
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d’actuació per al curs 

2020-2021 

Institut Les Vinyes 

en el marc de la pandèmia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubelles, 4  de setembre del 2020 

 
Aprovat pel Consell Escolar el 4 de setembre del 2020 

 

1 



  

 

 

 

ÍNDEX 

1.   Objectiu del document ........................................................................................... pàg. 2 

 

2.   Valors en què es basa la proposta ......................................................................   pàg. 2 

2.1. Seguretat 

2.2. Salut 

2.3. Equitat 

 

3. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut .................. pàg. 3 

3.1. Grups de convivència i socialització molt estables 

3.2. Mesures de prevenció personal 

3.3. Neteja, desinfecció i ventilació 

3.4. Gestió de casos 

 

4. Organització del centre ........................................................................................... pàg. 13 

4.1. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu 

4.2.  Metodologia d’ensenyament-aprenentatge en cas de confinament.  

4.3.  Personal dels centres: professorat, personal d’atenció educativa i personal 

d’administració i serveis 

4.4. Organització de grups d’alumnat, docents i espais.  

4.5. Patis. 

4.6. Espais de reunió i treball per al personal.  

4.7. Entrades i sortides. 

4.8. Circulació dins el centre. 

4.9. Horaris. 

4.10. Sortides, colònies i viatges.  

4.11. Reunions amb les famílies.  

 

5.  Annexos ........................................................................................................................ pàg. 19 

- Llista de comprovació de símptomes per a les famílies.  

- Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius. 

- Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs.  

- Declaració responsable per a les famílies de secundària 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1etIDq2LFPJ0rZf2d43B7NLN9IUnR_1_f/view?usp=sharing


  

 

 

 

1. OBJECTIU DEL DOCUMENT 

 
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 

reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de 

les persones (comunitat educativa),  i el dret de tots infants i joves a una educació de 

qualitat. 

 

Aquest Pla d’actuació està elaborat tenint en compte les instruccions facilitades pel 

Departament d’Educació:  

 

▪ Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives 

publicades el 30 de juny del 2020.  

 

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

pandèmia, aprovat el PROCICAT en data 3 de juliol del 2020.  

 

 

2. VALORS EN QUÈ ES BASA EL PLA D’ORGANITZACIÓ 

 
2.1. Seguretat 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de 

la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centre educatiu ha de continuar sent espais 

on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera el més segura possible.  

 

2.2. Salut 

La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores del centres educatiu és una 

prioritat. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la 

traçabilitat de casos i contactes. 

 

2.3. Equitat 

Per afavorir l’accés a l’educació per igual de tot l’alumnat, la proposta contempla la 

presencialitat de tot l’alumnat de l’ESO tal i com indica el Departament d’Educació.  

 

2.4. Vigència 

Totes les mesures proposades són vigents en el moment actual que es redacta aquest 

document i seran adaptables i canviants si canvia el context epidemiològic. 

 

 



  

 

 

 

 

3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 
3.1. Grups de convivència i socialització molt estables 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. 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.  

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. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

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. 

✓ Dins el grup estable (grup tutoria) hi haurà una distància interpersonal d’1m entre 

alumnat. La distribució serà amb taules individuals.  

✓ L’ús de la mascareta serà obligatòria en tot moment tant per part de l’alumnat com 

del professorat. Només se la podran treure per menjar o beure aigua i en aquell 

moment han d’assegurar una distància d’1’5m entre ells i els companys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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. 

 

Caldrà fer higiene de mans mitjançant gel hidroalcohòlic en els següents moments:  

 

 

▪ A l’arribada al centre educatiu: a les dues portes d’entrada hi haurà la conserge i una 

persona de l’equip directiu subministrant gel un cop l’alumnat accedeixi al recinte de 

l’Institut però abans d’entrar a les aules.  

▪ A la sortida del centre educatiu: abans d’abandonar les aules, el professorat 

subministrarà gel hidroalcohòlic a tot l’alumnat.  

▪ Abans d’esmorzar a l’aula el professorat subministrarà gel hidroalcohòlic a tot l’alumnat. 

La tercera hora lectiva finalitzarà 10’ abans per a que puguin esmorzar. Sortiran al pati 

havent-hi esmorzat i amb la mascareta posada.  

▪ Quan tornin del pati el professorat subministrarà gel hidroalcohòlic a tot l’alumnat dins 

la seva aula.  

▪ Abans i després d’anar al WC  l’alumnat caldrà que es renti les mans.



  

 

 

 

▪ Abans i després de les següents activitats: educació física, ús del taller de 

tecnologia, ús del laboratori i ús de les aules d’informàtica.  

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

 

✓ A l’arribada al centre.  

✓ Abans i després de cada canvi d’espai i de grup. 

✓ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments. 

✓ Abans d’abandonar el centre.  

 

PUNTS DE RENTAT DE MANS:  

  

▪ A tots els lavabos hi ha un dosificador amb sabó i tovalloles d’un sol ús.  

▪ Hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica als següents espais: hall 

d’administració i sales de professorat.  

▪ Cada professor tindrà un dosificador de solució hidroalcohòlica que és la que 

portarà a les aules i ell mateix ho dosificarà, per tal d’evitar possibles accidents per 

un mal ús de l’alumnat.  

▪ A l’entrada del centre hi haurà una taula amb dos dosificadors a cada costat i 

l’alumnat i professorat se l’auto administrarà amb la supervisió dels conserges i 

personal docent i membre de l’equip directiu que vetllaran per a que tothom ho 

faci. 

▪ Es prendrà la temperatura a tot l’alumnat i a totes les persones que accedeixin al 

centre. A partir de 37º l’alumnat caldrà que marxi a casa prèvia trucada als seus 

familiars.  

 

Des de les tutories es promourà el rentat de mans correcte i la seva importància.  

 

Hi haurà  pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 

mans en els diversos punts de rentat de mans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Ús de mascareta 

Col·lectiu / Situació Indicació Tipus de mascareta 

 

GRUP ESTABLE (quan 

l’alumant es trobi dins el 

seu grup de tutoria 

considerat com a estable) 

 

Obligatòria 

 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

Alumnat que conviu amb 

alumant d’un altre grup 

estable (optatives o 

segona llengua) 

Obligatòria 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

A l’entrada i a la sortida 

del centre  
Obligatòria 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

Desplaçaments pel centre  Obligatòria 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

A l’hora del pati Obligatòria 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

Personal docent i no 

docent 

Obligatòria per a tot el personal 

docent i PAS amb tots els grups i a 

tots els espais del centre.  

 

Higiènica amb 

compliment de la 

norma UNE 

 

 

 

Hi haurà alumnat i professorat que per  vulnerabilitat i per preinscripció mèdica caldrà que utilitzin sempre 

mascareta FFP-2. Qui determina les mesures extres de protecció  és el metge d’aquell alumnat. La família 

caldrà que informi al centre i porti una còpia de la preinscripció mèdica. 



  

 

 

 

Requisits d’accés als centres educatius 

 

▪ Les famílies caldrà que abans de començar el curs emplenin el full "Declaració responsable" 

 

 
 

1 
L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 

https://drive.google.com/file/d/1etIDq2LFPJ0rZf2d43B7NLN9IUnR_1_f/view?usp=sharing


  

 

 

 

Aquest document serà signat per les famílies:  

1) Abans de començar el curs.  

2) Cada cop que l’alumne falti al centre per malaltia. A la tornada caldrà que porti la declaració 

signada.  

Amb la signatura d’aquesta declaració la família assumeixen:  

 

Control de símptomes 

 

Que es fan responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles.  

 

▪ 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’adolescent al centre educatiu en cas que presenti 

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

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

les mesures oportunes. 

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família i/o l’alumne/a 

ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació 

epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures 

addicionals com la presa de temperatura a l’arribada al centre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Llista de comprovació de símptomes:  

 



  

 

 

 

3.1. Neteja, desinfecció i ventilació 

 
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les 

finestres obertes durant les classes.  

 
 Abans de 

cada ús 
Després de 

cada ús 
Diàriament ≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

✓ ✓ ✓ ✓  3 vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

   ✓  ▪ A l’hora del pati 
(conserge) 

▪ A la tarda (personal 
neteja) 

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

   ✓   

Taules     ✓  Cada cop que s’abandoni 
un espai compartit.  
Un cop al dia les taules del 
grup estable.  

Lavabos    ✓  Després del pati i a la tarda 

Ordinadors, 
sobretot teclats 
i ratolins 

   ✓  

Després de cada  
ús personal 

 

 
 

Telèfons     ✓  

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

   ✓  

Fotocopiadores    ✓  

 

 

Procurarem, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte 

en les manetes de les portes. 

 

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, des del 

Departament d’Educació es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un 

espai que no és el del  seu grup estable (cas d’informàtica, laboratori.... 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. 



  

 

 

 

3.2. Gestió de casos 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual (despatx membre equip directiu). 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 

com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar a l’adolescent.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. La família ha 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’adolescent 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 serà 

l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 
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4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 
El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. 

 

4.1. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu:  

- Grup PIM a 1r d’ESO. Agrupaments flexibles.  

- Reducció de ràtio professor/alumne a 2n i 3r d’ESO. Tenim dues línies i fem tres 

grups: A, B, C.  

- Desdoblaments entre matèries a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.  

- Seguiment i suport individual per part de les orientadores educatives del centre.  

 
En cas de quarentenat, el professorat tindrà com a referència el Pla individualitzat d’aquest 

alumnat. El seguiment, acompanyament i suport individual el continuarà fent les 

orientadores educatives de manera telemàtica i telefònicament com es va fer en el 

confinament d’aquest curs.  

 

4.2. Metodologia d’ensenyament-aprenentatge en cas de confinament: 

 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes. En cas d’aïllament d’un alumne, grup 

o de tot el centre el model d’aprenentatge serà el de la formació a distància mitjançant 

l’entorn virtual Google Classroom. L’alumnat ja és coneixedor d’aquest entorn 

d’aprenentatge virtual i durant el curs es farà servir com a plataforma on penjar tasques amb 

l’objectiu que estiguin familiaritzats amb aquest treball en cas hi hagi de nou un confinament.  

Tots els alumnes tenen un correu amb el domini del centre:  

nom.cognom@inslesvinyescubelles.com 

 

mailto:nom.cognom@inslesvinyescubelles.com
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A partir del confinament l’activitat docent es va vehicular a través de la plataforma del 

Classroom. L’alumnat, a través d’un correu corporatiu del centre, va treballar les diferents 

matèries a partir de les tasques encomanades per l’equip docent. Es va reforçar aquells 

aspectes que calia enfortir i es va avançar breument en el currículum. Es va tenir un contacte 

diari amb l’alumnat a través del correu i de les videoconferències. 

En possibilitat d’un nou confinament es continuarà treballant a partir del Classroom. 

Principalment es continuarà amb el currículum adaptant les activitats formatives a un format 

digital (més presència de tutorials, per exemple). Des de l’inici de curs es 

programaran  activitats diverses a realitzar dins la plataforma perquè resulti una eina més 

formativa independentment de la situació social presentada. 
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Pla de treball en situació de confinament 

 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL 

AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DE CONTACTE 

AMB LA 

FAMÍLIA 

1r d’ESO Continuar amb el currículum a partir de tutorials on es 

teoritzen i exemplifiquen els continguts. 

Links relacionats amb matèries: 

https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&level=SEC 

http://www.edu365.cat/activitats/estiu/eso/index.html 

Correu 

corporatiu 

Google 

Classroom 

Contacte diari 

Correu 

corporatiu 

Google 

Classroom 

Contacte diari 

Plataforma de 

comunicació 

IEduca 

Sempre que 

sigui 

necessari. 

2n d’ESO Continuar amb el currículum a partir de tutorials teòrics 

i pràctics. 

Diversificació d’activitats: produir vídeos, elaborar 

storybooks… 

Links relacionats: 

http://www.edu365.cat/activitats/estiu/eso/index.html 
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/ 

 

Correu 

corporatiu 

Google 

Classroom 

Contacte diari 

Correu 

corporatiu 

Google 

Classroom 

Contacte diari 

Plataforma de 

comunicació 

IEduca 

Sempre que 

sigui 

necessari. 

3r d’ESO Continuar amb el currículum a partir de tutorials teòrics 

i pràctics. 

Diversificar les activitats: vídeos, formularis,tutorials, 

enquestes, ,. 

Links relacionats amb les matèries: 

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/ 
https://globe.junior-report.media/ 
https://nrich.maths.org/secondary 

Correu 

corporatiu 

Google 

Classroom 

Contacte diari 

Correu 

corporatiu 

Google 

Classroom 

Contacte diari 

Plataforma de 

comunicació 

IEduca 

Sempre que 

sigui 

necessari. 

4t d’ESO Continuar amb el currículum a partir de tutorials teòrics 

i pràctics. 

Activitats individuals i grupals online: vídeoconferències, 

exposicions orals, textos propis....  

Realització de les proves de competències en format 

digital 

Links relacionats amb les matèries: 

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/ 
https://globe.junior-report.media/ 

Correu 

corporatiu 

Google 

Classroom 

Contacte diari 

Correu 

corporatiu 

Google 

Classroom 

Contacte diari 

Plataforma de 

comunicació 

IEduca 

Sempre que 

sigui 

necessari. 

 

En cas de confinament l’alumnat marxaria a casa amb tots els seus llibres i es 

continuaria treballant amb els llibres de text i en combinació amb altes recursos 

digitals.  

 

 

https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&level=SEC
http://www.edu365.cat/activitats/estiu/eso/index.html
http://www.edu365.cat/activitats/estiu/eso/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/
https://globe.junior-report.media/
https://nrich.maths.org/secondary
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/
https://globe.junior-report.media/
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4.3. Personal dels centres: professorat, personal d’atenció educativa i personal 

d’administració i serveis 

 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals, haurà d’avaluar la presència de 

personal treballador especialment sensible a la COVID- 19, en el marc de referència vigent a 

cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de 

protecció. 

 

4.4. Organització de grups d’alumnat, professionals i espais 

 

Grups Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

1rA 

 

23 7 3 0  Aula 1A Laboratori 

Aula taller 

Biblioteca  

Aula Info II 

1rB 

 

23 7 4 0  Aula 1B Laboratori 

Aula taller 

Biblioteca  

Aula Info II 

2nA 24 8 4   Aula 2A Laboratori 

Aula taller 

Biblioteca 

Aula Info II 

Sala d’actes 

2nB 22 8 2   Aula 2B Laboratori 

Aula taller 

Biblioteca 

Aula Info II 

Sala d’actes 

2nC 13 5 2   Aula 2C Laboratori 

Aula taller 

Biblioteca 

Aula Info II 

3rA 21 10 1   Aula 3A Laboratori 

Aula taller  

Biblioteca 

Aula Info I 

Aula Info II 
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Grups Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

 

  3rB 

21 10 1   Aula 3B Laboratori 

Aula taller  

Biblioteca 

Aula Info I 

Aula Info II 

3rC 17 11 1 0  Aula 3C Laboratori 

Aula taller 

Biblioteca 

Aula Info I 

 

 

4tA 31 9 9   Aula 4A Laboratori 

Aula taller 

Biblioteca 

Aula Info I 

Aula Info II 

Sala d’actes 

4tB 31 5 10   Aula 4B Laboratori 

Aula Taller 

Biblioteca 

Aula Info I 

Aula info II 

Sala d’actes 

 

 
Hem creat dos grups més, el 2nC i el 3rC per fer grups estables més petits i reduir el nombre 

de professorat per grup. 
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Matèries optatives i altres agrupacions que fan que es barregi alumnat de dos grups 

estables (la normativa permet que es barregin un màxim de dos grups estables a un 

aaula):  

 

 

Matèria Grup estable de 

procedència 

Nombre d’hores 

setmanals 

PIM 1rA i 1rB 9 

Alemany  1rA i 1rB 2 

Alemany  2nA i 2nB 2 

Alemany  3rA i 3rB  2 

Alemany 4tA i 4tB 3 

Emprenedoria 3rA i 3rB 2 

Tecnologies creatives 3rB i 3rC 2 

Cinema Workshop 3rB i 3rC 2 

Informàtica 4tA i 4tB 3 

Visual i Plàstica 4tA i 4tB 3 

Física i Química 4tA i 4tB 3 

Economia 4tA i 4tB 3 

Música 4tA i 4tB 3 

Biologia i Geologia 4tA i 4tB 3 

Tecnologia 4tA i 4tB 3 

Llatí 4tA i 4tB 3 
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4.4 Patis 

 

El pati estarà sectoritzat i a cada grup estable se li assignarà un espai. La sortida al pati es 

farà amb mascareta, perquè tot i la sectorització per espais, no podem garantir que l’alumnat 

vulneri la distància interpersonal d’1’5m.  

 

L’alumnat esmorzarà a l’aula els 10’ abans del començament del pati. Esmorzarà assegut 

a la seva cadira, podrà treure’s la mascareta i caldrà que mantingui la distància interpersonal 

amb la resta de companys. No podrà circular per l’aula.  

 

 
 

4.5. Espais de reunió i treball per al personal 

 

El personal del centre portarà posada la mascareta en tot moment quan estigui a la sala 

de professorat o hagi d’accedir a despatxos de direcció o de personal PAS.  

Hi haurà gel hidroalcohòlic i serà d’obligació fer-ne ús cada cop que s’accedeixi a un 

d’aquests espais.  

A les reunions d’equip caldrà portar la mascareta i matenir les distàncies. 
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4.6. Entrades i sortides 

 

 
 

4.7. Circulació dins del centre 

 

El nostre centre té l’avantatge que la major part dels desplaçaments es realitzen per l’exterior. 

Tot i així, per evitar aglomeracions entre dos grups estables dins els diferents vestíbuls, 

utilitzarem les portes d’emergència com a portes d’accés i de sortida a les aules.  

 

▪ 1rA, 1rB, 2nA, 3r A, 3rC i 4tA utilitzaran la porta principal d’accés a les aules.  

▪ 2nB, 3rB i 4tB utilitzaran la porta d’emergència com a entrada i sortida.  

▪ Biblioteca, taller de tecnologia i laboratori: accés per la porta d’emergència.  

▪ Aules d’informàtica:  accés per la porta principal. 
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4.8. Horaris 

En relació a les entrades i sortides escalonades l’horari marc es veu afectat. En el punt 4.6. 

queda explicitat.  

 

4.9. Sortides, colònies i viatges.  

 

Es permet que els centres puguem dur terme les activitats previstes en la seva programació 

general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les 

mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

 

Les colònies de 1r i 3r i el viatge final d’etapa de 4t d’ESO estan planificats per la segona 

setmana de juny, el més tard possible per garantir al màxim la seva viabilitat. Només es 

realitzarà si arribat el moment està permès per les autoritats sanitàries.  

 

Aquest curs no hem programat l’esquiada al mes de febrer com venia essent tradició al 

centre.  

 

L’intercanvi lingüístic amb Alemanya es realitzarà de manera digital. Els dos instituts ja 

s’estan programant com seria aquest intercanvi.  

 

Reduirem el nombre de sortides pedagògiques en especial durant el 1r trimestre i 

prioritzarem les sortides a la natura, a l’aire lliure.  

 

Altres sortides pedagògiques que impliquin llocs tancats, seran proposades als grups 

estables de convivència A i B de cada nivell i garantint les mesures de seguretat, prevenció i 

higiene habituals. Aquesta organització queda supeditada a la situació sanitària del moment.  

 

4.10. Reunions amb famílies   

Durant  la resta del curs, els tutors/es evitaran la presència de les famílies al centre i intentaran 

sempre que sigui possible fer les reunions telefòniques o per videotrucada .  

Les famílies han d’evitar entrar al centre, i en cas que  l’assumpte requereixi presencialitat, 

caldrà demanin cita prèvia a través del tutor/a. 



  

 

 

 

Annex 1 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 

 
 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una 

creu quins d’aquests símptomes presenta: 
 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

Calfreds 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us 

poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 

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 cas contrari, truqueu al 061. 

 

 

 

(1) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 

 



  

 

 

 

Annex  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant 

un mínim de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de 

sabó suficient? 

  

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major 

contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors 

ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais 

docents? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?   

 



  

 

 

 

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

Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?  X 

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?  X 

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que 

les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin 

embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals? 

 x 

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 

ventilació? 

 X 

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?  X 

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 

respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

 X 

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les 

mesures de protecció i prevenció? 

 X 

Totes les famílies han signat la declaració responsable? X  

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant 

les entrades i les sortides del centre educatiu? 

 X 

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic? 

 X 

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació 

a distància en cas d’un nou confinament? 

 X 

 

C= en curs F= fet 

 

Declaració responsable per a famílies de secundària 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1etIDq2LFPJ0rZf2d43B7NLN9IUnR_1_f/view?usp=sharing

