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0. Introducció 
 
Aquest document dona resposta a l’organització de l’Institut Hipàtia d’Alexandria pel proper            
curs i aplica el document Pla d’actuació aprovat pel PROCICAT el dia 3 de juliol de 2020.                 
Les mesures definides s’adapten a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb caràcter              
general o territorial.  
 

1.Diagnosi 
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 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 
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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: 
 

- L’alumnat que no tenia dispositiu o connexió a internet, eren 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 vam optar 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. 
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- 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. 

 
 
 
De l’experiència es detecten alguns factors importants: 

- S’ha mantingut el contacte amb totes les famílies i alumnat. 
- S’ha mantingut el treball en xarxa dels diferents agents socials. 
- S’ha garantit l’ús d’eines digitals i connexió a internet de tot l’alumnat. 
- S’ha potenciat la comunicació virtual entre tota la comunitat educativa. 
- S’ha reforçat la coordinació docent perquè ha permès la presència del professorat a             

les reunions. 
De les estratègies emprades cal reformular alguns aspectes a millorar en cas de tornar a               
estar en situació de confinament: 
 

- Cal mantenir el mateix entorn EVA amb i sense confinament a cada matèria,àmbit o              
projecte. 

- Cal reforçar les tutories en cas de confinament. L’esforç dels tutors per fer seguiment              
de casos és molt intens. 

- L’estructura de videoconferències ha de ser d’assistència obligatòria per a l’alumnat. 
- Cal fomentar el treball d’autonomia de l’alumnat, tant en la dinàmica presencial com             

telemàtica. 
- Es fa necessari acompanyar els alumnes de 1r en les eines digitals i el vincle al                

centre com a prioritat per donar-los eines i context d’aprenentatge en cas de             
confinament. 
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2. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia i         
en cas de confinament parcial o tancament del centre. 

 

2.1. Organització de grups estables 
 

Grups Criteris 

Grups oficials: 8  
Grups classe: 

- 2 a 1r:  
- 1A: 22 alumnes 
- 1B. 21 alumnes 

 
- 2 a 2n: 

- 2A: 22 alumnes. 
- 2B: 21 alumnes 

- 3 a 3r: 
- 3A: 20 alumnes. 
- 3B: 21 alumnes 
- 3C: 21 alumnes 

- 2 a 4t: 
- 4A: 27 alumnes 
- 4B: 28 alumnes 

Criteris generals: 
- Organització de grups estables en 

funció del curs. 
- Ràtios de màxim 27 alumnes per grup 

a 1r i 2n i 30 a 3r i 4t. S’opta per 
desdoblament de grups nombrosos, 
com és el cas de 3r en 3 grups 
estables. 

- Cada alumne/a  té un aula assignada 
en una de les zones de l’estructura de 
l’edifici.  

- Per les activitats relacionades amb 
tecnologia, informàtica, biologia i 
geologia i física i química els grups 
d'alumnes estan desdoblats per poder 
fer les pràctiques a laboratori i taller. 

- En el cas de música i VIP l’alumnat es 
desplaçarà a les aules específiques per 
desenvolupar l’activitat.  

Criteris d’heterogeneïtat, inclusió . 
L’agrupació de l’alumnat es fa seguint criteris 
d’heterogeneïtat en relació a: 

- Diferents nivells d’assoliment de les 
competències curriculars dels àmbits. 

- Diferents nivells d’assoliment de les 
competències personals i socials. 

- Equitat en el nombre de nois i noies 
per grup sempre que sigui possible. 

- Mesures flexibilitzadores en el treball 
personal amb atenció d’un docent al 
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grup a l’hora que els alumnes 
d’alemany surten a fer la matèria de 2n 
a 4t. 

- Codocència a CCSS a 1r i a anglès a 
4t. 

- Estructura de grups estables reduïts 
per atendre les necessitats de 
l’alumnat. 

 
 

2.2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 
 

CURS - 
NIVELL - 
GRUP 

NOMBRE  
ALUMNES 

PROFES 
SORAT 
ESTABLE  

ALTRES 
DOCENTS  

Person
al 
d’atenc
ió 
educati
va, que 
intervé 
en 
aquest 
grup  

Personal 
d’atenció 
educativa 
que 
intervé 
puntual 
ment en 
aquest 
grup  

ESPAI 
estable 
d’aquest 
grup  

1r ESO A  22 6: 
Julia 
Àngels 
Cristina 
Mari 
Carmen 
Lídia 
Santi 

3 
Carme 
(EF) 
Bego 
(Música) 
Tatiana 
Psicopeda
goga 

1 
Vetllad
or/a 

0 Aula 1A 

1r ESO B 21 Aula 1B 

2n ESO A 22 5: 
Bego 
Jorge 
Marysol 
Sandra 
Joan 
 

3 
Carme 
(EF) 
Jaume  
(català) 
Laura JM 

0 0 Aula 2nA 

2n ESO B 21 Aula 2nB 

3r ESO A 20 6: 
Jaume 

6: 
Carme 

0 0 Aula 3rA 
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3r ESO B 21 Jose 
Rosana 
Lourdes 
Laura JM 
Miquel  

(EF) 
Cristina 
(Vip) 
Joan ( 
CCSS) 
Laura 
Ledesma 
(Mates) 
Julia 
(Mates) 

Aula 3rB 

3r ESO C 21  Aula 3rC 

4t ESO A 27 5: 
Muntsa 
Nuria 
Marta  
Laura L 
Tatiana 

9: 
Carme 
(EF) 
Àngels 
(anglès) 
Marysol 
(S com) 
Jose (FQ) 
Laura 
JM(BG) 
Jorge 
(inform) 
Sandra 
(Tecno) 
Joan 
(economia
) 
Cristina 
(VIP) 
Rosana 
(Alemany) 

  Aula 4tA 

4t ESO B 28 Aula 4tB 

 
 
En el cas de subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, Alemany i grups              
Amunt), es mantenen les mesures de seguretat: 

- La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup                 
(mesura adaptable segons la normativa vigent en cada moment).  

- Caldrà mantenir la distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la             
mascareta.  
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S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 
 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN 
ELS ALUMNES 

DOCENT HORARI 
(NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 
SETMANALS) 

OBSERVACIO
NS (SI escau) 

Treball personal 1r A i 1r B Tatiana 1  

STEM I Treball 
personal 

2n A i 2n B Laura JM, 
Rosana (A) i 
Marta (B) 

9  

Treball personal 3r A, 3r B i 3rC Núria i Tatiana. 2  

Matèries de 
modalitat de 4t: 
Biologia 
Tecnologia 
Física i química 
ViP 
Economia 
Alemany 
Música 
Informàtica 

4t A i 4t B Laura JM 
Sandra 
Jose 
Cristina 
Joan 
Rosana 
Bego 
Jorge 
 

9  

Grup AMUNT 3r Alumnes fins un 
màxim de 10 
dels grups de 
3r A, B, C i 4tA i 
4tB 

Tatiana 2  

Grup AMUNT 4t Alumnes fins un 
màxim de 10 
4tA i 4tB 

Tatiana 2  
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2.3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat          
amb necessitat específica de suport educatiu  
La situació de confinament s’ha viscut amb una connexió important entre les persones             
responsables de la tutoria, la psicopedagoga del centre, l’equip directiu i el claustre en              
general. El 100% de l’alumnat ha comptat amb el suport dels professionals del centre              
coordinats amb els recursos de l’EAP i de serveis socials de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,               
si s’ha considerat necessari. 
 
En aquest sentit, apostem per continuar amb aquesta organització fent una especial            
incidència en reforçar les tutories i la comissió de convivència que impliquen: 

- Els tutors i tutores disposen de 2 hores de l’horari lectiu per atenció a l’alumnat               
enlloc d’1h com fins ara. 

- Es crea la comissió de convivència formada pel cap d’estudis, psicopedagoga, 1            
tutora de 1er cicle i una tutora 2nde 2n cicle. Aquestes tutores disposen de dues               
hores setmanals per fer atencions o acompanyaments puntuals, donar orientacions a           
les tutories o fer seguiment de casos. 

- En cas de confinament, els alumnes tutorats es distribuiran entre els professors que             
formen part dels grups estables per reduir la càrrega dels tutors i millorar l’atenció a               
l’alumnat i famílies. 

- En el marc de la PGA s’estableix l’objectiu d’analitzar i fer seguiment de les mesures               
addicionals i intensives a través dels PI dels alumnes que ho necessitin. 

- El el cas dels alumnes que participin al grup de diversificació curricular Amunt,             
disposaran d’una atenció específica 3 hores a la setmana per part de la             
psicopedagoga del centre.  

- Els alumnes especialment vulnerables continuaran gaudint dels recursos addicionals         
establerts per la comissió social i la CAD: Can Godanya, dimarts oberts... 

 

2.4. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 
 
El centre disposa de 2 llocs d’accés: 

- Entrada general amb 3 portes diferents: 2 donen accés a la planta 1 per escales               
diferenciades i l’altre al vestíbul. Per la porta i l’escala dreta entraran els alumnes de               
3r, per la porta i escala de l’esquerra entraran els alumnes de 4t. La porta central,                
que dóna accés al vestíbul, està destinada a l’accés de professorat, PAS i persones              
alienes al centre. 
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- Entrada pel pati i accés a l’edifici per dues portes separades en la part posterior. Per                
aquest accés entraran i sortirà l’alumnat de 1r i 2n. 

Les zones d’espera estan delimitades i marcades segons s’estableix al quadre següent 
Els espais estan rotulats per indicar els accessos d’entrades i sortides 
 

Entrada 
 

Curs Hora Accés Zona d’espera Aula Planta 

Alumnes de 1r A i 1r B 
(amb mascareta) 

8.05 Pati. 
Porta dreta 

Pati. 
Zona cistella 
bàsquet 

1rA i 
1rB 

Baixa 

Alumnes de 2n A i 2n B 8:15 Pati. 
Porta esquerra 

Pati. 
Zona porteria 
de futbol 

2n A i 
2n B 

Baixa 

Alumnes de 3r A, B i C 8.05 Entrada 
principal. 
Porta dreta 

Entrada. Zona 
escales 

3rA, 
3rB i 3r 
C 

1r pis 

Alumnes de 4t A, B i C 8.15 Entrada 
principal. 
Porta esquerra 

Entrada. Zona 
del jardí 

4t A i 4t 
B 

1r pis 

 

Sortida 

Curs Hora  Accés 

Alumnes de 1r A i 1r B 14.35 Pati. Porta dreta 

Alumnes de 2n A i 2n B 14.40 Pati. Porta esquerra 

Alumnes de 3r A i 3r B 14.35 Principal. Porta dreta 

Alumnes de 4t A i 4t B 14.40 Principal. Porta esquerra 

 
En el moment de redactar aquest document, la consigna és que per garantir les mesures de                
prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de                
concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu, han de portar la mascareta fins               
arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de                 
seguretat. 
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2.5. Organització de l’espai d’esbarjo 
El marc horari del centre és el següent: 
 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:10 

9:05 1a h 1a h 1a h 1a h 1a h 

9:05 

10:00 2n h 2n h 2n h 2n h 2n h 

10:00 

10:30 
Pati 

 1r i 3n 
Pati 

 1r i 3n 
Pati 

 1r i 3n 
Pati 

 1r i 3n 
Pati 

 1r i 3n 

10:00 

10:55 3a h 2n i 4t 3a h 2n i 4t 3a h 2n i 4t 3a h 2n i 4t 3a h 2n i 4t 

10:55 

11:25 
Pati  

2n i 4t 
Pati 

 2n i 4t 
Pati 

 2n i 4t 
Pati 

 2n i 4t 
Pati 

 2n i 4t 

10:30 

11:25 3a h 1r i 3r 3a h 1r i 3r 3a h 1r i 3r 3a h 1r i 3r 3a h 1r i 3r 

11:25 

12:20 4a h 4a h 4a h 4a h 4a h 

12:20 

12:50 
Pati 

1r i 3r 
Pati 

1r i 3r 
Pati 

1r i 3r 
Pati 

1r i 3r 
Pati 

1r i 3r 

12:20 

13:15 
5a h 

2n i 4t 
5a h 

2n i 4t 
5a h 

2n i 4t 
5a h 

2n i 4t 
5a h 

2n i 4t 

12:50 

13:45 
5a h 

1r i 3r 
5a h 

1r i 3r 
5a h 

1r i 3r 
5a h 

1r i 3r 
5a h 

1r i 3r 

13:15 

13:45 
Pati 

2n i 4t 
Pati 

2n i 4t 
Pati 

2n i 4t 
Pati 

2n i 4t 
Pati 

2n i 4t 

13:45 

14:40 6a h 6a h 6a h 6a h 6a h 

 
 
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai              
reduït de pati, farem torns i separat per zones: 
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CURS - GRUP 
-NIVELL 

HORARI DE PATI  ESPAI 

1r ESO A I B 10.00 - 10.30 Pati setmana 1, 3 i 5 de cada mes. 
Jardí setmana 2 i 4 de cada mes 

3r ESO  A, B i C 10.00-10.30 Jardí setmana 1, 3 i 5 de cada mes. 
Pati setmana 2 i 4  de cada mes 

2n  ESO A i B 10.55- 11.20 Pati setmana 1, 3 i 5 de cada mes. 
Jardí setmana 2 i 4 de cada mes 

4t ESO A i B 10.55-11.20 Jardí setmana 1, 3 i 5 de cada mes. 
Pati setmana 2 i 4  de cada mes 

 

2.6.  Relació amb la comunitat educativa  
 

Reunions Modalitat Comunicació Eina digital 

Consell Escolar Telemàtica Correu electrònic Convocatòria des 
del correu xtec del 
centre 

AMPA Presencial i 
telemàtica 

Correu electrònic i 
whatsapp 

Correu a través del 
correu xtec del 
centre i telèfon del 
centre i directora. 

Reunions famílies - 
grup  

Telemàtica Correu electrònic i 
whatsapp 

Correu electrònic 
del domini 
@inshipatia i telèfon 
mòbil del centre. 

Reunió de principi 
de curs de 1r amb 
les famílies 

Presencial Correu electrònic i 
whatsapp 

 

Reunió 
famílies-tutor 

Telemàtica Correu electrònic i 
telèfon. 

Correu electrònic 
del domini 
@inshipatia i telèfon 
mòbil del centre. 
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Difusió general: 

- Butlletins setmanals per correu electrònic i whatsapp a totes les famílies 
- Publicacions a la revista de l’institut. 
- Projecció del centre a través de twitter i instagram.  
- Correus electrònics amb les informacions més urgents. 
- Informació sobre assistència i incidències a través de l’aplicació Ieduca 

 
Formació a les famílies en eines digitals del centre. 

- S’incorpora a través de les tutories en les reunions d’inici de curs: 
- Correu electrònic de l’alumnat amb domini propi. 
- Entorn GSuite: 

- Classroom. 
- Calendari. 

- Moodle. 
- Llibre digital 

 
Trobades de la tutoria amb les famílies: 
Es faran preferiblement per telèfon, correu electrònic o videoconferència. En cas de fer una              
trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat.  
 
2.7.  Pla de neteja 
 
Les aules dels grups estables estaran utilitzades només pels alumnes que en formen part.              
El pla de neteja d’aquestes aules implica: 

- Tots els alumnes abans d’entrar es dispensen gel hidroalcohòlic. 
- Cada alumne/a ha de fer servir el seu material i treballar a l’espai que se li ha                 

adjudicat. 
- Les motxilles i abrics es posaran al penjador de la taula i a la cadira respectivament.                

No es pot fer ús dels penjadors de l’aula.  
- El professorat portarà els estris propis per a l’ús de la pissarra. En acabar la sessió                

desinfecta la taula i l’ordinador (si s’ha fet servir) abans de marxar. 
- En acabar la sessió del matí, l’empresa de neteja desinfectarà l’aula. 

 
 
 
Espais comuns: laboratori, taller, informàtica, VIP, aula de música. 
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- Abans d’acabar la sessió de classe el professor/a organitzarà la neteja i desinfecció             
de l’espai ocupat pels alumnes que anirà a càrrec dels mateixos alumnes que n’han              
fet ús.  

 
Espais compartits: Barana de l’escala, portes, fonts.  

- La conserge desinfectarà aquests espais després de l’entrada, després de cada pati  
 
Lavabos: 

- La conserge desinfectarà els lavabos després de cada torn de pati. 
- En acabar el matí, l’empresa de neteja desinfectarà els lavabos. 

 

2.8.  Extraescolars 
 
Les activitats extraescolars comporta alumnes dels diferents grups estables. En aquest cas,            
el/la responsable de l’activitat vetllarà per assegurar distància de seguretat i/o la utilització             
de  la mascareta segons la normativa vigent en cada moment del curs.  
 
 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUP DEL 
QUE 
PROVENEN 
ELS ALUMNES 

PROFESSION
AL QUE FA 
L’ACTIVITAT 

ESPAI 

Dimarts oberts 12 1r, 2n , 3r i 4t 
ESO 

Ex-alumnat Aula 2n A 

Teatre 12 Alícia Puertas Aula música 

Dibuix 10 Carmen Martín Aula 1r A 

Pàdel 6 Escola pàdel 
l’Aliança 

Pista Aliança 

Robòtica 6 Empresa Informàtica 

 
En acabar les activitats, l’empresa de neteja desinfecta l’aula, a excepció d’aquelles            
activitats que no es realitzin en les instal·lacions de l’institut. 
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2.9. Activitats complementàries  
 
Criteris d’organització de sortides: 

- Es prioritzen les sortides dels grups estables. 
- Se seguiran les mesures de seguretat establertes pel Departament de Salut tant pel             

que fa a les distàncies com per l’ús de mascaretes i els criteris establerts per les                
empreses de transport.  

2.10. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de        
coordinació i govern  
 
Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de            
persones 
 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/TE
MPORITZACIÓ 

Equip Directiu Planificació i gestió Presencial i virtual 4 hores setmanals. 
2 hores 2 dies 

Equip Educatiu de 1r Coordinació Presencial 1 hora setmanal 

Equip Educatiu de 2n Coordinació Presencial 1 hora setmanal 

Equip Educatiu de 3r Coordinació Presencial 1 hora setmanal 

Equip Educatiu de 4t Coordinació Presencial 1 hora setmanal 

Àmbit Coordinació Virtual 1 hora setmanal 

Tutors 1r /2n /3r/4t Coordinació Presencial 1 hora setmanal 

STEM Coordinació Presencial 1 hora quinzenal 

Projectes 3r Coordinació Presencial 1 hora quinzenal 

Projectes 4t Coordinació Presencial 1 hora quinzenal 

TAC Coordinació Presencial 1 hora setmanal 
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CAD Coordinació Virtual/presencial 1 hora setmanal 

C Social Coordinació Virtual /presencial 1 hora setmanal 

Claustre -varis Coordinació Virtual 2 hores setmanals 

Com 10è aniversari Coordinació Presencial 1 hora quinzenal 

CLIL Coordinació Presencial 1 hora setmanal 

Comissió convivència Coordinació Presencial 1 hora setmanal 

Coordinació CS 3r Coordinació  Presencial 1 hora setmanal 

Consell Escolar Coordinació Virtual/Presencial 1 trimestral mínim 

Assemblea de 
Delegats i 
representants 
d’alumnes 

Coordinació Presencial 1 hora mensual 

 
 

3. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de           
COVID-19 
 
DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA         
COVID-19, PROTOCOL 
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3.1. Casos potencials 
 

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 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS 

Alumnat que 
presenta 
símptomes 
compatibles 
amb el 
COVID-19 

L’aula polivalent 
del 1r pis o el 
jardí.  

Docent del grup 
estable que 
detecta el 
problema. Avisa 
al professor de 
guàrdia i 
custòdia 
l'alumne/a. 
 

El professor/a 
que estigui de 
guàrdia en 
aquell moment 
dóna avís a 
consergeria que 
truca la família i 
avisa a un 
membre de 
l’equip directiu, 
La família l’ha 
de venir a 
recollir.  
En cas que la 
família no pugui 
venir a 
recollir-lo, la 
conserge 
trucarà al 061. 

Directora 

 
Totes aquestes mesures han de seguir les normes de seguretat establertes pel            
Departament de Salut.  
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3.2. Seguiment de casos 
Una vegada detectat cada cas es farà seguiment des de la direcció del centre seguint               
aquest model:  
 

ALUMNE/A DIA I HORA DE 
LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL PROTOCOL 
SEGUIT I 
OBSERVACION 
S (incloure el 
nom de la 
persona que ha 
fet les 
actuacions i el 
nom del familiar 
que l’ha vingut a 
buscar) 

PERSONA DE 
SALUT AMB QUI 
ES MANTÉ EL 
CONTACTE I 
CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT 
(mantindrà el 
contacte amb 
salut i farà 
seguiment del 
cas) 

   Infermera 
referent 
programa salut i 
escola 

Coordinadora 
pedagògica 

 

3.3. Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de          
reobertura del setembre. 
 

RESPONSABLES 

Directora 

POSSIBLES INDICADORS 

- Desinfecció d’espais comuns per part de l’alumnat. La conserge comprova 
en acabar les sessions l’estat de les aules i comunica a direcció les 
incidències. Indicador: Incidències inferiors al 10% setmanalment. 

- Seguiment del protocol d’entrades i sortides. Incidències inferiors al 10%. 
- Seguiment de casos. Fet o no fet. 
- Seguiment mensuals als equips educatius. Nivell de satisfacció superior al 

80% 
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PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 
 

Revisió a través dels equips educatius i els claustres pedagògics, així com per part de la 
comissió d econvivència 
 

 

4. Concrecions 

4.1. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
El centre fa servir l’entorn EVA de Gsuite fonamentalment, tot i que en el cas d’STEM i                 
tecnologia i informàtica es fa servir també l’espai moodle. 
Cada professor/a de matèria o projecte ha de crear un espai en Classroom o moodle per fer                 
la proposta, seguiment i avaluació de les seqüències didàctiques. 
En cas de confinament, la dinàmica de treball continuarà sent la mateixa que a l’aula pel                
que fa a l’entorn EVA que s’ha fet servir, tot i que l’entrevista per videoconferència de                
presència obligatòria per part de l’alumnat serà d’una hora setmanal. La proposta de             
l’activitat es farà el mateix dia que esdevé la videoconferència 
Pel que fa al contacte amb la família, els alumnes es distribuiran entre el professorat que                
forma part del grup estable i el contacte es farà via telefònica i/o videoconferència a través                
de l’eina de google meet amb l’usuari del domini @inshipatia de l’alumne/a. 
 

 
 

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 

De 1r a 4t 
ESO 

Classroom o moodle 
habitual de l’aula 

1 dia a la 
setmana per 
matèria o 
projecte 

1 vegada al 
mes per part 
del tutor/a  

1 vegada al 
trimestre. 
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4.2. Segona llengua estrangera, treball personal i matèries de         
modalitat.  
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 HORARI 
(NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 
SETMANALS) 

OBSERVACIO
NS (SI escau) 

2a llengua 
estrangera 

2n A i B Marysol 2h setmanals  

3r A i B Rosana 2h setmanals  

Treball personal 1r A i B Tatiana 1 h setmanal  

Treball personal 2n A i B Rosana, 
Marta, Sandra 

2 h setmanals  

Treball personal 3r A, B i C Núria, 
Cristina, 
Tatiana 

2 h setmanals  

Modalitat 4t A i B Marta, Laura 
JM, Sandra, 
Joan, Jose, 
Cristina, 
Rosana, 
Jorge, Bego. 

3h setmanals  
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5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 
 

Espais comuns i equipaments 
(aules de grup, entrades i sortides, sala de professors i aules específiques) 

Acció Periodicitat Responsable Observacions 

Ventilació de l’espai Abans d’entrar 
A l’hora del 1r pati 
A l’hora del 2n pati 
A la sortida 

Conserge 
Càrrec d’alumnat 
d’aula o grup de 
desdoblament.  

Recomanació: 
mínim 3 vegades al 
día 10 minuts 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

Després de cada 
pati 

Conserge Les sessions de 
classe es faran 
preferiblement amb 
la porta oberta. 

Baranes i 
passamans de 
l’escala 

Després de cada 
pati 

Conserge  

Superfície de taula 
d’entrada, suports 
de consergeria i 
secretaria 

Després de cada ús Conserge  

Seients del vestíbul Després de cada ús Conserge Només es faran 
servir en cas de 
necessitat. 

Grapadores i altres 
utensilis d’oficina 

Després de cada ús Responsable de l’ús Es fomentarà que 
cada professor/a 
faci servir 
exclusivament el 
seu material. 

Aixetes  Després de cada ús Sala professors: el 
professorat que l’ha 
fet servir. 
En el cas de 
l’alumnat es vetllarà 
perquè ho faci 
l’alumnat, en cas 
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que no ho faci.l 

Ordinadors de la 
sala de professors 

Després de cada ús El professorat 
responsable de l’ús. 

 

Telèfons i 
comandaments a 
distància 

Després de cada ús El professorat 
responsable de l’ús. 

 

Interruptors 
d’aparells 
electrònics 

Després de cada ús El professorat 
responsable de l’ús. 

 

Fotocopiadores Després de cada ús El professorat 
responsable de l’ús 

La fotocopiadora de 
consergeria en farà 
ús exclusiu el 
personal PAS i la 
direcció del centre. 
 

 
 
L’empresa de neteja presenta el pla de neteja del centre. 
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