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INTRODUCCIÓ

El centre, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa,

elabora el present pla d’organització bàsic i provisional, seguint les instruccions pel

Departament d’educació a les Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de

Catalunya, amb data de 30 de juny de 2021, i al Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a

centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, amb data d’agost de 2021.

El tancament dels centres educatius en el marc de la pandèmia per el COVID-19, amb data

de 13 de març de 2019, va provocar un gran impacte en la tasca educativa del centre i vam

haver d’organitzar una resposta adaptativa del centre davant del confinament,

corresponents a les diferents instruccions rebudes pel Departament segons l’evolució de la

Pandèmia .

El Pla d'Obertura del curs 2021-22 és doncs, fruit de l’experiència acumulada aquests dos

últims cursos escolars i podrà ser modificat en funció de l’evolució de la pandèmia i les

indicacions rebudes per les corresponents administracions.

Les actuacions del centre en cas d’alumnat positiu de Covid seguiran el protocol establert

en Protocol de gestió de casos covid-19 en els centres educatius per al curs 2021-2022.

És la responsabilitat del Director del centre coordinar i gestionar la Covid-19 al centre,

seguint sempre les indicacions rebudes des de Salut.
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1. PROTOCOL D’ACTUACIÓ

1.1 Requisits d’accés als centre educatiu
La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut del

seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta com a

novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19:

● Febre o febrícula > 37,5ºC

● Tos

● Dificultat per respirar

● Mal de coll*

● Refredat nasal*

● Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

● Mal de panxa, amb vòmits o diarrea

● Pèrdua d’olfacte o gust
*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han de

considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la

llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible

amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a

l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi

hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció.

Els adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius

de covid-19 no poden anar al centre escolar.

Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han

passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les situacions

següents:

● Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular

(excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).

● Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.

● Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra

prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un

contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).
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● Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com

a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, alumnat o

professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena

perquè és contacte estret d’un cas positiu.

En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus

SARSCoV-2, cal valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una banda, i l’equip pediàtric,

de l’altra, les implicacions que pot comportar reprendre l’activitat educativa presencialment

al centre educatiu (vegeu el Document dels grups de treball de la Societat Catalana de

Pediatria); en tot cas, s’ha de tenir present el seu estat vacunal si té 12 anys o més de 12.

1.2 Gestió de casos
En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el

consegüent aïllament, juntament amb la detecció de contactes estrets, són algunes de les

mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment

dels objectius educatius i pedagògics.

Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al centre

educatiu:

● Cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de contactar amb

el director o la directora del centre educatiu

● Si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de l’estat

general per vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió;

tendència a adormir-se...) cal trucar al 061.

● A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les

actuacions següents:

- Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la

família de l’infant o adolescent perquè vingui a buscar-lo.

- Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es

tracti d’un menor) que contacti amb el seu centre d’atenció primària de

referència, preferentment el CAP del sistema públic de salut de referència, ja

que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La

cita s’ha de concertar abans de 24 hores.
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Si 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, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer

les actuacions necessàries.

1.2.1 Actuacions al centre

En cas de sospita de cas de COVID-19 es procedirà a l’aïllament de l’alumne/a segons la
graella adjunta:

Casos
potencials

Espai habilitat
per aïllament

Responsable
de reubicar
l’alumne i

custodiar-lo
fins que el

recullin

Responsable
de trucar a la

familia

Responsable
de comunicar

als Serveis
Territorials i en
cas greu al 061

ESO

Sala de
reunions
annexa a
direcció

Equip directiu o
coordinador
COVID

Tutor Coordinador
pedagògic

Batxillerat -

Equip directiu o
coordinador
COVID
(avís abans de
marxar)

Tutor Coordinador
pedagògic
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1.3 Confirmació d’un cas positiu
Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE,

independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi, però,

variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no:

● Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en els

darrers 6 mesos: s’han de fer un TAR (Test d’Antíens Ràpid) en una de les farmàcies

autoritzades a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com

sigui possible. La direcció del centre educatiu ha de lliurar una carta a l’alumnat del

GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets escolars, de

manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de

dades de Salut/Educació.

● Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer

entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant

PCR (en els indrets on el circuit de la PCR sigui complicat a causa de la llunyania del

laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb TAR).

Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut una

infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas, no

han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer.

Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal, passa a

ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de fer TAR a

farmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als

contactes estrets no vacunats) i ha de fer aïllament.

Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els

darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena.

La direcció del Centre establirà contacte amb el referent COVID per tal de seguir les seves

indicacions.

Quan es confirmi un cas positiu:

● Les direccions dels centres educatius han d’informar els pares, mares o tutors legals

dels infants del grup de convivència estable que els fills o filles són contactes estrets

d’un cas i que han de començar la quarantena domiciliària. Els han dir que evitin les

sortides i les interaccions fora d’aquest àmbit a partir de la sortida del centre
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educatiu, sempre que no tinguin la pauta de vacunació completa i/o hagin passat la

covid-19 en els darrers 6 mesos, ja que en aquests dos supòsits no han de fer

quarantena. Per informar-los es disposa de la carta de l’annex 2, on s’especifica com

s’ha de fer la quarantena amb els infants i s’informa les famílies d’on i quan es farà la

prova al GCE.

● En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de

romandre amb normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre

mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de

convivència estable. Un cop acabi la jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres

possibles contactes estrets del cas positiu han d’anar directament als respectius

domicilis per iniciar la quarantena (no poden fer activitats extraescolars). En el cas

que els infants del GCE hagin de tornar a casa amb transport escolar, poden fer-ho,

si bé han d’extremar les mesures de seguretat, portar en tot moment la mascareta

posada, i estar separats més de 2 files de la resta d’infants que no pertanyin al

mateix GCE ―sempre que sigui possible, els infants s’han de distribuir al transport

escolar asseguts amb els companys o companyes del seu mateix GCE.

● Els contactes estrets amb la pauta de vacunació completa o que han passat la

malaltia en els 6 mesos previs poden continuar fent les seves activitats amb

normalitat, si bé han d’extremar les mesures de seguretat.

● S’ha de fer un estudi de contactes a tots els membres dels GCE independentment

de l’estat vacunal, amb la pauta explicada a la pàgina 12 d’aquest document:

- Alumnes i professorat amb la pauta de vacunació completa i/o que han

passat la malaltia en els darrers 6 mesos: TAR a una de les farmàcies

autoritzades el dia 0-1 del coneixement del cas positiu.

- Alumnes i professorat sense vacunació o amb pauta incompleta: PCR als 4-6

dies del contacte. La presa de la mostra d’aquesta PCR es pot fer en llocs

centralitzats (el CAP de referència de l’escola, especialment en entorns

dispersos, o algun altre punt centralitzat) o en el mateix centre educatiu,

segons convingui a l’efecte de l’organització de l’atenció primària. El centre

educatiu ha d’informar, sempre que sigui possible abans que els alumnes

marxin cap casa per iniciar la quarantena, i mitjançant la carta de l’annex 2,

del lloc on es farà la prova i també de la data i l’hora.

● Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no estan

correctament vacunats o no han passat la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix

de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el període
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d’incubació. Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot allargar si

surten més casos positius en fer les proves PCR/TAR al GCE, de manera que

s’allargarà 10 dies des del contacte amb els nous casos positius.

● Els alumnes han de ser a casa durant tots els dies que duri la quarantena i només

poden sortir-ne per anar a fer-se la prova diagnòstica corresponent al contacte estret

o, en cas que els hagin aparegut símptomes, per anar a fer-se el diagnòstic i

descartar, si escau, que es tracti d’un cas positiu.

● Excepte en algun cas puntual, donada la innocuïtat de la prova, i atès que gran part

dels contagis es produeixen en l’àmbit familiar, es recomana als familiars que no

acompanyin els infants durant la presa de mostra, per tal de no augmentar

l’exposició si algun d’ells és positiu.

● Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del

resultat de les PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha fer fins que hagin passat 10

dies des que van estar en contacte a l’aula per última vegada.

● Si un alumne o alumna no s’ha fet la PCR com a membre d’un GCE per manca

d’autorització o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment com la

resta de membres del grup.

● Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2

confirmada per PCR o TAR durant els 6 mesos anteriors (180 dies) estan exemptes

de fer quarantena.

● En tots els casos, l’autoritat sanitària, sobre la base dels resultats de l’estudi de cas

que dirigeix, pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant tests

microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos

Sempre que es produeixi un cas positiu, la Direcció el comunicarà a través dels aplicatius

establerts al Departament d’Educació i al CEB.

1.4 Tornada al centre educatiu
Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, la persona es pot reincorporar un cop hagi

remès la simptomatologia.

En tots els casos cal seguir les recomanacions que recull el document de no assistència al

centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, els infants es poden

reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre. En cas que la PCR o el TAR confirmi

que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona no hagi requerit ingrés hospitalari, que

hagi estat atesa a l'atenció primària, i que se li hagi indicat aïllament domiciliari, l’aïllament
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s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que van començar els símptomes i fins que

hagin transcorregut com a mínim 72 hores des de la desaparició dels símptomes.

No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al centre

educatiu.

Vist tot aquest protocol, sembla clar que la presencialitat a l’escola està garantida sempre

per aquell alumnta que, havent estat vacunat amb la doble pauta no hauran de fer

quarantena. En conseqüència, en cas de positiu en un GEC, es seguirà el protocol i

s’establirà una quarantena parcial per l’alumnat del Grup de Convivència Estable que no

hagi estat vacunat amb la pauta completa.

En aquests casos, s’etablirà un sistema híbrid a l’aula, on l’alumnat confinat haurà de

seguir les classes telemàticament i fer les tasques que el professorat els assigni per

tal de ser avaluades juntament amb els i les companys i companyes de la resta del

grup.

Els materials escolars seran lliurats a través dels Classroom de cada matèria o bé

mitjançant el llibre digital en cas que així ho estableixi el professora/a.

Queda pendent de solucionar amb l’Empresa de Menjador el lliurament del  pícnic del servei

de menjador.
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5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA

COM L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O

TANCAMENT DEL CENTRE.

2.1 CONFINAMENT PARCIAL: CONFINAMENT D’ALUMNES D’UN GRUP

El Fort Pius disposa d’un entorn G-suite (Google Apps for Education) tancat on tot l’alumnat
i professorat tenen un usuari personal actiu.

El paquet G-suite conté les eines google per treballar: Drive i aplicacions per generar
informació, correu electrònic, calendari, meet...

Tot l’alumnat del centre compta amb un dispositiu chromebook configurat des d’una consola
central gestionada per l’Equip TIC del centre.

El centre no pot garantir però la connexió a la xarxa de les famílies. En cas que no hi
hagués la possibilitat de connectar a una xarxa wifi, s’informarà de com establir connexió al
G-suite a través de dispositius de telefonia mòbil (MIFI).

2.1.1 Concrecions per a l’ESO

En cas de confinament d’un grup d’ESO es preveuen les següents actuacions:

- Treball docent híbrid a través dels meet i de seguiment tutorial.

- El treball docent s’organitzarà en funció de l’horari del grup classe.

- Les connexions telemàtiques es faran respectant l’horari de docència del grup

- Està previst que cada grup classe tingui un classroom per cada matèria.

- Les connexions meet i lliurament i retorn d’activitats d'ensenyament-aprenentatge es
faran a través d’aquesta plataforma o la que determini el professor/a

Acció tutorial.

Es preveuen diferents accions de l’àmbit tutorial:

a) Meet de tutoria del grup classe sencer on el tutor donarà les informacions
pertinents i recollirà les incidències exposades per l’alumnat al llarg de la
setmana.
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b) Trobades meet del tutor per atendre demandes individuals i tal de fer un
seguiment més acurat de la tasca docent i emocional en cas que es cregui
oportú.

c) El professorat de l’Equip docent del grup haurà d’atendre peticions personals
i fer el seguiment i avaluació de l’alumnat en confinament.

Nivell
educatiu

Mètode de
treball i recursos

didàctics
previstos

Mitjà i periodicitat del contacte
amb el grup

Mitjà i
periodicitat de
contacte amb

la famíliaTutor Professorat

1r ESO

Classroom per
matèria. Meet.
Cada
departament
didàctic disposa
de llibre digital i/o
activitats
proposades en el
classroom.

1 hora
setmanals de
meet grupal.
Atenció
individualitzad
a en cas de
demanda o
necessitat.

Sistema híbrid
de treball en
horari complert.
Assignació de
tasques
avaluables a
través de
mitjans
telemàtics.

Correu
electrònic
quinzenal.
Possibilitat de
fer un meet si
alguna de les
parts ho creu
oportú.

2n ESO

Classroom per
matèria. Meet.
Cada
departament
didàctic disposa
de llibre digital i/o
activitats
proposades en el
classroom.

1 hora
setmanals de
meet grupal.
Atenció
individualitzad
a en cas de
demanda o
necessitat.

Sistema híbrid
de treball en
horari complert.
Assignació de
tasques
avaluables a
través de
mitjans
telemàtics.

Correu
electrònic
quinzenal.
Possibilitat de
fer un meet si
alguna de les
parts ho creu
oportú.

3r ESO

Classroom per
matèria. Meet.
Cada
departament
didàctic disposa
de llibre digital i/o
activitats
proposades en el
classroom.

1 hora
setmanals de
meet grupal.
Atenció
individualitzad
a en cas de
demanda o
necessitat.

Sistema híbrid
de treball en
horari complert.
Assignació de
tasques
avaluables a
través de
mitjans
telemàtics.

Correu
electrònic
mensual.
Possibilitat de
fer un meet si
alguna de les
parts ho creu
oportú.

4t ESO

Classroom per
matèria. Meet.
Cada
departament
didàctic disposa
de llibre digital i/o
activitats

1 hora
setmanals de
meet grupal.
Atenció
individualitzad
a en cas de
demanda o

Sistema híbrid
de treball en
horari complert.
Assignació de
tasques
avaluables a
través de

Correu
electrònic
mensual.
Possibilitat de
fer un meet si
alguna de les
parts ho creu
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proposades en el
classroom.

necessitat. mitjans
telemàtics.

oportú.

2.1.2 Concrecions per al batxillerat

Per l’alumnat que hagi de fer quarantena per contacte estret però no afecti al seu grup, es
podrà seguir les classes a través d’un meet on-line amb l’aula. La docència es realitzarà
de forma híbrida presencial-telemàtica.

Criteris d’organització dels grups. Matèries comunes o comuna d’opció

Els grups estables de batxillerat s’organitzen en funció de les matèries comunes d’opció,
que conformen grups estables. Les divisions del grup en les matèries de modalitat no
afecten l’estabilitat del grup ja que els desdoblaments són sempre dintre del grup estable. A
continuació s’indiquen els itineraris acadèmics per cada grup:

CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS
I CIÈNCIES SOCIALS

1r BAT A 2n BAT A 1n BAT B 2n BAT B

Itineraris:Científic,
Ciències de la salut i
Tecnològic

Itineraris:Científic,
Ciències de la salut i
Tecnològic

Itineraris: Ciències
Socials, Economia i
humanístic.

Itineraris: Ciències
Socials, Economia i
humanístic.

Matèries de modalitat

Els subgrups de matèries de modalitat es consideren subgrups estables, atès que no
s’incorpora cap alumne que no pertany al grup estable original.

Matèries específiques

El subgrup de la matèria específica de Psicologia-Sociologia de 1r de batxillerat es
considera subgrup estable, atès que no s’incorpora cap alumne que no pertany al grup
estable original.
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2.2 CONFINAMENT D’UN GRUP O NIVELL EDUCATIUS

2.2.1. Concrecions per l’ESO

En cas de confinament d’un grup sencer, nivell d’ESO o de tot el centre, es preveuen
les següents actuacions per la secundària obligatòria:

- Confinament del tutor del grup i de tots els docents del nivell.

- Treball docent telemàtic i de seguiment tutorial.

- El treball docent es reorganitza en un nou marc horari (de manera que
interfereixi el mínim la intervenció del professorat en la postobligatòria).

- Les classes estaran centralitzades a través d'un calendari (Google calendar) del grup
classe elaborat per l’Equip de direcció i comunicat a l’equip docent i alumnat.

- Està previst que cada grup classe tingui un classroom per cada matèria.

- Les connexions meet i lliurament i retorn d’activitats d'ensenyament-aprenentatge es
faran a través d’aquesta plataforma sense que això vagi en detriment d’activitats
proposades en llibres de text digitals o altres EVA.

- Diferenciem tres nivells d’intervenció:

1) Matèries instrumentals:

Es preveuen dues connexions meet setmanals per les matèries instrumentals. La
primera serà per plantejar les tasques a realitzar durant la setmana. La segona
trobada serà per fer un seguiment individual o en petit grup de les tasques i/o donar
més indicacions referents a les tasques proposades. Les dues trobades són
obligatòries per l’alumnat.

2) La resta de matèries faran una hora de connexió setmanal on es concretaran les
activitats d’ensenyament-aprenentatge proposades per la setmana. Hi haurà una
segona sessió voluntària per l’alumnat i d’obligada presència pel professorat on
resoldre dubtes i fer un seguiment de la feina.

3) Acció tutorial.

Es preveuen diferents accions de l’àmbit tutorial:

d) Meet de tutoria del grup classe sencer on el tutor donarà les informacions
pertinents i recollirà les incidències exposades per l’alumnat al llarg de la
setmana. Aquesta trobada tindrà una durada variable en funció del contingut i
es farà en la hora assignada a l’horari de la tutoria física.
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e) Trobades meet del tutor amb grups reduïts de la tutoria per tal de fer un
seguiment més acurat de la tasca docent i emocional.

f) El tutor atendrà demandes individuals fetes a través del correu electrònic
dintre del marc lectiu.

g) El professorat del grup haurà d’atendre peticions personals en les hores
assignades al seguiment de l’alumnat i fer el seguiment i avaluació de
l’alumnat en confinament.

h) El tutor lliurarà un cop al mes un document de seguiment del treball curricular
de les diferents matèries elaborat per l’Equip docent amb observacions de
caràcter personal i estat anímic. El lliurament serà a través del correu
electrònic amb la possibilitat de concretar una reunió a través del meet si
alguna de les parts ho creu oportú.

i) Exemple de possible marc horari de l’alumnat d’un nivell (1r ESO) en
confinament:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRE
S

9 a
10h

CAT CAST MAT ANG BIO-GEO

10 a
11h

SOC MÚS/EVP EF MÚS/EVP TEC

11:30 a
12:30h

ANG BIO-GEO CAT CAST MAT

12:30 a
13:30h

TUT INDV TEC TUT GRUP SOC TUT PETIT
GRUP

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

Mitjà i
periodicitat
de contacte

amb la
família

Tutor Professorat

1r ESO

Classroom
per matèria.
Meet. Cada
departament

2 hores
setmanals
de meet.
Una grupal i

En funció de
la matèria: 2
hores/setma
na

El tutor farà
una petita
trobada a
través del

Correu
electrònic
quinzenal.
Possibilitat
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didàctic
disposa de
llibre digital
i/o activitats
proposades
en el
classroom.

una en petit
grup (6
alumnes)

instrumental
s i 1-2
hores/setma
nals la resta

meet
quinzenalme
nt

de fer un
meet si
alguna de
les parts ho
creu oportú.

2n ESO

Classroom
per matèria.
Meet. Cada
departament
didàctic
disposa de
llibre digital
i/o activitats
proposades
en el
classroom.

2 hores
setmanals
de meet.
Una grupal i
una en petit
grup (6
alumnes)

En funció de
la matèria: 2
hores/setma
na
instrumental
s i 1-2
hores/setma
nals la resta

El tutor farà
una petita
trobada a
través del
meet
quinzenalme
nt

Correu
electrònic
quinzenal.
Possibilitat
de fer un
meet si
alguna de
les parts ho
creu oportú.

3r ESO

Classroom
per matèria.
Meet. Cada
departament
didàctic
disposa de
llibre digital
i/o activitats
proposades
en el
classroom.

2 hores
setmanals
de meet.
Una grupal i
una en petit
grup (6
alumnes)

En funció de
la matèria: 2
hores/setma
na
instrumental
s i 1-2
hores/setma
nals la resta

El tutor farà
una petita
trobada a
través del
meet
quinzenalme
nt

Correu
electrònic
mensual.
Possibilitat
de fer un
meet si
alguna de
les parts ho
creu oportú.

4t ESO

Classroom
per matèria.
Meet. Cada
departament
didàctic
disposa de
llibre digital
i/o activitats
proposades
en el
classroom.

2 hores
setmanals
de meet.
Una grupal i
una en petit
grup (6
alumnes)

En funció de
la matèria: 2
hores/setma
na
instrumental
s i 1-2
hores/setma
nals la resta

El tutor farà
una petita
trobada a
través del
meet
quinzenalme
nt

Correu
electrònic
mensual.
Possibilitat
de fer un
meet si
alguna de
les parts ho
creu oportú.
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2.2.2 Concrecions pel Batxillerat

En cas de confinament, passarem a fer les classes de batxillerat de manera telemàtica
seguint el següent esquema:

Matèria

Temporalitza
ció de les
unitats o

reptes

Sessions
de control
setmanal

amb el grup

Horari
d’atenció

personalitza
da

Estructura
de

l’avaluació

Observacio
ns

Comunes 2/3 setmanes
1 sessió de
control
presencial

1 sessió de
control
individualitza
da

Seguiment
realització
de les
tasques i
avaluació.

Matèries
comunes
d’opció

3 setmanes 2 sessions
presencials

1 sessió de
control
individual

Avaluació
qualitativa i
seguiment
de les
tasques.

Modalitat 3 setmanes 2 sessions
presencials

1 sessió de
control
individual

Avaluació
qualitativa i
seguiment
de les
tasques.

Matèries
Específiques 3 setmanes 2 sessions

presencials

1 sessió de
control
individual

Avaluació
qualitativa i
seguiment
de les
tasques.

Així mateix es preveu un seguiment tutorial a través de meets en petit grup de manera que
cada alumne es vegi amb el seu tutor/a cada dues setmanes.
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3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DE PROFESSIONALS I
D’ESPAIS.

Criteris de configuració dels grups:
Enguany, la dotació de reforç Covid del Departament d’Educació ha estat menor que el del
curs passat. Hem passat de 4 dotacions de professorat de reforç del curs 20-21 a 1,5 pel
curs 21-22.

Aquest fet, sumat a la disminució de la plantilla del Fort Pius pel curs 21-22 deguda a la
reducció d’un grup d’ESO, ha fet impossible la configuració de grups del curs passat en que
es va desdoblar tots els cursos d’ESO per tal de disminuir la ràtio d’alumnat a l’aula.

La proposta de configuració de grups té l'objectiu de compatibilitzar l’atenció a la diversitat a
l’aula amb la disminució de ràtio per grup, respectant, sempre que sigui possible els grups
estables, tal i com mana la normativa.

La distribució de l’alumnat pel curs 21-22 serà la següent:

Nivell Línies
assignades

Total aprox.
matriculats

Grups
desdoblats

Alumnes per
grup

1 ESO 2 34 2 17

2 ESO 2 56 2 28

3 ESO 3 79 4 19-20

4 ESO 3 84 4 21

1 BAT 2 54 2 27

2 BAT 2 43 2 21-22
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S’adjunten plànols dels espais disponibles:
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La distribució de la plantilla docent (38 dotacions + 1,5 reforç Covid) compta amb la següent
distribució per especialitats docents per tal de poder atendre les necessitats educatives de
les etapes i grups del centre:

Professorat
2020-2021

(Covid)

Professorat
2021-2022

(reducció de
2,5)

Professorat
2021-2022

(Reforç
COVID)

Professorat
2020-2021

FINAL

Català 3 (+1) 3 1 4

Castellà 3 3 3

Tecnologia 3 (+0,5) 3 3

Socials 3,5 (+0,5) 3 3

Educació Física 2,5 2 2

Matemàtiques 5 5 5

Biologia 3 2,5 2,5

Anglès 4 (+1) 3,5 3,5

Física-Química 3 (+0,5) 3 3

Visual i plàstica 1,5 1,5 1,5

SIEI 1,5 1,5 1,5

Economia 1 1 1

Cultura Clàssica 1 1 1

Filosofia 1 1 1

Música 1 1 1

Francès 1 1 1

Religió 1 0,5 0,5

Aula d’acollida 1 0,5 0,5

Orientació
Educativa

1 (+0,5) 1 0,5 1,5

Total 40,5 38 39,5

El total de membres al claustre és de 43 persones.
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Grups estables:

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022,
amb la seva ubicació, professorat estable, personal d’atenció educativa que intervé de
manera puntual i equip docent associat.

Curs i
grup

Nombre
d’alumnes

Professorat
estable: tutor (que

dona almenys
matèria i CVE) o

professor de
matèria i d’optativa

Altres
docents

(amb
mesures

de
segureta

t)
Sense

compact
ar

ViP/Músi
ca

Personal d’atenció
educativa que

intervé
puntualment en

aquest grup (amb
mesures de

seguretat): SIEI,
monitors…

Espai
estable

1r ESO A 1 9 3 Aula 25

1r ESO B 1 9 3 Aula 26

2n ESO A 1 8 3 Aula 34

2n ESO B 1 8 3 Aula 33

3r ESO A 1 9 1 Aula 24

3r ESO B 1 9 1 Aula 23

3r ESOC 1 9 1 Aula 22

3r ESO D 1 9 1 Aula 21

4t ESO A 1 9 2 Aula 35

4t ESO B 1 9 1 Aula 38

4t ESO C 1 9 1 Aula 37

4t ESO D 1 9 1 Aula 36

1n BAT A 0 10 - Aula 12

1n BAT B 0 10 - Aula 11

2n BAT A 0 9 - Aula 28

2n BAT B 0 9 - Aula 29
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Mobilitat i barreja del grup estable:

La reducció de plantilla no fa possible la disminució de ràtio per tot l’alumnat d’ESO.
Enguany, l’Equip de direcció fa una proposta d’atenció a la diversitat que contempla dos
escenaris diferenciats:

● Alumnat de 3r i 4t d’ESO: Desdoblament de grups: de 3 línies, desdoblem en 4.
Aquesta distribució no afecta els grups estables.

● Alumnat de 1r i 2n ESO: Es proposen grups flexibles en les matèries instrumentals
(Català, castellà i matemàtiques). Aquesta distribució d’alumnat sí afecta els grups
estables.

La resta d’activitats docents en que sí es veuen afectats els grups estables són la religió,
l’aula d’Acollida i l’optativa de francès, que barreja alumnat de diferents grups estables.

Activitat o
matèria

Grups estables
dels quals

provenen els
alumnes

Docent Horari (hores
setmanals o

sessions)

Observacions

Matèries
instrumentals
de 1r i 2n ESO

1 ESO AB
2 ESO AB

Marta Sangenís
Pilar Ruiz
Macarena
Valbuena

9 Els grups
flexibles de 1r i
2n ESO tindran
un espai
estable.

Religió 1 ESO AB
2 ESO AB
3 ESO ABCD
4 ESO ABCD

Ferran Piñeiro 1

Francès 1 ESO AB
2 ESO AB
3 ESO ABCD
4 ESO ABCD

Anna Bruguer 2 1 sessió
setmanal de 2
hores

Aula acollida 1 ESO AB
2 ESO AB
3 ESO ABCD
4 ESO ABCD

Albert Vallès 14 Sessions de 2 i
3 hores

L’alumnat que participa d’aquests grups flexibles hauran de:

- Fer el trànsit des de la seva aula cap a l’espai assignat en grup, guardant distància
de seguretat i seguint l'itinerari marcat.

- Un cop hagin finalitzat la classe, hauran de deixar les seves taules netes abans
d’abandonar l’aula.

- Retornar a l’aula seguint les mateixes indicacions del trànsit.
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Per evitar al màxim la mobilitat de l’alumnat s’han adoptat les següents mesures:

- Reforç de matèria dins de l’aula:

Com a alternativa al desdoblament d’una hora lectiva d’anglès i evitar així la mobilitat
de l’alumnat, a 1r i 2n d’ESO, es proposa un professor especialista d’anglès de
suport a l’aula a més del docent d’anglès. (Utilitzant distància i mascareta per fer
l’atenció educativa dins l’aula).

A 4t d’ESO, la matèria d’anglès es desdobla i mig grup estable ocupa l’espai de la
biblioteca, mentre que l’altre mig grup roman a l’aula. Les indicacions del trànsit i la
neteja de l’aula seran les mateixes que pels grups flexibles.

- Desdoblaments: (de 1r a 3r de l’ESO)

Els desdoblaments plantejats s’organitzen fent subgrups dins del mateix grup
estable. Aquests desdoblaments es realitzen de forma combinada per dues matèries
alhora per evitar l’entrada d’un nou professor a l’aula de la mateixa matèria. Els
desdoblaments plantejats són:

Curs Matèries

1r ESO Tecnologia Biologia

2n ESO Tecnologia Física i química

3r ESO Tecnologia Física i química

Biologia Anglès

Aquí també són vàlides les indicacions pel trànsit i neteja d'espais determinades pels
grups flexibles.

- Optatives:

1r d’ESO: La franja d’optatives serà comuna per a tot l’alumnat. Tot l’alumnat del
mateix grup, excepte l’alumnat de Francès, realitzarà la mateixa optativa que es
realitzarà a l’espai estable del grup.

Hi ha previstes dues activitats docents d’1 hora setmanal cadascuna: Un Pla de
Lectura i l’Acollida digital de l’alumnat.

2n d’ESO:

La franja d’optatives serà comuna per a tot l’alumnat. Tot l’alumnat del mateix grup,
excepte l’alumnat de Francès, realitzarà la mateixa optativa. La franja de 2 hores
hores de matèria optativa es preveu compactada per reduir la mobilitat de l’alumnat
en cas que hagin de canviar d’espais.
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El contingut de les matèries optatives anirà a càrrec dels departaments didàctics
implicats (Tecnologia, EVP i música) i tindran una durada trimestral i serna rotatives
per tal que siguin cursades per tot l’alumnat.

L’alumnat de Francès sortirà del grup estable per evitar la segregació de l’alumnat
dins d’un mateix nivell.

3r de la ESO:

La distribució serà igual que per 2n amb la diferència que hi haurà 4 propostes (EVP,
Música i dues tecnologies) i tindran una durada d’un quart de curs per tal de fer-les
rotatives i que siguin cursades per tot l’alumnat.

4t d’ESO

De la mateixa manera que el curs passat, i valorades de manera positiva, les franges
optatives de 4rt de la ESO s’organitzen per itineraris. Es proposen 4 itineraris
diferents basats en la orientació per la post obligatòria. Cadascun dels itineraris
formarà un grup classe.

ITINERARI 1 ITINERARI 2 ITINERARI 3 ITINERARI 4

3h Física-Química Tecnologia Economia Llatí

3h Biologia Física-Química Tecnologia Economia

2h Filosofia Informàtica EPV Cultura clàssica

2h* Informàtica EVP Música Filosofia

* L’alumnat de Francès sortirà del grup estable en l’última franja d’optatives.

- Suport:

Donat que l’alumnat SIEI i l’alumnat NEE i NESE es distribueixen de forma
homogènia a tots els nivells, es preveu que entrin docents de suport en tots els
grups de nivell.

CVE / Religió:

Per evitar la segregació de l’alumnat i mantenir els grups heterogenis, els alumnes
de religió surten dels grups estables a la franja de CVE.

Per reduir el professorat que forma part de l’equip docent de cada curs, sempre que
és possible, els tutors de l’ESO imparteixen les hores de CVE dels seus respectius
grups. En cas que no sigui possible per qüestions horàries, ho farà un altre
professor/a del mateix Equip docent.
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Matèries de sessions de 2 hores:

La matèries d’EVP es farà a l’aula del grup estable per tal de reduir la mobilitat dels
grups. La Música es farà a l’aula de música per criteris pedagògics.

La classe d’Educació Física serà de 2 hores per tal de reduir mobilitat i necessitat de
neteja.

- Treballs d’Àmbit

La planificació dels treballs d’Àmbit de 1r, 2n i 3r d’ESO no afecta els grups estables
ja que es poden portar a terme dintre del grup classe. En cas que les condicions de
la pandèmia ho facin possible, la composició dels grups de treball podrien estar
configurats  per alumnat de diferents grups estables.

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

Tots els grups d’alumnes són heterogenis i hi tenen adscrits tant l’alumnat de l’Aula
d’Acollida com l’alumnat de l’Aula SIEI distribuïts de forma equitativa a cada nivell.

Alumnat SIEI:
Tenim un total de 7 alumnes: 5 dels quals ja formaven part de la SIEI el curs 2020-2021, i
comptem amb la incorporació de 2 alumnes a 1r d’ESO.
La distribució de l’alumnat en els grups classe es fa en funció de les seves característiques
personals i la valoració de l’encaix en els grups als quals pertanyen. La distribució es fa de
manera acordada entre les tutores SIEI i la coordinació pedagògica.
La distribució queda de la següent manera:

1r ESO 2 alumnes

2n ESO 2 alumne

3r ESO 2 alumne

4t ESO 1 alumnes

Considerant que l’aula de suport és un recurs del centre i per tal d’aplicar mesures de
detecció i atenció a les necessitats de l’alumnat, assessorar els equips docents i els tutors
en la seva tasca, es preveu que entrin docents de suport en tots els grups de nivell i puguin
treballar en un espai diferenciat a l’aula en petit grup de suport. El professorat de suport
haurà de respectar, com tota les resta del professorat, la distància de seguretat amb
l’alumnat.
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4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I DE SORTIDES.

3.1 Organització de les entrades i sortides.

L’experiència positiva del curs passat ens anima a repetir l’estructura d’entrades i sortides
planificades.

Durant aquest curs 2021-2022 de forma extraordinària per la situació de COVID-19,
continuarem habilitant 3 entrades al centre, separant els diferents itineraris mitjançant
senyalització i/o elements separadors com cintes o bancs.

Pel què fa als horaris però, ens plantegem reduir l’espai temporal entre dues entrades
consecutives: La primera serà 5 minuts abans de l’horari marc del centre i la segona,
seguint l’horari marc.

Els accessos seran els següents:

- ACCÉS PRINCIPAL 1 : Entrada principal a l’escala dreta del vestíbul.
- ACCÉS PRINCIPAL 2: Entrada principal a l’escala esquerra del vestíbul.
- ACCÉS PATI: Entrada porta del pati a l’escala d’emergència.

Curs - Nivell- Grup Tipus d’accés Hora d’entrada i sortida
(dijous)

1r ESO A, B
(amb mascareta)

ACCÉS PRINCIPAL 1 08.15 - 13.45  (14.45)
15.15 - 17.15

2n ESO A, B
(amb mascareta)

ACCÉS PRINCIPAL 2 08.15 - 13.45  (14.45)
15.15 - 17.15

3r ESO A, B, C, D
(amb mascareta)

ACCÉS PRINCIPAL 1 08.10 - 13.40  (14.30)
15.10 - 17.10

4t ESO A, B, C, D
(amb mascareta)

ACCÉS PRINCIPAL 2 08.10 - 13.40  (14.30)
15.10 - 17.10

1r BAT A, B ACCÉS PATI 08.15 - 14.35

2n BAT A, B ACCÉS PATI 08.10 - 14.30

A mig curs es preveu invertir l’hora d’entrada entre els 1r i 2n d’ESO amb 3r i 4t i també dels
Batxillerats.

● L’alumnat entrarà al centre fent una fila i guardant la distància de seguretat, sense
crear aglomeracions.
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● Les instruccions no preveuen la presa de temperatura però es podrà fer en cas que
sigui necessari a totes les persones que accedeixin al centre.

● L’alumnat haurà de portar mascareta ben posada i netejar-se les mans amb gel
hidroalcohòlic a l’entrada del centre..

3.2 Organització de l’espai d’esbarjo

Durant l’espai d’esbarjo no es preveu la segmentació dels espais. Hi haurà lliure circulació
de l’alumnat que haurà de portar sempre la mascareta ben posada.

Es preveu la reobertura de la cantina, que serà regulada de manera natural i controlada pel
professorat de guàrdia amb els esglaonaments de sortida al pati. L’alumnat no podrà menjar
dintre la cantina i es reservarà aquest espai a l’activitat de joc d’Escacs

L’alumnat del primer torn d’entrada farà una cua ordenada i recollirà l’esmorzar, que menjarà
al pati. Un cop hagi enllestit el primer torn, entrarà el segon per recollir l’esmorzar.
S’habilitarà una porta d’entrada i una altra de sortida.

3.3 Organització del servei de menjador.

A l’espai de menjador es preveu mantenir els grups estables i es garanteix que hi hagi una
distància de seguretat entre els comensals.

El menjador disposa d’una superficie de 100 m2 aproximadament.

El menjador el gestiona l’empresa externa ARAMARK, que realizarà el seu pla de prevenció
pel COVID-19.

Enguany ampliem el servei de menjador a 4 dies setmanals; de dilluns a dijous.

Realitzem una previsió del nombre d’alumnat usuari del menjador:

● Dilluns, dimarts, dimecres:

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

15  alumnes 25 alumnes 25 alumnes 15 alumnes

TORN 1: 13.40 - 14.30 TORN 2: 14.30 - 15.20

● Dijous (En funció de la demanda, el torn 2 podria ser anul·lat).

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

15  alumnes 25 alumnes 25 alumnes 15 alumnes

TORN 1: 14.30 - 15.20 TORN 2: 15.20 - 16.10
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Entre els dos torns, s’assegura la neteja de l’espai.

Equip de Direcció Institut Fort Pius

8 de setembre de 2021

Documentació de referència:

● Pla d’Obertura INS Fort Pius 2020-21
● Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la

pandèmia
● Protocol de gestió de casos covid-19 en els centres educatius per al curs 2021-2022
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https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.pdf

