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I. Context 
L’institut Hipàtia d’Alexandria va dissenyar una estructura de treball digital  al curs 2015-16, 
moment que  va introduir les tauletes com a eina de treball al centre. Al  curs 2017-18 les vam 
substituir per chromebooks. 
 
En aquell moment, la majoria de professors elaboraven els seus recursos didàctics amb suport 
o no de llibres digitals que ubicaven al moodle de centre, però la Comissió TAC, al  curs 
2016-17  va presentar en claustre les eines Gsuite com a alternativa, que vam acceptar  i ara 
és l’entorn que fem servir habitualment. 
 
Aquest sistema de treball fa que tinguem un domini propi i que la comunicació del professorat 
amb els alumnes i famílies es faci des d’aquest domini, facilita l’accés a tota la comunitat, 
identifica els participants i crea un entorn segur de comunicació.  
L’entorn de treball es fa des del classroom i en algunes matèries des de moodle, amb el suport 
d’altres eines de Gsuite com el sites per presentacions de materials o el portafoli personal. 
 
En començar la situació de confinament ens vam plantejar com a centre que la incertesa de la 
realitat que estàvem vivint requeria sobretot limitar i simplificar els espais, així que vam decidir 
crear un únic classroom, com a entorn virtual que vam anomenar “Hipàtia a distància” per a 
cada grup classe al que tot el claustre tenim accés amb 3 objectius: 
 

- Consolidar les competències i continguts claus del curs i matèria. 
- Racionalitzar el conjunt de les tasques plantejades. 
- Calendaritzar el lliurament de tasques  

Disseny compartit d'activitats que ha de tenir en compte: 
- Què fem, per què ho fem i com avaluarem 
- Autoavaluació - coavaluació. 
- Reflexió metacognitiva 

 
La primera tasca que ens vam plantejar va ser fer una diagnosi del nostre alumnat, així que                 
vam crear un sistema d’indicadors que tenia 4 fonts d’informació: 

- El contacte dels professors amb els alumnes. 
- El contacte dels tutors amb les famílies i alumnat. 
- La resposta de treball de l’alumnat.  
- La connexió al classroom que l’alumnat estava fent.  

 
Així que abans de vacances de Setmana Santa teníem detectats: 
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- L’alumnat que no tenia dispositiu o connexió a internet, molt pocs i que es van resoldre                
amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

- Els alumnes que requerien una intervenció prioritària de Serveis socials. 
- Els alumnes als que calia intensificar l’acció tutorial. 

Com tothom, després de vacances de Setmana Santa havíem de racionalitzar l’entorn de             
treball i això obria dos grans interrogants: com gestionar el temps i com mantenir viu l’esperit                
del centre. 
Pel que fa a la gestió del temps hem optat des del claustre per: 
 

- Mantenir un únic entorn de treball: Hipàtia a distància diferent per cada grup-classe. 
- Fomentar la coordinació dels Equips educatius i àmbit. 
- Crear un espai horari virtual d’atenció a l’alumnat en un marc horari entre les 9.00 -13.30                

amb un descans al mig d’atenció a l’alumnat. Aquest espai és voluntari, tot i que es                
recomana molt la participació en el marc de la tutoria. 

- Cada dia els alumnes reben dues propostes de treball diferents com a màxim. 
- Es crea un espai de tutoria i d'atenció de la psicopedagoga i de direcció. 
- Activem l’assemblea de delegats com a motor de centre. 

 
 
L’organització del centre ha suposat reunions de coordinació i seguiment de l’alumnat a             
distància amb un calendari específic: 

- Equips educatius per cursos. 
- Àmbits. 
- Direcció i seminaris d’equips directius 
- CAD i Comissió social. Coordinació amb l’espai obert de Can Godanya depenent de             

Serveis Socials del municipi.  
- Reunió memòries i propostes per la PGA 
- Avaluacions. 

 
En aquest marc organitzatiu s’ha parat una atenció especial a : 

- Acció tutorial. 
- Seguiment individual. 
- Contacte amb les famílies. 
- Atenció des de la direcció del centre, la psicopedagoga del centre, serveis socials, i              

l’EAP. 
- Seguiment i orientació als alumnes. Atenció especial als alumnes de 4t i a alguns de 3r de                                 

cara a la seva orientació acadèmica pel curs que ve.  
- Recuperació de matèries i cursos pendents. 
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II. Organització de l’acció educativa     
presencial.  
 

1. Objectius 

El sistema a distància presentat pel centre s’ha consolidat en aquests mesos i està donant una 
resposta molt positiva que ens ha permès fer el seguiment i acompanyament de tot l’alumnat del 
centre. L’acció tutorial és molt intensa i l’activitat docent funciona de cara a finalitzat el curs de 
forma globalitzada. Es programen càpsules d’aprenentatge per tancar el curs.  

Tenint en compte aquest plantejament i en el context de la feina feta al llarg del confinament, establim 
que els objectius de l’obertura del centre han de contemplar: 

● Organitzar espais i recursos materials. 
● Tancar el curs amb els alumnes de 4t. 
● Atendre les situacions excepcionals que puguin sortir des de les tutories. 

Paral·lelament, el treball a distància implica: 

● Seguiment de l’alumnat. 
● Acabament de l’activitat lectiva amb una proposta globalitzadora. 
● Acompanyament de l’alumnat en les tasques de recuperació i consolidació de les 

competències. 
● Avaluacions finals i extraordinàries. 
● Elaboració de la memòria i propostes de millora per part del claustre, l’alumnat i les 

famílies, tenint en compte l’experiència durant el confinament i l’aprenentatge de tota la 
comunitat en la gestió del confinament i el procés d’aprenentatge i comunicació. 
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2. Organització de l’acció educativa presencial. 
 

2.1. Accions prèvies a l’obertura del centre 
 

Data Acció Responsable 

25 de maig Desinfecció dels espais, establiment de 
l’horari i calendari de neteja a partir del 8 de 
juny 

Secretari 

26 de maig Enviament de la declaració responsable al 
professorat 

Directora 

27 de maig Establiment dels trets bàsics de l’atenció als 
alumnes de 4t, marc horari i espais. 

Coordinadora pedagògica 

29 de maig Enviament correu electrònic a les famílies 
per comunicar que l’atenció continuarà 
fent-se de forma telefònica o per 
videoconferència o correu electrònic. En cas 
que alguna família tingui interès en plantejar 
una atenció individual al centre caldrà que ho 
comuniqui a la tutora o al tutor. 

Cap d’estudis 

29 de maig Determinació per part de la CAD i Comissió 
Social dels alumnes que es considera que 
cal atendre de forma presencial. 

Coordinadora pedagògica 

3 de juny Comunicació dels tutors a la direcció del 
centre de les famílies que demanen atenció 
presencial. 

Cap d’estudis 

Informar el Consell Escolar del pla de 
reobertura del centre 

Directora 
 

4 de juny Establiment dels horaris d’atenció 
individualitzada i persones encarregades. 

Cap d’estudis 

5 de juny Relació d’alumnes de 4t que assistiran al 
centre. 

Coordinació pedagògica 
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2.2. Obertura del centre 

● El centre romandrà obert una vegada el territori estigui en fase 2, en un marc horari de 
9.00. a 12.00h. 

● Les persones que tindran presència al centre seran un o dos  membres de l’equip directiu, 
la conserge i l’administrativa. 

● L’entrada al centre es farà exclusivament per una de les portes d’entrada al centre. La 
sortida serà per una porta diferenciada 

● L’atenció al públic es farà a l’espai de l’entrada, només personal de centre tindrà accés 
a la resta d’espais desinfectats. El nombre màxim de persones al·lienes al centre serà 
de 5.  

● Totes les persones que accedeixin al centre hauran de fer-lo amb màscara. 
● Es delimita l’espai de consergeria, secretaria, sala de professors i aula de 4t B com 

espais oberts del centre 
● La conserge tindrà gel hidroalcohòlic i màscares per al professorat i personal PAS. 

Haurà de vetllar perquè qui entri al centre ho faci amb màscara i es posi el gel 
hidroalcohòlic abans d’accedir-hi. 

● Una vegada, les persones externes al centre hagin marxat, la conserge desinfectarà 
manetes i espais, segons es determina a les instruccions. 

● Es respectarà en tot moment els 2 metres de distància entre persones. 
● L’aula de 4tB es distribueix garantint els 2m de distanciament entre alumnat. 

 

2.3. Pel que fa a l’atenció de l’alumnat de 4t:  
L’atenció realitzada a l’alumnat de 4t, l’orientació i l’acompanyament es continuarà fent a 
distància com fins ara. 
Es pararà una especial atenció al suport per recuperar matèries pendents, necessitats 
personals que puguin manifestar els alumnes i /o les famílies. 
Per altra banda, s’estableix una trobada dels alumnes en agrupació d’un màxim de 15 
persones, que hagin fet la sol·licitud prèvia i compleixin els requisits.  El nombre total d’alumnes 
de 4t és de 52 i 3 tutores, per aquesta raó s’estableix la següent agrupació i distribució 
d’alumnat: 
 
Dia: 16 de juny, de 10.00 a 11.00 - 4t A.1, d’11.30 a 12.30: 4tA.2 
Dia: 17 de juny, de 10.00 a 11.00 - 4tB.1, d’11.30 a 12.30: 4t B.2 
 
L’espai de la trobada serà l’aula de 4tB. Entre un grup i l’altre, l’empresa de neteja desinfectarà 
l’espai. 

6 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Hipàtia d’Alexandria  

 
PLA DE REOBERTURA INS HIPÀTIA D’ALEXANDRIA 

 
 

 
Procediment a seguir serà: 
 

Què Qui Quan 

Correu a famílies i alumnes per 
poder assistir de forma 
completament voluntària  al centre 
en les hores i dates proposades de 
forma voluntària per tal d’acabar el 
curs. Se sol·licita que en cas que 
vulguin venir hauran de : 

- Complimentar un 
qüestionari. 

- Enviar la declaració 
responsable 

- Enviar fotocòpia de la cartilla 
de vacunes. 

Termini: 12 de juny 

Direcció 8 de juny 

Notificar a les tutores el resultat del 
qüestionari per tal que puguin 
establir els agrupaments 

Direcció 13 de juny 

Notificació a l’alumnat i les famílies 
l’hora de trobada  i recordatori de i 
les condicions de protecció que han 
de tenir per l’assistència al centre.  

Tutores 15 de juny 

Assistència al centre  16 i 17 de juny 

 
Els trets bàsics de treball consistiran en: 

- Compartir els neguits i inquietuds del grup. 
- Solventar dubtes. 
- Fer un tancament del curs . 
- Els alumnes que no vinguin aquest dia se’ls lliurarà amb la documentació de final de 

curs.  

3. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup 
reduït, que preveu el centre educatiu. 
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En el cas que algun alumne o família demini una atenció presencial, els objectius que 
s’estableixen són: 
 

Acompanyament educatiu personalitzat, especialment als més fràgils socialment. 

Acompanyament emocional dels que hagin pogut patir el confinament d’una manera 

més greu o de NEE. 

Proposta d’activitats d'estiu amb contingut formatiu. 

 
El protocol a seguir consisteix en: 
 

● L’alumne i la família reben un correu de la direcció del centre en què comunica la 
possibilitat de poder tenir una atenció personalitzada presencial en cas de 
necessitat.  

● El tutor o tutora ho comunica a la direcció del centre, qui establirà cita prèvia. 
● El tutor o tutora es posarà en contacte amb la família per donar la data i l’hora i 

demanar prèviament la declaració responsable i el llibre de vacunacions. 
● La direcció comprova que el professorat que ha d’atendre l’alumnat no és 

vulnerable. 
● La direcció nomenarà un substitut en el cas que el professor/a que ha d’atendre 

l’alumnat es trobi en situació de vulnerabilitat.  
● La reunió es farà a l’aula de 4tB prèviament desinfectada i que es desinfectarà 

en acabar la sessió. 
● La direcció del centre gestionarà  la declaració responsable de l’alumnat abans 

d’entrar al centre.  
● Només és permesa l’entrada al centre d’un alumne amb un familiar per les 

atencions individualitzades. L’adult haurà d’omplir un document 
autoresponsabilitat. 

● En cap cas s’ofereix transport escolar. 
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