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Introducció 

L’objectiu d’aquest pla és "garantir" la presencialitat en l'ensenyament obligatori (sempre que la             

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

centre o de la població), determinar les afectacions sobre l’organització de la resta             

d’ensenyaments impartits al centre i planificar algunes estratègies pel curs 2020-2021           

(d’acord a la situació de pandèmia actual i/o futura).  

Aquest pla es revisarà de manera periòdica en funció de l’evolució de la pandèmia i de les                 

noves instruccions i/o normatives que puguin sortir al llarg del curs escolar. 

 

MARC NORMATIU 
● Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya (DE, 30-06-2020) 

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

(DE i DS, 03-07-2020; aprovat pel PROCICAT) 

● Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a              

centres educatius en el marc de la pandèmia (09.09.2020) 

● Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius             

per al curs 2020-2021 (DE, 09-07-2020) 

● Ordre de calendari (EDU/119/2020 , 8 de juliol 2020) 

● Documents d’organització i gestió del centre per al curs 2020-2021. 

● Aclariments per als centres públics en el curs 2020-2021 (30.07.2020) 

● Protocol de gestió de casos de COVID 19 als centres educatius (rev.) (09.09.2020) 

 

 

REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE 

Seguint les instruccions del document “Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brot de la               

COVID-19 a les escoles”: 

Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu? 

Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la                

temperatura amb antitèrmics. 

L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada. 
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No s’hi pot entrar amb cap d’aquests símptomes: 
 

En el cas de l’alumnat menor o igual a 14 anys 

● Febre o febrícula 

● Tos 

● Dificultat per a respirar 

● Mal de coll* 

● Congestió nasal* 

● Vòmits o diarrees 

● Mal de cap 

● Malestar 

● Dolor muscular 

En el cas de l’alumnat de més de 14 anys 

● Febre o febrícula 

● Tos 

● Dificultat per a respirar 

● Mal de coll* 

● Alteració del gust o de l’olfacte 

● Vòmits o diarrees 

● Mal de cap 

● Malestar 

● Calfreds 

● Dolor muscular 

A MÉS, CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI: 

● Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

● Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19. 

● Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

● Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19 

* El mal de coll o refredat nasal de l’alumnat només es consideraran indicatius de COVID-19 si                 

s’acompanyen de febre o algun dels altres símptomes de la malaltia. 

 
És imprescindible puntualitat en l’horari d’entrada al centre, evitant aglomeracions i           
corredisses. En el cas de reiterada manca de puntualitat es prendran les mesures             
disciplinàries necessàries. 
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No es prendrà la temperatura a l’alumnat abans d'entrar al centre i/o a les aules, ho hauran                 
de fer a casa, per evitar aglomeracions a l’entrada del centre o de les aules. En cas que la                   

situació epidemiològica ho requerís poden implementar-se mesures addicionals com la presa de            

temperatura a l’arribada al centre o durant l’estada en el mateix. 

  

PROFESSORAT i PAS 

La revisió mèdica indica si poden fer treball docent presencial, teletreball o tenir una baixa (en                

funció de les indicacions que es donen des de RRHH, a partir del mes de setembre). 

 

Han de disposar de material de protecció (mascaretes higièniques i gel hidroalcohòlic) i             

material personal (el centre proporcionarà mascaretes higièniques per a tot el           
professorat, i un kit amb esborrador i retolador per a la pissarra i tinta). Per a                

situacions específiques es pot preveure material complementari (pantalles de protecció          

facial, mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...). 

 

Han de fer ús de la mascareta  sempre.  
S’han de rentar les mans de manera freqüent i sistemàtica: 

● A l’arribada al centre. 

● Abans i després d’entrar en contacte amb aliments i àpats. 

● Abans i després d’anar al WC. 

● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

En diferents punts del centre: entrada, aules, tallers, sala professorat,... es disposarà de             

dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

  

ALUMNAT 

Portaran la mascareta ben posada des de casa i sempre dins del centre. 

 

Cal que portin també una mascareta de recanvi a la motxilla en una bossa tancada               
preferiblement de cotó o paper. 

 
Es posaran gel hidroalcohòlic a l’entrada al centre, un cop siguin dins de l’aula. A les aules                 

hi haurà un dispensador de gel, però també és recomanable portar una ampolla             
petita a la motxilla. 
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S’han de rentar o higienitzar les mans de manera freqüent i sistemàtica: 

● a l'arribada i a la sortida 

● abans i després d'anar al lavabo 

● abans i després de les diferents activitats 

● abans i després del pati 

 
El material escolar ha de ser personal i no es pot deixar a cap company. És molt                 

recomanable que el portin ben identificat. Donat que no es pot beure aigua             
directament de les aixetes és necessari que portin una ampolla amb aigua retolada             
amb el seu nom.  

 

En els casos d’alumnat amb malaltia crònica d’elevada complexitat la família i l’equip mèdic              

corresponent seran els que valoraran les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat            

educativa presencialment. 

 

Pel bé de tota la comunitat educativa no es toleraran comportaments contraris a les              
normes de protecció per la COVID. Qualsevol incompliment d’aquestes normes serà           
considerada una falta que afecta greument la convivència i s’aplicaran les sancions            
estipulades al NOFC. 

  

FAMÍLIES 

 

Són les responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. 

 

A l’inici del curs i a la tornada de qualsevol situació de confinament o quarantena               
derivada del COVID, han de signar una declaració responsable on entre altres            

compromisos: 
● Fan constar que són coneixedores de la situació de pandèmia i el risc que comporta i                

s’atenen a les mesures necessàries. 

● Es comprometen a no portar el seu fill o la seva filla al centre amb simptomatologia                

compatible amb la COVID-19, a prendre les mesures adequades i en els casos de possible               

contagi a comunicar-ho immediatament als responsables del centre per poder          

desenvolupar les actuacions que té assignades. 
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Els enllaços a les declaracions responsable es troben als annexos d’aquest document. 
 
Existeix una llista de comprovació de símptomes en el document Mesures extraordinàries de             

/Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles de l’1 de setembre (Annex) per                 

comunicar al centre si l’alumnat ha presentat algun símptoma compatible. Aquestes faltes            

es consideraran justificades. 

 

Les famílies no podran entrar al centre sense cita prèvia (tutories, equip directiu, …).              

Aquest punt no s’aplicarà a les persones de la junta de l’AMPA dintre de l’horari i l’espai                 

determinat a tal efecte. Si els membres de la junta de l’AMPA han programat reunions amb                

algun altre pare o mare o persona al centre, caldrà avisar a consergeria perquè se li pugui                 

permetre l’entrada. 
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Contingut del pla d’organització 

Organització dels grups estables 

 

Segons es descriu en els documents, referenciats a la introducció, la creació de grups              

“estables” ve marcada per la necessitat de realitzar la traçabilitat de possibles casos             

d’infecció i la necessitat de minimitzar els riscos de contagis i d’extensió de la pandèmia.  

No obstant això, volem puntualitzar que aquesta estabilitat es pot veure afectada per             
casuístiques diverses: l’alumnat pot tenir germans i/o germanes en altres nivells i/o            
grups, pot entrar en contacte amb companys d’altres classes fora del centre, tenir             
relació personal amb alumnat d’altres centres educatius propers, pot donar-se la           
situació de conviure en el mateix domicili diferents famílies, etc. 

Una vegada exposades aquestes consideracions entendrem per grup estable: el conjunt           
d’alumnes, grup-classe, que es relacionen entre ells (desenvolupant activitats         
d’ensenyament-aprenentatge) la “majoria” de les hores que assisteixen al centre . 

 

Per a l’organització dels grups estables s’han tingut en compte diferents aspectes (nombre             

d’alumnes, personal de la plantilla docent, espais físics, alumnes NESE,...) a l’hora de             

formar els grups estables. El criteris de configuració dels grups seran: 

 

● Ampliar el nombre grups-classe a l’ESO per disminuir les ràtios i adequar-los a la capacitat               

màxima dels espais (segons les indicacions indicades per PROCICAT). 

● No superar el nombre màxim d’alumnes permès. 

● Implementar, amb les mínimes modificacions possibles, el currículum propi de cada etapa            

educativa. 

● Crear grups heterogenis i mantenir les adequacions curriculars particulars com ara els PIM             

(de 2n i 3r d’ESO) i el PDC de 4t d’ESO. 

● Mantenir la inclusió educativa amb el vetllador o altres possibles suports que es puguin              

aconseguir a les aules. 
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En base als criteris indicats, s'ha previst realitzar les agrupacions següents:  

 

 

Línies 

(Grups oficials) 

Grups 

previstos Alumnat Alumnes/Grups 

ESO 

1r 4 6 123 20,5 

2n 4 5 120 24 

3r 3 4 95 23,75 

4t 4 5 116 23,2 

BATX 

1r 2 2 60* 30* 

2n 2 2 60* 30* 

CFGM 

1r 2 4 60* 15* 

2n 2 3 60* 20* 

CFGS 

1r 3 4 90* 23* 

2n 3 3 90* 30* 

 * Pendent matrícula final de setembre, es tracta del màxim possible. 

 

Aules-Espais assignats als grups estables 
 

ETAPA CURS - GRUP AULA 

ESO 

PA 0 

PB 27 

PC 15 

PD 11 

PE 24 

PF 12 

SA 16 

SB 10 
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SC 13 

SD 17 

SE 40 

TA A.MÚSICA 

TB A.IDIOMES 

TC 32 

TD 30 

QA 33 

QB 34 

QC 35 

QD 38 

AO 31 

BATX 

1BA 20 

1BB 21 

2BA 37 

2BB 36 

CFGM 

SMX1AA 14 

SMX1AB 22 

SMX1BA 23 

SMX1BB 25 

SMX2AA 14 

SMX2AB 16 

SMX2BB 23 

CFGS 

ASIX1 25 

ASIX2 22 

DAM1 10 + 13 

DAM2 AC1B 

DAW1 21 

DAW2 39 
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Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb          

necessitat específica de suport educatiu 

 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de             

l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’indiquen breument els criteris que volem fer servir             

per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb           

especials dificultats.  

 

En general, en totes les etapes educatives,  tindrem en compte: 

 

● Les mesures universals per atendre la diversitat 

● Les mesures addicionals 

● Les mesures intensives. 

● Tindrem en compte el treball en el grup estable i el treball personalitzat a càrrec dels                

especialistes del centre (professorat, orientadora,...) o de fora del centre (EAP, CREDA,            

CREDV, CRETDIC, CEEPSIR...). 

● En l’etapa d’ESO, treballaran a l’aula amb els seus companys, amb els seus materials i               

seguint el seu pla individualitzat aquells alumnes que el tinguin. En aquesta etapa el suport               

el fan els mateixos professors, el/la tutor/ra i si s’escau el vetllador. 

 

Organització de les entrades i sortides 

  

● Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, per nivells, fent servir               

els dos accessos (entrada principal a la Plaça Angeleta Ferrer i porta de Concili de               

Trento). 

● La mateixa porta i recorregut d’entrada es farà servir per la sortida al final de la                
jornada. 

● Cal ser puntuals arribant a l’hora indicada, ni abans ni després, per tal d’evitar              

aglomeracions i/o reunions als voltants del centre. De la mateixa manera, quan surtin del              

centre, no podran romandre en grups pels voltants; caldrà que marxin cap a casa per a que                 

la sortida dels diferents grups sigui fluïda i àgil. 

● Porta d’accés segons nivells: 
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Horaris d’entrada segons nivells (a partir del 21/09/2020) 

Torn de matí 
8:00-8:05 

2n de batxillerat: entrada per la porta del carrer Concili de Trento. L’accés a les               

aules es farà per l’escala del darrera. 

1r d’ESO: entrada per la porta de la plaça Angeleta Ferrer. L’accés a les aules es                

farà per l’escala del davant. 

8:05-8:10 

2n d’ESO: entrada per la porta de la plaça Angeleta Ferrer. L’accés a les aules es                

farà per l’escala del davant. 

3r d’ESO: entrada per la porta del carrer Concili de Trento. L’accés a les aules es                

farà per l’escala del darrera. 

8:10 
1r de batxillerat: entrada per la porta de la plaça Angeleta Ferrer. L’accés a les               
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aules es farà per l’escala del davant. 

1r CFGM SMX: entrada per la porta de la plaça Angeleta Ferrer.  

4t d’ESO: entrada per la porta del carrer Concili de Trento. L’accés a les aules es                

farà per l’escala del darrera. 

 

Torn de tarda 
14:35 2n CFGM SMX: entrada per la porta de la plaça Angeleta Ferrer. (variable en                

funció de l’horari)  

14:40 CFGS: entrada per la porta de la plaça Angeleta Ferrer. (variable en funció de                

l’horari)  

 
Horaris de sortida segons nivells 
 
La sortida s’ha de fer de forma ordenada començant per les aules que estan al primer pis i                  

pel grup que està més a prop de l’escala a fi d’evitar aglomeracions. El professorat de                

guàrdia vigilarà que la sortida sigui fluida i el professorat del grup acompanyarà l’alumnat              

fins les escales i/o el vestíbul segons la seva ubicació. L’alumnat no pot concentrar-se al               

voltant de les portes de sortida.  

 
13:30 

1r CFGM SMX: sortida per la porta de la plaça Angeleta Ferrer. 

14:25 
1r de Batxillerat: sortida per la porta de la plaça Angeleta Ferrer. La sortida del               

centre es farà per l’escala del davant. 

2n de Batxillerat: sortida per la porta de Concili de Trento. La sortida del centre es                

farà per l’escala del darrere i prioritàriament en direcció al carrer Julian Besteiro. 

14:30 
1r i 2n d’ESO: sortida per la porta de la plaça Angeleta Ferrer. La sortida del centre                 

es farà per l’escala del davant. 

3r i 4t d’ESO: sortida per la porta del carrer Concili de Trento. La sortida del centre                 

es farà per l’escala del darrere i prioritàriament en direcció al carrer Julian Besteiro. 

20:55 2n CFGM SMX: sortida per la porta de la plaça Angeleta Ferrer. (variable en                

funció de l’horari)  

21:00 CFGS: sortida per la porta de la plaça Angeleta Ferrer. (variable en funció de                

l’horari)  
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A les sortides l’alumnat no haurà de romandre a l’àrea marcada per tal d’evitar la creació                

de grups i minimitzar el risc de concentració de l’alumnat. Les esperes han de planificar-se               

fora d’aquesta àrea: 

 

 

Consideracions específiques: 
● El professorat que fa classe a l’ESO ha de ser dins de l’aula abans que hi accedeixin els                  

alumnes i controlar el rentat de mans i l’ordre. El professorat que té guàrdia de 8-9 ha de                  

ser al passadís a l’hora en punt i distribuir-se entre tots els pisos. Com a mínim 1 persona                  

de l’equip directiu serà a prop de la porta de Concili de Trento. 

● Quan entrin al centre tant l’alumnat, com el professorat, el PAS o qualsevol altre persona               

que hagi d’accedir al recinte, ha de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic o              

rentar-se-les amb aigua i sabó. 

● Per moure’s pel centre caldrà seguir els recorreguts marcats al terra. 

● Per tal d’agilitzar les sortides i evitar concentracions innecessàries, l’alumnat no pot            

permaneixer a la porta d’entrada ni als voltants del centre (Plaça angeleta Ferrer o carrer               

Concili de Trento); ha de marxar cap a casa seva amb la major celeritat possible. 
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Organització de l’esbarjo 

 

Durant les estones de pati, l’alumnat no podrà romandre a cap aula ni a cap passadís de 

l’institut. 

 

Segon cicle d’ESO, Batxillerat i 1r CFGM 
● L’horari d’esbarjo continuarà sent al matí de 11:00h. a 11:30h. 

● Serà molt recomanable mantenir-se amb el seu grup estable i portar la mascareta ben              

posada.  

● Sortiran fora del centre de forma esglaonada i seguiran les mateixes normes de prevenció              

del contagi que dins del centre. L’entrada i la sortida es farà per l’escala del davant, evitant                 

la trobada amb els grups de primer cicle. 

● Horaris i porta d’accés segons nivells: 

1r  i 2n de batxillerat: per la porta de la plaça Angeleta Ferrer.  

           Sortida: 10:50 Entrada: 11:25 

3r i 4t d’ESO: per la porta de la plaça Angeleta Ferrer.  

            Sortida: 11:00   Entrada: 11:30 

1r CFGM: per la porta de la plaça Angeleta Ferrer.  

           Sortida: 11:10 Entrada: 11:35 

 

Primer cicle d’ESO 
● L’horari d’esbarjo continuarà sent al matí de 11:00h. a 11:30h. 

● Caldrà que portin sempre la mascareta ben posada. 

● Divisió del pati en 11 espais per facilitar la reunió del grup abans de pujar a les aules.  

● A les 10:45 l’alumnat de primer cicle de l’ESO esmorzarà a la seva aula abans de baixar al                  

pati. Donat que per menjar s’han de treure la mascareta caldrà que estiguin asseguts a la                

seva cadira mantenint la distància de seguretat. 

● A les 11:00 baixaran al pati de forma ordenada acompanyats pel professor/-a i amb la               

mascareta ben posada.  

● També podran fer ús de la biblioteca (amb aforament limitat, registre d’entrada i l’alumnat              

de diferents grups classe no podran compartir taula).  

● La tornada a l’aula es farà de manera esglaonada començant per primer d’ESO A i               

finalitzant amb segon d’ESO E.  

● A fi d’evitar els embussos a la porta d’accés i regular la pujada a les aules, a les 11:30,                   
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quan toqui el primer timbre que indica el final de l’esbarjo, l’alumnat de cada grup classe ha                 

de situar-se en l’espai delimitat que té assignat.  

● El professorat que fa classe després del pati a cada grup els anirà a buscar a les 11:30h i                   

els acompanya  a l’aula. 

 
2n CFGM i CFGS 

● L’horari d’esbarjo de la tarda és de 17:30h. a 18:00h. L’alumnat de CF major d’edat i el                 

menor d’edat amb autorització podran sortir a l’exterior del centre, ho faran per l’escala              

principal. Aquell alumnat que vulgui sortir al pati del centre ho farà per l’escala posterior,               

sempre seguint les senyalitzacions. 

Relació amb la comunitat educativa 

 

La comunicació amb les famílies i amb l’alumnat es mantindrà per diversos canals:  
 

● Fent servir per part del professorat i les tutores les plataformes de comunicació             
establertes: Clickedu (etapa d’ESO) i Dinantia (etapes de BATX i CF) 

● Via web del centre (notícies d’acompanyament i/o interés) i calendari del centre            
(dates i activitats d’interès públic). 

● Xarxes socials: twitter, telegram i youtube. 
● Enviament de comunicacions via mail. 
● Per part de les tutories i del PAS: fent servir el telèfon del centre.  
 
Sessions del Consell Escolar. Seran en format telemàtic. En funció de la situació sanitària              

es pot decidir fer-les presencialment, sempre tenint presents les mesures de seguretat            
corresponents. 

Difusió i informació del pla d’organització a les famílies. Es penjarà a la pàgina web i a                 
les plataformes de comunicació amb les famílies (Clickedu i Dinantia).  

Previsions respecte a l’organització de les reunions de tutoria amb les famílies: es             
podran fer trobades virtuals, i amb aquelles famílies que això no sigui possible, podran              
organitzar-se presencialment en petits grups, mantenint la distància de seguretat i           
utilitzant la mascareta. 
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Pla de neteja 

Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció en centres educatius: intentarem seguir            

en la mesura del possible les actuacions i/o recomanacions indicades a l'Annex 2 del Pla               

actuació curs 2020-21 Educació+Salut. La neteja d’espais interiors quedan reflectics al           

document JDA_PlaDeNetejaCOVID-19. 
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.               

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i després              

de la sortida de l’alumnat, entre classes (5-10 minuts cada vegada) o al llarg de les classes                 

si ho permet la climatologia. La ventilació entre classes es realitzarà obrint les finestres              

exteriors i tancant les portes que donen accés als passadissos (per tal d’evitar la possible               

propagació cap a l’interior del centre). 

La ventilació al final del dia es realitzarà seguint el següent procediment: 

- Obrir portes i finestres de les aules orientades a l’est (tancant les contrapersianes) 

- Obrir portes i finestres de les aules orientades a l’oest (baixant les persianes)  

Com a mesura adicional volem remarcar la sensibilització que el centre portarà a terme amb               
l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19.  

L’alumnat, quan hagi utilitzat un espai que no és el del seu grup estable (cas d’un                

laboratori, taller, aula optatives o espai comú) ha de col·laborar en la neteja de les               

superfícies (taules, cadires, …) a l’entrar i abans de sortir i dels estris utilitzats abans               

d’abandonar l’espai. Aquestes actuacions seran avaluables (en funció de l’etapa educativa)           

dins de les competències personals i/o socials o en els resultats d’aprenentatge            

corresponents. Aquests espais disposaran de netejador de superficies desinfectant i paper           

celulosa per tal que els alumnes puguin fer-ne ús sempre sota la supervisió del professorat. 

A les portes d’accés al centre s’han instal.lat dosificadors de gel hidroalcoholic així com               

alfombretes de desinfecció del calçat. 

S’ha parlat amb l’empresa de neteja per que apliqui el protocol de neteja especificat al                

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

pandèmia publicat pel Departament d’Educació i aprovat pel Comitè Tècnic del Pla            

PROCICAT (03-07-2020) 

 

Lavabos 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius, explicant els passos a seguir per a un correcte               

rentat de mans. 

 
El contingut d’aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

16 de 31 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/06/09171300/Pla-Actuacio-curs-20_21_-Centres-Educatius-_Pandemia-Covid19_Departament-Educacio.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/06/09171300/Pla-Actuacio-curs-20_21_-Centres-Educatius-_Pandemia-Covid19_Departament-Educacio.pdf


 

 

Disposaran de sabó amb dosificador i paper d’un sol ús. 

Els mocadors, paper i/o tovalloletes d'un sol ús utilitzats, s’han de llençar en contenidors amb               

bosses, preferiblement amb tapa i pedal. En els casos de no disposar de tapa i pedal, es                 

canviaran les bosses sovint. 

Espais de reunió i treball del professorat 

S’ha de mantenir el distanciament físic de seguretat. És obligatori l’ús de mascareta. 

No es poden compartir equips, dispositius, accessoris, estris o altres instruments. 

És responsabilitat de tot l’equip docent del centre anar ventilant, netejant i desinfectant             

constantment els diversos espais utilitzats. 

Vestidors del gimnàs 

Només es faran servir per canviar-se de roba a les 10:00 els alumnes que finalitzen la classe                 

d’EF de la franja de 8:00 a 10:00 i que aniran a fer les altres classes i els alumnes que                    

comencen l’EF a la franja de 12:30 a 14:30.  

Aules 

Les aules disposaran de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada. 

A la taula del professor hi haurà netejador de superficies desinfectant i paper celulosa perquè               

cada professor/a pugui desinfectar la taula abans i després del seu ús. També caldrà              
desinfectar les taules de les aules abans de començar una optativa i al finalitzar-la. 

Al final de la jornada les aules estàndards (no els laboratoris ni els espais especials)) restaran                

amb les portes i les finestres obertes per tal de garantir la seva ventilació al llarg de la nit. A                    

les aules orientades a l’est (aules que donen al pati) es tancaran les contrafinestres i a les                 

aules orientades a l’oest (aules que donen al carrer Concili de Trento) es baixaran les               

persianes exteriors fins el punt que permetin la seva ventilació però evitin l’entrada de la               

pluja i/o altres elements/animals provinents de l’exterior. 

Ascensor 

S’ha d’evitar fer ús de l’ascensor reservant-lo pels casos de necessitat (mobilitat reduïda, …).              

L’ús serà individual a excepció dels casos de l’alumnat que necessiti l’acompanyament i/o             

l’ajut del vetllador del centre. 

Extraescolars 
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Es desenvoluparà l’activitat extraescolar del Pla de millora de la llengua anglesa en horari de               

tarda. És imprescindible l’ús de la mascareta i el compliment de les normes d’higiene de               

mans indicades i mesures de seguretat amb anterioritat. 

La biblioteca del centre obrirà en horari de tarda. És imprescindible l’ús de la mascareta i el                 

compliment de les normes d’higiene de mans i mesures de seguretat indicades amb             

anterioritat. L’alumnat que assisteix s’ha de fer càrrec de la neteja de les taules utilitzades a                

l’entrada i a la sortida. 

L’equip de robòtica FLL assistirà en horari de tarda. És imprescindible l’ús de la mascareta i                

el compliment de les normes d’higiene de mans i mesures de seguretat indicades amb              

anterioritat. 

Les tardes de deures es programaran com en el curs 2019-2020, les tardes de dimarts i/o                

dijous. És imprescindible l’ús de la mascareta i el compliment de les normes d’higiene de               

mans i mesures de seguretat indicades amb anterioritat. L’alumnat que assisteix serà            

sempre el mateix prèvia organització a l’inici de curs. 

Activitats complementàries 

 

En funció de l’evolució de la pandèmia i de les instruccions de rang superior es determinarà la                 

realització de sortides i activitats fora del centre. Cada possible sortida serà analitzada i              

valorada de manera particular per tal de determinar si la seva realització compleix amb els               

requeriments adients. 

Les activitats complementàries desenvolupades dins del centre seguiran els procediments i les            

mesures de prevenció generals i aplicades als espais comuns (obligatorietat de portar            

mascareta, distància de seguretat i higiene de mans). 

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i         

govern 

 

Està previst definir en els horaris del curs les següents reunions: 

1 reunió trimestral del Claustre 

1 reunió trimestral del Consell Escolar 

2 hores de reunió setmanals de l’Equip Directiu 

1 hora setmanal de reunió de departaments o equips de millora 

1 hora setmanal de reunió dels/de les tutors/res: 1r cicle d’ESO, 2n cicle d’ESO, Batxillerat,               
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CFGM, CFGS 

1 reunió bimensual de la comissió pedagògica 

1 reunió semanal de la comissió d’atenció a la diversitat i/o de la comissió social 

 

Preferentment les reunions es desenvoluparan en modalitat telemàtica i seran en aquesta            

modalitat les de Claustre, Consell Escolar, Comissió pedagògica i Comissió d’atenció a la             

diversitat. 

 

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

Es seguirà el protocol de gestió indicat en Protocol de gestió de casos de COVID 19 als                 

centres educatius (rev.) (09.09.2020). És molt necessari que aquest protocol s’analitzi en            

profunditat, especialment l’algorisme indicat en les pàgs 19 i 20. 

 
 
 

Concrecions i breu resum del protocol 
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Si dins del centre es detecta una persona que comença a desenvolupar símptomes             

compatibles amb la COVID-19 s’actuarà de la següent manera: 

 

1. Se’l portarà a un espai separat d'ús individual (taula 1* posterior). 
S’ha de guardar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la                  

persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la               

resta de residus al contenidor de rebuig. 

Es ventilarà i desinfectarà l’espai desprès del seu ús. 

2. Se li col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a                 

la persona que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família perquè vingui a buscar l’alumne/a (en el cas que sigui menor                 

d’edat) o marxarà cap a casa (en el cas que sigui major d’edat). 

4. Si presenta símptomes de gravetat es trucarà al 061. 

5. Es contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells                 

amb el servei de salut pública i es comunicarà a través de l’aplicatiu Traçacovid. 
 

La família o persona amb símptomes contacta amb el CAP de referència per valorar la               
situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a              

SARS-CoV-2, l’alumne/a i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili              

fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública és               

l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

 

La familia o persona ha de comunicar al centre la informació referent a la prova PCR                
realitzada (data de realització, data del resultat, resultat de la PCR i data prevista de retorn                

al centre). Aquesta comunicació s’ha de fer via tutor/a, equip directiu o consergeria. 

 

Quan es podrà tornar al centre? (situació actual, variable en funció de noves             

instruccions i/o protocols): 
 
● En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona                 

es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions            
del document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De            

manera general, es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 
● Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat                
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atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de             

l´OMS, 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 

 

La comunicació entre serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la           

coordinació fluida entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància            

epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure el tancament             

total o parcial del centre educatiu. 

 

En el cas que les autoritats sanitàries decideixin/proposin realitzar les proves de detecció             
relacionades amb el COVID al centre educatiu (grup estable d’un cas positiu) només es              

podran realitzar a l’alumnat que hagi presentat l’autorització corresponent (Annex:          

Autorització per al procediment de gestió de casos COVID als centres educatius). Les             

famílies o l’alumnat que no hagin autoritzat la seva realització al centre hauran de realitzar les                

proves al seu CAP de referència. 

  
El tancament de l’activitat presencial serà el resultat de la valoració per part de l’autoritat               

sanitària d’una situació que ho requereixi. En aquestos casos es comunicarà a les             
famílies i a l’alumnat via plataformes de comunicació indicades amb anterioritat           
(Clickedu -ESO- o Dinantia -BATX i CF-). 
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taula 1* : Espai i protocol d’aïllament al centre 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIARLO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

EL CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIAS 

ESO AA 

Docent del grup 

estable o 

docent que 

el té a l’aula 

en el 

moment de 

la detecció. 

Professorat de 

guàrdia o 

consergeria. 

Direcció del 

centre 

BATX 
CFGM 
CFGS 

AA 

Docent que el té 

a l’aula en 

el moment 

de la 

detecció. 

  

Professorat de 

guàrdia o 

consergeria. 

Direcció del 

centre 

AA: Aula situada a la planta zero, al costat del Departament de Castellà (senyalitzada).   
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Seguiment del Pla 

Planificar l’avaluació i el seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

Com a responsables d’implantació i/o adequació del Pla, en ordre descendent: 

● Equip directiu 

● Coordinador de riscos laborals 

● Tutors/res de grup-classe 

● Claustre del professorat 

● PAS  

Es poden plantejar propostes de millora mensuals. 

 

Concrecions per a l’ESO 

 

L’horari presencial en jornada continua, com en cursos anteriors, entre les 8:00 h. i les 14:30 h. 

Aquest horari no pot replicar-se de manera directa en una situació de confinament donat 

que els espais, recursos i/o la situació familiar de l’alumnat poden ésser molt diversos i 

imposibilitar el seu compliment. 

El professorat de cadascuna de les matèries penjarà al suro de la matèria, en la plataforma 

Clickedu, la fitxa d’inici de curs (única per matèria i nivell) que compté:  Temporització de 

les unitats didàctiques, objectius d’aprenentatge, criteris d’avaluació, metodologia i 

instruments d’avaluació i recursos de la matèria. 

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es planifiquin al llarg del curs hauran de tenir 

en consideració la possibilitat d’adaptació a situacions de confinament ja sigui del grup 

classe o de tot el centre educatiu, ja sigui parcial o total. Les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge seran les mateixes per tot un nivell educatiu, 

independentment del grup-classe de l’alumnat. 

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge es planificaran amb una durada en hores 

corresponents a múltiples de la suma de les hores de dues setmanes (ex. en el cas de 

matèries de tres hores setmanals en múltiples de 6) per tal de poder dur a terme el procés 

bàsic: avaluació inicial, desenvolupament i avaluació final de l’activitat. El professorat farà 

servir el calendari de la plataforma Clickedu per comunicar les dades bàsiques de les 

activitats i penjarà, al suro de la matèria, la fitxa descriptiva de l’activitat (annex). 

En la comunicació amb l’alumnat es farà servir la plataforma Clickedu, el web del centre i el 

correu corporatiu. L’alumnat i les seves famílies hauran de configurar els seus navegadors i 
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els seus gestors de correu electrònic per a què acceptin al domini iesjoandaustria.org com 

a domini de confiança i evitar que les comunicacions enviades des del centre (de manera 

massiva) siguin catalogades com a spam. 

L’alumnat i les seves famílies hauran de signar i comprometre’s amb un codi de conducta de 
treball telemàtic. 

El desenvolupament de l’Educació Física és una de les activitats que es veu directament 

afectada per les circumstàncies sociosanitàries. Es recomana expressament de no fer 

activitats físiques en grups dins d’espais tancats, de manera que s’evitarà l’ús del gimnàs 

per a fer-hi exercici físic. Aquestes classes es faran al pati o al Camp de futbol. Per tal de 

facilitar els desplaçament i evitar l’ús dels vestidors del centre, es programaran les classes 

setmanals d’Ed. Física en blocs de dues hores a l’inici o al final de la jornada lectiva. 

Pla de treball en cas de confinament 

El disseny de l’activitat docent en modalitat presencial ha de permetre que sigui extrapolable              

als casos de confinament de manera directa tenint en compte els següents aspectes: 

- L’horari planificat per l’activitat presencial no es continuarà a totes les hores canviant-lo             

per la modalitat telemàtica asíncrona. El professorat desenvoluparà una de les hores            
assignades a la seva matèria en modalitat telemàtica síncrona (via Meet) per tal             

d’acompanyar d’una manera més efectiva a l’alumnat . S’informarà via clickedu. 

- La persona tutora continuarà essent el nexe de comunicació amb l’alumnat i les seves              

famílies; planificarà amb els seus tutorands una sessió setmanal en la modalitat telemàtica             

síncrona (preferentment en l’horari assignat a l’hora de tutoria presencial). Les professores            

d’orientació-psicopedagògica li faran de reforç en aquesta comunicació especialment en          

els casos de l’alumnat més vulnerable. Com a complement a aquesta sessió es             

desenvoluparan contactes individuals amb l’alumnat més vulnerable i/o les seves famílies           

fent servir els sistemes de comunicació habituals i altres sistemes de comunicació com ara              

el telèfon. 

- El professorat rebrà les evidències i/o les produccions derivades del treball desenvolupat            

per l’alumnat exclusivament de manera telemàtica (via Moodle, Classrom, Google Drive,           

webs, foros i/o correu electrònic) en funció de les indicacions de la pròpia activitat. 

- Les proves i/o exàmens realitzats de manera telemàtica tindran la mateixa validesa que els              

desenvolupats de manera presencial i no es penalitzarà l’alumnat que per causes de força              

major inherents a la seva situació personal no pugui lliurar-les. 

-  
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Matèries optatives i altres activitats 

L’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO farà servir els espais del seu grup-estable i altres espais                 

addicionals. Les hores de les optatives (dues setmanals) es concentraran a les últimes             

hores del dia (en la mesura del possible) per tal de minimitzar l’ús d’espais addicionals al                

llarg del matí. L’alumnat haurà de netejar l’espai (taula i cadira) abans i després de la seva                 

utilització. 

 

L’alumnat de 4t d’ESO dels quatre grups-classe (diferents al grup d’AO-PDC) s’agruparan en             

funció de la seva tria de matèries optatives per tal d’assegurar que els grups es mantenen                

estables a la franja 1 i el més estables possibles a la franja 2. A la franja 3 d’optatives (tres                    

hores setmanals) es produirà la mínima variació possible d’aquestes agrupacions i           

s’aplicaran els criteris indicats d’higiene, distància de seguretat i ús d’EPI (bàsicament            

mascareta). L’alumnat haurà de netejar l’espai (taula i cadira) abans i després de la seva               

utilització. 

 

 

 

  

 
El contingut d’aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

25 de 31 



 

 

Concrecions per al Batxillerat 

 

En funció de situacions específiques, els canvis en les directrius del Departament d’Educació o              

de Salut, els espais de centre i/o de seguretat, confinaments parcials o altres             

circumstàncies especials -excepte confinament total- es podrà aplicar, en aquesta etapa, la            
modalitat híbrida (assistència del 50% de l’alumnat al centre i l’altra 50% restant al seu               

domicili) amb els següents requeriments: 

 

● Les activitats d’ensenyament-aprenentatge es planificaran per a dues setmanes o en           

múltiples de dues setmanes (han d’incloure avaluació inicial, desenvolupament i avaluació). 

● S’hauria de fer servir la metodologia de la classe invertida (les hores presencials es              

dedicarien preferentment a la resolució de dubtes, ampliació de continguts, activitats           

manipulatives, concreció i validació d’activitats...). 

● Al llarg de la primera setmana la meitat del grup assistiria al centre seguint el seu horari                 

habitual dels dilluns, dimecres i divendres; l’altra meitat el dimarts i el dijous. En la segona                

setmana s’intercanviarien els dies (d’aquesta manera ningú passaria cap setmana sense           

assistir al centre). 

 

En els casos de confinament total (de grup o centre) es faran servir les consideracions indicades                

a l’etapa d’ESO excepte en la comunicació, donat que al batxillerat s’utilitza la plataforma Dinantia. 
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Concrecions per als CF 

 

Desenvolupament final en funció de la matrícula del mes de setembre 

En funció de les situacions específiques del moment, els canvis en les directrius del              

Departament d’Educació o de Salut, els espais de centre i/o de seguretat, confinaments             

parcials o altres circumstàncies especials -excepte confinament total- es podrà aplicar, en            

aquesta etapa, la modalitat híbrida telemàtica o híbrida presencial (assistència del 50%            

de l’alumnat al centre i l’altra 50% restant al seu domicili o a un altre espai del centre) amb                   

els següents requeriments: 

● Les activitats d’ensenyament-aprenentatge es planificaran preferiblement per a dues         

setmanes o en múltiples de dues setmanes (han d’incloure avaluació inicial,           

desenvolupament i avaluació). 

● Es recomana fer servir la metodologia de la classe invertida (les hores presencials es              

dediquen preferentment a la resolució de dubtes, ampliació de continguts, activitats           

manipulatives, concreció i validació d’activitats...). 

● Al llarg de la primera setmana la meitat dels alumnes del grup assistiran al centre seguint el                 

seu horari habitual dels dilluns, dimecres i divendres; l’altra meitat el dimarts i el dijous. En                

la segona setmana s’intercanvien els dies (d’aquesta manera ningú pasaria cap setmana            

sense assistir-hi al centre). 
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Control de versions 

 

 

Versió Data Modificacions 

1.0 Juny 2020 Pla inicial de reobertura 

2.0 09/09/2020 Eliminació de la Diagnosi associada a les actuacions realitzades 
al llarg del confinament (març-juny 2020) 
Adequació al protocol de gestió de casos  Covid-19 als centres 
educatius i a les mesures complementàries a les previstes al Pla 
d’actuació 

2.1 16/09/2020 Modificació dels horaris d’entrada i concrecions. 
Revisió del Pla de neteja. 
Adequació del Protocol d’actuació en cas de detectar un 
possible cas de COVID-19 
Addició d’annexos (declaracions responsables) 
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ANNEXOS 

Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 

  

Si el vostre fill, filla o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu                
quins d’aquests símptomes presenta: 

  
  

☐ Febre o febrícula ☐ Mal de panxa 

☐ Tos ☐ Vòmits 

☐ Dificultat per respirar ☐ Diarrea 

☐ Congestió nasal* ☐ Malestar 

☐ Mal de coll* ☐ Dolor muscular 

  

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu                 

quins d’aquests símptomes presenta: 

  

☐ Febre o febrícula ☐ Calfreds 

☐ Tos ☐ Vòmits 

☐ Dificultat per respirar ☐ Diarrea 

☐ Falta d’olfacte de gust ☐ Malestar 

☐ Mal de coll ☐ Dolor muscular 

  
Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar-lo/la al centre i que us                

poseu en contacte amb els responsables del centre per comunicar-ho. 

*El mal de coll o refredat nasal de l’alumnat només es consideraran indicatius de              

COVID-19 si s’acompanyen de febre o algun dels altres símptomes de la malaltia. 

  
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic            

amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En altres horaris, truqueu al 061. 
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Model de fitxa descriptiva d’activitat     

d’ensenyament-aprenentatge (ESO-BATX) 

Quadern d’activitats 
Etapa: ESO / BATX Nivell: 1-4 Matèria / Projecte:  

Unitat/s didàctica/ques:  
 

Departament:  Data:  dd/mm/aaaa 

 
 

Objectius d’aprenentatge 

 
 

 

Criteris d’avaluació, tipologia i ponderació (si s’escau) 

Criteris d’avaluació 
 
Tipologia d’avaluació 
 

 

Instruccions 

Recomanacions del professorat, per l’alumne/a. Correlació amb altres instruments d’avaluació 
(coherència amb proves posteriors relacionades, ...). Solucionaris (si cal) 
 
Durada prevista (de l’activitat o de les activitats): Ex: 5 hores 
 
Dates i condicions de lliurament: esquema de lliurament (format demanat del document: nom 
del document, índex...), dates del lliurament, lloc i/o espais (Moodle, Clickedu, …), qüestions 
importants, aspectes a tenir en compte (la prova final de validació estarà formada per activitats 
d’aquest quadern amb petites modificacions, … ) 
 

 
 

Activitats 

 
<Redacció de les activitats a desenvolupar> 
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Declaració responsable de les famílies de l’alumnat menor        

d’edat 

L’enllaç actual a la declaració responsable que les persones responsables de l’alumnat            

menor d’edat o l’alumnat major d’edat han de presentar al centre es troba al web del                

Departament d’Educació: Declaració responsable 

 

Declaració responsable de l’alumnat major d’edat 

L’enllaç actual a la declaració responsable que l’alumnat major d’edat ha de presentar al              

centre es troba al web del Departament d’Educació: Declaració responsable 

 

Autorització per al procediment de gestió de casos COVID als          

centres educatius 

Document/autorització per a la realització de les proves relacionades amb el COVID al             

centre. Mitjançant aquest document, les famílies accedeixen, en cas necessari, a la            

realització d'una prova de PCR als seus fills i/o filles i si es considerés adient, fer també un                  

test d’anticossos per descartar que no es tracti d’un procés ja passat i curat.  

 

Enllaç actual de l’autorització 
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/Autoritzacio_proves_covid.pdf

