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OBJECTIUS CURS 2021/2022

1. Garantir la seguretat i la salut de totes les persones que 
formen part de la nostra comunitat educativa.

2. Garantir la qualitat i l’atenció educativa partint de la realitat 
viscuda durant el curs 2020/2021.

3. Programar les activitats acadèmiques i formatives de forma 
flexible perquè puguin adaptar-se a tots els escenaris 
possibles del curs 2021/2022 (format d’aprenentatge 
presencial i telemàtic).



CRITERIS PER A L’ORGANITZACIÓ DELS  GRUPS

● Reducció de ràtios amb recursos interns.

● 20 grups de tutoria (4 grups 1r ESO, 4 grups 2n ESO, 4 
grups 3r ESO, 4 grups 4t ESO, 2 grups 1r BAT i 2 grups  2n 
BAT)

● Grups estables i heterogenis (per modalitat BAT).

● Aula de grup estable i reducció de l’ús de les aules 
específiques (laboratoris, tallers, aules informàtica)



ENTRADES AL CENTRE



ACCÉS 1r ESO



ACCÉS 2n ESO



ACCÉS 3r ESO



ACCÉS 4t ESO



ACCÉS 1r i 2n BAT



RECORREGUTS 
CAP AL PATI



LAVABOS I RENTAMANS

● Cada nivell té assignat un lavabo (4 nuclis 

de lavabo en total).

● Hi ha 3 piques de pedal als passadissos.

● Tots els lavabos disposaran de sabó,  paper 

eixugamans i paperera de pedal per tal de 

poder fer una bona higiene de mans.



LAVABOS I RENTAMANS



LAVABOS I RENTAMANS



EL DIA A DIA: SENSE SÍMPTOMES 

L’alumnat no ha d’assistir al centre si 
presenta algun d’aquests símptomes:



QUÈ CAL DUR AL CENTRE CADA DIA?

● MASCARETA BEN POSADA

● MASCARETA DE RECANVI (el primer dia, 
les guardarem al centre)

● ESMORZAR I UN TOVALLÓ, BOC&ROLL 
O CARMANYOLA

● AMPOLLA D’AIGUA PLENA

● I EL MATERIAL ESCOLAR DEL DIA!



ORGANITZACIÓ
DEL DIA A DIA 



RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

● Accés al centre limitat a professorat i alumnat.

● Reunions de tutoria i seguiment en format telemàtic.

● Reunions de seguiment de les mesures d’atenció a la diversitat i signatures 
dels plans individualitzats, informes NESE, NEE, etc. en format virtual.

● Entrega de butlletins mitjançant correu electrònic.

● Entrega d’altra documentació (justificants, disciplina, autoritzacions, etc) en 
format digital.

● Signatura digital de documents.



PLA DE NETEJA: VENTILACIÓ

● Finestres obertes el màxim de temps sempre que la meteorologia*  ho permeti 
(mínim 10-15 min cada hora), i de manera general a l’hora del pati  i en sortir.

● Als lavabos i espais de circulació es procurarà una ventilació contínua. 

● Les aules que fan servir varis grups estables estaran ventilades de manera 
contínua.

* A L’HIVERN, tot i que la calefacció s’engegarà abans de començar l’horari lectiu 
perquè l’edifici acumuli calor, caldrà que l’alumnat vingui amb roba més gruixuda 
que de costum ja que no es podrà garantir una temperatura comfortable tot el 
matí



NORMATIVA

Document Normes d’Organització i Funcionament del Centre (web)

● Puntualitat i respecte a les normes de seguretat i salut en l’entrada i sortida al centre i en 

tots els desplaçaments a l’interior.

● Al centre s’han de respectar les mesures de seguretat i salut (mascareta sempre ben posada, 

higiene de mans, desplaçaments seguint les indicacions, col·laboració en el manteniment i 

neteja de l’aula…)

● L’alumnat ha de portar tot el material i estris necessaris cada dia.

● No es poden utilitzar aparells o dispositius electrònics si no és per indicació del professorat.

● No es pot sortir de l’aula sense permís del professorat



● S’ha de  ser educat/da i respectuós/a amb tots els membres de la comunitat educativa.

● S’han de respectar i cuidar els espais, el mobiliari i el material del centre.

● L’alumnat ha de respectar les normes de convivència en el centre que els seran explicades 

pels tutors i tutores i que consten al document “Normes d’organització i funcionament del 

centre”.

● Setmanalment les famílies rebran a través de l’iEduca la relació d’infraccions de les normes 

de convivència dels seus fills o filles, si s’han produït.

● Cap alumne pot sortir del centre si no és acompanyat pel pare, la mare, el tutor/a legal o una 

tercera persona, major d’edat, autoritzada.



DOCUMENTS A SIGNAR: FAMÍLIES
● Declaració responsable per a famílies d’alumnes d’ESO i BAT (web)
● Compromís de responsabilitat familiar (web)
● Autorització classes a l’exterior (a través del tutor/a)
● Només alumnat NOU:

○ Autorització per crear correu de centre (formulari a la pàgina web)



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

www.agora.xtec.cat/insmariadebell-lloc

mariabell_lloc

@MariaBell_lloc

Institut Maria de Bell-lloc


