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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya de 30 de                 
juny de 2020 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla d’actuació per                  
al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid 19 de 3 de juliol. 

Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar del dia 7 de setembre de 2020 i forma part de la                    
Programació General Anual de centre i estarà disponible al web del centre.  

La proposta de l’administració de creació de grups estables té una gran complexitat d’execució en el                
context del nostre centre. Les dimensions físiques del nostre institut així com el gran nombre d’alumnat                
i de professorat implica una mobilitat constant que afegeix un plus de dificultat organitzativa.  

El sistema de grups estables no és totalment aplicable ni eficient al nostre institut per la mobilitat                 
interna d’un gran nombre d’alumnes i la mobilitat docent del professorat. En general és una idea                
aplicable a ensenyament infantil i primària, però difícilment aplicable a secundària. 

A secundària no és realista plantejar un equip de dos professors que facin feina exclusiva amb un grup                  
d’alumnes per horari i per currículum. 

Davant aquesta situació vam apostar per la reducció del nombre d’alumnes per grup classe com a                
alternativa i/o complement als grups estables, manteniment les distàncies de seguretat recomanades            
per les autoritats sanitàries (nacionals i internacionals), però aquesta segona opció s’ha fet inviable per               
la baixa dotació extraordinària assignada al nostre centre. 

En aquesta situació sols tenim l’opció de fer grups estables amb la màxima reducció d’alumnes possible,                
però amb un professorat que farà classes a més d’un grup (tot el personal del centre) dotat de mesures                   
de distanciament i epis necessàries per la seva seguretat i la dels alumnes. 

La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot, la situació                
d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que               
comporten canviar de manera notable el funcionament del centre.  

 

OBJECTIUS 
- Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en               

condicions d’equitat. 
 

- L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat,            
seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. 

 
- L’Institut ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 
- A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de              

contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i contactes. 
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Des de l’Institut Leonardo, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:  

● Tots els adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial. Hem de garantir              
les mesures de seguretat per reduir els riscos de salut per a l’alumnat però mantenint dinàmiques                
d’aprenentatge actiu i l’imprescindible entorn de convivència que és l’essència de tots els centres              
educatius.  

● Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’Institut pugui ser un entorn segur, amb el risc                 
mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida                
identificació de casos i de contactes 

 

En aquest sentit, caldrà que famílies, professorat i tot el personal del centre ens involucrem i                
comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i                  
la traçabilitat.  

 

Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades a l’escola en relació                  
amb la prevenció i control de la COVID-19 a través de la seva publicació en la pàgina web del centre un                     
cop la seva aprovació per Consell Escolar a l’inici del mes de setembre. 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 20-21 i en coherència amb la realitat                  
del centre i l’evolució del context epidemiològic. 

 

2. OBJECTIU DEL PLA 

Reprendre l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut              
de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una                     
educació de qualitat.  

 

No obstant, és evident que la tornada no es pot fer com si res hagués passat. La pandèmia i el                    
confinament ha tingut una repercussió directe en el món que fins ara havíem conegut i tindrà unes                 
conseqüències econòmiques i socials de primera magnitud. Aquesta experiència ens ha de servir per              
poder extreure’n un aprenentatge col·lectiu que ens enfortirà davant els possibles rebrots o noves              
pandèmies.  

Com diu Coral Regí: “(...) necessitarem aprendre a viure en un entorn d’incertesa, de menys               
planificació, en el qual tot ho tenim -ho teníem- controlat i organitzat. Hem d’educar en la incertesa                 
externa i en la fortalesa interior. També haurem d’aprendre a destil·lar els aprenentatges essencials, els               
que fan créixer la competència d’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, els              
aprenentatges rellevants i vivencials, els que fan que els alumnes aprenguin a fer, a ser, a conviure, a                  
plantejar-se noves preguntes i qüestionar les primeres respostes, per sobre de la retenció de continguts”. 
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Ens adaptarem a aquesta nova situació i farem l’acompanyament imprescindible per a què el nostre               
alumnat en surti més reforçat a nivell humà i social.  

En el disseny d’aquest pla d’actuació educativa l’Equip Directiu de l’Institut Leonardo ha volgut prioritzar               
l’acollida emocional del nostre alumnat i la possibilitat de continuar aprenent a través de la solidesa de                 
l’autonomia i la capacitat d’organització individual que permeten els entorns virtuals.  

Tots els esforços de l’equip directiu s’han abocat en la creació d’una fórmula organitzativa per a                
garantir la màxima presencialitat del nostre alumnat sense correr riscos per al conjunt de la comunitat                
educativa del Leonardo, impulsant una acció educativa de qualitat i equitat per a tot l’alumnat però,                
especialment, per a l’alumnat més vulnerable que ha patit la desconnexió del sistema educatiu durant               
la pandèmia. 

 

3. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del                   
virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  

3.1. Grups de convivència i socialització estables 

El centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables possible. El seu principal                
valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una                 
identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.  

Aquesta mesura permetrà que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat              
establert encara que s’haurà d’utilitzar la mascareta. 

No obstant, en el cas de la matèria d’Educació Física es podrà prescindir puntualment de la mascareta                 
a causa d’estar practicant esport i en funció de les instruccions del professorat. La mascareta ha                
d’estar sempre prop i disponible per a qualsevol moment: sortida al passadís; anar al lavabo; sortida al                 
pati; anada al menjador… 

 

Cal integrar l’ús de la mascareta com una acció de responsabilitat ciutadana: “Em protegeixo i               
protegeixo als altres”. Els adolescents han de començar a assumir responsabilitats socials i col·lectives              
dins l’àmbit educatiu. 

 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals                
de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’hauran de complir                 
rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de              
seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.  
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Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci de 1ESO a 3ESO 

- Organitzar agrupaments estables d’ entre 23 a 25 alumnes. 
- Assignar un equip docent estable durant cadascun dels trimestres amb continuïtat           

del mateix tutor de grup durant tot el curs. 
- Equips docents compactes seguint la divisió per àmbits introduïda el curs 19/20 amb             

l’experiència organitzativa dels itineraris interdisciplinars. Així aconseguim que el         
professorat tingui un màxim de 60 alumnes del mateix nivell al llarg de cada              
trimestre i, molt important, que els especialistes de cadascuna de les matèries siguin             
els únics que les puguin impartir.  

- L’àmbit matemàtic i l’àmbit lingüístic tindran incidència en tots els trimestres ja que             
en el Projecte Educatiu de centre té una transversalitat fonamental en la potenciació             
de les STEM i de la competència lectora que es desenvoluparà a través del Pla lector                
del Leonardo. 

- S’elaboraran propostes de treball per a l’alumnat de caràcter competencial i/o           
transversal entre els diversos àmbits seguint la proposta iniciada el curs 19/20 amb             
els itineraris interdisciplinars basada en projectes globalitzats.  

- S’eliminaran els grups flexibles de les matèries instrumentals perquè amb la reducció            
de ràtios el tractament de la diversitat queda garantida. 

- A 3ESO, se suprimeixen les matèries optatives a excepció de les prescriptives en el              
currículum de l’alumnat, és a dir, l’alemany; la cultura clàssica; l’emprenedoria i la             
cultura i valors. 

- A final de curs l’alumnat garantirà la compleció del currículum del seu nivell i              
l’assoliment de les competències bàsiques de cada etapa.  

- Es procurarà la màxima compactació lectiva del currículum al llarg d’un mateix            
trimestre per aconseguir un equip docent estable que podrà aprofundir millor en el             
coneixement de la diversitat de l’alumnat durant un mateix trimestre.  

 

 
 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci a 4ESO i Batxillerats 

El batxillerat serà presencial sempre que les ratios ho permetin. En cas que aquesta ratio no                
pugui garantir la distància d’1,5m, s’aplicarà un sistema semipresencial/híbrid de classes           
presencials quan les ràtios d’alumnes permetin el distanciament de seguretat amb el            
professorat, i desdoblament semipresencial quan les ràtios no ho permetin. Això farà que             
les matèries comuns i aquelles de modalitat amb més de 20 alumnes per aula tinguin un                
tractament mixt. 

- Les optatives de matèria amb menys de 10 alumnes es faran a través de l’IOC. 
- Per poder disposar de la plantilla necessària per a la creació dels grups estables              

s’haurà de suprimir l’oferta de la literatura universal en el Batxillerat Humanístic. 
- Per a poder garantir que les especialitats puguin mantenir la seva especificitat            

curricular, les literatures catalana, castellana en el Batxillerat Humanístic s’hauran de           
cursar  a través de l’IOC. 
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- Els grups de Batxillerat es configuraran fent agrupaments de les matèries pròpies del             
seu itinerari a fi de disminuir al màxim la seva mobilitat i canvis d’aula. 

- En el cas que sigui necessari, s’organitzarà una oferta horària de tipus híbrid que              
pugui assegurar el màxim de presencialitat evitant les aglomeracions per nivells de            
tipus decreixent, des de 2n Batxillerat fins a 1ESO. Les opcions poden ser fer un 50%                
presencial i telemàtic al llarg de tota la setmana o bé al llarg del dia, amb tres hores                  
presencials d’una meitat del grup i les altres tres hores telemàtiques, afavorint un             
model sincrònic presencial i telemàtic alhora de la mateixa matèria.  

 

 

3.2. Mesures de prevenció personal 

Distanciament físic  

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció                
i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la                  
distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5                
metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en                   
qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels                 
grups de convivència estables.  

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una                
distància interpersonal mínima d’1 metre.  

 

Aquesta distribució, però, està supeditada a les activitats de tipus pràctic que es realitzen              
habitualment dins l’espai físic de l’aula: treball per grups; exposicions orals; utilització de materials              
per a la creació de projectes,...  

És per aquest motiu, que quan es redueixi el distanciament físic la mascareta serà d’ús prescriptiu.                
Cal integrar l’ús de la mascareta com una acció de responsabilitat ciutadana: “Em protegeixo i               
protegeixo als altres”. Els adolescents han de començar a assumir responsabilitats socials i             
col·lectives dins l’àmbit educatiu. 

 

Higiene de mans  

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal                   
docent i no docent.  

En infants i adolescents, es requerirà el rentat de mans:  
● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  
● Abans i després dels àpats,  
● Abans i després d’anar al WC,  
● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’haurà de dur a terme:  
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● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els i les adolescents,  
● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels adolescents i dels propis,  
● Abans i després d’anar al WC,  
● Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un                 
sol ús.  

En punts estratègics (menjador, sala de professorat, departaments, zona d’aules...) es col·locaran            
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  

S’afavoriran mesures educatives (infografies; vídeos explicatius…) per promoure el rentat de mans            
correcte i la seva importància, així com cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat                 
de mans en els diversos punts de rentat de mans.  
 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci  

- Afavorir al màxim la realització de les activitats d’aprenentatge en els mateixos espais             
simplificant i/o reduint al màxim la mobilitat de l’alumnat per l’Institut.  

- Instal·lació de dosificadors fixes al costat de les portes d’accés al centre i en els extrems dels                 
passadissos. També davant del menjador i al costat de les portes d’accés. 

- Campanya de sensibilització per afavorir el rentat de mans adequat amb col·locació de pòsters i               
punts d’informació a l’entrada dels lavabos i en els passadissos.  

- Destacar la importància de l’ús de la mascareta fora de l’aula quan s’accedeix a un nou espai                 
(pati; gimnàs; laboratori; taller…) i en els passadissos. Posar cartells recordatoris de la seva              
importància per tal de prevenir i crear espais segurs.  

 

 

 

ÚS DE LA MASCARETA 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre hauran de portar la mascareta fins a la seva                    
aula. 

La mascareta és obligatòria i l’alumnat l’ha de portar posada des de casa. Caldrà fer que tot                 
l’alumnat porti mascareta el màxim de temps possible. 

El centre no proveirà de mascaretes a l’alumnat. 

Cal capacitar a l’alumnat i al professorat sobre la correcta col·locació de la mascareta.  

Caldrà verificar que les màscares reuneixin els criteris d’efectivitat. 

En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres               
grups estables. 

 

El departament proveirà el centre de mascaretes higièniques per a tots els seus professionals, un estoc                
de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19 durant                
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l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un                 
termòmetre de distància per a incorporar-lo a la farmaciola.  

Per a situacions específiques, es preveu facilitar material complementari (pantalles de protecció facial,             
mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...).  
 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci  

- Col·locació de punts d’informació per a la conscienciació de la necessitat de l'ús de              
mascaretes en els espais comuns.  

- Habilitar una zona dins la infermeria a punt per poder prendre la temperatura i aïllar               
a l’alumnat i/o professorat que presenti símptomes. 

- Disposar de mascaretes a la zona d’infermeria per a proveir a l’alumnat que no en               
disposi.  
 

 

Requisits per a l’accés al centre  

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,           
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (L’absència de simptomatologia ha de             
ser sense haver pres cap fàrmac.  

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies               
anteriors.  

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc               
de gravetat en cas de contraure la infecció, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones                  
tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa                
presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:  

● Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.  

● Malalties cardíaques greus.  

● Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen            
tractaments immunosupressors).  

● Diabetis mal controlada.  

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  
 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci  

- En els casos de l’alumnat amb risc de gravetat en cas de contraure la infecció se                
sol·licitarà la intervenció de la docència a domicili per part dels serveis territorials.  
 

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les condicions                   
de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o                
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pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un            
col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc hauran d’haver estat valorades pel servei               
de prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació.  

També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres              
entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.  

Control de símptomes  

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de                  
salut dels seus fills i filles.  

A l’inici del curs, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable a través de la qual:  

● Faran 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’infant o 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 (veure l’annex 1). 
 

 

La família i/o l’alumne/a haurà 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.  

 

 

 

3.3. Promoció de la salut i suport emocional  

Les primeres setmanes es preveu realitzar activitats de promoció de la salut i de suport emocional que                 
ajudaran a l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.  
 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci  

- Es proposaran activitats de tutoria orientades a informar, conscienciar i activar la            
implicació de l’alumnat en la prevenció i aplicació de la normativa sanitària que             
garanteixi la quotidianitat i el desenvolupament del curs amb el màxim de            
presencialitat.  

- No volem crear una psicosi permanent però sí que cal ser responsables dels nostres              
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hàbits socials i la seva repercussió sobre la difusió de la pandèmia. 
- Educar en la responsabilitat i la col·laboració imprescindibles per poder lluitar           

contra l’avenç de la pandèmia. 

 

D’altra banda, es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el context de la pandèmia:  

● Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.  

● Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

● Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.  

 
 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci  

- Proporcionar a les famílies informació sobre la simptomatologia de la          
COVID-19 a través de la pàgina web del centre on també s’hi penjarà una              
còpia en PDF de la declaració jurada de l’absència de simptomatologia de            
l’alumnat.  

- Distribuir la Declaració Jurada per a l’alumnat a inici de curs 20/21. 
- Conscienciar a les famílies que l’ocultació de simptomatologia incorre en          

un greu perjudici de la salut de la comunitat educativa i que és un exercici               
de corresponsabilitat vetllar per al compliment del protocol de supervisió          
familiar. La negligència en aquest àmbit pot tenir conseqüències legals.  

 

 

3.4. Gestió davant de possibles casos  

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció, amb el suport del                    
coordinador de riscos laborals. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes               
compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es trobin en aïllament per diagnòstic de                
COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona               
amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

 

ATENCIÓ 
L’ocultació de simptomatologia incorre en un greu perjudici de la salut de la comunitat              
educativa i és un exercici de corresponsabilitat vetllar per al compliment del protocol de              
supervisió familiar. La negligència en aquest àmbit pot tenir conseqüències legals.  

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament,                   
així com dels seus contactes més estrets, serà una de les mesures més rellevants per mantenir entorns                 
de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. 

El centre té establert un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que inclou la ràpida                   
coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  
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Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al             
centre farà les següents actuacions:  

1. Se’l deportarà a un espai separat d'ús individual, que serà l’infermeria del centre. 

2. S’utilitzarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la               
que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

4. Davant de qualsevol possible complicació, es trucarà també al 061. 

5. S’informarà de la situació als Serveis Territorials (inspecció del centre) i, a través d’ells, el               
servei de salut pública. 

6. La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les                  
actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família               
amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.  

7. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació,               
aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació, en última               
instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de              
l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del                 
centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat               
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat                 
sanitària (PROCICAT). 

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.  

L’equip d’atenció primària de referència del centre estarà a disposició de l’equip directiu per a mesures                
de consell sanitari sobre la COVID-19, havent designat un responsable d’aquesta interlocució.  

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 
PER A 

L’AÏLLAMENT 
PERSONA  

RESPONSABLE DE 
REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 
CUSTODIARLO 

FINS QUE EL 
VINGUIN A 

BUSCAR 

 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

RESPONSABLE 
DE 

COMUNICAR 
EL CAS ALS 

SERVEIS 
TERRITORIALS 

 

Alume/.-a Infermeria Docent del grup 
estable o docent 
que el té a l’aula 
en el moment de 
la detecció.  

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip directiu. 

Coordinadora 
COVID-1 del 
centre. 
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Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci 

- Posar en coneixement de la comunitat educativa a través del Consell Escolar del             
Centre i de les tutories de grups el protocol d’actuació en el cas d’algun cas sospitós                
de positiu.  

- Insistir molt en la traçabilitat del cas i els grups estables de contacte amb els               
mateixos. 

- El Consell Escolar del Centre assumirà la responsabilitat de posar en coneixement de             
la comunitat educativa la importància de la corresponsabilitat familiar i que totes les             
famílies assumeixin que no poden negligir la seva imprescindible col·laboració          
sanitària supervisant la simptomatologia de l’alumnat. 

 

 

4. PRIORITATS EDUCATIVES 

● Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, l’intercanvi de          
situacions viscudes...) Els primers 15 dies del curs 20/21 serviran per a fer una exposició oral i                 
d’ambientació de les aules per a què l’alumnat tingui un espai per a explicar i compartir les                 
experiències acumulades durant el confinament.  

● Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació d’estratègies per              
abordar les necessitats educatives específiques de suport educatiu. Impuls a l’aprenentatge           
autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que aprofundeixin en la competència              
d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a autoregular-se, incidint tant en els processos               
cognitius com en els factors socioemocionals de l’aprenentatge. 

● L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar la competència              
digital dels docents i dels alumnes. Durant els primer 15 dies del curs 20/21 s’iniciarà a l’alumnat de                  
1ESO en el paquet d’aplicacions de l’entorn G-Suite for education del seu Chromebook. En el cas                
dels altres nivells es revisaran les vies de comunicació i/o presentació de les tasques utilitzada               
durant el confinament el tercer trimestre del curs 19/20. Es tracta d’assegurar un check-out de tot                
l’engranatge telemàtic per estar preparats en cas de necessitat.  

● Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les famílies i altres agents.                
Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar. Creació de la figura dels               
observadors d’aula per al compliment de la normativa sanitària i el seguiment de la seguretat de                
l’alumnat dins el grup classe. Les mesures higièniques són una tasca col·lectiva i que forma part de                 
la formació que han d’adquirir els nostres alumnes. Es farà per torns rotatius, no es tracta de fer de                   
“policies” sinó d’ajudar-nos entre tots a recordar i adquirir els nous hàbits de salut. 

● Oportunitat per avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del nostre alumnat. De               
repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes estratègies educatives que donin resposta a les                 
necessitats del moment, per aconseguir una educació més competencial.  
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Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci 

- La reducció de la ràtio d’alumnes permetrà esponjar l’espai dins de l’aula.  
- Formar als delegats dels grups per a poder detectar i/o controlar la manca de              

seguiment de les mesures preventives imprescindibles per a protegir al grup classe:            
rentat de mans; utilització de mascareta; ventilació de l’aula… 

- Creació d’un grup d’observadors d’aula per al seguiment de la correcció higiènica            
dels membres del grup classe, amb caràcter rotatiu i educatiu.  

- Afavorir al màxim la realització de les activitats d’aprenentatge en els mateixos            
espais simplificant i/o reduint al màxim la mobilitat de l’alumnat per l’Institut.  

- La utilització de les aules específiques quedarà supeditada a la necessitat d’ubicar            
els grups classe derivats de la creació de grups estables amb ràtios de 20 alumnes.  

- Tot i la possible incomoditat, s'aconsellarà a l’alumnat que utilitzin mascareta a            
l’interior de l’aula com a mesura de protecció addicional i es considerarà            
prescriptiva per al professorat en totes les accions educatives que afavoreixin la            
proximitat social.  

 

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

La previsió és poder començar el curs de manera presencial el dia 14 de setembre.  

S’han buscat fórmules organitzatives que garanteixin el màxim possible que tots els alumnes d'educació              
secundària puguin seguir el curs de manera presencial, sempre que la situació sanitària no obligui a un                 
confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.  

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent. 

5.1. Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i espais 

Criteris per a la configuració dels grups  

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre i els                  
espais disponibles, s’han organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai                
referent.  

Amb caràcter general, e grup estable està format per un conjunt d’alumnes amb el seu tutor o tutora.  

Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació                
inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un                  
professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.  

Criteris per a la configuració de grups estables 

● El nombre d’alumnat del grup natural existent de cada nivell educatiu 

● Que la seva composició es pugui mantenir al llarg de tot el curs. Els alumnes del grup estable seran                   
sempre els mateixos durant el curs 2020-21. 
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● De naturalesa heterogènia, que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no agrupats per nivells             
d’aprenentatge. 

● Que afavoreixin una atenció inclusiva a tot l’alumnat, incorporant els suports a l’alumnat amb              
necessitats educatives específiques al grup al qual pertany 

● La distància interpersonal entre l’alumnat a l’espai aula disponible. L’organització de l’espai de             
l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal              
mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al voltant de la taula,                    
tindrà en compte aquesta distància.  

● Mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la jornada lectiva tant a l’aula                  
com al pati 

● Que romangui, de manera general, el màxim de temps possible en el mateix espai físic.  

 

 

Quadre resum 

Determinació de grups. Criteris 
de configuració dels grups 
   

D'acord amb l'estabilitat de grup, nombre màxim d'alumnes del 
centre, els espais disponibles, plantilla, i característiques de 
l'alumnat 

Criteris d’heterogeneïtat.  

Criteris d’inclusió  

Mesures flexibilitzadores 

 

Criteris a l’hora d’assignar de docents al grup estable 

● Reduir al màxim el nombre de professorat de cada grup  

● Reduir el nombre de grups que atengui cada professor o professora i un professional o una                
professional de suport educatiu i educació inclusiva si s’escau. 

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionaran amb més d’un grup estable, caldrà                
que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants.  

En cas que un grup estable ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) caldrà assegurar que cada                
vegada que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai. Els alumnes seran sempre els mateixos.  

Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que fan assessorament als centres podran entrar               
als centres i a les aules, mantenint la distància física recomanada, hauran de portar mascareta i aplicar                 
les mesures d’higiene i prevenció.  

També hi podran accedir, si és necessari, els professionals municipals.  

 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci 

- Per aconseguir grups estables reduïts l’Equip Directiu de l’institut Leonardo da Vinci            
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ha optat per la compactació trimestral de les matèries que configuren el            
currículum de l’alumnat. La concentració per àmbits permet garantir la qualitat de            
l’aprenentatge i la seguretat sanitària per què s’aconsegueixi reduir el nombre de            
professorat que imparteix classe en cadascun dels grups.  

- Es procurarà que el professorat intervingui presencialment en el mínim de nivells i             
grups possible durant el mateix trimestre.  

- Les competències matemàtica i lectora estaran presents en tots els trimestres de            
1ESO a 3ESO, amb l’objectiu de diversificar el currículum de manera transversal al             
llarg de tot el curs. 

- La introducció a la segona llengua estrangera es farà a partir de 2 ESO.  
 

 
 

Organització dels espais 

S’utilitzaran com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats.  

En cas dels centres de secundària... també les aules o espais específics: aula taller, aula de música, aula                  
de dibuix, laboratoris, tallers de les diferents famílies professionals, biblioteca, gimnàs...  

Cada grup tindrà un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional, si l’ocupació dels espais                  
ho permet, s’utilitzaran les diferents aules específiques: els laboratoris, les aules tallers, música, dibuix...              
En aquest cas la rotació de diversos grups en un mateix serà la justa necessària i cada cop que hi hagi un                      
canvi de grup s’haurà de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú.  

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre               
mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, vetllarem perquè el mateix              
alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas d’informàtica, per                 
exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar               
l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.  

Proposta organitzativa de grups i espais del centre  

Convindrà informar sobre:  

● el nombre d’alumnes, 

● el nombre de professionals que imparteixen classe en el grup, diferenciant si es tracta d’un tutor o                 
tutora i/o professor/professora que forma part del grup estable o temporal o si només imparteix               
unes hores de classe a la setmana,  

● el nombre de personal de suport educatiu, indicant el tipus de suport, i diferenciant si forma part                 
del grup estable o si només interactua amb el grup o part del grup un horari acotat, 

● l’espai estable que és el espai de referència del grup i, si s’utilitza algun espai de manera puntual,                  
cal indicar-ne l’horari d’ocupació. 
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Matèries optatives i altres activitats a l’ESO  

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

d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat o, quan no sigui 

possible, utilitzar la mascareta. Enumerem les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta 

circumstància: 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN 
ELS ALUMNES 

DOCENT 
(si se sap, 
posar-ne els 
noms) 

HORARI 
(NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 
SETMANALS) 

OBSERVACIONS 
(si escau) 
 

Emprenedoria 3r ESO  A i B 1 3 

Llatí 4t A i B 1 3 

 

*Aquesta part es completarà al setembre quan disposem dels horaris de cada grup estable. 
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Espais de reunió i treball per al personal  

En els espais de reunió i treball per al personal s’han establert les mesures necessàries per garantir el                  
distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot                 
garantir-se. Caldrà tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda                  
automàtica (vending).  

S’evitarà, en la mesura del possible, que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o                
accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel que fa a la neteja,                   
desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat específic.  

 
 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci 

- En cas d’utilització dels ordinadors comuns de la Sala del Professorat o dels             
Departaments Pedagògics desinfectar la superfície després de la seva utilització          
amb producte desinfectant adequat pel teclat. 

- Retirar el microones i tots els elements de consum comú de la Sala del              
Professorat.  

- Evitar els agrupaments de professorat dins dels departaments pedagògics i          
extremar les precaucions amb la utilització de mascareta i assegurant la distancia            
social entre les persones reunides.  

- En el cas d’haver de fer reunions, continuar amb el format virtual per evitar les               
aglomeracions de professorat provinent de grups estables diferents.  

- Els/Les Caps de Departament tindran especial cura en supervisar i recordar als            
membres del seu departament de la necessitat de mantenir i fer seguiment de les              
normes de prevenció de contagi: distància social; ús de mascaretes i rentat de             
mans. 

- La Sala del Professorat també tindrà un aforament limitat de 5 persones i es              
mantindrà la distància social entre els que s’hi trobin. 

- Caldrà netejar els telèfons utilitzats per a les trucades a les famílies de l’alumnat.              
Ha d’haver una conscienciació sobre la importància de netejar abans i després de             
la utilització de l’auricular.  

- També es tindrà especial cura en la neteja dels ordinadors dels carros mòbils del              
centre. Abans i després de la seva utilització caldrà desinfectar-los amb producte            
adequat al teclat. El professorat que els utilitzi haurà de posar especial èmfasi en              
la importància d’aquesta cura higiènica per a la protecció de la salut del grup              
estable i de tot el professorat.  

- Totes les aules tindran a la seva disposició: gel hidroalcohòlic i draps rebutjables             
per poder fer la neteja puntual dels elements que es considerin possibles            
transmissors del virus. 

- S’evitarà al màxim la utilització de paper i de fotocòpies afavorint la documentació             
digital per evitar focus de transmissió a través del paper. 

- En el cas de les proves en paper, caldrà posar-les en un sobre i deixar-les en                
quarantena preventiva abans de la seva correcció.  

- Les fotocòpies només es podran encarregar a la consergeria del centre. Ja no es              
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podran fer directament a la sala del professorat. S’hauran de realitzar amb            
antelació per a garantir la quarantena del paper. 

 
 

5.2. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

 

OBJECTIUS 
- Evitar les aglomeracions. 
- Conscienciar a la comunitat educativa de la importància del compliment de les propostes 

organitzatives. 
- Compromís de les famílies en el compliment horari. 
- Vetllar per la solució de transport que afavoreixi més la fluïdesa i la circulació de l’alumnat. 
- Demanar a les famílies que en la mesura del possible evitin deixar o recollir a l’alumnat davant 

del centre i buscar altres punts de l’entorn per descongestionar al màxim el fluxos de 
circulació.  

 

Una bona part del nostre alumnat arriba al centre utilitzant el transport públic, en concret, l’estació de                 
Volpelleres de la línia de Sabadell dels FGC. És molt important evitar la concentració dels grups                
d’alumnes que arriben en cadascun dels vagons dels ferrocarrils catalans i és per això que creiem                
imprescindible l’obertura de les portes d’accés del centre des de les 7,55h. del matí per aconseguir un                 
ritme fluid de circulació de l’alumnat que anirà arribant. També volem fer coincidir els intervals               
d’entrades i sortides amb la cadència horària del servei de trens per anar absorbint progressivament               
l’arribada i sortida respectivament. 

La resta de l’alumnat arriba a peu o en transport particular. Aquest curs 20/21 volem insistir molt en                  
evitar que les famílies arribin en cotxe privat i s’aturin davant del centre col·lapsant la circulació rodada.                 
En aquest sentit demanarem la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat per poder regular el caos                
circulatori que se’n deriva a través dels agents de la policia local. També instarem a les famílies per a què                    
concertin altres punts de deixar o recollir a les seves filles i fills.  

 
 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci 

- Farem una campanya de conscienciació ciutadana per a les famílies i l’alumnat del nostre              
centre que faciliti l’accessibilitat i sostenibilitat viària. 

- Informarem dels accessos i els circuits i fluxos de circulació a través de les tutories i de cartells                  
informatius; pàgina web i Instagram del centre; Consell Escolar i AFA. 

 

 

Les possibilitats d’accés del nostre centre ens permeten establir circuits de circulació independents per a               
cadascun dels nivells de l’ESO. Així, de 1ESO a 4ESO i Batxillerats hi haurà una fluïdesa contínua que                  
evitarà les aglomeracions i anirà omplint els grups estables progressivament en un període de temps               
que comprèn des de les 7.55  a les 8,15 del matí; i de les 14,15 a les 14,30h. de la sortida.  
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L’alumnat de Batxillerat haurà d’extremar la seva puntualitat i accedir directament a l’aula que li               
correspongui a través de l’accés central.  

Gestió d’entrades i sortides  

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada i fluïda, tenint en compte el nombre                  
d’accessos i el nombre de grups estables.  

Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable i respectar                  
la distància d’1,5m. entre ells. 

En entrar a l’aula els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància                 
sanitària i mantenir  la mascareta fins que el professorat ho indiqui explícitament. 

 

El centre marcarà els punts d’entrada i sortida per nivells i grups. A cada un dels accessos, l’entrada i la                    
sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 5 minuts cadascun, de manera que a les                    
8,15h. com a molt tard totes les classes ja hauran començat. 

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui                   
el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre               
mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els adolescents i joves                
han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de                  
distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als                 
accessos al centre educatiu.  

S’informarà a l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal que les                
policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.  

 

Circulació dins del centre  

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan                
coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar              
mascareta.  

L’alumnat podrà sortir de l’aula del seu grup estable únicament per raons justificades (visites mèdiques;               
raons familiars; tramitació documentació…) per part de les famílies. No es permetrà la circulació pels               
passadissos ni l’accés als lavabos a excepció de l’hora del pati o d’accés al menjador. 

Ús d’ascensors  

Es reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu                  
personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.  

Proposta d’horaris i d’accessos per les entrades i sortides 

L’horari marc del centre, de forma general, és l’establert per normativa i aprovat per Consell Escolar.  
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Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia determinen la necessitat d’incorporar alguns            
ajustaments. 

Per a configurar-la, s’ha tingut en compte: 

● Tots els accessos disponibles: accés vestíbul principal, accessos exteriors, accessos al pati, accés             
al gimnàs... 

● El nombre de grups que entraran i sortiran per a cada accés. 
 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci 

- L’excepcionalitat i l’amplitud dels accessos de l’Institut Leonardo da Vinci ens           
permeten mantenir els horaris d’entrades i sortides de l’alumnat creant circuits de            
pas per a cadascun dels nivells.  

- L’entrada es farà de manera progressiva a mesura que l’alumnat va arribant al             
centre des de les 7.55h. fins a les 8,15 minuts.  

- Les aules de cada grup estable estaran obertes des de les 7.45h. i l’alumnat es               
dirigirà amb la seva mascareta posada pels accessos designats per a cada nivell             
segons la graella informativa que hi ha a continuació. 

- Es permetrà l’entrada a l’aula de l’alumnat en cas de retard, ja que no hi haurà sala                 
de guàrdies aquest curs 20/21. No es podrà deixar cap alumne fora de l’aula, ni al                
passadís en cas de retard molt acusat encara que sí es farà constar en l’aplicatiu               
Insticat per a la seva comptabilització en cas de reiteració per emprendre les             
mesures disciplinàries especificades al NOFC del Centre.  

- La sortida es farà també de manera progressiva des de les 14,10 fins a les 14,30h.                
Tindran prioritat en les sortides els grups de 2ESO 1ESO que són els que              
habitualment fan ús del servei de menjador del nostre Centre amb la finalitat de              
poder crear dos torns de menjador. L’alumnat sortirà de l’aula de manera            
esglaonada i anirà directament cap al menjador. El rentat de mans previ es farà en               
els lavabos del costat del menjador no en els de les plantes del centre. 

- Les expulsions d’aula no es podran realitzar i es cercaran mesures disciplinàries            
substitutives de les sortides.  

 

ATENCIÓ 
Tota la comunitat educativa haurà de prendre consciència de la necessària flexibilització de l’horari per 
evitar aglomeracions i de la imprescindible traçabilitat de la ubicació de l’alumnat al llarg de tota la 
jornada lectiva.  
L’ús de la mascareta serà molt important per tal de garantir la protecció individual i col·lectiva de tota la 
comunitat educativa.  
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HORARIS I ACCESSOS ENTRADES I SORTIDES CURS ESCOLAR 20/21*Veure mapes annex. 
 

HORARI GRUP/NIVELL PORTA D’ACCÉS OBSERVACIONS 

ENTRADES 

7,55h. 1R. 
BATXILLERAT 

Fòrum porta central Entrada per la porta F (Fòrum), pujaran les 
escales fins al 3r. pis on es dirigiran a les 
seves aules (ala B). 3.5; 3.6 i 3.7. 

7,55h. 2n BATXILLERAT Principal L’alumnat es dirigirà per la zona principal , 
PORTA C, (consergeria) i pujarà per les 
escales fins al 3r. pis on s’ubica la seva aula.  

8h. 4ESO Fòrum porta central Entrada per la porta F (Fòrum) pujant per les 
escales accediran per la dreta al 2n. pis on hi 
ha les aules dels seus grups estables. Aules 
2.1; 2.2; 2.3; 2.4 i 2.9. 

8h. 3ESO Porta E (rampa davant de la 
cantina) 

L’alumnat es dirigirà pujant per la rampa que 
condueix directament al 2n. pis i cap a la 
dreta on s’ubiquen les aules dels grups 
estables d’aquest nivell.3A - 2.5 3B - 2.6 3C - 
2.7 3D - 2.8 3E - AG 2.16 3F - AD 2.17 3G - AD 
2.18 3H - AD 2.19 

8,5h. 2ESO Fòrum porta central E2A; E2B; E2C; E2D: Entrada per la porta F 
(Fòrum) baixar un tram d’escales i aules de 
davant dels tallers. 1.7; 1.8; 1.9 i 1.10. 

8,5h.  2ESO Principal L’alumnat es dirigirà per la zona principal , 
PORTA C, (consergeria) i pujarà per les 
escales fins al 3r. pis on s’ubiquen les seves 
aules. 2E - 3.1 2F - 3.2 2G - 3.3 

8,10h. 1ESO Sòtan, rampa.Porta A, davant 
Pavelló. 

L’alumnat es dirigirà per la pendent de la 
zona sud del centre (darrera pavelló) per 
baixar a la planta 0 on s’ubiquen les seves 
aules i grups estables. 1A - 01 1B - 02 1C - 03 
1D - 04 1E - 08 1F - 09. 

SORTIDES 

14,30h. 2n. 
BATXILLERAT  

Principal L’alumnat es dirigirà baixant per les escales 
des del tercer pis fins a la porta C 
(consergeria). 

14,30h. 4ESO Fòrum porta central L’alumnat es dirigirà baixant per les escales 
fins a la porta de sortida en sentit invers de 
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l’entrada. 

14,20h. 3ESO Fòrum rampa exterior de 
davant del menjador 

Sortida a través de la rampa en descens cap 
al Fòrum. 

14,15h. 2ESO Fòrum porta central E2A; E2B; E2C; E2D:  Sortida inversa a 
l’entrada. 

14,15h. 2ESOE; F i G Principal C 2E - 3.1 2 F - 3.2 2G - 3.3; sortida inversa a 
l’entrada. 

14,30h. 1ESO 
 

Sòtan, escales inferiors. 
 
 

L’alumnat es dirigirà pujant la rampa que 
voreja el poliesportiu. 
 

 

5.3. Ús de l’espai del gimnàs  

Preferentment, que es pugui l’educació física es realitzarà a l’aire lliure -a l’espai del pati, evitant la                 
franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es                   
mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.  

L’espai del gimnàs podrà ser utilitzat per a altres activitats lectives.  

Els vestidors en que es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona ventilació es                    
podran utilitzar.  

5.4. Organització de l’espai d’esbarjo 

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la                  
distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús de               
mascaretes.  

L’Institut Leonardo disposa d’espai suficient per no haver de fer torns de sortida al pati i aquest es                  
mantindrà en l’horari habitual de 11 a 11,30h. amb la sectorització dels diferents espais exteriors. Tot                
l’alumnat sortirà a l’hora establerta intentant garantir la unitat dels grups estables però amb la               
mascareta disponible per poder relacionar-se entre ells. És pràcticament impossible evitar la            
interrelació entre els adolescents de diversos grups estables i pensem que la pròpia dinàmica social de                
l’adolescència es basa en la construcció del grup com a part del seu creixement social.  

En aquest cas, veiem molt millor que s’acostumin a utilitzar la mascareta com una responsabilitat               
pròpia del seu civisme social que intentar preservar la unitat del grup estable. Sabem que és una                 
batalla perduda imposar una estructura de grups rígida que es basa en una ficció del comportament                
dels adolescents fora del centre.  

 En cas de pluja, excepcionalment, l’alumnat romandrà dins de les aules del seu grup estable. 
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CURS/NIVELL SECTORITZACIÓ PATI CORRESPONENT 

1ESO Pista 1 

2ESO Pista 2 

3ESO Fòrum 1 (davant cantina) 

4ESO Fòrum 2 (davant polieportiu) 

BATXILLERATS Surten fora del centre. 

 

5.5. Organització dels serveis 

SERVEI DE MENJADOR  

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat                  
lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els espais habilitats a tal                  
efecte.  

Si l’organització del centre ho permet, el menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador                
escolar. En aquest cas, cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir                  
diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules.                  
Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi                   
alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. En                 
menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns dels habituals per              
evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn cal fer la neteja,                   
desinfecció i ventilació del menjador.  
 
Servei de menjador: ( 14:15 h a 15:30 h) 

 

Els grups estables d'alumnes es faran tenint en compte als usuaris de menjador, per mantenir-los junts                

i per aprofitar millor l'espai de menjador, fent el possible per tenir la major part d'alumnes amb grups                  

estables. Garantint una distància de seguretat d’1,5 m respecte a altres grups estables; quan això no                

sigui possible, caldrà mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre qualsevol usuari de menjador. 

 

L’espai de menjador és ubicat a un edifici auxiliar a la part esquerra de l’entrada a l’institut, té una                   

capacitat de 70 alumnes usuaris del menjador, asseguts a taula. Com el nombre d’alumnes supera               

aquest aforament i per tal d’assegurar les condicions sanitàries imposades l’alumnat de 1ESO, menjarà              

dins l’aula del seu grup estable (planta 0). El menjador s’utilitzarà per a l’alumnat restant de 58                 

alumnes aplicant les mesures de seguretat: distància; mascareta i rentat de mans.  

 

Organització del servei: El personal del servei té l’obligació de portar la mascareta per atendre a l’usuari                 

de menjador, es delimitarà una entrada i una sortida on els usuaris portaran mascareta i mantindran el                 
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seu torn per ser atesos, mantenint la distància de seguretat d’1,5 m de separació entre ells per garantir                  

la seguretat. Una vegada asseguts a taula, els grups estables, podran treure’s la mascareta i menjar                

junts, tornant a posar la mascareta a l’aixecar-se de la taula i marxar del menjador per mantenir la                  

seguretat entre els altres usuaris que no pertanyen al mateix grup estable. 

 

El nombre d’usuaris de menjador pel curs 2020-2021 serà de 88 alumnes segons graella.  

 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat i l’horari habitual per dinar, atès que                

disposem d’un espai reduït de menjador, l’alumnat de 1ESO menjarà dins la seva aula : 

 

CURS-NIVELL-GRUP QUANTITAT D’USUARIS HORARI DE DINAR 

1ESO 30*Menjaran dins la seva aula 
de grup estable corresponent, 
planta 0. 

14,15 

2ESO 30 14,50 

3ESO 20 14,30 

4ESO 8 14,30 

 

Si és necessari es buscarà un espai alternatiu per a poder atendre a tots els usuaris de                 
menjador en l’horari habitual i no més tard de l’horari establert. 

 
 

ATENCIÓ 
L’alumnat de 1ESO menjarà excepcionalment dins la seva aula de grup estable per tal 
de garantir la seva seguretat sanitària.  

 

 

Mesures preventives 

- Caldrà garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.  

- El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres,               
ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui                    
una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.  

- Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o                 
d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència. En cas que l’alumnat reculli el                
menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera. 
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- Caldrà garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. No cal                

utilitzar elements isotèrmics.  

- El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador                 
escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de l’ocupat per                
l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb                 
l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la             
mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat.  

Espai cantina als instituts  

- Es preveu el funcionament de les cantines escolars en els instituts d’acord amb els criteris de                
distància de seguretat establerts i adoptant les mesures necessàries per evitar la concentració             
d’alumnat a l’entrada i a l’interior de la cantina.  

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

- En el cas de què hi hagi taules, els alumnes d’un mateix grup estable podran estar junts. En cas que                    
en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida, equivalent a                  
1.5 m, entre ells per garantir la distància.  

- A l’entrada s’hi instal·larà un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè l’alumnat es renti les mans               
abans d’entrar-hi.  

- Es ventilarà i desinfectarà la cantina després de cada torn.  

 

 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci 

- L’espai de cantina, ubicat en un edifici auxiliar a la part esquerra de l’entrada a l’institut, serà                 
inaccessible i limitat per a que no es puguin fer servir les taules ni les cadires per motius de                   
seguretat sanitària. 

- La cantina passarà la venda al porxo situat a l’aire lliure al costat del mateix edifici delimitant                 
una entrada i una sortida per evitar les aglomeracions. 

- Organització del servei: el personal del servei té l’obligació de portar la mascareta per              
atendre a l’usuari de la cantina. Es delimitara una entrada i una sortida on els usuaris                
portaran mascareta i mantindran el seu torn per ser atesos, guardant la distància de              
seguretat d’1,5m. de separació entre ells per garantir la seguretat. 

- Es crearà un servei forfait per a les famílies que alleujarà els tràmits de cobrament a través                 
d’un sistema de venda tancada. L’alumnat podrà recollir el seu entrepà cada dia directament              
sense haver de pagar evitant així el contacte amb monedes. 

 

Activitats durant el migdia 

De moment, fins que la pandèmia no remeti o hi hagi una vacuna no hi haurà cap activitat extraescolar                   
en el temps de migdia. 

En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre oberta per fer els                   
menús per l'alumnat amb ajut de menjador.  
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

a) Sortides i colònies  

Aquest curs 20/21 se suprimiran les activitats i sortides.  

Només es mantindran les activitats pròpies del Treball de síntesi i de fi d’etapa de 4ESO.  

b) Extraescolars  

Aquest curs han quedat suprimides per precaució davant el contagi de la pandèmia. Les despeses               
generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat. 

 

Organització en cas d’un hipotètic nou escenari de confinament parcial o total 

En cas de confinament d’un grup o nivell, s’activarà el Pla digital del centre que es basa en la utilització 
de les eines habilitades dins el paquet de G-Suite for Education. L’alumnat del centre disposa del seu 
propi dispositiu en els nivells de 1ESO i 2ESO i està acostumat a treballar a través de la plataforma de 
Classroom.  

En el cas de 3ESO i 4ESO, es recomana a les famílies tenir un dispositiu per a l’ús dels seus fills/-es a casa. 
La majoria del nostre alumnat no té problemes per accedir a un dispositiu i a la connexió Internet.  

El curs 19/20 vam poder donar solució a aquells casos sense connectivitat a través de l’ajuda inestimable 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  

L’organització horària de les connexions així com el control de les tasques que es demanen i la 
supervisió de la seva correcció es realitzaran a partir de les graelles creades amb aquesta finalitat el 
curs 19/20. Aquestes, amb caràcter setmanal, es controlen des de les coordinacions de nivell i els 
Caps de Departament que les fan accessibles als diferents equips docents i n’extreuen dades per al 
seguiment de l’alumnat.  

 

En cas de detectar-se algún cas de dificultats de connectivitat o bé de possible desconnexió digital de 
l’alumnat s’activen les mesures tutorials per tal de reconduir la situació analitzant les causes i buscant 
solucions personalitzades a cada situació particular. 

L’objectiu és aconseguir un seguiment ampli i constant de l’alumnat durant el confinament de les 
tasques encomanades i continuar fer l’acompanyament necessari per a l’aprenentatge continu.  

Respecte les connexions, es vetllarà per a preservar la intimitat i s’extremarà la vigilància per a la 
seguretat digital del nostre alumnat seguint les normatives d’Internet Segura i de prevenció del 
Ciberassetjament que es van treballar el curs 19/20. 
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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’ALUMNAT 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB 
LA FAMÍLIA 

ESO Classroom i eines 
G-Suite a través 
del correu del 
centre. 

Tutoria setmanal. 
Meet 

Atenció 
individualitzada 
tutors/alumnat 
segons 
necessitats 
concretes de 
seguiment. 
Meet i per mail. 

Trucades 
telefòniques de 
seguiment en cas 
de desconnexió i 
manca de 
lliurament de les 
tasques 
setmanals. 

BATXILLERATS Classroom i eines 
G-Suite a través 
del correu del 
centre.  

Una tutoria de 
grup segons 
criteri dels tutors 
del grup. 

Meet i per mail. 
 
Seguiment més 
individualitzat 
segons dificultats 
de l’alumnat i 
criteri del 
professorat. 

Només en casos 
excepcionals. 

 

 

PLA DE CONTINGÈNCIA 

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

GRUPS  

ÀREA D’APRENENTATGE ACTIVITATS 
1. CATALÀ  
2. CASTELLÀ  
3. ENGLISH  
4. MATEMÀTIQUES  
5. SOCIALS  

6. BIOLOGIA  
7. TECNOLOGIA  
8. VISUAL I PLÀSTICA  
9. MÚSICA  
10. EDUCACIÓ FÍSICA  
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GRAELLES DE SEGUIMENT DE LES TASQUES TELEMÀTIQUES SETMANALS 

 

 

La nostra experiència durant el tercer trimestre en confinament del curs 19/20 ens ha confirmat la 
necessitat de l’alumnat de mantenir en el màxim de les seves possibilitats el contacte amb l’activitat 
escolar i, especialment, el seguiment tutorial d’almenys un cop a la setmana. D’aquesta manera hem 
pogut detectar molt ràpidament les situacions socials més desfavorides i coordinar-nos amb serveis 
socials de l’Ajuntament per poder fer actuacions precises i efectives. Hem descobert situacions 
realment força dramàtiques i complexes que no s’haguessin visionat sinó hagués estat per la pandèmia i 
el confinament. La nostra prioritat ha estat en tot moment ajudar al màxim a les famílies més 
desfavorides i fer un seguiment exhaustiu d’aquell alumnat més vulnerable i feble a nivell social. En cas 
d’un nou confinament és evident que la nostra manera d’actuar serà molt més eficaç des del primer 
moment. 

També hem pogut intervenir en el cas d’alumnat amb molt bons resultats escolars i que s’han rebel·lat 
contra l’aprenentatge telemàtic. Disfruten amb l’institut i els ha costat molt acceptar estar aprenent a 
casa fora d’aquest context. En aquests casos també hem fet actuacions personalitzades en què el 
manteniment dels vincles amb el professorat i, especialment amb els tutors dels grups, ha estat 
fonamental per al manteniment de la motivació per a poder acabar el curs. Pensem que és un fenònem 
que també caldria estudiar perquè és una reacció totalment  inesperada per part dels adolescents que 
formen el grup dels clàssicament considerats “bons estudiants” o “alumnat brillant”. Les connexions 
setmanals els han permès també superar les seves incerteses i pors.  

 

 

 

DATA APROVACIÓ 7 de setembre 2020 Pàgina 30 de 43 

VERSIÓ 1 GDDIR_DOC-ORG_20_07_22_PLA OBERTURA SETEMBRE 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Leonardo da Vinci 

 Sant Cugat del Vallès 
 
 

6. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

6.1. Relació amb la comunitat educativa 

A fi de mantenir les mesures de seguretat, l’Equip directiu de l’Institut Leonardo opta per mantenir el                 
format telemàtic sempre que sigui possible en totes aquelles activitats que formen part de la               
imprescindible comunicació entre els membres de la comunitat educativa. Així, totes les reunions             
necessàries entre el professorat i els òrgans de coordinació i caps de departament es faran en format                 
virtual.  
El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. De manera molt                
excepcional es podrà realitzar alguna reunió presencial sempre amb cita prèvia i complint tot el protocol                
de seguretat sanitària determinat pel PROCICAT. En funció de la situació de pandèmia i si la família pot                  
es podran fer per videoconferència. 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/TEMPORITZ
ACIÓ 

Consell Escolar Planificació i 
comunicació 

Virtual Una cada trimestre a 
determinar. 

Equip Directiu Planificació Presencial 1 setmana 

Coordinació Pedagògica  Coordinació Presencial 1 setmana 

Equip docent Coordinació Virtual 2 setmanes 

Inici Curs tutories/famílies Planificació Virtual Darrera setmana setembre. 

Tutories Coordinació 
família/institut 

Virtual Mínim un cop durant el 
curs. 

Caps de departament Planificació     Presencial Una cada trimestre 

CAD Coordinació atenció 
diversitat 

Presencial 1 setmana 

 

6.2. Canals d’informació i comunicació amb les famílies 

El mitjà de comunicació permanent i estable serà la pàgina web del centre www.insleonardo.cat 
 
En cas de confinament, igual que durant el curs 19/20, s’habilitarà una secció específica amb les                
informacions de major interès durant el confinament.  
 
També hi haurà penjades per nivells les diferents graelles amb les tasques telemàtiques i les connexions                
que es preveuen realitzar amb l’alumnat de manera setmanal.  
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D’aquesta manera les famílies poden conèixer i fer un seguiment precís de les propostes de cadascun                
dels equips docents.  
 

En el cas de confinament, però, en cap cas es farà una transposició de l’horari escolar a casa. És                   
inviable mantenir el nivell d’atenció de l’alumnat i la convivència familiar tan de l’alumnat com del                
professorat.  

 

7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 

La ventilació  

És una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. Per assegurar una                 
correcta ventilació hem seguit les recomanacions de la guia editada per la Universitat de Harvard:  

 

 

 

- Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3                  
vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  

- Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes              
durant les classes.  

 
 

Proposta de l’Institut Leonardo da Vinci 

- Informar al professorat i a l’alumnat de la imprescindible ventilació dels espais. Es             
difondrà la guia Schools For Health – How School Buildings Influence Student            
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Health, Thinking and Performance de la Universitat de Harvard. 
- Es designaran responsables de cada aula per a supervisar aquesta ventilació           

repetitiva al llarg del dia i, sobretot, a la sortida.  
- Es proporcionaran les manetes necessàries per a poder obrir les finestres dels            

pisos superiors posant especial cura en la seguretat de l’alumnat. 
- La ventilació en els mesos d’hivern s’ha de poder gestionar amb la temperatura             

ambiental. En aquest cas, s’afavorirà que la porta de l’aula estigui oberta en             
substitució de les finestres per a què l’escalfor del sistema de calefacció vagi cap              
als passadissos.  

- Deixar les portes de les aules obertes per evitar el contacte amb la maneta i               
facilitar la ventilació de l’espai. 

- Recomanar no tocar les baranes de les escales.  
- Netejar diàriament les superfícies d’ús més comú. 

 

Neteja i posterior desinfecció d’espais  

Es realitzarà amb una periodicitat almenys diària seguint les recomanacions de Neteja i desinfecció en               
establiments i locals de concurrència humana.   

- Es farà desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les                
baranes de les escales, etc.  

- Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels                  
àpats, respectivament.  

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups caldrà preveure                
que en cada canvi de grup fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació per un altre                    
grup. 

Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes                
de les portes.  

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, espais com                 
el pati seran utilitzats per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva                   
neteja i desinfecció es seguiran les indicacions específiques sobre Neteja i desinfecció en espais exteriors               
de concurrència humana.  

Gestió de residus  

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es                    
llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal.  

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són             
considerats com a fracció resta i, per tant, s’hauran de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà tancar 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 tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 
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La cantina/menjador és un espai utilitzat per diferents usuaris, grups estables o no, és netejada               
una vegada acabat cada servei, segons indicacions ( Annex 1. PLA DE NETEJA DE              
MENJADOR). 
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La neteja de l’Office on es manipulen els aliments de la cantina o del menjador, es realitza                 
segons indicacions ( Annex 2. PLA DE NETEJA OFFICE i PLA DE NETEJA OFFICE II ) 
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També existeixen les taquilles on el personal es canvia, que es netegen segons indicacions              
( Annex 3.PLA DE NETEJA VESTUARIS). 
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ANNEXOS 

Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 
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Annex 2: llista de comprovació per al pla de ventilació, neteja, desinfecció 
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DATA APROVACIÓ 7 de setembre 2020 Pàgina 40 de 43 

VERSIÓ 1 GDDIR_DOC-ORG_20_07_22_PLA OBERTURA SETEMBRE 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Leonardo da Vinci 

 Sant Cugat del Vallès 
 
 

Annex 3: Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius 

 
 

Annex 4: Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs 
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