 

2. La salut: La salut de l’alumnat, dels docents i de la resta de 
treballadors i treballadores del centre és prioritària. Totes les 
mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a 
millorar la traçabilitat dels possibles casos i contactes. 

3. La equitat: El tancament dels centres va evidenciar la bretxa digital 
i cognitiva entre l’alumnat i l’assistència als centres permet una 
socialització i facilitats educatives de gran valor. Cal garantir doncs, 
la presencialitat sense renunciar a la seguretat de tots els que 
convivim al centre. 

4. La vigència del pla: Aquestes mesures seran vigents al llarg de tot 
el curs escolar 2021-2022 però estan sotmeses a modificacions i 
s’adaptaran en funció del context epidemiològic, els avenços en el 
pla de vacunació i en la immunitat de grup. 
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3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA 

SALUT 
 
Per tal de garantir els dos principis bàsics del control de la pandèmia en 
el moment actual: disminució de la transmissió del virus i augment de la 
traçabilitat dels casos, es mantenen les mesures que, de manera general 
s’exposen trot seguit i que es concreten en en l’apartat: “Pla 
d’organització del centre”. 
 

3.1 Grups de convivència estable: Es manté l’organització de grups 
estables de convivència per la facilitat que ofereix en la 
traçabilitat dels possibles casos que es puguin donar, en la 
seva identificació i dels seus contactes. No serà necessària la 
distància física interpersonal de seguretat de 1.5 metres. Les 
persones que es relacionin amb aquests grups (docents i altres 
professionals de suport educatiu) han de complir rigorosament 
les mesures de protecció individual, especialment la ventilació 
i l’ús de la mascareta. El professorat de secundària no forma 
part del grup estable i no s’ha de confinar amb ell si fos el cas. 
Pel que fa al SIEI i a l`Aula d´acollida cada centre decideix si el 
grup estable és aquest o el grup ordinari de referència (en el 
nostre cas el grup ordinari en funció de les hores que passen a 
cada grup). Tampoc es consideren grup estable les matèries 
optatives (garantir mesures de prevenció)- 

3.2 Mesures de prevenció personal:  
- La distància física tant en espais tancats com en oberts es 
manté en 1.5 metres excepte entre els grups estables de 
convivència. 
- La higiene de mans és una de les mesures més efectives per 
preservar la salut dels alumnes i del personal del centre. 
L’alumnat s’ha de rentar les mans a l’arribada i sortida del 
centre, abans i després del pati, dels àpats i d’anar al lavabo. El 
personal del centre s’ha de rentar les mans de la mateixa 
manera que els alumnes i com a mínim una vegada cada dues 
hores. 
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- L’ús de la mascareta al centre és obligatori per a tots els 
nivells educatius que s’imparteixen (ESO, batxillerat i cicles 
formatius) i per a tot el personal docent i no docent. 
- El requisit d’accés al centre és l’absència de simptomatologia 
compatible amb la covid-19 (febre per sobre de 37.5*C, tos, 
dificultat per respirar, refredat nasal, fatiga, dolors musculars 
i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua de 
l’olfacte o gust o amb qualsevol altre quadre infecciós). 
Tampoc han d’entrar al centre els convivents o contacte estret 
amb positiu confirmat o simptomatologia en els 10 dies 
anteriors.  
En el cas de personal docent i no docent que tingui risc elevat 
de malaltia greu per coronavirus, serà avaluat pel Servei de 
Riscos Laborals per valorar si poden estar en contacte amb 
l’alumnat. 

                 La vacunació completa pot fer variar la decisió a prendre. 
- Control de símptomes: Les famílies o el mateix alumne/a si 

és major de 16 anys han de fer-se responsables de l’estat 
dels seus fills i filles o d’ells mateixos. A l’inici de curs han de 
signar una declaració responsable a través de la qual fan 
constar que són coneixedores de la situació actual de la 
pandèmia i per tant s’atindran a les mesures que puguin ser 
necessàries en cada moment. Es comprometen també a no 
portar el fill/a o venir al centre en cas de presentar 
simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi 
presentat en els 10 darrers dies i a comunicar-ho 
immediatament  als responsables del centre , per tal de 
prendre les mesures oportunes. 

El centre disposa de termòmetres de distància per si algú es 
troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera 
necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de 
l’accés al centre. 

3.3 Ventilació, neteja i desinfecció 
El centre disposa de la corresponents planificació de ventilació, 
neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre. 
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de 
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contagi i per això cal seguir curosament les orientacions de 
ventilació. 
La transmissió a través de les superfícies és molt menys 
rellevant del que s’havia considerat inicialment i per aquest 
motiu no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja 
establerts per al curs anterior. 
La neteja i la desinfecció d’espais s’ha de fer amb periodicitat 
diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles 
superfícies de contacte habitual. 
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del 
coronavirus i s’aconsella utilitzar aquests espais per a la 
realització d’activitats que es puguin fer a l’aire lliure. 
Es recomana que els mocadors i tovalloletes d’un sol ús es 
llencin en els contenidors amb bosses,  amb tapa i pedal. El 
material d’higiene personal com les mascaretes, guants i altres 
materials d’higiene personal, s’han de llançar al contenidor de 
rebuig (gris). 

3.4 Promoció de la salut i suport emocional 
L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver 
ocasionat conseqüències emocionals. La pandèmia brinda una 
oportunitat per consolidar alguns hàbits i conductes que són 
imprescindibles en qualsevol context: tenir cura d’un mateix i 
de les persones que l’envolten, actuar amb responsabilitat per 
protegir els més vulnerables i aplicar les mesures de protecció 
i prevenció de manera sistemàtica. 

3.5 Gestió de casos 
Cal aplicar el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als 
centres educatius quan es detecti un cas positiu o 
simptomatologia susceptible de ser covid-19.  En el nostre cas 
està especificat en l’apartat “Pla d’organització del centre”. 
Segons s’indica en  els darrers canvis envers la gestió de 
possibles casos casos covid als centres educatius, s’ha 
establert que davant la detecció d’un cas covid confirmat i en 
relació a la vacunació, el responsable covid del centre (en el 
nostre cas la direcció), tindrà accés a través de l’aplicatiu 
Traçacovid a les dades de vacunació. D’aquesta manera des 
del centre sabrem qui haurà de fer quarantena a casa i qui no 
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l’haurà de fer. Les famílies rebran un comunicat preparat pel 
Departament d’Educació i en funció de cada cas, on s’explica la 
situació de l’alumne/a i com s’haurà de procedir segons es 
tracti d’alumnes immunitzats o d’alumnes no immunitzats, pel 
que fa a la necessitat de fer quarantena o no, i del tipus de 
prova a realitzar. L’alumnat immunitzat (perquè ha passat la 
malaltia o perquè te la pauta de vacunació completa) no caldrà 
es confini, però l’alumnat no immunitzat si que haurà de fer la 
quarantena de 10 dies. 
    
El centre ha de tenir prevista la proposta pedagògica en cas de 
possible confinament parcial o total, prioritzant la modalitat 
de formació de manera sincrònica (en el nostre cas com ja 
hem fet el curs passat. 
A partir de la secundària es considera que l’alumnat pot 
treballar de manera autònoma des de casa en cas de 
confinament total. Continua sent preferent la modalitat 
sincrònica i mentre part del grup estigui confinat no s’han de 
fer proves presencials que tinguin com a única finalitat 
l’avaluació. 
 
En relació a les noves instruccions envers el tractament dels 
contactes estrets de casos positius en l’entorn escolar, les 
darreres instruccions són les següents: 

- A les persones amb pauta de vacunació completa que hagin 
estat contactes estrets se’ls farà un test d’antígens (TAR) per 
automostra supervisada entre els dies 0 i 1 des de 
diagnosticar-se que hi ha un cas positiu al grup estable de 
convivència a qualsevol oficina de farmàcia participant al 
programa de test d’antígens ràpids supervisats. Aquestes 
dades es reportaran al sistema de salut per fer el seguiment 
de l’estudi de casos i contactes. 

- Pel que fa ales persones de l’àmbit escolar no vacunades o 
amb pauta de vacunació incompleta es seguirà la mateixa 
pauta de la població en general, és a dir,  es farà una PCR 
entre els dies 4 i 6, preferentment el dia 4, des de l’exposició 
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i en un punt centralitzat. Aquestes persones hauran de fer 
igualment la quarantena de 10 dies.  

 
 

4. PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
 
El curs comença el 13 de setembre per a l’alumnat de l’ESO, batxillerat i 
cicles formatius de grau mitjà i el 20 de setembre per als cicles formatius 
de greu superior i l’ensenyament serà presencial per a tots els nivells. 
 

4.1 Alumnat 
El centre manté en la plantilla les mateixes dotacions de 
professorat per reforç covid que el curs anterior i establirà per 
tant el desdoblament de les quatre línies per a cada nivell de 
l’ESO, en cinc grups diferents que es consideraran grups de 
convivència estable. Els desdoblaments per optatives es 
detalla a la taula següent. 
Pel que fa al batxillerat, les dues línies segons les modalitats de 
batxillerat científic i tecnològic i d’humanitats i ciències socials, 
es configuren en quatre grups estables entre primer i segon 
curs. Les matèries de modalitat s’imparteixen segons 
modalitat i curs, per a cadascun dels quatre grups 
particularment. 
El grups dels cinc cicles formatius que s’imparteixen al centre,  
es configuren també com a grups estables de convivència 
segons el grup, el curs, el cicle i el torn de matí o tarda 
corresponents. No hi ha desdoblaments entre els diferents 
grups estables. 
 
La relació dels 40 grups de convivència estable del centre i 
altres informacions relacionades es detallen a la taula següent. 
A diferència del curs anterior, a l’ESO no es faran matèries 
quadrimestrals i es considera com a docents estables, tot el 
professorat que imparteix tres hores o més setmanals al grup. 
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CURS/NIV/ 
GRUP 
 

NOMBRE 
ALUMNES 

DOCENTS 
ESTABLES 

ALTRES 
DOCENTS 

ATENCIÓ 
EDUC. PUNTUAL 

ESPAI 
GRUP 

1r ESO A 24 6 5 Desdoblaments  2111 
1r ESO B 23 6 5 Desdoblaments  2113 

1r ESO C 24 6 5 Desdoblaments  2115 
1r ESO D 24 6 5 Desdoblaments  2117 

1r ESO E 20 6 5  2119 

2n ESO A 26 6 5 Desdobl./Opts. 2102 
2n ESO B 24 6 5 Desdobl./Opts 2103 

2n ESO C 25 6 5 Desdobl./Opts 2104 
2n ESO D 27 6 5 Desdobl./Opts 2105 

2n ESO E 19 6 5 Opts 2106 
3r ESO A 26 6 5 Desdobl./Opts 2005 

3r ESO B 26 6 5 Desdobl./Opts 2003 

3r ESO C 26 6 5 Desdobl./Opts 2002 
3r ESO D 27 6 5 Desdobl./Opts 2101 

3r ESO E 19 6 5 Opt 4002 
4t ESO A 21 8 2 Desdobl./Opts 2116 

4t ESO B 25 8 2 Desdobl./Opts 2120 

4t ESO C 25 8 2 Desdobl./Opts 2118 
4t ESO D 22 8 2 Desdobl./Opts 2114 

4t ESO E 21 8 2 Desdobl./Opts 2112 
1r BATX A 30 5 5 Modalitats 2107 

1r BATX B 26 5 5 Modalitats 2108 
2n BATX A 25 7 2 Modalitats 2109 

2n BATX B 20 7 2 Modalitats 2110 

1r TAPD A 30 5 Segons 
MP 

Desdoblen 
segons MP 

3006 

1r TAPD B 30 6         “           “ 3006 
2n TAPD A 30 4         “           “ 3002 

2n TAPD B 30 4         “           “ 3003 
1r TAST A 30 4         “           “ 3004 

2n TAST A 30 3         “           “ 2036 

1r TEI A 30 5         “           “ 3106 
1r TEI B 30 5         “            “ 3103 
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2n TEI A 30 4         “            “ 3106 

2n TEI B 30 4         “            “ 3103 
1r TIS A 30 6         “            “ 3002 

1r TIS B 30 6         “            “ 3003 

2n TIS A 30 4         “            “ 3102 
2n TIS B 30 4         “            “ 3104 

1r TPIG A  30 5         “            “ 3102 
2n TPIG B 30 4         “            “ 3107 

 
 

4.2 Espais 
 
           4.2.1 Espais docents per a grups estables 

Cada grup estable de convivència de cada nivell d’ensenyament, 
té assignat un espai docent propi de referència, segons la relació 
que figura a la taula anterior. Els diferents grups estables entraran 
a altres espais específics del centre, segons els horaris d’ocupació 
assignats als horaris d’ocupació dels espais, com és el cas  dels 
laboratoris, els tallers, les aules d’informàtica, el gimnàs o l’aula 
de visual i plàstica. 
 

4.2.2 Zones d’esbarjo 
Les sortides a l’hora de l’esbarjo del matí i la tarda continuaran 
sent esglaonades i en el cas de l’alumnat de l’ESO, tindran zones 
sectoritzades, igual que s’ha fet en el curs 2020-2021. L’alumnat de 
batxillerat i de cicles formatius poden sortir del centre a l’hora de 
l’esbarjo. 
Els horaris i l’organització dels esbarjos es faran segons  les 
indicacions de la taula següent. 
El canvi respecte del curs passat és que es pot permetre la 
interacció de diferents grups estables de convivència estable, si es 
fa ús de la mascareta i per tant la sectorització de les zones 
d’esbarjo es farà per nivells però no per grups. 
A la zona exterior d’esbarjo o en qualsevol activitat exterior en que 
només hi participi un sol grup estable, l’alumnat no caldrà faci ús 
de la mascareta. El professorat sí, sempre. 
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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 Segons 
pla 
evacuació 

Surten del 
centre 

Docent 
3a hora 

11.30h Docent 4a 
hora 

4ts 
ESO 

11.05h Segons 
pla 
evacuació 

Zones 
assignades 
pista 2 

Docent 
3a hora 

11.35h Docent 4a 
hora 

3rs 
ESO 

11.10h Segons 
pla 
evacuació 

Zones 
assignades 
al voltant de 
la xemenèia 

Docent 
3a hora 

11.40h Docent 4a 
hora 

2ns 
ESO 

11.15h Segons 
pla 
evacuació 

Passadissos 
exteriors 
costat Av. 
Josep 
Tarradellas 

Docent 
3a hora 

11.45h Docent 4a 
hora 

1rs 
ESO 

11.20h Segons 
pla 
evacuació 

Zones 
assignades 
pista 1 

Docent 
3a hora 

11.50h Docent 4a 
hora 

2ns 
CFGS 

11.00h Segons 
pla 
evacuació 

Surten del 
centre 

Docent 
3a hora 

11.30h Docent 4a 
hora 

2ns 
BATX 

11.05h Segons 
pla 
evacuació 

Surten del 
centre 

Docent 
3a hora 

11.35h Docent 4a 
hora 

2ns 
CFGM 

11.10h Segons 
pla 
evacuació 

Surten del 
centre 

Docent 
3a hora 

11.40h Docent 4a 
hora 

1rs 
CFGS 

11.15h Segons 
pla 
evacuació 

Surten del 
centre 

Docent 
3a hora 

11.45h Docent 4a 
hora 

1rs 
BATX 

11.20h Segons 
pla 

Surten del 
centre 

Docent 
3a hora 

11.50h Docent 4a 
hora 
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evacuació 

2ns 
CFGS 

17.40h Segons 
pla 
evacuació 

Surten del 
centre 

Docent 
3a hora 

18.00h Docent 4a 
hora 

2ns 
CFGM 

17.45h Segons 
pla 
evacuació 

Surten del 
centre 

Docent 
3a hora 

18.05h Docent 4a 
hora 

1rs 
CFGS 

17.50h Segons 
pla 
evacuació 

Surten del 
centre 

Docent 
3a hora 

18.10h Docent 4a 
hora 

1rs 
CFGM 

17.55h Segons 
pla 
evacuació 

Surten del 
centre 

Docent 
3a hora 

18.15h Docent 4a 
hora 

 
4.2.3 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 de l’espai. 
Les reunions setmanals dels diferents departaments educatius 
incloses en els horaris es faran presencialment, fins el màxim 
establert en cada moment. Els claustres i activitats de formació del 
professorat es poden fer també en espais exteriors o amb ventilació 
i mascareta. En cas de no poder garantir les mesures sanitàries, es 
faran de manera telemàtica. Les reunions d’equips docents, 
comissions, claustres, etc. en general es convocaran en doble 
modalitat presencial i  telemàtica, almenys en el primer trimestre 
del curs. 
 

       4.2.4 Gimnàs/sala polivalent 
       Es recomana que l’educació física es faci a l’aire lliure sempre que  
       sigui possible. Si l’activitat es fa a l’exterior i/o es mantenen els 
       grups estables, no serà necessària l’ús de la mascareta.  
       En el cas de totes aquelles activitats que s’hagin de fer al gimnàs/sala 
       Polivalent, caldrà fer ús de la mascareta. 
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4.2.5 Espai de cantina 
La cantina és un espai del centre que mitjançant concurs públic, està  
assignat a la Sra. Ma Àngels Vila. En aquest espai es serveixen 
esmorzars, dinars i altres productes relacionats amb productes de 
menjar, begudes, aperitius, etc., tant per encàrrec com per petició en 
el moment.  
Està obert des de les 8h del matí fins a les 18.30h en que acaba 
l’esbarjo dels grups de la tarda. No es pot considerar “menjador” en 
el sentit que de l’alumnat gairebé no es queda ningú a dinar de 
manera fixa. 
L’activitat de la cantina està basada, fonamentalment, en la demanda 
per part de l’alumnat d’entrepans, articles de “bolleria”, aperitius i 
begudes, i els dinars a base de menú o plats combinats per part del 
professorat i ocasionalment de l’alumnat. 
A l’hora de l’esbarjo (del matí i de la tarda) és quan l’afluència a 
l’espai és més intensa. Una part dels consumidors realitza el consum 
a la barra i se’n va però altra es queda a les taules i cadires durant 
l’hora de l’esbarjo. 
Mantindrem la cantina oberta tal i com s’ha fet en el curs anterior, en 
el que fa al compliment de les mesures de seguretat (higiene, ús de 
mascaretes, distància de seguretat, neteja i desinfecció del local 
interior i exterior, etc.). 
El més important per  mantenir la cantina en funcionament és 
l’organització per evitar l’acumulació i barreja de l’alumnat, 
fonamental-ment, i del professorat dels diferents grups estables. 
En aquest sentit organitzarem la realització dels consums per 
encàrrec a l’hora de l’entrada, i l’entrega del consum (en el cas de 
l’alumnat), en els punts corresponents a la sortida de l’hora de 
l’esbarjo.  
Ocupar l’espai interior per al consum només serà possible per al 
professorat, tant a l’hora de l’esmorzar com del dinar, i  en grups 
molt petits i garantint la distància de seguretat en casos molt 
concrets (casos puntuals que es queden a dinar)  per a l’alumnat. 
 

 
     4.3 Fluxos de circulació 
     Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre cal establir  
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     circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comuni 
     tat educativa en llocs i moments determinats. Per aquest motiu es  
     manté l’organització de les entrades i sortides del centre i l’organitza 
     ció de la circulació a l’interior del centre tal i com estava en el curs  
     anterior. 
 

4.3.1 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 14.45h 
- Sortida torn de tarda a les 21.05h 

 
Aquesta organització implica aproximadament que 850 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) Un dels dos conserges del matí i tot el professorat que té classe a 
l’hora d’entrada de cada grup i nivell del matí, estaran en les hores 
d’entrada al centre dedicats exclusivament al control de l’entrada 
de l’alumna, altres mesures i a l’acompanyament de l’alumnat des 
de cadascuna de les dues portes fins a l’aula que els correspongui 
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pels itineraris establerts. A la porta 2 la responsabilitat d’obrir i 
tancar-la entre les 8.10h i les 8.25h correspon al professorat de 
guàrdia de cicles formatius. 

3) L’alumnat del torn de tarda entrarà de forma gradual i 
exclusivament per la porta principal de l’Av Josep Tarradellas 
(Porta 1), també rebuts i acompanyats pel conserge de la tarda i el 
professorat que te classe a primera hora.  

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. 

6) Les sortides es faran des dels diferents espais que s’estiguin 
ocupant fins a l’espai exterior,  seguin els reconeguts establerts en 
el pla d’evacuació del centre i des de l’exterior a les portes de 
sortida al carrer, assignades segons nivells. 

 
La concreció d’aquesta organització es detalla a les taules següents: 
 
Entrades torn de matí 
 

Curs Porta  Lloc concentració 
(per grup estable) 

Hora Responsable 

1r CFGM 1 Punts assignats per a 
cada grup a la vorera 
Av. Josep Tarradellas, 
153  

8.10h Docent 
assignat a 
cada grup a 
l’hora 
d’entrada 

4ts ESO 1               “ 8.15h         “ 

3rs ESO 1               “ 8.20h         “ 
2ns ESO 1               “ 8.25h         “ 

1rs ESO 1               “ 8.30h         “ 

2ns CFGS 2 Punts assignats per a 
cada grup a la vorera 
c/Girona, 10 

8.10h         “ 

1r TAST 2               “ 8.10h         “ 

2ns BATX 2               “ 8.15h         “ 
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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 Punts assignats per 
a cada grup a la 
vorera Av. Josep 
Tarradellas, 153 

15.15h Docent 
assignat al 
grup a l’hora 
d’entrada 

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          “ 

 
Entrades des del carrer als diferents espais que ocupa l’ESO i el 
batxillerat 
 
GRUP  AULA GRUP PORTA 

ENTRADA A 
L’EDIFICI 

PASSADIS, 
ESCALA, 
RAMPA 

2n batx A 2107 P25 Rampa 
2n batx B 2108 P25 Rampa 

1r batx A 2109 P25 Rampa 

1r batx B 2110 P25 Rampa 
4t ESO A 2101 P21 Escala petita 

4t ESO B 2002 P21 Passadís 
4t ESO C 2003 P21 Passadís 

4t ESO D  2112 P22 Escala petita 
4t ESO E 2005 P22 Passadís 

3r ESO A 2114 P25 Rampa 

3r ESO B 2116 P25 Rampa 
3r ESO C 2118 P25 Rampa 

3r ESO D 2120 P25 Rampa 
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3r ESO E 4002 Passadís ext. Passadís ext. 

2n ESO A 2103 P23 Escales amples 
2n ESO B 2104 P23 Escales amples 

2n ESO C 2105 P23 Escales amples 

2n ESO D 2106 P23 Escales amples 
2n ESO E 2102 P21 Escala petita 

1r ESO A 2113 P23 Escales amples 
1r ESO B 2115 P23 Escales amples 

1r ESO C 2117 P25 Rampa 

1r ESO D 2119 P25 Rampa 
1r ESO E 2111 P22 Escala petita 

 
Entrades des del carrer als diferents espais que ocupen els cicles 
formatius (FALTA) 
Sortides torn de matí 
 

Curs Porta  Lloc concentració 
(per grup estable) 

Hora Responsable 

1rs CFGM 1 Seguir itinerari del 
pla d’evacuació. 

14.30h Docent del 
grup a 
darrera hora 

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           “ 
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Sortides torn de tarda 
 
Curs Porta Lloc concentració 

(per grup estable) 
Hora Responsable 

2ns CFGS 1 Seguir itinerari del 
pla d’evacuació. 

20.50h Docent del 
grup a 
darrera hora 

2ns CFGM 1           “ 20.55h           “ 
1rs CFGS 1           “ 21.00h           “ 

1rs CFGM 1           “ 21.05h           “ 

 
 
 
 

4.3.2 Circulació dins del centre  
La circulació per a les entrades i sortides, així com per sortir dels 
diferents espais i tornar a l’hora del pati, ja estan indicats en les 
taules corresponents. 
La circulació dins el centre (passadissos, escales, portes exteriors...) 
està indicada amb cartells i fletxes a tot el recinte. 
La circulació de l’alumnat pot ser modificada segons les indicacions 
del professorat en un moment determinat. 

4.4 Altres activitats: sortides i extraescolars 
El centre es planteja poder dur a terme les activitats previstes a la 
PGAC (Programació General Anual de Centre), tant pel que fa a les 
activitats complementàries proposades pels diferents departaments 
educatius, com a aquelles altres relacionades amb la cohesió dels 
diferents grups i el desenvolupament personal i social de l’alumnat 
dels diferents nivells educatius i que estan incloses als  diferents PAT 
(Plans d’Acció Tutorial). 
Totes aquestes activitats queden supeditades a les adaptacions que 
calgui, en funció de les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, 
d’acord amb el pla sectorial vigent. 
Pel que fa a les sortides de més d’un dia, com és el cas dels viatges 
culturals i de final de promoció a l’exterior, caldrà esperar a veure les 
indicacions que es vagin donant. 
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- Les reunions d’inici de curs amb les famílies preferiblement 
telemàtiques. Es poden fer de caràcter híbrid respectant 
l’aforament que permeti el compliment de les mesures sanitàries 
previstes i es puguin fer en espais ventilats o oberts 

- Festes escolars interiors han de vetllar per garantir l’agrupament 
en grups estables. De fer-se a l´exterior es pot valorar la 
participació de les famílies evitant aglomeracions i respectant 
sempre les mesures sanitàries establertes, sense menjar ni beure. 
Es recomana que les persones participants estiguin vacunades 
amb la pauta completa. 

 
4.5 Adaptació de les normes d’organització i funcionament de 

centre en situació actual de pandèmia. 
El document NOFC aprovat pel centre, que continua vigent, cal que 
inclogui ara, l’adaptació corresponent a la situació de pandèmia 
actual. Totes les persones que convivim al centre caldrà que 
respectem, de manera obligatòria, les indicacions que recull aquest 
Pla Provisional d’Organització del Centre per a aquest nou curs 
escolar 2021-2022, per vetllar que es respectin les mesures de 
prevenció que s’han establert. 

 
1) La utilització correcta de la mascareta, la distància de seguretat i el 

rentat de mans adient, son mesures obligatòries de manera 
general i en tot el recinte. 

2) No podrà entrar al centre cap persona que presenti algun dels 
símptomes especificat en el Programa Salut-Escola. En el cas de 
l’alumnat la primera responsabilitat és de la família i en el cas del 
personal del centre ell o ella mateixa. La llista de símptomes, 
segons es tracti de menors o majors de 14 anys es penjarà a la 
web per a les famílies i a Riscos Laborals per al professorat. 

3) A l’entrada al centre, tothom ha de passar pel rentat de mans 
mitjançant els aparells que hi ha a l’entrada dels diferents espais.  
Aquest curs escolar, en principi no caldrà fer la presa de 
temperatura però es recorda que amb una temperatura per sobre 
de 37.5 graus no s’ha de produir l’entrada al centre. Si es detecta 
algun cas en el cas dels alumnes menors d’edat s’avisarà a la 
família per telèfon i per Alexia, per tal que el vinguin a recollir. 
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4) La puntualitat, tant per a l’alumnat com per al professorat i tot el 
personal del centre, és imprescindible per a poder aplicar el Pla. 

5) Les entrades es realitzaran en els punts concrets que s’estableixen 
a les voreres de les dues portes, a les hores puntualment 
especificades i amb el control i acompanyament del docent que te 
classe amb cada grup a primera hora. L’alumnat que no estigui al 
punt de trobada en el moment de l’entrada del grup/classe, no 
podrà entrar al centre fins que hagi entrat la resta de l’alumnat i 
acompanyat pel professorat de guàrdia, un cop hagi complert les 
seves altres responsabilitats. En tot cas, es permetrà en aquestes 
condicions l’entrada fora de l’horari sempre que es tracti d’un 
motiu justificat i justificable. El cas dels alumnes que es retardin 
sense justificant es contemplaran com a “Retard” i l’acumulació de 
tres retards suposarà una falta de disciplina penalitzada amb un 
dia de privació d’entrada al centre. 
Entenem com a retard un marge de temps prudencial que 
excedeixi l’hora d’entrada de primera hora. Un cop es tanqui la 
porta d’entrada, l’alumnat només podrà entrar al centre per 
motiu justificat documentalment. 

6) L’entrada es farà en fila d’un/a, mantenint la distància de 
seguretat i seguint el docent responsable, fins a l’aula o espai en 
que tonguin classe a primera hora, sempre seguint les indicacions 
del Pla (portes, passadissos, escales, sentit de la marxa, etc.). 

7) Cap alumne/a pot circular lliurament pel centre si no és 
acompanyat per un docent. En el torn de tarda dels cicles 
formatius, s’accepta certa flexibilitat en les entrades i sortides 
d’alumnes de manera individualitzada, donada la menor densitat 
de circulació d’alumnes i personal del centre. 

8) Tothom ha de respectar les normes de circulació generals (sentit 
de la marxa per la dreta)  en tots els espais del centre. Hi haurà 
senyalitzacions al terra i amb cartells a les parets. 

9) Els canvis d’aula/espais, quan s’hagin de fer en funció dels horaris 
lectius, es faran acompanyats pel professor/a amb qui tenen 
classe al nou espai, que els haurà d’anar a buscar a l’aula d’origen. 

10)  Cada vegada que es canviï d’aula/espai es recomana el rentat de 
mans, així com la desinfecció  del material més utilitzat (teclats 
d’ordinadors, estris i material de tallers i laboratoris, etc.). 
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11)  Entre classe i classe no es pot sortir sense permís de l’aula/espai 
(ni al lavabo, ni a beure aigua, ni a la cantina, etc.). Els casos de 
veritable necessitat d’anar al lavabo s’hauran de fer amb el permís 
d’un professor/a que vetllarà per l’anada i el retorn de l’alumne/a. 
El rentat de mans abans i desprès de l’ús del lavabo és 
indispensable (Hi haurà dispensadors al costat de les portes). 

12)  A l’hora del pati els diferents grups/classe sortiran de l’aula/espai 
acompanyats pel docent que està amb ells a tercera hora i 
seguiran les indicacions que disposa el Pla d’evacuació del centre i 
que figura a cadascun dels diferents espais del centre. 

13)  S’han de respectar les zones assignades per a cada nivell de l’ESO, 
però no caldrà la separació per a cada grup estable del nivell.  
L’alumnat de batxillerat i cicles formatius surten del centre per les 
portes assignades per a les hores de les entrades i sortides. 

14)  A l’hora de l’esbarjo l’alumnat pot anar als lavabos externs i 
interns habilitats. L’alumnat de 1r i 2n de l’ESO aniran als lavabos 
exteriors de sota l’escala i els de 3r i 4t  als lavabos SC11, SC12, 
SC13 i SC14. Si algun/a alumne/a de batxillerat vol anar al lavabo 
abans de sortir del centre, anirà als lavabos SC15, SC16, SC17 i 
SC18. Si algun alumne/a de cicles formatius vol anar al lavabo 
abans de sortir del centre, utilitzarà els lavabos de l’edifici 3 
habilitats, sota la supervisió del seu professorat de guàrdia. 

15)  El retorn de l’hora d’esbarjo a l’aula es farà també segons s’indica 
en el Pla (hora i lloc de recollida, itineraris, etc.) i acompanyats pel 
professorat que té classe amb el grup a la 4a hora. 

16)  L’alumnat de batxillerat i de cicles formatius amb 
matèries/unitats soltes o convalidades, es tracten individualment 
segons la concreció horària corresponent i sempre entraran i 
sortiran dels espais del centre acompanyats pel professorat 
especialista o el professorat de guàrdia (tenir en compte però, la 
flexibilitat del torn de tarda). 

17)  La utilització correcte de la mascareta és obligatòria i infringir 
aquesta norma pot ser motiu de sanció per a l’alumnat. Quan 
s’observi que un alumne/a tendeix a no complir la norma, en 
primer terme rebrà l’avís del docent que ho observi. De reincidir 
en un mateix mòdul horari, se li tramitarà una amonestació 
escrita o “parte”.  L’acumulació de tres retards suposarà una falta 
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de disciplina penalitzada amb un dia de privació d’entrada al 
centre. 

 
Tal i com figura en el punt 5 d’aquest Pla d’organització del centre, el Pla 
es posa en funcionament amb l’inici de curs escolar 2021-2022, cal 
establir indicadors per valorar la seva aplicació i és susceptible de 
propostes de millora en funció de com evolucioni l’ambient de pandèmia.     

  
4.6 Gestió de casos 
En les reunions i comunicacions d’inici del curs escolar es comunicarà 
a tots els membres de la comunitat educativa la seva responsabilitat 
envers les condicions en què s’ha de desenvolupar l’activitat en el 
centre i es facilitarà el llistat de comprovació de símptomes 
corresponent per a les famílies i per al personal del centre. 
En el moment en què s’observi la simptomatologia d’un possible cas 
de Cov-19 al centre, en qualsevol membre de la comunitat educativa 
(alumnat, professorat, personal no docent o altres) es procedirà a 
l’aïllament de la persona.   
 
En el cas dels alumnes, la persona que observi algun d’aquests 
símptomes avisarà al professorat de guàrdia o al membre de l’equip 
directiu que estigui de guàrdia,  que és qui acompanyarà l’alumne/a, 
a un dels despatxos de visites que hi ha a la planta 1 de l’edifici 1. 
 
El membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia avisarà la família 
per tal que el vingui a buscar el més aviat possible. De no fer-ho 
quedarà aïllat fins l’hora de sortida. La família té l’obligació de 
demanar assistència mèdica i comunicar al centre, abans de la 
reincorporació de l’alumne /a al centre, el resultat envers l’entorn 
Cov-19. 
 
En els casos de persones majors d’edat majors  d’edat, i si la 
simptomatologia no ho contraria, la sortida del centre serà sense 
acompanyament, però es seguirà el mateix protocol. 
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Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la 
Covid-19 
 

CAS 
POTENCIAL 

ESPAI 
HABILITAT 
PER A 
L’AILLAMENT 

DOCENT 
DEL GRUP 
ESTABLE 
RESPONSABLE 

AVIS A LA 
FAMÍLIA 
(persona 
respons.) 

AVIS ALS 
SSTT 
(persona 
respons.) 

Nivell 
educatiu 

Sales de 
visita de 
l’edifici 1. 

Qui estigui en 
aquell 
moment amb 
l’alumne 

Equip 
directiu 

Direcció 

     

     
 
En el cas  que es confirmi com a positiu algun cas, el seu 
seguiment es portarà mantenint una relació estreta entre el 
centre, la família i les dependències del Departament de Salut de 
la forma següent: 

 
Seguiment de casos 
 

ALUMNE/A DIA i HORA  
DE LA 
DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
PROTOCOL 
SEGUIT 

PERSONA 
DEL DEPT. 
SALUT DE 
CONTACTE I 
CAP 

REFERENT 
DEL CENTRE 
PELS 
CONTACTES 
AMB DEPT. 
SALUT 

  Directora  Directora 

     

     
     

 
La directora del centre té els contactes amb Epidemiologia, amb el 
Gestor/a Covid de referència del centre, mitjançant l’aplicació 
Traçacovid, i amb les persones assignades pels Serveis Territorials 
per  a la gestió i el seguiment de cada cas. 
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5. SEGUIMENT DEL PLA 
(Possibles indicadors i propostes de millora trimestrals, que es poden 
implementar a partir del setembre.) 

 
El seguiment d’aquest Pla Organitzatiu per al curs 2021-2022 que  
s’elabora al mes de juliol i que s’ha implementa al setembre amb 
el començament del curs, ha de ser un document dinàmic que ha 
d’anar incorporant aquelles modificacions que corresponguin 
segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del 
Departament de Salut i del Departament d’Educació. 
 
En aquest sentit i en funció dels diferents indicadors generals i 
específics del centre, anirem modificant el Pla segons 
correspongui. 

 
 
ANNEX 1 Llista de comprovació de símptomes per a les famílies i 
l’alumnat  
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