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Institut Cristòfol Despuig 

Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2021-2022) 

 
 
 

 

1. Introducció 

 
Aquest document és una guia per a l’obertura de l’institut Cristòfol Despuig per al 

curs 2021-2022. 

 

Recull les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla d’actuació 

en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut i les particularitats 

de l’institut en el marc de l’autonomia dels centres. 

 

Serà revisable en funció del desenvolupament de la pandèmia i de les instruccions 

que el departament d’Educació i de Salut vagen anunciant. 

 

 

 
2. Contingut del pla d’obertura 

 
a. Diagnosi 

 
La prioritat de l’institut Cristòfol Despuig ha estat, des del primer moment, estar en 

contacte amb alumnat i famílies per poder fer un seguiment al més acurat possible 

en l’àmbit acadèmic i personal durant el confinament. 

 

Es va pautar fer correu a les famílies (director i tutors/es) cada dues setmanes per 

explicar els diferents escenaris que s’anaven succeint (pautes d’avaluació, 

seguiment de les tutories, calendaris de recuperacions...). 

 

 

Les tasques en moments de grups confinats es treballaven en l’entorn Classroom de 

Google Suites a partir del correu corporatiu de l’institut @insdespuig.cat.  
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El tutor/a s’encarregava de coordinar les feines, exàmens, etc., amb el professorat 

del grup confinat. 

 

Es va dissenyar un document compartit on cada professor/a anotava el seguiment 

de tasques que feia cada alumne (el tutor completava la informació de caire 

personal perquè l’equip docent estigués al cas de la situació personal i familiar de 

l’alumne/a). 

 

Tot el professorat havia de treballar en aquesta plataforma com a mínim. A cursos 

superiors se n’afegien d’altres. 

 

El treball intern de professorat i departaments didàctics també es va fer en aquest 

entorn. 

 

 
b. Organització dels grups estables 

 
 
A cada nivell d’ESO es fa un grup-classe més de l’assignació oficial per disminuir la ràtio 

i poder tenir més espais entre l’alumnat. 
 
Els grups són heterogenis.  

 
A 1r d’ESO es configuren d’acord amb el centre de procedència i la informació rebuda 
en el traspàs d’informació que s’ha fet amb els centres de primària (juliol 2021). 

 
A 4t d’ESO hi ha un grup amb un programa de diversificació curricular en la modalitat B 
(aquests grups tenen menys professorat que s’agrupen per àmbits). 

 

 
En el tractament de la diversitat l’alumnat s’atén individualment a l’aula del grup classe, 

en tutories compartides i en algunes sessions de reforç a l’aula en què participen 

personal d’orientació. Es treballen aspectes acadèmics i emocionals.  

 

Cada taula i cadira estaran marcades amb el nom i cognoms de l’alumne/a i serà la que 

sempre utilitzarà. 

 

En el cas de canvi d’aula per fer matèries optatives, l’alumne/a que ocupi la taula i cadira 

d’un altre company/a en farà neteja prèvia. 
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Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022. 
 

 
Curs, 

nivell i 

grup-

classe 

Alumnes 

(nombre) 

 

Professorat 

estable 

ALTRES 

DOCENTS 

que intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa, 

que intervé 

en aquest 

grup (TIS, 

educador/a 

EE, TIE, 

aux. d’EE, 

monitors... 

Personal 

d’atenció 

eductiva que 

intervé 

puntualment en 

aquest grup 

(amb mesures 

de seguretat): 

professionals 

SIEI, SIAL, 

monitors...) 

ESPAI 

estable 

d’aquest 

grup 

1r ESO A 23 8 2 (optatives i 
Cultura i 
valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P2-01 

1r ESO B 24 8 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P2-02 

1r ESO C 24 8 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P2-06 

1r ESO D 24 8 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P2-07 
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Curs, 

nivell i 

grup-

classe 

Alumnes 

(nombre) 

 

Professorat 

estable 

ALTRES 

DOCENTS 

que intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa, 

que intervé 

en aquest 

grup (TIS, 

educador/a 

EE, TIE, 

aux. d’EE, 

monitors... 

Personal 

d’atenció 

eductiva que 

intervé 

puntualment en 

aquest grup 

(amb mesures 

de seguretat): 

professionals 

SIEI, SIAL, 

monitors...) 

ESPAI 

estable 

d’aquest 

grup 

2n ESO A 23 8 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P2-09 

2n ESO B 22 8 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P2-10 

2n ESO C 22 8 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P2-08 

2n ESO D 24 8 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P2-05 

3r ESO A 26 8 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P1-08 

3r ESO B 26 8 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P1-09 

3r ESO C 26 8 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P1-10 

3r ESO D 25 6 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P1-06 

 
 
  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Cristòfol Despuig 
 
Carrer de Rubí, 16 
43500 Tortosa 
 
Tel 877 060 058  
e3011170@xtec.cat 
www.insdespuig.cat 

 
 

6 
 

Curs, nivell 
i grup-
classe 

Alumnes 

(nombre) 

 

Professorat 
estable 

ALTRES 

DOCENTS 

que intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa, 

que intervé 

en aquest 

grup (TIS, 

educador/a 

EE, TIE, 

aux. d’EE, 

monitors... 

Personal 

d’atenció 

eductiva que 

intervé 

puntualment en 

aquest grup 

(amb mesures 

de seguretat): 

professionals 

SIEI, SIAL, 

monitors...) 

ESPAI 
estable 
d’aquest 
grup 

4t ESO A 33 6 4 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P1-03 

4t ESO B 21 6 4 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 PB-06 

4t ESO C 24 6 4 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P1-04 

4t ESO D 9 6 2 (optatives i 

Cultura i 

valors/Religió) 

TIS, 
orientador 

 P2-04 

1r BATX. 
Humanitat
s i 
ciències 
socials 

35 6 4   PB-03 

1r BATX. 
Ciències i 
Tecnologi
a 

28 6 4   PB-02 

2n BATX. 
Humanitat
s i 
ciències 
socials 

30 5 4   PB-05 

2n BATX.  
Ciències i 
Tecnologi
a 

30 5 4   PB-04 

 

El nombre d’alumnes per grup variarà en funció de les assignacions de la 

comissió de garanties d’admissió. 
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Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les 

mateixes mesures.  

Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius fora de 

l’aula, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà 

mantenir la distància de seguretat i utilitzar la mascareta.  

 
 
c. Gimnàs i pista esportiva 

 
L’ús del gimnàs i de la pista esportiva es farà com als cursos anteriors amb la ubicació 
de grups classe diferents en cada espai si hi ha coincidència en l’horari.  

 
Els aparells que s’utilitzen seran netejats en acabar la sessió. 
 

S’utilitzaran la pista esportiva de la plaça de la Unió (prèvia aprovació del consell 
escolar). 
 

 
d. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu 

 
Les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social 
de l’alumnat vulnerable han estat importants.  

 
L’acompanyament de l’alumnat digitalment menys destre anirà a càrrec del 
coordinador TAC, dels tutors i de la TIS.  

 
A l’alumnat NEE, prèvia actualització i anàlisi de la CAD amb reunions setmanals, 
conjuntament amb els professionals de l’EAP, s’actuarà tenint en compte els PI 
individuals.  

 
Es va actuar amb les famílies i es continuarà amb un pla d’estudi setmanal amb 
seguiment tutorial. 

 
S’ha ensenyat les famílies com accedir a la plataforma digital. 
 

Per al curs 2021-2022 es preveu més formació i l’enviament de pautes (càpsules 
informatives) perquè les famílies sàpiguen el funcionament (això es farà a totes les 
famílies, no únicament a les famílies amb NEE). 
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e. Organització per al curs 2021-2022: 

 

 Actuacions Responsables 

Alumnat NEE 1r i 2n 

ESO 

 

Detecció necessitats, 

seguiment, protocol 

segons el perfil alumnat  

Tutor/a, coordinadora 

pedagògica, orientadora 1r 

cicle, TIS, SIEI 

Alumnat NEE 3r i 4t ESO Tutor/a, coordinadora ESO, 

orientadora 2n cicle, TIS, 

SIEI 

Alumnat NEE batxillerat Tutor/a, coordinadora 

batxillerat, orientadora, TIS, 

SIEI 

Es comptarà amb la presència de professionals de fora del centre (EAP, CREDA, 

CREDV, CRETDIC, CEEPSIR...), tal com es fa habitualment. 

Aquests professionals assistiran de forma presencial, si les circumstàncies ho 

permeten. Mantindran les mesures de seguretat en tot el recinte. 

Aquest suport també es farà via telefònica i per videoconferència. 

Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la 

pandèmia elaborat amb el Departament de Salut. 

 

 

f. Organització de les entrades i sortides 
 
L’horari de l’institut per al curs 2021–2022 serà de 8.00 a 14.30 hores. 

 
L’entrada de tot l’alumnat es farà pel carrer Rubí, l’entrada principal, a partir de les 
7.45 h. 

 
L’alumnat no es podrà concentrar a l’accés del centre (és l’espai cobert entre el 
carrer i l’entrada principal i que és recinte del centre).  

 
L’alumnat transportat entrarà al centre a mesura que va arribant i se situarà en els 
llocs de grup que li pertoquen. 
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Aquests espais estaran marcats amb el nom del grup a les pilastres i parets (1r A, 
2n C, 3r B...). 

 
Entre l’accés i l’aula caldrà evitar tocar les superfícies de pas (baranes, portes, 
manetes de les portes...). 

 
L’ús de mascareta serà obligatori en tots els espais del centre. 
 

En el pati s’anirà agrupant als llocs assignats per després anar a les aules (a les 
8.00 i a les 11.45 h). 
 

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO l’anirà a buscar el professor/a que tinga classe amb el 
grup, a primera hora i després de l’esbarjo a l’espai definit i marcat al pati. 

 

La sortida es farà per la porta del carrer Rubí i de la següent manera per les 
escales i recorregut marcat en el quadre adjunt: 
 

 A les 14.25 es farà sortir l’alumnat de 1r i 2n d’ESO esglaonadament. 

 

A les 14.30 anirà sortint la resta d’alumnat. 

 

CURS-NIVELL-GRUP 

 
TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE 

SORTIDA 

1r ESO A I B  
(amb mascareta) 

Porta principal 
Escala principal 

Entrada 8.00 h - Sortida 14.25 h 

1r ESO C i D  
(amb mascareta) 

Porta principal 
Escala batxillerat porta B 

Entrada 8.00 h - Sortida 14.25 h 

2n ESO A i B 
 (amb mascareta) 

Porta principal 
Escala vestidors 

Entrada 8.00 h - Sortida 14.25 h 

2n ESO C  
(amb mascareta) 

Porta principal 
Escala despatx cap-coord. 

Entrada 8.00 h – Sortida 14.25 h 

2n ESO D  
(amb mascareta)  

Porta principal 
Escala principal 

Entrada 8.00 h – Sortida 14.25 h 

3r ESO A i B  
(amb mascareta) 

Porta principal 
Escala principal 

Entrada 8.00 h – Sortida 14.30 h 

3r ESO C  
(amb mascareta) 

Porta principal 
Escala vestidors 

Entrada 8.00 h – Sortida 14.30 h 

3r ESO D (amb mascareta)  Porta principal 
Escala batxillerat B 

Entrada 8.00 h – Sortida 14.30 h 
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Escala principal: color groc 
Escala caps d’estudis-coordinació: color taronja 
Escala vestidors: color blau 

Escala batxillerat porta B: color verd 
Planta baixa batxillerat: color rosa 
 

Observacions: 
 
En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del 

centre, així com en les aules, passadissos i llocs de concurrència, tot el personal del 
centre educatiu ha de portar la mascareta i mantenir la distància de seguretat. La 
mascareta és d’ús obligatori en tots els espais i moments dins del recinte escolar. 

 
En cas de pluja, l’alumnat anirà directament a les aules pels accessos esmentats a 
mesura que vaja arribant. 

  
 
g. Organització de l’espai d’esbarjo 

 
Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta 
(11.15 h) garantint l’agrupament per grups estables. 

 
Accessos per les mateixes escales d’entrada a les 11.15 h (inici esbarjo) i a les 11.45 h 
(retorn de l’esbarjo). 

 
Es permet la interacció entre diversos grups de convivència estable en el pati, amb l’ús de 
la mascareta. 

 
En cas de pluja es condicionarà el gimnàs i aules de grup per fer l’esbarjo.  

 
A l’hora de l’esbarjo (11.15 a 11.45 h) hi haurà professorat de guàrdia per vetlar pel 
compliment de les instruccions 

4t ESO A i C (amb mascareta) Porta principal 
Escala despatx cap-coord. 

Entrada 8.00 h – Sortida 14.30 h 

4t ESO B (amb mascareta)  Porta principal 
 Escala Porta batxillerat B 

Entrada 8.00 h – Sortida 14.30 h 

4t ESO D  Porta principal 
 Escala principal 

Entrada 8.00 h – Sortida 14.30 h 

Batxillerat Porta principal- 
Portes batxillerat A i B 

Entrada 8.00 h - Sortida 14.30 h 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Cristòfol Despuig 
 
Carrer de Rubí, 16 
43500 Tortosa 
 
Tel 877 060 058  
e3011170@xtec.cat 
www.insdespuig.cat 

 
 

11 
 

L’accés al bar-cantina a l’hora de l’esbarjo no estarà permès a l’alumnat per a evitar 
aglomeracions. 
 

L’alumnat disposarà de dos espais de venda que gestionarà el personal de la cantina. 
S’esperarà fora i les comandes es faran per finestreta. 
 

Espai 1: accés al pati dels vestidors (de 1r a 3r d’ESO). 
Espai 2: accés des de la porta principal del bar (4t ESO i batxillerat). 
 

El professorat i PAS que esmorze ho farà a la zona reservada a les taules centrals i 
laterals de l’espai que va entre l’accés principal a la cantina i el taulell de servei amb les 
distàncies de seguretat pertinents. 

 

h. Relació amb la comunitat educativa 

Reunió d’inici de curs presencial amb el professorat, tot mantenint les mesures de 

seguretat. 

Previsió de les sessions del consell escolar i de la modalitat de les reunions (presencial o 

telemàtica), en funció del nombre de professorat i casuístiques diverses. 

Procediment de difusió i informació del pla d’organitzac ió a les famílies. Trobada inicial 
presencial amb les mesures de seguretat (setembre i octubre), si la situació ho permet. 

Procediments de comunicació amb les famílies: via correu electrònic i telèfon. 

Formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides 
pel centre, així com les plataformes digitals que utilitza el centre  

 

 
i. Servei de menjador 

 
Hi haurà servei de menjador. 
 

L’alumnat avisarà la responsable de la cantina el mateix dia al matí. 
 
S’habilitarà un espai (taules centrals) perquè l’alumnat menge amb les distàncies i 

mesures de seguretat pertinents. 
 
La persona titular del bar serà l’encarregada de la neteja pertinent. 

 
El professorat i PAS que es queden a dinar ho faran a la zona reservada a les taules 
laterals de l’espai que va entre l’accés principal a la cantina i el taulell de servei amb les 

distàncies de seguretat pertinents. 
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j. Pla de neteja 

L’empresa contractada per l’institut, Nemea SL, farà el servei de neteja el curs vinent 

tal com estipula el contracte signat al final de cada jornada. 

A cada aula també es col·locarà un kit de neteja amb gel hidroalcòholic, 

desinfectant, guants i paper per tal que es faça servir quan s’utilitza algun estri 

compartit (ordinador, retolador de pissarra...) o quan es faça servir una taula i cadira 

no habituals en les matèries optatives o en desdoblaments. 

 

En la neteja d’aules col·laborarà l’alumnat i professorat, especialment quan hi haja 
barreja d’alumnes de diferents grups-classe. 
 
L’alumnat anirà als lavabos de la seua planta. A l’entrada i a la sortida cal fer una neteja 

de mans. Als lavabos hi haurà paper i sabó. 
 
Cal fer un ús responsable d’aquests productes com a elements comuns de centre.  

L’empresa de la neteja serà l’encarregada de desplegar la gestió dels residus. 

 

 
k. Transport 

 

Es faran les rutes habituals i els horaris d’altres cursos. 

 

L’alumnat que arriba abans a l’institut per motius de coordinació amb l’institut Dertosa té 
assignat un monitor fins que a l’hora d’entrar a l’aula. 

 
L’alumnat s’anirà agrupant al pati segons el seu grup-classe tal com s’explica en 

l’apartat f. 

 

 
l. Extraescolars i acollida 

 
Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposen una barreja 

d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de 

seguretat o utilitzant la mascareta. 

Cal enumerar les activitats complementàries que es fan al centre. 
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ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS DELS 

QUALS PROVENEN 

ELS ALUMNES 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Estudi assistit -1 15 Variat Contractat aula P1-08 

Estudi assistit -2 15 Variat Contractat aula P1-08 

Hip hop 10 Variat Contractat pati 

 

 

S’organitzaran diferents torns en les activitats de tècniques d’estudi per reduir 
aforaments. 

 

Es farà neteja prèvia i posterior a l’aula on es faci l’activitat. 

 

 
m. Activitats complementàries 

 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres 

activitats complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa 

l’activitat i en el transport, quan aquest siga necessari.  

 

Les sortides i altres activitats es programen al setembre. En totes elles es 

mantindran les mesures de seguretat que hi haja en cada moment. 

 

Es demanarà al responsable (coordinadora d’activitats o professorat 

responsable) un pla detallat del lloc on s’ha d’anar (teatre, museu, aire lliure...) i 

les mesures a què ens hem d’acollir 
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o. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

 
Recomanem la modalitat telemàtica quan siguen reunions amb un nombre 

elevat de persones. 

 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Equips docents Coordinació Videoconferència/ 
Presencial 

Una per 
setmana/quinzena 

Claustre de 
professorat 

 Planificació/ 
Decisió 

 Videoconferència/ 
Presencial 

Bimensual 

 Consell escolar  Planificació/ 
 Decisió/Govern 

 Videoconferència/ 
 Presencial 

 Bimensual 

 CAD  Coordinació  Videoconferència/ 
 Presencial 

 Setmanal 

 Formació  Planificació  Videoconferència/ 
 Presencial 

 Setmanal 

 

 

p. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 

Si es detecta una sospita de cas caldrà una ràpida coordinació entre els serveis 

territorials d’Educació i de Salut pública. Caldrà concretar-ho, d’acord amb la 

descripció i la situació del centre i la seua relació amb l’equip d’atenció primària. 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE 

AMB LA COVID-19 

 
CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI 

HABILITAT PER 

A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR- LO 

FINS QUE EL 

VINGUEN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

EL CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIALS 
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Alumnat 
Professorat 
PAS 

P1-07 Docent del grup 

estable o docent 

que el té a l’aula 

en el moment de 

la detecció. 

Tutor/a o un 

membre de 

l’equip directiu. 

Equip directiu 

 
 

SEGUIMENT DE CASOS 

 
ALUMNE/A DIA I HORA DE 

LA DETECCIÓ 
EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL 
SEGUIT I 
OBSERVACIONS 
(incloure el nom de 
la persona que ha 
fet les actuacions i 
el nom del familiar 
que l’ha vingut a 
buscar) 

PERSONA DE 
SALUT AMB 
QUI ES MANTÉ 
EL CONTACTE I 
CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 
 

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT 
(mantindrà el 
contacte amb 
salut i farà 
seguiment del 
cas) 
 

     

...     

 

 
q. Seguiment del pla 

 
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre.  

 

RESPONSABLES: equip directiu i informació al consell escolar i claustre 

POSSIBLES INDICADORS: valoració setmanal i recull d’observacions 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: es treballaran amb les aportacions de 

l’alumnat, professorat, PAS i famílies 

... 
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3. Concrecions per a l’educació primària i l’ESO 

 

 
a. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 
Les mesures que es prendrien en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el 

centre en relació amb aquesta etapa educativa són les que es detallen a 

continuació. 

 

Les activitats que es preveuen són tasques diverses: reptes sobre el currículum de 

cada matèria, petites investigacions que recullen diferents àmbits de treball, 

projectes, unitats didàctiques estipulades segons la programació (més intensament a 

4t d’ESO i batxillerat).  

 

S’adjunta el document marc elaborat a partir de la formació en el Campus digital (v. 

Annex) i que amplia aquest quadre: 

 
NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE 

DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL 

AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DE CONTACTE 

AMB LA FAMÍLIA 

ESO Llibre paper, 
llibre digital i 

EVA 

Setmanal Quinzenalment Quinzenalment 

Batxillerat Llibre paper, 

llibre digital i 
EVA 

Setmanal Quinzenalment Quinzenalment 

 

El manteniment del contacte amb la família es farà per correu, per telèfon, per 

videoconferència i presencialment. 
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Punts de millora - Disponibilitat de més recursos. 

- Comunicació amb famílies. 
- Formació en eines de treball digital i en eines 

d’avaluació. 

- Arribar a tot l’alumnat i no fer més gran les 
diferències socials. 

- Horaris i temps de treball davant la pantalla. 

- Coordinar l’encàrrec gradual de tasques a l’alumnat 
amb una planificació prèvia de l’equip docent. 

- Comunicació més fluïda i àgil amb les famílies amb 

dificultats tècniques o d’infraestructura i aportar 
solucions efectives a les dificultats esdevingudes. 

- Regular la participació d’alumnes i famílies en les 

videoconferències segons el tipus d’activitat. 
- Revisar l’atenció a la diversitat d’alumnat amb NEE o 

nouvinguts. 

- Unificar a un mateix centre els instruments telemàtics 
de comunicació amb alumnes/famílies i els EVA. 

- Formació bàsica al professorat (acolliment) sobre les 

TIC adients i/o escollides pel centre per a 
l’ensenyament telemàtic. 

 

Aspectes positius - Obertura de nous escenaris en l’aprenentatge. 
- Grau d’autonomia assolit per un bon nombre 

d’alumnes. 
- Descoberta de noves eines. 
- Bona comunicació amb l’alumnat-professorat de de 

l’inici. 
- Seguiment setmanal del tutor pel que fa a tasques o 

problemes que pugui tenir l’alumnat. 

- Seguiment per una part de les famílies de les 
tasques encomanades pel professorat i participació 
amb la tasca educativa del fill/a. 

- Obertura de noves eines de comunicació amb 
professorat, alumnes i famílies ( Videoconferències: 
Google Meet) que ajuden a la conciliació laboral-

familiar. 
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b. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 
 

Quan fem subgrups, per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si  aquest 

fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la 

distància de seguretat o, quan no siga possible, utilitzar la mascareta.  

 

Les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 

 
ACTIVITAT O 

MATÈRIA 

GRUPS 

ESTABLES DELS 

QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT 
 
 

HORARI 

(NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACIONS 

 

Emprenedoria i 
Economia 

4t B i C 1 3  

Francès, TIC 4t A i B 1 3  

Optativa 1r ESO 1r A, B, C I D 5 2  

Optativa 2n ESO 2n A, B, C I D 5 2  

Optativa 3r ESO 3r A, B, C I D 5 2  

 

 

 
4. Concrecions per al batxillerat 

 

El curs el començarem amb els quatre grups de batxillerat en format presencial. 

 

Prepararem un model híbrid per a situacions extraordinàries, així com les mesures 

aplicables en cas que s’hagués de confinar un grup, un nivell o tot el centre. 

 

a. Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció 

 
La confecció dels grups estables d’alumnat implica constituir els grups a partir de les 

matèries comunes d'opció.  

 

En aquesta agrupació, s'impartiran les matèries comunes tant de 1r com de 2n de 

batxillerat. 
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b. Matèries de modalitat 

 

Si les matèries de modalitat s'organitzen com a subgrups dels grups estables que 

cursen una mateixa matèria comuna d'opció, es poden considerar subgrups 

estables, atès que no s'incorpora cap alumne/a que no pertany a aquell grup 

(Biologia/Tecnologia, Llatí/Matemàtiques, Física/Ciències de la terra, Història del 

món/Francès...) 

En el cas que s’incorpore alumnat procedent d'un grup estable diferent, s’haurà de 

mantenir la distància de seguretat o utilitzar mascareta. 

 
c. Matèries específiques 

 

Quan fem subgrups per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest fet 

comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, s’haurà de mantenir  la 

distància de seguretat i utilitzar mascareta.  

 

També es podran establir les condicions necessàries perquè aquest alumnat puga 

cursar la matèria en format virtual preferentment al mateix centre educatiu. 

 
d. Model híbrid 

 
En el model híbrid es treballaria a partir d’un marc horari setmanal en què 

cadascuna de les matèries té dues sessions presencials i una o dues telemàtiques 

de contacte amb alumnes. 

 

Aquestes sessions es fan per mitjà d’enviament de tasques (entorn Classroom) i 

per correu electrònic amb un retorn de tasques setmanal o quinzenal. 

 

S’encomanaran tasques relacionades amb el currículum a impartir, des d’exercicis 

tipus a altres activitats individualitzades i de grup. 

 

El professorat farà retorn de les tasques de forma conjunta o individual segons la 

tipologia de les tasques encomanades. 
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MATÈRIA 
 

TEMPORITZ 

ACIÓ DE LES 

UNITATS O 

REPTES 

 

SESSIONS 

DE CONTROL 

SETMANAL 

AMB EL 

GRUP 

 

HORARI 

D’ATENCIÓ 

PERSONALITZ

ADA 

 

ESTRUCTURA 

DE 

L’AVALUACIÓ 

 

OBSERV

ACIONS 

BIOLOGIA 3 setmanes 2 sessions 

de control 

presencials 

(una amb 

cada 

subgrups) 

2 sessions 

de control 

individualitza 

da (virtual) 

Seguiment 

realització de 

les tasques o 

reptes. 

Qualitat de la 

feina 

realitzada. 

Control final 

de la feina. 

 

CATALÀ 3 setmanes 1 sessions de 
control 

presencials 
(una amb cada 
subgrups) 

2 sessions de 
control 

individualitza da 
(virtual) 

Seguiment 

realització de 

les tasques o 

reptes. 

Qualitat de la 

feina 

realitzada. 

Control final 

de la feina. 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 

 

Proposta d’organització a partir de la formació en el Campus Digital de les Terres de 

l’Ebre en què han participat el director, la cap d’estudis i el coordinador TAC.  
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Document elaborat per l’equip directiu i presentat al consell escolar en data de setembre de 2021. 
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