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1. INTRODUCCIÓ i MARC NORMATIU 
 

 

Aquest pla d’organització ha estat elaborat per l’equip directiu amb la col·laboració de 

diferents docents del claustre dins del marc de l’autonomia de centre (DECRET 102/2010) i 

amb l’acompanyament de la inspecció educativa. És  un pla d’organització que inclou tots els 

àmbits d’actuació i organització del centre en situació de pandèmia.  

El document  ha estat presentat i aprovat pel Consell Escolar del centre el dia 7 de setembre de 

2020  i està inclòs en la PGA del curs 2020-21. També està a  disposició de la Inspecció 

d’Educació i es troba publicat a l’espai web del centre (https://agora.xtec.cat/inselcairat/) per 

tal que tota la comunitat educativa en sigui coneixedora.  

Per a la redacció del Pla, s’han utilitzat les instruccions disposades en el marc dels següents 

documents publicats per al Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya:  

● Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de catalunya, 30 de juny de 

2020, Carles Martínez Quiroga, Secretari de Polítiques Educatives, Departament 

d’Educació, 30 de juny de 2020. 

● Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia Copvid 19, Departament d’Educació, 30 de juny de 2020. 

● Preguntes més freqüents per a l’organització dels centres per al curs 2020-2021, 9 de 

juliol de 2020,  Departament d’Educació. 

● Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius , 13 d’agost de 2020, Departament 

d’Educació. 

● RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en 

matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya. 

● Mesures extraordinàries per evitar els brots de la covid-19 als centres educatius de 

Catalunya, 1 de setembre de 2020, signades per la consellera de Salut i el conseller 

d’Educació. 
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2. DIAGNOSI 
 

La situació de pandèmia va iniciar-se el dia 13 de març de 2020 amb l’anunci per part de la 

Generalitat del tancament de les escoles i l’inici del confinament.  

La situació insòlita, la incertesa de l’evolució de la pandèmia, la manca d’informació i la 

repercussió mediàtica ha fet que haguem hagut de treballar dia a dia, adaptant-nos als  canvis 

de directrius constants.  

En l’organització interna, el claustre es va adaptar a la situació i les reunions per tal 

d’organitzar el tercer trimestre van passar a ser telemàtiques (equip directiu, equips docents, 

departaments…), així com el seguiment tutorial de l’alumnat, les classes i les tasques.  

Pel que fa a l’organització externa al centre, hi ha hagut un seguiment i acompanyament 

constant per part d’Inspecció i s’han realitzat nombrosos plenaris amb directors del Baix 

Llobregat per a posar en comú els  grans processos. A nivell de municipi, les direccions dels 

centres de primària i secundària hem estat en contacte i hem pres decisions comunes. 

El dia 14 d’abril va començar el tercer trimestre de forma telemàtica i el claustre de El Cairat 

vam elaborar nous criteris d’avaluació per al 3r trimestre.  

Per tal d'organitzar i sistematitzar tota la tasca educativa vam posar en marxa  les mesures 

següents:  

● Creació del Moodle TASQUES JOEMQUEDOACASA. És un moodle que ha centralitzat 

tota la feina com tot i que també s’ha utilitzat el correu corporatiu de centre 

(@elcariatportaledu.cat) i els cursos moodle que ja existien abans del confinament. 

● Creació de nous criteris d’avaluació de centre. La nota final de curs és el resultat de la 

nota mitjana de les qualificacions obtingudes durant la 1a i 2a avaluació seguint els 

criteris de cada matèria que ja s’havien comunicat als alumnes a l’inici de curs. Les 

tasques realitzades durant el període de confinament corresponents al tercer 

trimestre (virtual) només milloraran la nota mitjana del primer i el 2n trimestre segons 

els criteris de cada departament que seran comunicats als alumnes.  

● Videoconferències: la recomanació que es va fa a les famílies és que els alumnes 

treballin un màxim de 4h de forma autònoma i 2h de videoconferències o activitats 

avaluables en  línia. Es crea un excel compartit per agafar hora per a les 

videoconferències. 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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● Per al seguiment tutorial, els tutors dels grups/classe han realitzat  tutories grupals, 

individuals o en grups reduïts per videoconferències i han dut a terme l’atenció a les 

famílies amb trucades, videoconferències i correus electrònics.  

● Entrega ordinadors als alumnes amb necessitats: A petició del Departament, el dia 6 

abril, l’equip directiu va omplir una enquesta amb les necessitats de l’alumnat del 

centre. Entre el dia 10 i el 14 d’abril vam complimentar un excel amb dades de 

l’alumnat amb necessitats tecnològiques. L’equip de tutors i tutores, la coordinadora 

pedagògica i el departament d’orientació van trucar famílies i alumnes per a detectar 

les necessitats. Tots els dispositius repartits són propietat del centre. El departament 

ha assumit les necessitats dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat pel que fa a les 

connectivitats. La resta de cursos que no quedaven sense connectivitat i aquells 

alumnes que es van afegir a la llista de necessitats els ha assumit l’Ajuntament del 

Municipi (tauleta, connectivitat i teclat).  

● Pel que fa a les sortides pedagògiques s’han anul·lat totes (estades de 4t d’ESO, 

colònies 1r i 2n, Erasmus+, comiats , excursions…) i pel que fa als  projectes, la situació 

ha estat la mateixa (Ítaca, Casal Intercultural, Ràdio, Sharing to Learn…). 

● A l’alumnat de 2n de Batxillerat se li va fer un horari de classes especial i han realitzat 

la selectivitat els dies 7, 8 i 9 de juliol. Hi ha hagut un canvi de dates i una flexibilització 

de les proves. Malgrat que fins ara, les PAU se celebraven majoritàriament en seus 

universitàries, donades les circumstàncies d’excepcionalitat, en la convocatòria 2020 

han ampliat les seus a les poblacions on normalment es constituien els tribunals 

d’examen amb l’objectiu de reduir en la mesura del possible els desplaçaments, tant 

d’alumnat com de professorat, així com de minimitzar el risc de contagi per 

coronavirus COVID-19 entre la població. És en aquest context que l’Institut El Cairat ha 

estat seu de PAU acollint amb èxit 207 alumnes d’Abrera, Masquefa i Esparreguera.  

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA SITUACIÓ DE PANDÈMIA 
 

Seguint les directrius del Departament d’Educació acordades amb el Departament de Salut, 

s’han ajustat els criteris d’organització del centre per tal que els agrupaments d’alumnes siguin 

estables durant tot el curs per reduir la transmissió del virus  i establir amb facilitat la 

traçabilitat en cas de contagi. Tot i això, caldrà adoptar una actitud de prudència i s’introduiran 

mesures de seguretat sanitària com l’ús de mascaretes, rentat de mans i distanciament físic.  

L’ensenyament serà presencial  per  a  tots  els  alumnes tant de l’ESO com de Batxillerat 

sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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professorat del centre o bé de la població i s’organitzarà com està detallat en els següents 

apartats. 

3.1. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

 

Els grups classe tenen una aula fixa, un espai de referència excepte a les hores B (A.TEC, LAB 

CN) i Educació Física (Pati).  

 

 

A les hores d’optativa de 1r a 3r ESO només surten els alumnes de religió, francès, i alemany. A 

4t ESO i BATX, en les matèries optatives/modalitat on hi ha alumnes de diferents grups poden 

estar a l’aula d’un dels grups o en aules externes. 

En el cas de 1r, 2n i 3r d’ESO, les matèries optatives seran rotatives. Cada dos mesos 

aproximadament, tot el grup classe, que haurà fet la mateixa optativa, canviarà de matèria.  En 

el cas de les optatives de francès, alemany i religió sí que hi ha barreja. 

En el cas de les matèries de modalitat al batxillerat i les optatives a 4t d’ESO, s’han de fer 

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

la distància de seguretat i utilitzar la mascareta. 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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En el cas dels desdoblaments, es  fan subgrups dins del mateix grup estable i es mantenen les 

mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al 

grup.  

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, els suports es fan dintre de l’aula: 2 

professionals estables del grups (2 docents o 1 docent i un PAE) utilitzant la distància o 

mascareta per poder fer l’atenció educativa dins l’aula).  

Pel que fa a la matèria d’educació física es realitzarà a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre 

que sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. 

Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de 

mascareta. 

S’intentaran fer classes de 2h seguides i es disposarà d’alguns  espais cedits per l’Ajuntament 

(camp futbol)   

Els vestidors no es podran utilitzar perquè no es pot garantir la neteja i desinfecció entre grups 

ni una bona ventilació. 

 
OPTATIVES I ALTRES ACTIVITATS  

MATÈRIES OPTATIVES ESO 

 GRUPS ESTABLES DELS QUALS 
PROVENEN ELS ALUMNES 

DOCENT 

OPTATIVES 1 ESO   

EXPERIMENTALS No hi haurà barreja de grups Alba Ramírez 

ESPORTS ALTERNATIUS Alfred Cuchi / Nil Ruiz 

DIBUIX Inma Puig 

EXPERIMENTALS FiQ 1 

FRANCÈS 1 ESO A, B, C i D Josep Rodríguez 

ALEMANY 1 ESO A, B, C i D Elisa Nebot 

RELIGIÓ 1 ESO A, B, C i D Paula Carrillo 

OPTATIVES 2 ESO   

PETITES INVESTIGACIONS No hi haurà barreja de grups FiQ 1 

APRENEM A INVESTIGAR (GiP) Carme Piqué 

TEATRE Marta Ruiz 

EXPERIMENTALS Alba Ramírez 

FRANCÈS 2 ESO A, B, C i D Josep Rodríguez 

ALEMANY 2 ESO A, B, C i D Isabel Jiménez 

RELIGIÓ 2 ESO A, B, C i D Paula Carrillo 

OPTATIVES  3 ESO   

TREBALL DE LABORATORI No hi haurà barreja de grups Anna Casals 

ESPORTS ALTERNATIUS Alfred Cuchi 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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FEM DE PERIODISTES! Emma López i Maribel Campmany 

TOTS SOM ROMANS Òscar Badia 

GUST I PASSIÓ PER INVESTIGAR 
AMB LA MIRADA A EUROPA 

Juana Díaz 

FRANCÈS 3 ESO C,D,E i F Josep Rodríguez 

ALEMANY 3 ESO C,D,E i F Isabel Jiménez 

RELIGIÓ 3 ESO B,C,D,E i F Paula Carrillo 

OPTATIVES 4 ESO   

FRANCÈS 4 ESO C, D i E Josep Rodríguez 

FILOSOFIA  4 ESO C, D i E Artur Ollero 

BIOLOGIA 4 ESO B i E Anna Casals 

DIBUIX 4 ESO B, C, D i E Magda Canals 

FÍSICA I QUÍMICA 4 ESO D i E Marisa Salgado/Alba Ramírez 

LLATÍ 4 ESO C i D  Òscar Badia 

TECNOLOGIA 4 ESO B i D Anna Roset/ Lucas Vicedo 

INFORMÀTICA 4 ESO C, D i E Oriol Francesch 

MÚSICA 4 ESO B, C, D i E Jordi Ferran 

EMPRENEDORIA 4 ESO C, D i E Javi Esteban 

ARTS ESCÈNIQUES 4 ESO B, C, D i E Marta Ruiz 

ALTRES ACTIVITATS ESO 

AULA PARLAMENT 4 ESO Silvia Marchena 

CLUB DE CIÈNCIA 3 ESO i 4 ESO Marisa Salgado 

FIRST 4 ESO Elisa Nebot 

DELF 4 ESO Josep Rodríguez 

MATÈRIES MODALITAT 1r  BATXILLERAT 

 GRUPS ESTABLES DELS QUALS 
PROVENEN ELS ALUMNES 

DOCENT 

MATEMÀTIQUES 1 BATX A i B Núria Pascual 

FÍSICA 1 BATX A i B Arantxa García 

CIÈNCIES DE LA TERRA 1 BATX B Laura Condes 

BIOLOGIA 1 BATX A Almudena García 

QUÍMICA 1 BATX A Marisa Salgado 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1 BATX A i B Àngels Sánchez 

DIBUIX TÈCNIC 1 BATX A i B Magda Canals 

MATEMÀTIQUES CCSS 1 BATX B i C Àngel Pujol 

HISTÒRIA DEL MÓN 
CONTEMPORANI 

1 BATX B i C Silvia Marchena 

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES 1 BATX B i C Javi Esteban 

LITERATURA CASTELLANA 1 BATX B  Eva Maíllo 

ECONOMIA 1 BATX B i C Javi Esteban 

LLATÍ 1 BATX B  Òscar Badia 

LITERATURA UNIVERSAL 1 BATX B i C Susana Tomás 

FRANCÈS 1 BATX B  Josep Rodríguez 

MATÈRIES MODALITAT 2n  BATXILLERAT 

MATEMÀTIQUES 2 BATX A i B Juana Díaz 

FÍSICA 2 BATX A i B Arantxa García 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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QUÍMICA 2 BATX A i B Cesc Alonso 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2 BATX A  Jéssica Triviño 

BIOLOGIA 2 BATX B Almudena García 

DIBUIX TÈCNIC 2 BATX A  Magda Canals 

CIÈNCIES DE LA TERRA 2 BATX A i B Laura Condes 

MATEMÀTIQUES CCSS 2 BATX C i D Mónica Pérez 

GEOGRAFIA 2 BATX C i D Fernando Navarro 

HISTÒRIA DE L’ART 2 BATX C i D Daniel Margarit 

LITERATURA CATALANA 2 BATX C  Alicia Mansilla 

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES 2 BATX C i D Javi Esteban 

PSICOLOGIA 2 BATX C i D Artur Ollero 

LLATÍ 2 BATX C  Òscar Badia 

ALTRES ACTIVITATS BATXILLERAT 

FIRST 1 BATX  Elisa Nebot 

DELF 1 BATX  Josep Rodríguez 

LLIGA DE DEBAT 1 BATX  Sagrari Fernández 

 

Equips docents 

 

GRUP NOMBRE 
ALUMNES 

NOMBRE 
DOCENTS 
COMUNES  

NOMBRE 
DOCENTS 

OPTATIVES 

VETLLADORS
/ 

EDUCADORS 

ESPAI DE 
REFERÈNCIA 

ESPAIS PUNTUALS 

1 ESO A 29 11 7  A.8 ATEC,LCN A.GR, A.12, A.12, 
PATI 

1 ESO B 30 12 7  A.9 ATEC ,LCN A.GR, A.12, A.12, 
PATI 

1 ESO C 31 11 7  A.10 ATEC,LCN A.GR, A.12, A.12, 
PATI 

1 ESO D 30 14 7 Sònia Díaz/ 
Raül Sáez 

A.11 ATEC,LCN A.GR, A.12, A.12, 
PATI 

 

 

GRUP NOMBRE 
ALUMNES 

NOMBRE 
DOCENTS  

NOMBRE 
DOCENTS 

OPTATIVES 

VETLLADORS/ 
EDUCADORS 

ESPAI DE 
REFERÈNCIA 

ESPAIS PUNTUALS 

2 ESO A 30 13 7  A.2 ATEC,LFI A.GR, A.12, A.12, PATI 

2 ESO B 31 12 7  A.3 ATEC,LFI A.GR, A.12, A.12, PATI 

2 ESO C 29 11 7  A.4 ATEC,LFI A.GR, A.12, A.12, PATI 

2 ESO D 30 13 7  A.5 ATEC,LFI A.GR, A.12, A.12, PATI 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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GRUP NOMBRE 
ALUMNES 

NOMBRE 
DOCENTS  

NOMBRE DOCENTS 
OPTATIVES 

VETLLADORS/ 
EDUCADORS 

ESPAI DE 
REFERÈNCIA 

ESPAI PUNTUAL 

3 ESO A 11 7 9  A.29 A. INF, PATI, 
A.TEC, LCN 

3 ESO B 16 10 9 Raül Sáez A.14  

3 ESO C 28 11 9  A.15  

3 ESO D 29 11 9  A.17  

3 ESO E 28 11 9  A.18  

3 ESO F 29 10 9  A.19  

 

GRUP NOMBRE 
D'ALUMNES 

NOMBRE 
DOCENTS  

NOMBRE 
DOCENTS 

OPTATIVES 

VETLLADORS/ 
EDUCADORS 

ESPAI DE 
REFERÈNCIA 

ESPAI 
PUNTUAL 

4 ESO A 12 6 0  A.4A  

4 ESO B 14 11 5  A.21  

4 ESO C 30 16 8  A.22  

4 ESO D 30 17 9  A.23  

4 ESO E 30 16 9 Sònia Díaz A.24  

 Vetlladors/Educadors: Falta posar en quins grups entrarà l’Antònia i l’Educador 1 

GRUP NOMBRE 
D'ALUMNES 

NOMBRE 
DOCENTS  

NOMBRE DOCENTS 
MATÈRIES MODALITAT 

ESPAI DE 
REFERÈNCIA 

ESPAI PUNTUAL 

1 BAT A 25 7 7 A.1  

1 BAT B 24 7 11 A.6  

1 BAT C 27 7 4 A.7  

 

GRUP NOMBRE 
D'ALUMNES 

NOMBRE 
DOCENTS  

NOMBRE DOCENTS 
MATÈRIES MODALITAT 

ESPAI DE 
REFERÈNCIA 

ESPAI PUNTUAL 

2 BAT A 22 5 6 A.20  

2 BAT B 24 5 5 A.25  

2 BAT C 26 5 7 A.Dibuix  

2 BAT D 29 5 5         A.Música  

 

3.2. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB 

NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIUS 

 

Com a centre, a l’hora d’organitzar els recursos per a l’atenció als alumnes amb necessitats 

específiques de suport educatiu, pretenem la consecució de l’objectiu que es planteja en el 

Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu: 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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“oferir una atenció educativa a tot l’alumnat, amb les mesures universals, addicionals i 

intensives necessàries per garantir l’accés a l’educació i l’èxit educatiu en condicions d’equitat i 

igualtat d’oportunitats”. 

Intentem dissenyar entorns d’aprenentatge flexibles que permetin oferir una resposta 

educativa ajustada a les necessitats de l’alumnat. 

  

Aquest curs, donada la situació sanitària, hem hagut de revisar algunes de les mesures i 

recursos que oferim a l’alumnat i hem volgut aprofitar l’ocasió per a fer un pas més vers 

l’educació inclusiva . 

Al següent quadre, hi figuren les diferents mesures i suports del centre i s’especifica de quina 

manera els adaptarem a les directrius sanitàries marcades des del Departament d’Educació.  

 

 MESURES I SUPORTS PER A L’ATENCIÓ EDUCATIVA SEGONS EL DECRET 150/2017 

MESURES UNIVERSALS 

Creació de grups -

classe 

 heterogenis. 

 

Docència 

compartida a 

l’aula en el 

primer cicle (1r 

i 2n ESO) 

català, castellà, 

matemàtiques i 

anglès. 

       

Participen a l’aula el docent de la matèria i el professional d’orientació educativa referent del nivell 

educatiu o un altre docent de la matèria, que de manera conjunta programen i desenvolupen 

l’activitat educativa.     

Aquest suport permet atendre millor la diversitat de l’alumnat a l’aula, i especialment als alumnes 

amb necessitats específiques de suport educatiu.  

Proposem aquesta modalitat de docència compartida perquè creiem que la complementarietat de rols 

entre els docents de la matèria i els especialistes d’orientació educativa, pot obrir el camí per introduir 

noves maneres de treballar a l’aula que atenguin millor la diversitat de l’alumnat i la incorporació de 

noves metodologies de treball. Alhora ens permetrà augmentar el suport a tots els alumnes del grup, 

adequant la programació i la intervenció a les seves necessitats educatives. 

En relació a la situació sanitària, aquesta mesura  permet mantenir els grups estables (de convivència i 

sociabilitat), controlant millor la transmissió del virus i la traçabilitat.  

Desdoblaments  En les matèries de Ciències Naturals i Tecnologia, desdoblem els grups per poder treballar els aspectes 

pràctics de les matèries amb una ràtio menor i poder oferir una millor atenció a l’alumnat.  

Aquest desdoblament es farà assegurant la neteja i desinfecció dels espais de treball després del seu 

ús. 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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Actuacions 

Departament 

d’Orientació 

educativa 

S’assigna una psicopedagoga de suport a cada nivell educatiu que participa en la dinamització de les 

tutories a 1r i 2n d’ESO (en docència compartida amb el tutor del grup en una de les sessions de 

tutoria setmanal). 

Docència en matèries curriculars a 3r i 4rt d’ESO. 

Intervenció en l’orientació per a l’etapa postobligatòria a 3r i 4rt d’ESO. 

Coordinació amb els tutors. 

Suport en l’atenció a l’alumnat i les seves famílies. 

Aquest curs caldrà tenir una cura especial en la salut emocional de l’alumnat, en relació a les possibles 

situacions d’angoixa viscudes per la situació sanitària i en els casos en què s’ha produït o es pugui 

produir la pèrdua d’algun familiar.  

També des dels tutories serà un objectiu de treball la conscienciació de l’alumnat vers la seva 

responsabilitat en la salut individual i col·lectiva. 

MESURES ADDICIONALS 

PIM  (Programa 

Intensiu de 

Millora) 

A primer d’ESO  l’alumnat que no ha assolit les competències bàsiques o no han estat prou consolidades  

participen del PIM. 

Incorporant les hores d’optativa s’intensifica la dedicació horària lectiva en els àmbits lingüístic (català i 

castellà) i matemàtic amb l’objectiu d’aconseguir una millora progressiva de les competències. 

En cas necessari es manté un suport a 2n d’ESO. 

Aquest curs, aquest suport es farà en el grup de referència. 

PDC   (Programa 

de Diversificació 

Curricular) 

amb Projecte 

Singular  

“Tu, hi ets” 

Participen els alumnes de 3r i 4rt d’ESO i es pretén que puguin assolir els objectius i competències clau 

de l’etapa a partir d’una modificació del currículum, i amb una metodologia específica i personalitzada. 

Es crea un grup de 10-12 alumnes que segueixen aquest programa i que cursen una part del currículum, 

a 4rt d’ESO, fent pràctiques en empreses locals (Projecte: “Tu, hi ets”), amb les quals s’ha establert 

prèviament un conveni. 

Duen a terme una programació específica grupal, i en cas necessari també s’elabora un pla de suport 

individualitzat per a un o més alumnes . 

Aquest grup constitueix un grup estable, amb un equip de professors de referència. Pel que fa a les 

pràctiques en empreses del municipi, caldrà veure si la situació sanitària permet que es puguin portar a 

terme.   
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Suport lingüístic Per a l’alumnat nouvingut, i per aquells que ja han passat el termini per al reconeixement d’aquesta 

condició, però encara detectem dificultats, s’ofereix un suport per afavorir la millora i l’assoliment de les 

competències lingüístiques, tant en relació a la comunicació, com al domini de la llengua d’ús acadèmic, 

que afavorirà l’assoliment competencial en totes les àrees del currículum. 

Aquest suport es du a terme en petits grups de tres alumnes com a màxim i en l’horari de les matèries 

optatives. 

S’ha intentat agrupar l’alumnat nouvingut en un mateix grup dins de cada nivell educatiu. D’aquesta 

maner, a l’hora de fer el suport es mantindria la condició de grup estable. Com que es durà a terme en 

un espai diferent a l’espai del grup classe, es prendran totes les mesures de protecció, higiene i 

seguretat establertes. 

Suport professor 

OE  

Sessions d’atenció individual per a l’acompanyament  de l’alumnat per tal d’ajudar-lo en la gestió de les 

diferents situacions que poden interferir en el seu procés d’aprenentatge i en el seu desenvolupament 

personal i social. 

En l’atenció individual dels alumnes es mantindrà sempre un mateix espai i es portaran a terme totes les 

mesures de protecció, higiene i seguretat, especialment quan a l’ús de la mascareta, distància 

interpersonal i mesures de neteja i desinfecció de l’espai. 

MESURES INTENSIVES 

SIEI 

(Suport Intensiu 

Escolarització 

Inclusiva) 

El centre compta amb aquest recurs, que se suma a la resta de mesures i suports per atendre l’alumnat 

amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives en el funcionament 

intel·lectual i en la conducta adaptativa i que han requerit de mesures i suports intensius al llarg de tota 

l’escolaritat per a poder relacionar-se, participar i aprendre.  

A partir del reconeixements d’aquestes necessitats específiques de suport educatiu, l’EAP fa aquesta 

proposta d’escolarització. Així, l’alumnat que rep aquest suport intensiu han de disposar d’un informe 

de reconeixement de necessitats educatives especials i d’un Pla de suport individualitzat, que recull la 

presa de decisions sobre la planificació de les mesures, actuacions i suports que es consideren 

necessaris per a oferir una resposta educativa ajustada a les singularitats de l’alumnat en els diferents 

contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu.  

Aquest curs tindrem 10 alumnes amb aquest proposta d’escolarització. Tots ells estan assignats a un 

grup de referència i s’intenta que puguin participar al màxim de l’entorn ordinari del grup classe, 

sempre que és possible amb dos professionals a l’aula per oferir una millor resposta educativa.  

Els alumnes del SIEI, quan hagin de participar en alguna activitat fora del seu grup estable, ho faran 

prioritàriament amb altres alumnes del mateix nivell educatiu, i excepcionalment poden coincidir amb 

alumnat d’altres cursos. En tots aquests casos es seguiran les mesures de protecció, higiene i seguretat 

que es contempla en les situacions en que no es participa en el grup estable. 

S’ha vetllat per tal que el personal d’atenció educativa sigui al màxim un referent estable per a cada 

grup de referència de l’alumnat del SIEI. 
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Suport del 

personal 

d’atenció 

educativa 

El centre disposa d’unes hores de suport de personal d’atenció educativa, que ofereixen suport a 

l’alumnat amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les activitats del centre 

educatiu.  

Aquests professionals hauran de participar de diferents grups, però serà en el nombre mínim possible; i 

es seguiran les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes des del Departament d’Educació.   

Escolarització 

compartida 

Amb les dades actuals a l’inici de curs, no tenim previsió de tenir cap alumne en escolarització 

compartida en aquests recursos. En cas que durant el curs es consideri una mesura necessària per a 

algun alumne, les coordinacions per al seguiment de l’escolaritat seran telemàtiques i caldrà preveure 

els riscos de la participació de l’alumne en els dos contextos, per tal de minimitzar-los al màxim possible.   

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC Balmes): Per a l’alumnat, a partir de 3r d’ESO, en risc 

d’abandonament escolar prematur o amb dificultats per a adaptar-se al medi escolar. Aquest recurs els 

ofereix  

la possibilitat de poder gaudir d’una atenció educativa individualitzada i adaptada a les seves 

necessitats, treballant les competències i continguts curriculars de forma més pràctica i en grups 

reduïts. 

Hospital de dia per a adolescents: atén adolescents entre 12 i 18 anys amb patologia mental greu amb 

dificultats per a dur a terme les activitats i relacions adequades al seu moment evolutiu. Els alumnes són 

derivats pel  (CSMIJ).  

Unitat Medico-Educativa (UME Balmes) : és un recurs educatiu i terapèutic per als adolescents amb 

problemàtiques associades a Trastorns de conducta i de personalitat, que presenten dificultats per a 

establir vincles amb els altres i les institucions, i actuacions i comportaments violents. 

Institut de trastorns alimentaris (ITA) : recurs especialitzat en el tractament dels trastorns de la 

conducta alimentària. 

Suport dels 

centres de 

recursos 

educatius 

Alguns alumnes reben l’atenció dels professionals dels diferents recursos educatius dins l’horari lectiu.  

(CREDA) Atenció directa a l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que 

interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. Atenen l’alumne i fan 

assessorament a la família i al centre. 

(CRETDIC) ens ofereix assessorament i suport tècnic als professors amb la finalitat d’afavorir la 

participació i l’aprenentatge dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta. 

(Fisioteràpia) Atenció als alumnes amb dificultats motrius.  

 Encara no hem rebut informació específica de com es durà a terme aquesta atenció, però vetllarem per 

tal de complir amb totes les mesures de protecció, higiene i seguretat, especialment en l’ús d’espais i 

materials específics.  

La coordinació entre professionals i amb les famílies serà telemàtica, sempre que sigui possible.  

  

 

  

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
mailto:a8040540@xtec.cat


 

 

 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació                
Institut El Cairat 

Gorgonçana, 1 
08292 Esparreguera 
Tel. 937 774 012 
http://agora.xtec.cat/inselcairat/ 
Correu: a8040540@xtec.cat 
 

15 
Pla d’Organització de Centre 
 

3.3. ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES 

 

Per tal de garantir les mesures de prevenció tothom haurà de portar la mascareta sempre en 

tots els espais del centre. 

D’altra banda, cal mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat sempre que sigui possible. 

El centre disposa de dues portes d’entrada, una al C/Gorgonçana i l’altre al C/de les Hortes. Un 

cop a dins hi ha dues portes d'accés independents al porxo que donen a les escales centrals i 

dues portes més a les sortides d’emergència amb dues escales diferenciades de les anteriors.  

Els alumnes de transport escolar entraran a l’hora i per l’espai assignat pel seu grup.  

La següent distribució organitza les entrades i les sortides per quatre punts diferenciats 

minimitzant la trobada d’alumnes de diferent nivell. 

NIVELL ACCÉS ENTRADA I 
SORTIDA 

AULES HORA ENTRADA HORA DE 
SORTIDA 

1 ESO C/ Hortes 
Porxo. SECTOR A 
PASSADÍS 2 

AULA 8,9, 10, 11 8.00h 14.30h 

2 ESO C/ Hortes 
Porxo. SECTOR B 
PASSADÍS 1 

AULA 2, 3, 4 i 5 8.05h 14.30h 

3 ESO C/ Gorgonçana 
Escala Emergència. 
PASSADÍS 3 

AULA 14, 15, 17, 18, 19 
i 29. 

8.05h 14.30h 

4 ESO C/ Gorgonçana 
Escala Emergència 
PASSADÍS 4 
I Consergeria 4A 

AULA 21, 22, 23 i 24 i 
4A 

8.00h 14.30h 

1 BATX C/ Hortes  
Porxo. SECTOR B 
PASSADÍS 1-2 

AULA 1, 6 i 7 7.55h 14.30h 

2 BATX C/ Gorgonçana 
Escala Emergència 
PASSADÍS 4 

AULA 20, 25, Dibuix i 
Música 

7.55h 14.30h 

  

Un cop finalitzada l’entrada a les 8h, l’únic punt d’accés serà pel C./ Gorgonçana. Consergeria. 
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Les sortides a les 11h i a les 14:30h, hauran de ser pel mateix lloc d’entrada, ordenades i el 

professorat que estigui amb els grups, vetllarà perquè l’alumnat no surti de l’aula fins que 

l’arribi el seu torn. L’ordre de sortida de les aules del passadís vindrà determinat per la seva 

posició: les més properes a les portes d’accés(passadís o escala d’emergència) seran les 

primeres que sortiran.  

 

Esquema espais d’accés 
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3.4 ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI DE PATI  

 

Durant l’espai d’esbarjo els alumnes romandran a la seva zona per nivells. Caldrà mantenir la 

distància de seguretat i portar mascareta sempre i quan no s’estigui menjant. . Tots els 

alumnes sortiran a l’hora establerta i ocuparan la zona assignada:  

ZONA 1: Jardins C/Gorgonçana 

ZONA 2: Hort i primer tram de barana. 

ZONA 3: Meitat pista, meitat grades 

ZONA 4: Meitat pista, meitat grades 

L’ús dels lavabos estarà distribuït per nivells segons indica la taula.  

L’alumnat de les zones 2 i 3  i de les zones 1 i 4 alternarà l’espai per al pati de manera 

periòdica. 

Els professors que tenen guàrdia de pati han de tenir en compte: 

 
● Es demana la màxima puntualitat a l’hora de començar. 
● L’alumnat sortirà al pati i entrarà a les classes pel lloc indicat segons el seu nivell. 

 

NIVELL HORARI ZONA RECORREGUT DE SORTIDA I 
ENTRADA 

WC 

1 ESO 11.05h – 
11:30h 

ZONA 3 escales consergeria  VESTUARIS 
ZONA BAR 

2 ESO 11.05h– 
11:30h 

ZONA 1 escales interiors. sortida per porta 
costat ascensor 

VESTUARIS 
ZONA GIMNÀS 

3 ESO 11.05h– 
11:30h 

ZONA 4 porta d'emergència PASSADÍS 3 
sortida per sector B 

VESTUARIS 
ZONA BAR 

4 ESO 11.05h– 
11:30h 

ZONA 2 porta d'emergència 
PASSADÍS 4 

LAVABOS 
BARRACONS 

1 BATX 10.55h– 
11:25h 

surten a fora del 
centre 

escales ascensor (sector B) 
 

1a planta 

2 BATX 10.55h– 
11:25h 

surten a fora del 
centre 

escales consergeria 2a planta 
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Plànol espais exteriors 

 

Hort 

 

 

 

Zona 2 

 

 

Barracons 

GP HORT 

           

                Pistes GP PISTES  

  

 

 

 

 

 

Grades 

 

 

 

Zona 3 

 

 

 

Grades 

 

 

 

Zona 4 

Passeig  

GP PISTES HORT  

i porxo     

               GP WC RAMPA              

 
Edifici              principal 

                                                                      GP WC BAR 

 Zona 1 GP JARDÍ 

    Jardins c/Gorgonçana    GP PORTA CARRER 

  

 

Rampa 

i camp 

de 

fútbol 
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3.5. ORGANITZACIÓ ALTRES ESPAIS 

 

L’aula de dibuix i l’aula de música deixaran de ser, aquest curs, espais d’ús comú per l’alumnat 

i es convertiran en aules per 2n de batxillerat. Les matèries de dibuix i música s’impartiran a 

l’aula del grup corresponent i serà el professor qui canviï d’aula evitant així, la mobilitat de 

l’alumnat.  

L’alumnat no farà ús de les taquilles situades a l’exterior de les classes per evitar 

aglomeracions. El fet de tenir una classe fixa permet que l’ús de les taquilles no sigui necessari. 

En els passadissos i els lavabos com que són lloc de coincidència de més d’un grup estable 

caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. S’establirà també 

un recorregut de pujada i baixada per les escales pels moments en què la circulació pels 

passadissos i entre les diferents plantes del centre siguin necessaris, com per exemple, canvi 

d’aula per fer les optatives de modalitat a 4t d’ESO o batxillerat.  

No s'utilitzarà l’espai Cobos com a espai d’estudi o quan falti un professor com fèiem fins ara 

amb els alumnes de Batxillerat, però podrà ser un espai utilitzat pels alumnes que convaliden 

una matèria sempre i quan es respectin les mesures de seguretat de distanciament físic i ús de 

mascareta. S’haurà de desinfectar aquest espai després de cada ús per la persona que l’ha 

estat utilitzant. El material per desinfectar estarà disponible a les taules de guàrdia.  

Tampoc es podrà fer ús dels vestuaris en cap cas, ni abans o després de la classe d’Educació 

Física.  

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure, a l’espai del pati. En el cas que les condicions 

meteorològiques no permetin fer l’activitat a l’exterior, s’utilitzarà l’aula del grup.  

El gimnàs només s’utilitzarà per un nivell en cas de pluja a l’hora del pati.  

No es podrà fer ús de la biblioteca durant l’hora del pati. Sí que s’utilitzarà com a aula ordinària 

per impartir algunes matèries optatives i de modalitat.  

Els espais de treball per al professorat són la sala de professors i els departaments. En aquests 

espais comuns de treball s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament 

físic de seguretat de 1.5m, essent obligatori l’ús de mascareta. S’evitarà, en la mesura del 

possible, que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i es 

prestarà especial atenció a la correcta ventilació d’aquests espais. 
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S’aplicaran les mateixes mesures amb l’ús de les sales de reunions quan el professorat en faci 

ús per trobar-se o si s’utilitzen per reunir-se amb les famílies. 

La sala d’actes, a causa de les seves dimensions,  permetrà fer activitats quan la distància de 

seguretat no es pugui respectar en altres espais del centre. 

Pel que fa a l’ús de la cantina caldrà respectar els criteris de distància de seguretat establerts 

pel Departament d’Educació adoptant les mesures necessàries per evitar la concentració de 

persones a l’entrada i a l’interior de la cantina.  

És obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la cantina. 

Les taules mantindran una distància equivalent a 1.5 m per garantir la distància de seguretat. 

S’instal·larà un dispensador de gel hidroalcohòlic pel rentat de mans al passadís,  entre el bar i 

el gimnàs, abans d’entrar-hi i es ventilarà i desinfectarà la cantina assíduament.  

Es pendran totes les mesures sanitàries necessàries a l’hora de fer ús de la màquina cafè i la 

nevera  (rentat de mans o ús de gel hidroalcohòlic i distanciament físic). L’ús de la màquina de 

cafè i nevera és responsabilitat del professorat. Hi haurà gel hidroalcohòlic per tal de 

desinfectar-se les mans després del seu ús.  

Els espais de reprografia, consergeria i secretaria estaran reservats pel personal que treballa 

en aquests espais i cap persona aliena hi podrà accedir. En el cas de reprografia es demanaren 

les còpies o material necessari a través del correu electrònic o  a la sala de professors amb 24 

hores d’antel·lació. Seran els conserges els encarregats de deixar les còpies etc als calaixos 

personals del professorat que es troben a la sala de professors. Pel que  fa a l’atenció al públic 

pel personal d’administració, secretaria i consergeria, l’atenció serà sempre amb mascareta 

tant per part de l’usuari com del personal del centre, amb les mampares protectores i 

posterior desinfecció. 

4. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

Pautes de ventilació 

Totes les aules seran ventilades abans de l’entrada i la  sortida dels alumnes i a l’hora del pati, 

almenys 10 minuts cada vegada. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les 

classes. 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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Es mantindran les portes obertes sempre que sigui possible, evitant així més contacte en les 

manetes de les portes. 

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups en cada 

canvi de grup cal fer la ventilació i neteja abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup.  

A cada classe hi haurà un kit compost per: gel hidroalcohòlic, esprai desinfectant, rotlle de 

paper i mascaretes d’emergència.  

Seguint les recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i 

sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana i fins a nou avís, NO 

es podran utilitzar els sistemes de climatització de les aules. 

 

Pautes generals de neteja i desinfecció 

 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària al final de 

la jornada. Exceptuant la neteja i la desinfecció dels lavabos  que es netejaran també després 

del pati, és a dir, dos cops al dia. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en 

establiments i locals de concurrència humana  en el cas de que sigui necessari les de Neteja i 

desinfecció en espais exteriors de concurrència humana . 

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents 

infants/adolescents si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.  És per això que es que 

cada alumne ha d’utilitzar el seu propi material. 

Es poden utilitzar les diferents aules específiques: els laboratoris, les aules tallers, música, 

dibuix... En aquest cas es recomana que la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la 

mínima i cada cop que hi hagi un canvi de grup s’ha de netejar i desinfectar l’espai i el material 

d’ús comú. Seran els alumnes de la classe anterior els que netejaran l'utillatge que s’ha utilitzat 

i els de la classe següent els que abans de començar netejaran el seu espai.  

El professorat serà el responsable de desinfectar els interruptors i les manetes de les portes o 

armaris que es facin servir. Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 

Tots els lavabos estaran oberts durant les hores de classe i equipats amb sabó i paper 

eixugamans per a poder realitzar el rentat continuat recomanat.  

 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, 

superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans.  

Les zones i punts on s'intensifica la neteja i desinfecció són: 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris, arxivadors. 

- Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

- Taules 

- Cadires 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

- Aixetes 

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de 

mans en tot moment. 

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

5. TRANSPORT  
 

 

En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures 

preventives front la COVID-19. 

Al transport escolar, on tots els alumnes han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat 

dels seients i serà obligatori l’ús de mascareta, exceptuant aquells per als quals l’ús de la 

mascareta està contraindicada, que haurien d’avisar a les monitores d’autocar que seran les 

que els diguin com  actuar . Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin 

a l’aula. 

L’entrada al centre serà per l’accès i a l’hora assignada. 

 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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6. EXTRAESCOLARS 
 

El centre té previst dur a terme diferents activitats extraescolars incloses en la seva 

Programació General Anual. Per fer aquestes activitats caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. Es formaran grups estables de participants . 

 

7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

El  centre detallarà a la seva Programació  General Anual les  activitats  previstes (sortides, 

colònies, xerrades i tallers) pel curs 2020-21 amb les adaptacions que calgui ateses les mesures 

de prevenció i seguretat sanitària.  

 

La realització d’aquestes dependrà de l’evolució de la situació de pandèmia i de les 

instruccions rebudes a partir d’aquesta situació. 

 

En el cas de les sortides, sempre  caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres portar 

mascareta.  

 

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire 

lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, 

rentat de mans, etc 

8. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT  
 

El procediment de comunicació  amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu 
electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. 
En funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència. 

Les eines de comunicació amb les famílies seran:  

- correu electrònic 
- aplicatiu de tutoria (disciplina, butlletins i pagaments) 
- comunicacions telefòniques 
- reunions d’inici de curs 
- web del centre: https://agora.xtec.cat/inselcairat/ 

 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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En el procediment de comunicació  amb els alumnes les eines de comunicació amb l’alumnat 
seran:  

- moodle: http://elcairat.portaledu.cat/ 
- correu corporatiu @portaledu.cat 
- comunicacions telemàtiques (videoconferències i/o comunicacions telefòniques) 

Pel que fa a les qüestions de seguiment personal i orientació, la persona de referència al 
centre si es produeix confinament serà el tutor o la tutora. També hi haurà comunicació amb la 
resta del professorat de l’equip docent per qüestions referents a les diferents matèries (classes 
online, dubtes, controls, acompanyament…). 

Les sessions del Consell Escolar estan previstes per fer trimestralment però hi pot haver altres 
convocatòries en cas de necessitat d’aprovar algun tema per Consell Escolar. 

9. REUNIONS ÒRGANS UNIPERSONALS 
 

 

Per a la planificació de les reunions internes seguim la RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 

d'agost de 2020, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

Les mesures contingudes en aquesta resolució prohibeixen les trobades i reunions de més de 

10 persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. Tot i que no es consideren incloses en 

aquesta prohibició les activitats laborals, per tal de garantir la seguretat de tot el personal 

docent, en la mesura que sigui possible, es faran de forma telemàtica totes les reunions que 

superin les 10 persones.  

 

 

ÒRGAN DE GOVERN PERIODICITAT MEMBRES MITJÀ 

EQUIP DIRECTIU Setmanal  Directora 
Cap d’estudis 
Adjunta 
Secretària 
Coordinadora pedagògica 

Presencial 

CLAUSTRE Trimestral Tot el professorat del centre Vídeoconferència 

DEPARTAMENTS Setmanal Professors assignats al departament Vídeoconferència 

CONSELL ESCOLAR Trimestral Directora, Cap d’Estudis, Secretaria 
Professorat (6), Alumnes (3), Pares 
(3), PAS (1), AMPA (1) 
Ajuntament (1)  

Vídeoconferència 

CAD Setmanal  Coordinadora pedagògica 
Referent EAP centre 
Cap dept. Orientació 

Presencial 

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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http://elcairat.portaledu.cat/


 

 

 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació                
Institut El Cairat 

Gorgonçana, 1 
08292 Esparreguera 
Tel. 937 774 012 
http://agora.xtec.cat/inselcairat/ 
Correu: a8040540@xtec.cat 
 

25 
Pla d’Organització de Centre 
 

REUNIONS 
COORDINACIÓ 

Setmanal Coordinadores de nivell 
Coordinació pedagògica 

Presencial 

REUNIONS TUTORS Setmanal Tutors de nivell 
Coordinadores de nivell 
Referent dept. orientació 

Presencial 

EQUIPS DOCENTS Setmanal  Tots els professors d’un mateix 
nivell 

Vídeoconferència 

COMISSIÓ DE 
CONVIVÈNCIA 

Setmanal Cap d’estudis 
Adjunta 
Cap dept. Orientació 
Responsable mediació 

Presencial 

COMISSIÓ SOCIAL Mensual Coordinadora pedagògica 
EAP  
Serveis Socials 
Cap dept. Orientació 

Presencial 

AMPA Trimestral Directora 
Coordinadora pedagògica 
Junta AMPA 

Presencial 

10. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE 
CAS DE COVID-19 

 

Aquest pla pretén crear en un entorn de convivència a l’institut a partir de la detecció precoç 

de casos i el seu aïllament, i detectar els seus contactes estrets, com a  mesures més rellevants 

per mantenir un entorn de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius 

i pedagògics. 

El centre educatiu tindrà disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels 

integrants dels diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es requerís per 

part del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis.  

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una 

declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la 

COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre 

l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de 

fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.  

Els requisits d'accés al centre educatiu són responsabilitat de la família/tutors, que  han de 

verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui 

elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni de cap altre símptoma o situacions següents:  

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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Símptomes:  

● Febre o febrícula   

● Tos  

● Dificultat per a respirar   

● Mal de coll  Congestió nasal   

● Mal de panxa   

● Vòmits i/o diarrees  

● Mal de cap   

● Malestar   

● Dolor muscular  

● Alteració del gust o de l’olfacte i calfreds (només en majors de 14 anys) 

● Congestió nasal  Mal de panxa (només en menors de 14 anys) 

Situacions:  

● Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

● Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  

● Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

● Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

● En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es 

valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a 

l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

El protocol d'actuació a seguir davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu és:   

● Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual, ventilat i amb mascareta (si no hi 

ha contraindicació). Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per 

respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor 

abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.  

● La directora o algun membre de l’equip directiu en cas que aquesta sigui absent ha de 

trucar a la  família per tal que vingui a buscar l’alumne,  es traslladin al domicili i, des 

d’allà, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència del 

sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment 

epidemiològic.  

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la 

persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del 

CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. 

Al Centre d’Atenció Primària:  

● Es  valorarà si escau la realització d’un test PCR que en la mesura del possible es farà 

en les primeres 24 hores després de l’inici dels símptomes.  

● En el cas que s’hagi realitzat una PCR, s’indicarà aïllament domiciliari de la persona 

atesa així com dels seus convivents almenys fins a conèixer el resultat.  

● En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb 

sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que s’encarregarà de:  

○ tramitar l’alta de “La Meva Salut” i explicar-ne funcionament. 

○ fer la recollida de contactes estrets i introduir-los al programa “COVID 

Contacts”. 

○ informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a menor), 

que hauran d’estar confinats al domicili fins, com a mínim, conèixer el resultat 

del test. Això inclou, a germans de la persona atesa que estiguin a altres grups 

de convivència estable del centre educatiu.  

○ valorar la presència de persones vulnerables en el domicili i, si és el cas, 

valoració social i disponibilitat d’espais on tenir cura dels infants.  

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents:  

● trucar a la direcció del centre educatiu  per tal de sol·licitar el llistat de contactes 

escolars i  informar, de l’existència d’un cas sospitós.  

● Informar al Servei Territorial d’Educació.   

● Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR.   

● Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin resultar de 

l’estudi del cas. 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els 

contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la 

prova.  

Si el resultat és  negatiu: La persona o la família rebrà el resultat a través de l’aplicació La 

Meva Salut i/o a través d’una trucada des del centre sanitari.  

Si el resultat positiu: Es comunicarà a través d’un professional sanitari.  

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que ho 

comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent.  

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial 

del centre educatiu serà el resultat de la valoració, per part de l’autoritat sanitària en 

coordinació amb l’autoritat educativa. Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a 

l’Ajuntament corresponent a través dels Serveis Territorials d’Educació. 

Els casos que poden portar al tancaments parcials o total del centre són:  

● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable → s’hauria de 

recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas. Per tant;  

○ s’interromp l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.  

○ es fan test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin 

contacte estret d’un cas diagnosticat. 

○ el resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de 

mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 

d’incubació.  

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) → es podria 

recomanar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas. Per tant;  

○ es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, 

durant 14 dies.  

○ Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que 

siguin contacte estret d’un cas diagnosticat.  

○ Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de 

mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 

d’incubació. 

● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais →s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de 

convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas.  

○ es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, 

també durant 14 dies.  

○ Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que 

siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test 

als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 

14 dies que dura el període màxim d’incubació.  

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6 mesos 

anteriors, estaran exempts de fer quarantena.  

El retorn al centre educatiu en cas de PCR negativa o no hagi estat necessari realitzar-la: la persona es 

podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia (24 hores sense febre).  

El retorn al centre educatiu en cas de PCR positiva: si la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha 

estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, l’aïllament es mantindrà durant 

almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la 

resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control. En cap dels supòsits 

anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a l’escola o a l’institut.  

El centre educatiu tindrà un sanitari del personal d’infermeria  del cap  de referència (com ja passa amb 

el marc del programa Salut i Escola o en el programa de vacunacions)  que s’haurà  format i serà 

l’encarregat de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres 

educatius.  

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals, l’esquema 

mostrat per a l’alumnat. La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 s’haurà 

de col·locar una mascareta, haurà d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre 

d’atenció primària el més ràpidament possible. En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi 

realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els 

resultats. Es prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del 

possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes. Els gestors COVID-19, tant els del CAP 

com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, faran l’estudi de contactes de la persona docent, li 

explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal 

que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) 

corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin anar preparant 

les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà 

reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores 

sense febre i/o altres símptomes. Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i 

el SPRL es coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets. 

L’aplicatiu TRAÇACOVID serà l’eina mitjançant la qual la directora del centre farà el seguiment i les 

comunicacions internes en relació als casos Covid introduint  dades personals i globals  per tal de fer-ne 

el seguiment i les comunicacions necessàries. La directora també serà la persona encarregada de 

comunicar a la persona que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està present al 

centre docent de la necessitat d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal que Salut n’estigui al cas, així 

com d’actualitzar les dades relatives a cada cas en el moment en què disposi de nova informació.  

http://agora.xtec.cat/inselcairat/
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11. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE 
CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

 

CONFINAMENT PARCIAL 

En el cas que un grup estigui confinat i el professorat que imparteix classes no, a l’hora de la 

matèria el professor/a anirà a la classe del grup i allà farà classe de la manera que consideri 

pertinent (telemàticament, amb material al moodle) i tindrà un horari d’atenció a l’alumnat 

per atendre les consultes, dubtes que hi hagi. 

En el cas que un grup estigui confinat i el professorat que imparteix classes també, s’utilitzarà 

l’horari de confinament total indicat al següent apartat pel curs corresponent.  

TANCAMENT DEL CENTRE 

En el cas de confinament total, l’horari de l’alumnat serà l’especificat a continuació per cursos. 
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HORARI CONFINAMENT 1ESO 

Hi haurà una classe de 2h setmanals on es donarà la part teòrica utilitzant el 

mecanisme que cada professor/a consideri  i una tasca obligatòria de lliurament 

setmanal (Pot ser una tasca que haguem d’avaluar o que evidenciï la feina feta per 

l’alumne)  

HORARI CLASSES: 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 11h CATALÀ C.NATURALS ANGLÈS SOCIALS MATEMÀTIQUES 

11:30 a 13:30h TECNOLOGIA CASTELLÀ E.FÍSICA MÚSICA DIBUIX 

13:30 a 14:30h     TUTORIA OPTATIVA   

 LLIURAMENT  TASQUES: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

SOCIALS 

MÚSICA OPTATIVA 

MATEMÀTIQUES 

DIBUIX 

 CATALÀ 

TECNOLOGIA 

C.NATURALS 

CASTELLÀ 

ANGLÈS 

E.FÍSICA 
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HORARI CONFINAMENT 2ESO 

 Hi haurà una classe de 2h setmanals on es donarà la part teòrica utilitzant el 

mecanisme que cada professor/a consideri  i una tasca obligatòria de lliurament 

setmanal (Pot ser una tasca que haguem d’avaluar o que evidenciï la feina feta per 

l’alumne) 

 HORARI CLASSES:  

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 11h CASTELLÀ MATEMÀTIQUES SOCIALS ANGLÈS TECNOLOGIA 

11:30 a 13:30h MÚSICA CATALÀ FÍSICA I QUÍMICA E.FÍSICA OPTATIVA 

13:30 a 14:30h     TUTORIA     

LLIURAMENT  TASQUES: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

ANGLÈS 

E.FÍSICA 

TECNOLOGIA 

OPTATIVA 

CASTELLÀ 

 MÚSICA 

MATEMÀTIQUES 

 CATALÀ 

SOCIALS 

FÍSICA I QUÍMICA 
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HORARI CONFINAMENT 3ESO 

Hi haurà una classe de 2h setmanals on es donarà la part teòrica utilitzant el 

mecanisme que cada professor/a consideri  i una tasca obligatòria de lliurament 

setmanal (Pot ser una tasca que haguem d’avaluar o que evidenciï la feina feta per 

l’alumne) 

HORARI CLASSES: 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 11h ANGLÈS TECNOLOGIA CATALÀ MATEMÀTIQUES SOCIALS 

11:30 a 
13:30h 

FÍSICA I QUÍMICA / 
INFORMÀTICA 3A 

DIBUIX BIOLOGIA I 
GEOLOGIA 

CASTELLÀ E.FÍSICA 

13:30 a 
14:30h 

  OPTATIVA   TUTORIA   

LLIURAMENT  TASQUES: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATEMÀTIQUES 
CASTELLÀ 

SOCIALS  
E.FÍSICA 

ANGLÈS 
FÍSICA I QUÍMICA 
INFORMÀTICA 3A  

TECNOLOGIA DIBUIX 
OPTATIVA 

CATALÀ 
BIOLOGIA I GEOLOGIA 
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HORARI CONFINAMENT 4ESO 

Hi haurà una classe de 2h setmanals on es donarà la part teòrica utilitzant el 

mecanisme que cada professor/a consideri  i una tasca obligatòria de lliurament 

setmanal (Pot ser una tasca que haguem d’avaluar o que evidenciï la feina feta per 

l’alumne) 

 HORARI CLASSES: 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 11h TECNOLOGIA / 
BIOLOGIA I 
GEOLOGIA / 
FILOSOFIA 

FÍSICA I 
QUÍMICA / 

LLATÍ  / 
HORT 4A 

CASTELLÀ DIBUIX E.FÍSICA 

11:30 a 
13:30h 

SOCIALS ANGLÈS MATEMÀTIQUES CATALÀ ARTS ESCÈNIQUES 
/ EMPRENEDORIA/ 
FRANCÈS MÚSICA / 

SERVEI A LA 
COMUNITAT 

13:30 a 
14:30h 

  ENGLISH 
SOCIALS 

INFORMÀTICA TUTORIA   

LLIURAMENT  TASQUES: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

· DIBUIX 
· CATALÀ 

  

E.FÍSICA 
ARTS ESCÈNIQUES 
· EMPRENEDORIA 

· FRANCÈS 
· MÚSICA 

· SERVEI A LA COMUNITAT 

· TECNOLOGIA 
· BIOLOGIA I GEOLOGIA 

· FILOSOFIA 
· SOCIALS 

· FÍSICA I QUÍMICA  
· LLATÍ  

· HORT 4A 
· ANGLÈS 

· ENGLISH SOCIALS 

· CASTELLÀ 
· MATEMÀTIQUES 

· INFORMÀTICA 
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HORARI CONFINAMENT 1BATX 

Hi haurà una classe de 2h setmanals on es donarà la part teòrica utilitzant el 

mecanisme que cada professor/a consideri  i una tasca obligatòria de lliurament 

setmanal (Pot ser una tasca que haguem d’avaluar o que evidenciï la feina feta per 

l’alumne) 

HORARI CLASSES: 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 11h QUÍMICA / 
ECONOMIA 

/ 
FRANCÈS 

C.MÓN 
CONTEMPORANI 

ANGLÈS FÍSICA / 
C.TERRA/ 

HTA. CONT 

MATEMÀTIQUES/ 
MATEMÀTIQUES 

CCSS / 
LLATÍ 

11:30 a 
13:30h 

CATALÀ BIOLOGIA / 
TECNOLOGIA/ 
EMPRESES / 

LIT.CASTELLANA 

D.TÈCNIC / 
LIT.UNIVERSAL 

  

FILOSOFIA CASTELLÀ 

13:30 a 
14:30h 

  ED.FÍSICA   TUTORIA   

 LLIURAMENT  TASQUES: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

·  FÍSICA 
·  C.TERRA 
·  HTA. CONT 
·  FILOSOFIA 

·  MATEMÀTIQUES 
MATEMÀTIQUES CCSS 
·  LLATÍ 
·  CASTELLÀ 

·  QUÍMICA 
·  ECONOMIA 
·  FRANCÈS 
·  CATALÀ 

·  C.MÓN 
CONTEMPORANI 
·  BIOLOGIA 
·  TECNOLOGIA 
·  EMPRESES 
·  LIT.CASTELLANA 
·  ED.FÍSICA 

·  ANGLÈS 
·  D.TÈCNIC 
LIT.UNIVERSAL 
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HORARI CONFINAMENT 2BATX 

Hi haurà una classe de 2h setmanals on es donarà la part teòrica utilitzant el 

mecanisme que cada professor/a consideri  i una tasca obligatòria de lliurament 

setmanal (Pot ser una tasca que haguem d’avaluar o que evidenciï la feina feta per 

l’alumne)  

HORARI CLASSES: 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 11h MATEMÀTIQUES/ 
MATEMÀTIQUES CCSS 

/ 
LLATÍ 

HISTÒRIA CATALÀ 
  

BIOLOGIA / 
TECNOLOGIA/ 
EMPRESES / 

LIT.CATALANA 

QUÍMICA / 
HTA.ART 

11:30 a 
13:30h 

ANGLÈS FÍSICA / 
C.TERRA/ 

GEOGRAFIA  

D.TÈCNIC / 
PSICOLOGIA  

CASTELLÀ FILOSOFIA 

13:30 a 
14:30h 

    TUTORIA     

 

LLIURAMENT  TASQUES: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

·  BIOLOGIA 
·  TECNOLOGIA 

·  EMPRESES 
·  LIT.CATALANA 

·  CASTELLÀ 
  

·  QUÍMICA 
·  HTA.ART 

·  FILOSOFIA 

·  MATEMÀTIQUES 
·  MATEMÀTIQUES CCSS 

·  LLATÍ 
·  ANGLÈS 

·  HISTÒRIA 
·  FÍSICA 

·  C.TERRA 
·  GEOGRAFIA 

·  CATALÀ 
·  D.TÈCNIC 

·  PSICOLOGIA 
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