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1. Introducció 

L’Institut de Gurb, amb l’objectiu d’adaptar-se a la situació actual provocada pel Covid-19 i seguint les 

instruccions dels Departaments de Salut i Educació, ha dissenyat aquest Pla d’organització per a 

l’obertura del centre el proper mes de setembre, que busca un equilibri entre oferir un servei de 

qualitat i garantir la protecció a tots els membres de la comunitat educativa. 

Aquest Pla garanteix el 100% de presencialitat, sempre que les condicions sanitàries ho permetin, i 

una organització que facilita la traçabilitat de tots els contactes amb possibles casos de contagi del 

virus. Això s’aconsegueix a partir de la creació de grups estables, sense deixar de banda el principi de 

l’heterogeneïtat. Aquesta nova organització, que intenta conservar al màxim el Projecte Educatiu, a 

l’Institut de Gurb li ha suposat algunes pèrdues, com és el cas del projecte AICLE i el de servei 

comunitari intern, però també noves oportunitats, com la creació d’equips docents estables per nivell 

que, a la vegada, són també els equips de tutors.  

Esperem que aquest Pla, juntament amb una bona acollida de l’alumnat i professorat durant el mes 

de setembre, ens permeti poder encarar el curs 2020-21 amb totes les garanties de qualitat que, com 

sempre, ens hem proposat.  

 

2. Diagnosi 

L’Institut de Gurb és un centre digitalment avançat, amb un projecte d’acció tutorial que permet fer 

un seguiment acurat de tot l’alumnat, i amb famílies amb una situació socioeconòmica benestant. 

Aquests factors, juntament amb bona organització, han permès mantenir el centre obert durant tot el 

període de confinament.  

Per una banda, els departaments didàctics s’han organitzat per programar activitats adequades a la 

situació de confinament. Aquests activitats, que es lliuraven quinzenalment, han permès a l’alumnat 

poder continuar la seva formació acadèmica. La bona planificació de les activitats i el temps que se’ls 

ha donat per fer-les, juntament amb un bon retorn de les tasques per part del professorat, els ha 

facilitat el seu aprenentatge. 
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L’acció tutorial s’ha organitzat de manera que cada alumne/a ha disposat d’una persona de referència, 

el seu tutor/a individual, que li fet el seguiment a través d’una reunió virtual, com a mínim, cada 

setmana. Això ha permès fer un bon acompanyament de tot l’alumnat i vetllar pel seu benestar 

emocional.  

Per altra banda, les polítiques de qualitat adoptades recentment pel centre han facilitat el recull de 

dades i la presa de decisions per millorar la situació de cada moment. D’entre totes les dades 

recollides, destaquem les següents: 

- Es va poder mantenir el contacte amb el 100% de les famílies. 

- 5 famílies van necessitar el suport de serveis socials. 

- 6 alumnes van tenir problemes de connectivitat. 

- 17 alumnes van utilitzar el servei del Professional d’Atenció Educativa telemàticament. 

- Un 75% de l’alumnat ha seguit el 3r trimestre amb normalitat, un 10% ha presentat dificultats 

i un 15% no l’ha pogut seguir. 

- El 77,2% de les famílies i el 83,55% de l’alumnat està satisfet amb l’acompanyament del centre 

en temps de confinament 

Com a conclusió, creiem que les reunions setmanals de departaments, equips de tutors, alumnes i 

famílies són bàsiques. La Comissió Pedagògica i la CAD també han tingut un paper molt important en 

la gestió i planificació del confinament, per la qual cosa creiem essencial mantenir les seves funcions, 

i mantenir les famílies informades en tot moment també ha estat un gran encert. També hem pogut 

evidenciar que les infraestructures digitals del centre són sòlides, tant pel que fa als repositoris de 

materials (Moodle) com als programes de gestió i canals de comunicació.  

Tot i els bons resultats obtinguts, durant el confinament s’ha pogut evidenciar al centre una dificultat 

per programar activitats coordinades entre diferents departaments. Creiem que això ha estat així 

perquè la programació d’activitats s’ha fet sempre des dels departaments. És per aquest motiu que, 

com a proposta de millora, el proper curs organitzarem equips docents estables per cada nivell, 

oferint-los espais de reunió i coordinació per tal d’afavorir un treball més transversal entre les 

matèries.  
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3. Organització dels grups estables 

Els grups estables per al curs 2020-21 s’han format seguint els criteris següents: 

1. Reducció de ràtio. Creiem que reduir el nombre d’alumnes per grup ajuda no només a la 

individualització dels aprenentatges sinó que millora les condicions de salut dins l’aula. 

2. Heterogeneïtat. Tots els grups són heterogenis tal com demanen les instruccions del 

departament d’educació.  

3. Inclusió. Els alumnes NESE s’inclouen i s’atenen dins dels grups estables. 

4. Equips docents estables. Per millorar la coordinació entre docents-tutors s’han creat 4 equips 

de 8 docents que gestionaran l’acció pedagògica i l’acció tutorial de tots els alumnes d’un 

nivell. 

Seguint aquests criteris, s’han format els grups estables següents: 

Curs i grup Nombre 
d’alumnes 

Professorat 
estable 

Altres 
docents que 
intervenen 

Personal 
d’atenció 
educativa 

que intervé 

Personal 
d’atenció 

educativa que 
intervé 

puntualment 

Espai 
estable 

d’aquest 
grup 

1r d’ESO A 22 5 2 o 3 (depèn 
de l’optativa) 

0 1 A10 

1r d’ESO B 22 6 2 o 3 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A11 

1r d’ESO C 21 6 2 o 3 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A14 

1r d’ESO D 21 6 2 o 3 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A15 

2n d’ESO A 22 6 2 o 3 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A8 

2n d’ESO B 24 6 2 o 3 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A9 

2n d’ESO C 23 6 2 o 3 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A12 

2n d’ESO D 20 6 2 o 3 (depèn 0 1 A13 
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de l’optativa) 

3r d’ESO A 21 6 2 o 3 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A6 

3r d’ESO B 21 6 2 o 3 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A7 

3r d’ESO C 21 6 2 o 3 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A5 

3r d’ESO D 21 6 2 o 3 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A3 

4t d’ESO A 27 6 1 o 2 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A1 

4t d’ESO B 27 6 1 o 2 (depèn 
de l’optativa) 

0 1 A2 

4t d’ESO C 26 6 1 o 2 (depèn 
de l’optativa) 

0 0 A4 

 

Per garantir la inclusió realitzarem els suports dintre de l’aula (2 professionals estables: 2 docents o 

docent + PAE). En aquests casos s’utilitzarà la mascareta sempre que no es pugui mantenir la distància 

de seguretat. 

Per mantenir la franja d’optatives de llengües estrangeres s’estableix una franja de dues hores a 1r, 2n 

i 3r, i de tres hores a 4t. S’organitzaran subgrups a partir dels grups estables per mantenir la distància 

de seguretat. Quan no sigui possible, s’utilitzarà la mascareta. 

Activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 

Activitat o 
matèria 

Grups estables 
dels quals 

provenen els 
alumnes 

Docent Nombre d’hores o 
sessions 

setmanals 

Observacions 

Francès 1 1r A, B, C, D 1 2 hores/setmana  

Alemany 1 1r A, B, C, D 1 (David Blázquez) 2 hores/setmana  

Gulliver 1 1r A, B, C, D 1 (Aleix Crosa) 2 hores/setmana  
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Disseny 
tecnològic 1 

1r A, B, C, D 2  (Núria Vidal i 
Francesc Giménez) 

2 hores/setmana  

PIM 1 1r A, B, C, D 1 (Sílvia Cabarrocas) 2 hores/setmana  

Francès 2 2n A, B, C, D 1 2 hores/setmana  

Alemany 2 2n A, B, C, D 1 (David Blázquez) 2 hores/setmana  

Gulliver 2 2n A, B, C, D 1 (Núria Bover) 2 hores/setmana  

Disseny 
tecnològic 2 

2n A, B, C, D 1 (Elisabet López) 2 hores/setmana  

PIM 2 2n A, B, C, D 1 (Sílvia Cabarrocas) 2 hores/setmana  

Francès 3 3r A, B, C, D 1 2 hores/setmana  

Alemany 3 3r A, B, C, D 1 (David Blázquez) 2 hores/setmana  

Gulliver 3 3r A, B, C, D 1 (Montse Ferrer) 2 hores/setmana  

Disseny 
tecnològic 3 

3r A, B, C, D 1 (Josep Rubió) 2 hores/setmana  

PIM-MEV 3r A, B, C, D 2 (Cristina Roca i Pep 
Batalla) 

2 hores/setmana  

Alemany 4 4t A, B, C 1 (David Blázquez) 3 hores/setmana  

Filosofia (3) 4t A, B, C 1 (Sandra Lacruz) 3 hores/setmana  

Física i Química 4t A, B, C 1 (Anna Solernou) 3 hores/setmana  

Paradís Perdut 4t A, B, C 1 (Marta Capdevila) 3 hores/setmana  

PAEP 4t A, B, C 2 (Cristina Roca i 
francès) 

3 hores/setmana  

Emprenedoria 4t A, B 1 (Ester Torres) 4 hores/setmana  

Filosofia (2) 4t A, B 1 (Sandra Lacruz) 3 hores/setmana  

 

La reducció de mobilitat de professorat i alumnat que s’aconsegueix amb aquesta creació de grups 

estables condiciona inevitablement el projecte educatiu. Tot i que s’ha intentat que l’impacte sigui 

mínim, i de fet s’aconsegueix que el projecte educatiu es pugui tirar endavant quasi en la seva totalitat, 
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hi ha dos projectes del centre que queden afectats per la nova organització, que són el projecte de 

servei comunitari intern i el projecte AICLE. Tots dos projectes impliquen molta mobilitat tant 

d’alumnat com de professorat, per la qual cosa s’han hagut d’adaptar als grups estables.  

El projecte AICLE dóna a l’alumnat que ho sol·licita l’oportunitat d’augmentar el nombre d’hores de 

contacte amb la llengua anglesa realitzant dues matèries totalment en anglès. Això implica un 

agrupament diferent d’alumnes per a les matèries AICLE i la matèria d’anglès, cosa que les instruccions 

actuals no permeten. És per això que, en el proper curs, l’augment d’hores de contacte amb la llengua 

anglesa s’aconseguirà a través de la realització de projectes en llengua anglesa des de les diferents 

matèries, dins dels grups estables, i garantint dues matèries per nivell en les que l’alumnat realitzi 

activitats en llengua anglesa de manera més regular.  

El projecte de servei comunitari intern, per la seva banda, també es farà des dels grups estables. 

S’assignarà una o diverses tasques a cada grup estable, de manera que es mantindrà la participació de 

l’alumnat al centre, però evitant que l’alumnat es barregi per grups o nivells.  

Aquestes mesures especials són per al proper curs 2020-21. La voluntat del centre és recuperar 

l’organització original d’aquests dos projectes de cara al curs 2021-22.  

 

4. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció a l’alumnat NESE 

El centre mantindrà les estructures organitzatives i les mesures de suport que han permès establir un 

bon nivell d’inclusió educativa i d’atenció a l’alumnat NESE. 

A nivell organitzatiu destaquem: 

1. La coordinació de tutors formada pels quatre caps de tutors (un per nivell), la cap de 

departament d’orientació i la coordinadora pedagògica. Aquesta coordinació es reuneix un 

cop per setmana (1 hora). La seva funció és organitzar les tasques d’acció tutorial de grup i el 

seguiment de les tutories individuals. Cada cap de tutor es podrà reunir un cop per setmana 

amb els vuit tutors del seu nivell. 

2. La coordinació d’atenció a la diversitat formada pels quatre caps de tutors (un per nivell), 

les dues orientadores, la professional de l’EAP( quinzenalment) i la coordinadora pedagògica. 
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Aquesta coordinació es reuneix un cop per setmana (1 hora). La seva funció és gestionar tots 

els procediments relacionats amb l’atenció a la diversitat. 

3. Els equips docents estables formats pels vuit tutors de cada nivell. Aquests equips es podran 

reunir setmanalment. La seva funció serà regular l’acció pedagògica i tutorial de tots els 

alumnes del centre amb el suport de les coordinacions de tutors i CAD. 

A nivell de mesures de suport destaquem: 

1. Mesures i suports universals: 

a. El tutor-docent farà el seguiment d’un màxim d’onze famílies. 

b. Reducció de ràtio als nivells de 1r, 2n i 3r (22 alumnes per grup). 

c. Organització d’aula a partir de grups cooperatius. 

d. Organització horària a partir de franges de 2 hores. 

e. Model competencial d’aprenentatge. 

f. Model competencial orientador. 

g. Treball cooperatiu. 

2. Mesures i suports adicionals: 

a. Itinierari optatiu PIM (1r, 2n i 3r) i PAEP (4t) 

b. Adaptació criteris d’avaluació, segons necessitats educatives. 

c. Docència compartida, prioritzant aquells grups amb alumnes amb més necessitats 

educatives. 

d. Suport per part de l’orientador educatiu dins l’aula. 

e. Mesures d’acció tutorial específiques amb el suport de l’orientador educatiu. 

f. Actuacions d’acompanyament i suport amb la família d’una manera més continuada. 

g. Coordiancions entre professionals externs quan s’escaigui. 

h. Enriquiment curricular. 

i. Pla d’Acollida específic, segons les necessitats de cada alumne. 

3. Mesures i suports intensives: 

a. Auxiliar d’educació. 

b. Hospital de dia. 

c. UEC. 
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d. Modificació d’elements curriculars, segons les necessitats educatives de l'alumne, 

d’acord amb la seva avaluació psicopedagògica. 

e. Suport personal d’atenció educativa de l’orientador educatiu. 

f. Selecció de criteris avaluatius inferiors o atenent al seu PI. 

g. Mesures d’acció tutoria específiques com la tutoria intensiva. 

h. Suport per part de l’orientador educatiu dins l’aula. 

i. Actuacions d’acompanyament i suport amb la família. 

j. Coordinacions amb professionals de l’EAP i  externs quan s’escaigui. 

k. Pla d’Acollida específic, segons les necessitats de cada alumne. 

l. Orientació a itineraris específics. 

 

Per tal de deixar constància de les mesures i suports que rep l’alumne, d’acord amb les seves 

necessitats educatives, s’elaborarà un Pla de Suport Individualitzat, per aquells alumnes que així 

s’hagi acordat a la CAD. 

 

5. Organització de les entrades i sortides 

El nostre centre està ubicat en mòduls prefabricats. Tenim dos accessos d’entrada i de sortida (accés 

A i accés B). Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del curs. 

Curs i grup Tipus d’accés Horari d’entrada i sortida 

1r d’ESO A, B, C, D Accés B - porta 1 Entrada 8:00 h / sortida 14:30 h 

2n d’ESO A, B, C, D Accés A - porta 2 Entrada 8:00 h / sortida 14:30 h 

3r d’ESO A, B, C, D Accés A - porta 3 Entrada 8:00 h / sortida 14:30 h 

4t d’ESO A, B, C Accés B - porta 4 Entrada 8:00 h / sortida 14:30 h 

 



Generalitat de Catalunya                                                                                                                  

Departament d’Educació                                                                                              

Institut de Gurb 

 

 

  

 

 

22/07/2020 Aprovat Pàgina 11 de 23 

2021_Pla_d’obertura Pla d’organització per a l’obertura del centre 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

 

 

 

Observacions:  

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com 

en els passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar 

la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir una distància de 

seguretat de 2 metres. 

Es retiraran els armariets del passadís per evitar les aglomeracions i es col·locaran dins les aules. 

 

6. Organització de l’espai d’esbarjo 

El centre disposa d’una zona àmplia per poder organitzar l’espai d’esbarjo. S’organitzaran 4 zones, una 

per cada nivell. Es demanarà als alumnes que portin la mascareta per relacionar-se amb alumnes 

d’altres grups classe. 
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El centre disposa d’una pista poliesportiva que només s’utilitzarà de manera controlada per torns de 

grups estables.  

 

7. Relació amb la comunitat educativa 

Consell escolar 

L’Institut de Gurb preveu fer un mínim de 3 de reunions de Consell Escolar durant el curs 2020-21. 

Aquestes reunions es faran en format telemàtic en les dates aproximades següents: inici de curs 

(setembre-octubre), inici del segon trimestre (gener) i final de curs (juny). Es podran convocar altres 

reunions de Consell Escolar en cas que sigui necessari.  

 

Informació i difusió del Pla d’organització 

La informació i difusió del Pla d’organització a les famílies es realitzarà durant l’última setmana de 

juliol, un cop aprovat per Consell Escolar. També es donarà informació durant les reunions d’inici de 

curs i s’aniran fent actualitzacions i concrecions del Pla a mesura que siguin necessàries. Aquesta 
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informació es farà arribar a les famílies a través dels canals habituals: correu electrònic, iEduca Tokapp, 

App Ajuntament de Gurb i xarxes socials.   

Als alumnes se’ls hi comunicarà el Pla el primer dia del curs i se n’anirà fent el seguiment des de la 

tutoria individual i de grup. També es penjaran cartells publicitaris i recordatoris de les normes de 

seguretat a les aules i passadissos del centre, i es marcaran els espais destinats a cada grup estable 

d’alumnes (aula, lavabo, porta d’accés, etc.).  

El Pla es presentarà al professorat en l’últim claustre del curs 2019-20 (juliol 2020) i també en la 

primera reunió del setembre. Les concrecions i actualitzacions del Pla s’aniran comunicant al 

professorat a través del correu electrònic.  

 

Reunions de tutoria amb famílies 

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant la última setmana de setembre i la primera 

d’octubre. Les reunions seran de forma telemàtica. A les famílies que tinguin dificultat per connectar-

se, les atendrem presencialment, mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la 

mascareta. 

El seguiment individual 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. 

 

AMPA 

L’AMPA es reuneix mensualment amb la presència del director del centre. Mentre duri la pandèmia, 

aquestes reunions es realitzaran de manera virtual. En cas que sigui necessària una trobada presencial, 

es farà seguint les instruccions de seguretat vigents.  
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8. Servei de menjador 

El centre no disposa de servei de menjador. 

 

9. Pla de neteja 

L’objectiu del Pla de neteja de l’Institut de Gurb és garantir la desinfecció dels espais del centre quan 

aquests hagin de ser compartits per dos o més grups estables. Per tant, quan un espai estigui ocupat 

només per un mateix grup estable, no caldrà que sigui desinfectat.  

 

Mesures de neteja d’aules compartides per diferents grups estables 

La desinfecció d’aules per tal que aquestes puguin ser compartides per alumnes provinents de dos o 

més grups estables anirà a càrrec de l’alumnat i professorat que ocupa aquests espais. Així, en el 

moment que hi hagi d’haver un canvi de grup en un espai (per exemple, per fer una optativa), el grup 

sortint de l’espai dedicarà els últims minuts de la classe a desinfectar l’espai. Aquesta desinfecció 

implicarà la neteja, per part de cada alumne, del seu espai personal (taula i cadira) i la ventilació de 

l’aula durant, com a mínim, 10 minuts. Per assegurar aquesta neteja, es penjaran els horaris d’ús d’aula 

i la normativa de neteja a tots els espais del centre. 

 

Mesures de neteja d’espais comuns 

Els espais comuns del centre seguiran les mesures de neteja següents: 

- El personal PAS de consergeria s’ocuparà de mantenir els passadissos nets i ventilats. Aquesta 

neteja i ventilació es realitzarà dues vegades al dia: després del primer i del segon pati, que és 

quan aquests espais hauran estat més ocupats.  

- La neteja i desinfecció dels lavabos anirà a càrrec de l’empresa de neteja del centre. Per 

aconseguir-ho, s’ampliarà l’horari habitual de neteja, per tal d’assegurar que tots els lavabos 

del centre siguin desinfectats després del primer pati i al final del matí. Per mantenir la màxima 

netedat possible d’aquests espais i per tal de controlar millor qui els ocupa, els lavabos estaran 
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sempre tancats i per accedir-hi s’haurà de demanar l’obertura a consergeria. El personal de 

consergeria portarà un registre d’ús d’aquests espais.  

- Els despatxos del centre també estaran sempre tancats. Només s’hi podrà accedir amb reserva 

prèvia a través de l’iEduca, i caldrà que siguin desinfectats després de cada ús per part del 

professorat que ha reservat l’espai.  

 

Mesures de neteja de material i utensilis 

S’evitarà al màxim l’ús compartit de material i utensilis entre alumnat i professorat. Tot i així, quan l’ús 

compartit de material o utensilis sigui inevitable (eines de l’hort, material d’educació física, etc.), 

aquests hauran de ser desinfectats després del seu ús per l’alumnat i professorat que els ha utilitzat. 

 

Mesures d’higiene i prevenció 

Per prevenir al màxim la propagació del virus, es prendran sempre les mesures següents: 

- Ús obligatori de mascareta en espais compartits (entrades i sortides, passadissos, pati, sala 

de professors, etc.). 

- Distància de seguretat de 2 metre sempre que sigui possible. 

- Ús de gel hidroalcohòlic cada vegada que s’entra i surt d’una aula, un lavabo o un despatx.  

 

10. Transport 

Aproximadament la meitat dels alumnes del centre arriben en transport públic organitzat pel Consell 

Comarcal. La normativa que s’aplicarà serà la que queda regulada pel transport públic de viatgers: l'ús 

de mascareta és obligatori i distància/aforament sense límits. 

Qualsevol activitat que impliqui la utilització de servei públic seguirà la mateixa normativa. 
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11. Extraescolars  

Es mantindran les extraescolars de teatre, robòtica, pàdel i escalada. Els protocols a seguir per a cada 

una d’elles és el següent: 

Escalada 

● Desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada. 

● Queda totalment prohibit l'ús de magnesi en pols i l’accés a magneseres de cap tipus. 

● És obligatori l’ús de mascareta quan no s’estigui escalant. 

● Mantenir la distància de seguretat de 2.00 metres entre usuaris. 

Teatre 

● Grup de màxim 15 alumnes. 

● Ús de líquid hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans dels alumnes cada vegada que ho 

considerem necessari. 

● Desinfecció dels espais  amb els productes adequats abans i després del taller. 

● Rentat de mans al lavabo cada vegada que es canviï d’espai de treball. 

● Desinfecció del material utilitzat després de cada ús.  

● Ús recomanat de material propi de l’alumnat (tisores, llapis…).  

● Ús obligatori de mascaretes.  

Robòtica 

● Es garantirà que cada alumne/a disposarà d’una superfície de 2,5m2. 

● Rentat de mans al lavabo abans i després de l’activitat. 

● Desinfectar les taules de treball. 

● Si no es pot garantir la distància d’1,5 m l’ús de mascareta serà obligatori. 

● Garantir la ventilació dels espais (10 minuts després de cada sessió). 

Pàdel 

● Grups reduïts de 3 o 4 alumnes. 

● Desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada. 

● Ús de la mascareta des de l’entrada fins a la pista. 
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● Material desinfectat.  

● Es poden utilitzar vestuaris i dutxes, tot i que es recomana venir canviats i dutxar-se a casa.  

 

12. Activitats complementàries 

Quan es realitzin activitats complementàries (tallers, sortides, etc.) es seguirà la normativa vigent a 

nivell de transport i la normativa de les instal·lacions visitades si s’escau. 

 

13. Reunions del òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

Totes les reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern es podran realitzar de 

forma presencial seguint les mesures de Salut. En cas de tancament del centre, es podran realitzar 

telemàticament. Les reunions que es realitzaran el curs 2020-21 seran les següents: 

Reunió Assistents Temps de reunió setmanal 

Reunió de direcció 
Francesc Giménez 

Guillem Riera 
Anna Collelldemont 

Núria Samsó 

4 hores / setmana 

Comissió pedagògica 
Francesc Giménez 

Núria Samsó 
Carles Anguera 

Marta Capdevila 
Anna Solernou 

2 hores / setmana 

Coordinació de tutors 
Núria Samsó 

Sílvia Cabarrocas 
Núria Vidal 
Roser Roca 

Albert Barniol 
Ester Torres 

1 hora / setmana 

Coordinació d’Atenció a la 
Diversitat 

Núria Samsó 
Sílvia Cabarrocas 

Cristina Roca 
Núria Vidal 
Roser Roca 

Albert Barniol 

1 hora / setmana 
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Ester Torres 
EAP 

Coordinació de Convivència 
Francesc Giménez 

Guillem Riera 
Roser Roca 

1 hora / setmana 

Coordinació de Qualitat 
Francesc Giménez 

Núria Samsó 
Carola Montagut 

1 hora / setmana 

Coordinació de Comunicació 
Francesc Giménez 

Núria Bover 
Núria Samsó 

1 hora / setmana 

Coordinació d’Activitats i sortides 
Albert Barniol 
Guillem Riera 

Anna Collelldemont 

2 hores / setmana 

Coordinació TAC 
Francesc Giménez 

Josep Rubió 
1 hora / setmana 

Coordinació de Mobilitat 
Núria Capdevila 

Anna Collelldemont 
1 hora / setmana 

Coordinació de Riscos 
Pep Batalla 

Guillem Riera 
1 hora / setmana 

Coordinació de Biblioteca 
Núria Capdevila 
Paula Maestre 

1 hora / setmana 

Coordinació amb l’Auxiliar de 
conversa 

Rosa Maria Ricart 
Pippa Bindin 

1 hora / setmana 

Coordinació de Departaments 
Membres de cada departament 1 hora / setmana 

Coordinació d’Equips docents-
tutors 

Membres de cada equip docent 2 hores / setmana 
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14. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran 

una declaració responsable a través de la qual:  

● Fan constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada 

moment.  

● Es comprometen a no portar l’ adolescent al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a 

comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre 

les mesures oportunes. Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. 

 

● La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 

símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la 

implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a 

l’escola.  

Quan es detecti un possible cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2: 
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1. S’informarà a direcció. A partir d’aquest moment, direcció es farà responsable de les 

actuacions que se’n derivin. 

2. Se’l portarà a un espai separat d'ús individual (Sala d’aïllament, veure plànol).  

3. Es col·locarà una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec.  

4. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne/a.  

5. En cas de presentar símptomes de gravetat, es trucarà també al 061.  

6. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i, a través 

d’ells, amb el servei de salut pública.  

7. Si la PCR dona un resultat positiu, es seguiran les instruccions que proposi el servei de salut 

pública.  
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15. Seguiment del pla 

Per tal de fer el seguiment del Pla d’organització per a l’obertura de l’Institut de Gurb s’han establert 

els indicadors que es mostren a continuació, que seran revisats i avaluats trimestralment. El 

responsable de gestionar tots aquests indicadors és el director del centre.  

 

Indicador Responsable 

Seguiment (per trimestres) 

Resultat 
Proposta de millora 

(si escau) 

Nombre de possibles casos 
sospitosos d’infecció detectats 
al centre. 

Francesc 
Giménez 

  

Nombre de casos positius 
confirmats.  

Francesc 
Giménez 

  

Nombre de grups estables 
afectats per casos positius. 

Francesc 
Giménez 

  

Temps que passa des de la 
sospita d’un cas fins que surt 
del centre. 

Francesc 
Giménez 

  

Litres de desinfectant utilitzat 
mensualment.  

Francesc 
Giménez 

  

Grau de satisfacció de 
l’alumnat amb el Pla.  

Francesc 
Giménez 

  

Grau de satisfacció de les 
famílies amb el Pla.  

Francesc 
Giménez 

  

Grau de satisfacció del 
professorat amb el Pla.  

Francesc 
Giménez 

  

 

16. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

En cas de confinament, l’Institut de Gurb s’organitzarà per tal d’assegurar el seguiment acadèmic de 

l’alumnat per part del professorat de cada matèria i el seguiment individual de l’alumnat i les seves 

famílies per part dels tutors individuals, tal com s’indica a la taula següent: 
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Nivell educatiu Mètode de treball i 
recursos didàctics 
previstos 

Mitjà i periodicitat 
del contacte amb 
el grup 

Mitjà i periodicitat 
del contacte 
individual amb 
l’alumne/a 

Mitjà i 
periodicitat de 
contacte amb la 
família 

1r d’ESO El que estableixi 
l’equip docent de 
1r d’ESO en funció 
de cada activitat. 

Quinzenalment a 
través de 
videoconferència 

1 cop per setmana 
a través de 
videoconferència 

Quan sigui 
necessari en 
funció del que 
s’observi en el 
seguiment 
individual de 
l’alumnat. Ho 
decidirà el tutor/a 
individual, que és 
qui té més 
informació de la 
situació i estat 
emocional de 
cada alumne/a.  

2n d’ESO El que estableixi 
l’equip docent de 
2n d’ESO en funció 
de cada activitat. 

Quinzenalment a 
través de 
videoconferència 

1 cop per setmana 
a través de 
videoconferència 

3r d’ESO El que estableixi 
l’equip docent de 
3r d’ESO en funció 
de cada activitat. 

Quinzenalment a 
través de 
videoconferència 

1 cop per setmana 
a través de 
videoconferència 

4t d’ESO El que estableixi 
l’equip docent de 
4t d’ESO en funció 
de cada activitat. 

Quinzenalment a 
través de 
videoconferència 

1 cop per setmana 
a través de 
videoconferència 

 
El Pla de treball d’Institut de Gurb en confinament es concreta en les actuacions que es mostren a la 

taula següent. Cada una de les actuacions té descrits uns indicadors que serviran per fer-ne el 

seguiment, juntament amb un responsable que s’encarregarà de recollir i avaluar les dades d’aquests 

indicadors. El seguiment es farà trimestralment. En cas que es consideri necessari, en el moment de 

fer l’avaluació dels resultats es faran propostes per millorar els resultats obtinguts fins al moment. 

 

Actuació Indicador Responsable 

Seguiment (per trimestres) 

Resultat Proposta de millora  
(si escau) 

Actualitzar les dades 

sobre connectivitat. 

Nombre d’alumnes 
que té problemes de 
connectivitat.  

Coordinador 
TAC 

  

Nombre d’alumnes 
que té problemes 
amb l’ordinador.  

Coordinador 
TAC 
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Creació de grups de 

correu de famílies per 

grups estables 

(iEduca). 

Nombre de grups de 
correus electrònics 
creats.  

Coordinador 
TAC 

  

Formació en avaluació 

en situació de 

confinament 

(professorat). 

Nombre de sessions 
de formació 
planificades.  

Coordinadora 
pedagògica 

  

Formació en eines 

bàsiques TIC (alumnes 

de 1r d’ESO). 

Nombre d’activitats 
de formació en eines 
TIC.  

Cap de tutors 
de 1r d’ESO 

  

Formació en eines 

bàsiques TIC en les 

reunions d’inici de curs 

(famílies). 

Nombre d’eines 
bàsiques TIC 
presentades a les 
famílies.  

Coordinadora 
pedagògica 

  

Revisió i actualització 

dels procediments 

dissenyats durant el 

primer confinament. 

Nombre de 
procediments revisats 
i actualitzats.  

Comissió 
pedagògica 

  

Coordinació de les 

activitats a partir dels 

equips docents. 

Nombre d’activitats 
programades en 
equip pels equips 
docents.  

Caps de 
tutors 

  

Recull de dades sobre 

realització d’activitats 

per part dels alumnes. 

Percentatge 
d’activitats realitzades 
per l’alumnat per 
cursos i assignatures.  

Direcció   

Analitzar les dades i fer 

propostes de millora. 

Nombre de propostes 
de millora 
programades al llarg 
del curs.  

CAD   

 


