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1.- INTRODUCCIÓ 

Aquest pla segueix: 

- 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. 

- les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya de 30 de 

juny de 2020  

- 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.  

- les directrius del document de Gestió de casos COVID-19 als centres educatius (13 

d’agost de 2020)  

- les indicacions de l’Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura 

dels centres educatius (24 d’agost de 2020).  

- les Mesures extraordinàries per evitar evitar els brots de la COVID-19 als centres 

educatius de Catalunya i el seu Annex d’Altres recomanacions i procediments 

d’actuació (2 de setembre de 2020). 

-  les Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 

per a centres educatius en el marc de la pandèmia (9 de setembre de 2020).  

- Noves  orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la COVID-19 

(gener 2021) 

- les instruccions recollides al Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres 

educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 (maig 2021). 

- les instruccions recollides al Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres 

educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 (agost 2021). 

- les instruccions recollides al document Gestió de casos de Covid-19 als centres 

educatius (setembre 2021). 

 

Aquest pla serà aprovat per Consell Escolar durant el mes de setembre de 2021, formarà part 

de la Programació General Anual de centre i estarà disponible al web del centre.  

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.  

Des de l’institut, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:  

● Tots els infants i adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.  
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● 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 la pandèmia 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 garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de 

protecció i la traçabilitat.  

Els pares i mares o tutors/es legals rebran la informació de les mesures adoptades a l’institut 

en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.  

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 21-22 i en coherència 

amb la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic. 

2.- OBJECTIU DEL PLA 

Mantenir 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 joves a una 

educació de qualitat.  

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

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia seguiran sent la disminució de la 

transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. L’obertura del centre es farà 

tenint en compte aquests dos pilars i seguint la normativa existent. Per això s’adoptaran les 

següents mesures: 

3.1) REQUISITS PER A L’ACCÉS AL CENTRE  

3.1.1. Requisits 

Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la 

temperatura amb antitèrmics. 

L’alumnat, el professorat i tots els treballadors/es del centre hi ha d’entrar amb la mascareta 

ben posada. 

No s’hi pot entrar amb cap d’aquests símptomes: 
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A més, cap persona pot accedir-hi si: 

- Està en aïllament per ser positiu de COVID-19 (10 dies). 

- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic COVID-19.  

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

- Està en aïllament preventiu per ser contacte estret amb un positiu confirmat o amb 

simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors. Es considera contacte estret 

aquelles persones que formen part del grup de convivència estable (tutor/a més alumnat 

del seu grup).  

 

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 que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen  tractaments  immunosupressors); 

● malalties respiratòries greus  (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar,  asma greu...); 

● malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten 

tractament mèdic);   

● altres:  diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi,  drepanocitosi, obesitat greu 

en adolescents...). 

També es valorarà, de manera conjunta amb la família o persones tutores, l’activitat 

educativa presencial de l’alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia 

molt greu i d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19. 
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En el cas del personal docent i no docent de l’institut que tingui contacte amb els alumnes, 

les condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida 

o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, 

malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, 

immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer. 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.  

Quant a l’accés al centre sigui de persones pertanyents a altres entitats o empreses o 

d’altres professionals i a les famílies se’ls farà signar una declaració responsable de l’estat de 

salut i s’arxivarà, la qual cosa ens ajudarà a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.  

 

3.1.2. Control de símptomes  

Les famílies, o directament l’alumne/a si és major de 16 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 que l’alumne/a no acudeixi al centre educatiu en cas que no 

compleixi els requisits per accedir-hi, i a comunicar al centre si sorgeix un cas de COVID-

19 al seu entorn familiar.  

● Les autoritats sanitàries i educatives tenen pendent  indicar com es gestionarà el 

bolcatge de dades dels alumnes que ja estan vacunats, per tal de saber quins alumnes 

hauran de fer confinament domiciliari i quins podran acudir al centre, en cas de detectar-se 

un cas positiu i decretar-se el confinament del grup. 

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes, descrits anteriorment, 

que es facilitarà a l’inici de curs juntament amb el model de declaració responsable a emplenar.  
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Tenint en compte les mesures publicades durant el mes de maig de 2021, el centre disposa de 

termòmetres de distància incorporats a la farmaciola, per si un alumne es troba malament, però 

no es consideren necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al 

centre. 

 

3.2) GRUPS DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ ESTABLES 

 

El centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables possible i amb 

el menor nombre d’alumnes 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 establerta en aquests grups estables de convivència, però sí l’ús de la mascareta, 
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a excepció del pati. Tot i això, fins a l’avaluació inicial, els aprenents mantindran la distància de 

seguretat, per tal de valorar l’afectació dels possibles casos.  

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 la 

ventilació, la higiene de mans, l’ús de la mascareta i la distància física interpersonal de 

seguretat d’1,5 metres quan l’espai ho permeti. 

L’únic docent que es considera que forma part del grup estable de convivència és el tutor/a, 

que comparteix amb el grup classe entre 5 i 6 hores, incloent-hi l’hora de tutoria grupal i l’hora 

de Cultura i Valors ètics (només a l’ESO). La resta de professorat són docents de les diferents 

matèries.  

 

1r i 2n d’ESO 2 o 3 h de matèria comuna. 
1 hora de religió. 
 

3r i 4t d’ESO 2 o 3 h de matèria comuna o 
optativa. 
1 hora de religió 
 

1r i 2n de batxillerat ’ESO 2-4 h de matèria comuna o 
optativa. 
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Ateses les mesures organitzatives i pedagògiques que concretarem posteriorment, els grups 

estables de convivència són els següents: 

 

 

1r d’ESO 5 grups Grups de convivència 100% estables 

2n ESO 6 grups Grups de convivència 100% estables 

3r d’ESO 5 grups Grups de convivència estables, excepte a optatives (2 h setmanals).  

 

Gran part de l’alumnat cursarà ampliació de projectes amb el seu 

grup-classe, i altres sortiran del grup de convivència per cursar 

Alemany, Emprenedoria i Cultura Clàssica (optatives d’oferta 

obligatòria segons els Documents de gestió i organització de centres) i 

l’optativa de ràdio (pròpia de centre). 

4t d’ESO 6 grups Grups de convivència estables, excepte a optatives (9 hores 

setmanals). 

 

Els aprenents cursen 3 matèries optatives de 3 hores setmanals 

cadascuna, en funció del seu itinerari.   

1r de 

batxillerat 

2 grups Grups de convivència estables, excepte a optatives (12 hores 

setmanals). 

 

Els aprenents cursen 4 matèries optatives de 3 hores setmanals 

cadascuna, en funció de la modalitat de batxillerat que cursa i de les 

matèries de modalitat triades.   

2n de 

batxillerat  

2 grups Grups de convivència estables, excepte a optatives (12 hores 

setmanals). 

 

Els aprenents cursen 4 matèries optatives de 3 hores setmanals 

cadascuna, en funció de la modalitat de batxillerat que cursa i de les 

matèries de modalitat triades.   
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3.3) VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 

 

3.3.1. Ventilació  

La ventilació és tan important com la neteja i la desinfecció. Per això, caldrà deixar les finestres 

obertes sempre que sigui possible.  

El mínim necessari per a una correcta ventilació és deixar la porta totalment oberta i totes 

les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.  

Les aules amb ventilació mecànica (bombes de fred i calor) en el mòdul prefabricat, cal que 

duguin a terme també totes aquestes ventilacions naturals. Els aparells de ventilació han 

d’estar orientats cap el sostre.  

A més es ventilaran les instal·lacions interiors:  

- Abans de l’entrada a l’institut (les obre el PAS)  

- A la sortida per anar al pati (les obre el docent)  

- A la sortida de l’institut dels alumnes (les obre el docent)  

En el cas d’ús d’algun espai de manera compartida entre diferents grups, en cada canvi de 

grup, el docent també s’encarregarà de ventilar la classe obrint les finestres.  

Les activitats físiques es duran a terme a l’aire lliure (al pati) i quan no sigui possible, l’espai 

del gimnàs estarà permanentment ventilat amb totes les portes i finestres obertes.  

Finalment, cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes 

(passadissos i vestíbuls) a l’exterior per garantir la renovació d’aire de tots els espais. 

 

3.3.2. Neteja i desinfecció  
 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 

rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no 

serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021. 

La neteja i posterior desinfecció d’espais es farà amb una periodicitat diària al final de la 

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual (poms de les portes, 

les baranes de les escales, etc.).   
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Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en les 

manetes de les portes.  

 

3.4) MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 
 

Aquestes mesures s’explicaran a tot el personal del centre i, també a l’alumnat, a la tutoria de 

benvinguda del primer dia de classe. 

3.4.1 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.  

En aquests grups de convivència estables, segons  les indicacions del Pla d’actuació per al 

curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID 19 (agost 2021) 

no es requereix la distància física interpersonal a l’aula i tampoc serà necessari fer servir la 

mascareta al pati. Només els docents no tutors/es del grup i altres professionals de suport 

educatiu que entrin al grup han de mantenir la distància física de seguretat d’1’5 metres. Però 

tothom, alumnat, tutors/es i altres professionals, faran servir la mascareta al grup de 

convivència.  

En els grups de convivència no estables, és a dir, en els agrupaments de matèries optatives 

de 3r, 4t d’ESO i batxillerat, s’ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres, sempre 

que l’espai ho permeti, i utilitzar mascareta.  

 

3.4.2  Higiene de mans  

La higiene de mans és 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 amb el gel hidroalcohòlic facilitat pel 

centre: 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu (un cop dins de l’aula),   

● Abans i després de la sortida al pati.  

I es requerirà el rentat de mans amb sabó:  

● Abans i després d’anar al WC. 

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 aprenents.  

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

● 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.  

També es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica a cada classe i a punts 

estratègics de l’institut (sala de professorat, sales de reunions, consergeria). 

 

 

3.4.3 Mascareta  

A partir de secundària és obligatòria per a tot l’alumnat i personal del centre en tot el recinte 

escolar. S’haurà de dur ben posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les 

mans les gomes (per treure-la i posar-la). L’alumne haurà d’assistir al centre amb una 

mascareta higiènica que compleixi la norma UNE: 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas
%20higienicas%20no%20reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-
1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf 

Cada alumne/a haurà de portar una bossa de paper o plàstic per posar-la en cas que sigui 

necessari i és recomanable que portessin una nova a la motxilla per si es fes malbé la que 

duen posada. 

El Departament d'Educació proveirà el centre de mascaretes higièniques per a tots els seus 

professionals i un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un possible 

cas de COVID-19 durant l’activitat al centre.  

 

3.4.4 Altres mesures 

● Portar al centre tot el material escolar necessari, perquè cal evitar el contacte amb estris 

i objectes d’altres persones.  

● Portar al centre l’esmorzar i una ampolla d’ús individual amb aigua de casa. (Les fonts 

estaran tancades) 

● Evitar el contacte estret sense protecció (mascareta o distància de seguretat) amb altres 

persones. Això vol dir que a la zona de picnic del pati, mentre s’esmorza, cal mantenir la 

distància de seguretat d’1,5 metres amb els companys. 

● Mocadors, tovalloles d’un sol ús, mascaretes, guants i altres residus d’higiene personal 

es consideren resta i s’han de llençar al contenidor de rebuig (paperera). 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf
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● Les entrades i sortides del centre i del pati s’han de realitzar seguint el circuit establert 

per a cada grup-classe. No es pot sortir dels circuits ni romandre als passadissos sense 

justificació.  

 

3.5) 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.  

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.  

 

 

3.6) GESTIÓ DAVANT DE POSSIBLES CASOS  

 

3.6.1. Responsable 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a l’institut és el director.  

 

3.6.2. Fitxer de filiació i contactes 

El centre educatiu té disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels integrants 

dels diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es requerís per part del 

sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. 

 

3.6.3. Declaració Responsable  

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors de 16 anys, han d’haver 

signat una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes 

davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i 

permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la 

finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 
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3.6.4. Davant d’un possible cas d’un alumne/a 

1. Aïllament a l’institut 

a. Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al 

centre educatiu: 

- cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de contactar amb el 

director o la directora del centre educatiu;  

- sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar una 

mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els símptomes –si té més de 2 

anys– com a la persona que l’acompanya perquè es tracta d’un menor o d’una persona 

amb un estat de salut que no permet deixar-la sola;  

- si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb 

problemes respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la mascareta per elles 

mateixes o persones amb alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús), la 

persona acompanyant, si no està vacunada (si bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de 

protegir amb una mascareta FFP2 sense vàlvula, una pantalla facial i una bata d’un sol 

ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què 

calgui un equip de protecció individual (EPI) per atendre un cas sospitós;  

- si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de l’estat 

general per vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió; tendència 

a adormir-se...) cal trucar al 061. 

 

A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les actuacions 

següents:  

- Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la família de l’infant o 

adolescent perquè vingui a buscar-lo.  

- Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es tracti d’un menor) 

que contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència, preferentment el CAP del 

sistema públic de salut de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el 

seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 

 

3.6.5. Simptomatologia fora de l’institut  

 

Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona 

amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, amb 
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els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. 

La família ho haurà de comunicar a l’institut, preferentment per correu electrònic 

(insmontpedros@xtec.cat), perquè des de la direcció es puguin fer les gestions pertinents.  

 

3.6.6. 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. 

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. 

Quan es confirmi un cas positiu:  

- Les direccions dels centres educatius han d’informar els pares, mares o tutors legals dels 

infants del grup de convivència estable que els fills o filles són contactes estrets d’un cas i que 

han de començar la quarantena domiciliària. Els han dir que evitin les sortides i les interaccions 

fora d’aquest àmbit a partir de la sortida del centre educatiu, sempre que no tinguin la pauta de 

vacunació completa i/o hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, ja que en aquests dos 

supòsits no han de fer quarantena. Per informar-los es disposa de la carta de l’annex 2, on 

s’especifica com s’ha de fer la quarantena amb els infants i s’informa les famílies d’on i quan es 

farà la prova al GCE.  

- En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre amb 

normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre mantenint les mesures de 

seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un cop acabi la 

jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres possibles contactes estrets del cas positiu han 

d’anar directament als respectius domicilis per iniciar la quarantena (no poden fer activitats 

extraescolars). En el cas que els infants del GCE hagin de tornar a casa amb transport escolar, 

poden fer-ho, si bé han d’extremar les mesures de seguretat, portar en tot moment la 

mascareta posada, i estar separats més de 2 files de la resta d’infants que no pertanyin al 

mailto:insmontpedros@xtec.cat
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mateix GCE ―sempre que sigui possible, els infants s’han de distribuir al transport escolar 

asseguts amb els companys o companyes del seu mateix GCE. Els contactes estrets amb la 

pauta de vacunació completa o que han passat la malaltia en els 6 mesos previs poden 

continuar fent les seves activitats amb normalitat, si bé han d’extremar les mesures de 

seguretat.  

- S’ha de fer un estudi de contactes a tots els membres dels GCE independentment de l’estat 

vacunalt:  

1. Alumnes i professorat amb la pauta de vacunació completa i/o que han passat la malaltia en 

els darrers 6 mesos: TAR a una de les farmàcies autoritzades el dia 0-1 del coneixement del 

cas positiu.  

2. Alumnes i professorat sense vacunació o amb pauta incompleta: PCR als 4-6 dies del 

contacte. La presa de la mostra d’aquesta PCR es pot fer en llocs centralitzats (el CAP de 

referència de l’escola, especialment en entorns dispersos, o algun altre punt centralitzat) o en el 

mateix centre educatiu, segons convingui a l’efecte de l’organització de l’atenció primària. El 

centre educatiu ha d’informar, sempre que sigui possible abans que els alumnes marxin cap 

casa per iniciar la quarantena del lloc on es farà la prova i també de la data i l’hora.  

- Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no estan correctament 

vacunats o no han passat la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix de la necessitat de 

mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el període d’incubació. Cal tenir present 

també que la durada de la quarantena es pot allargar si surten més casos positius en fer les 

proves PCR/TAR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies des del contacte amb els nous 

casos positius.  

- Els alumnes han de ser a casa durant tots els dies que duri la quarantena i només poden 

sortir-ne per anar a fer-se la prova diagnòstica corresponent al contacte estret o, en cas que els 

hagin aparegut símptomes, per anar a fer-se el diagnòstic i descartar, si escau, que es tracti 

d’un cas positiu.  

- Excepte en algun cas puntual, donada la innocuïtat de la prova, i atès que gran part dels 

contagis es produeixen en l’àmbit familiar, es recomana als familiars que no acompanyin els 

infants durant la presa de mostra, per tal de no augmentar l’exposició si algun d’ells és positiu. - 

Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del resultat de 

les PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha fer fins que hagin passat 10 dies des que van estar 

en contacte a l’aula per última vegada.  

- Si un alumne o alumna no s’ha fet la PCR com a membre d’un GCE per manca d’autorització 

o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment com la resta de membres del 

grup. 
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- Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada per 

PCR o TAR durant els 6 mesos anteriors (180 dies) estan exemptes de fer quarantena.  

- En tots els casos, l’autoritat sanitària, sobre la base dels resultats de l’estudi de cas que 

dirigeix, pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant tests microbiològics 

més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos. 

Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas. 

 Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la presència de 

símptomes compatibles i que està en espera dels resultats) que no estiguin vacunats i que no 

hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, si pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu han 

de quedar-se casa fins a conèixer-ne el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se 

al centre educatiu.  

En el cas de confirmació d’infecció (PCR o TAR positiu), els germans i familiars que són 

contactes estrets han de seguir el procediment general de gestió de casos de covid-19. 

Gestió de casos del personal del centre educatiu. 

 El percentatge de professionals dels centres educatius vacunats és molt elevat (> 90%), per la 

qual cosa la gestió de casos en aquests professionals és lleugerament diferent a la del curs 

anterior:  

- Els professionals correctament vacunats que siguin contactes estrets d’un cas positiu no cal 

que facin quarantena, sempre que siguin asimptomàtics.  

- Els qui formen part d’un GCE sí que s’han de fer una prova de cribratge, encara que estiguin 

vacunats: un TAR el mateix dia que s’assabentin que són contacte estret o l’endemà, en una de 

les farmàcies habilitades a aquest efecte.  

- Els contactes estrets no vacunats s’han de fer una PCR al 4t-6è dia del contacte estret, i han 

de fer quarantena durant 10 dies, independentment del resultat de la PCR.  

- Si la persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un cas sospitós, tret 

que tingui una clínica molt suggestiva.  

- Tot i que la persona estigui vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és així, s’ha d’actuar 

com en qualsevol altre cas positiu (vegeu la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de 

prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de covid-19. 

- El personal del centre educatiu que no està vacunat i té un familiar convivent a l’espera del 

resultat d’una PCR perquè és un cas sospitós (no si és un contacte o s’ha fet un cribratge), no 

pot acudir al centre educatiu fins que no es conegui el resultat de la prova. Ara bé, no necessita 

una baixa laboral, sinó el document de deure inexcusable que es pot descarregar des del Portal 

de centre.  
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- Cal recordar que si bé els docents tenen cobertura de MUFACE, se’ls va assignar un CIP des 

del qual poden accedir a La Meva Salut i fer el seguiment del resultat de les proves 

diagnòstiques. Si es desconeix el número d’aquest CIP, es pot telefonar al 061.  

 

4. PRIORITATS EDUCATIVES 

Des de la comissió didàctica i la coordinació de nivells es definiran línies estratègiques i 

actuacions per a satisfer les prioritats educatives establertes a les Instruccions, Documents i 

Observacions facilitades pel Departament d’Educació:  

● Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, 

l’intercanvi de situacions viscudes...) 

● 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. 

● 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.  

● 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. 

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El calendari escolar oficial fixa que la previsió és poder començar el curs de manera presencial 

el dia 13 de setembre.  

S’han buscat fórmules organitzatives que garanteixin el màxim possible que tots els alumnes 

d’ESO i batxillerat 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. 
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5.1. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

 

5.1.1 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.  

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes amb el seu tutor o tutora.  

 

5.1.2 Criteris per a la configuració de grups estables 

● Amb l’optimització de recursos humans de la plantilla estructural, el reajustament d’oferta 

de matèries optatives i la dotació d’1 docent de suport, s’ha creat un grup més a cada nivell 

d’ESO, amb la finalitat de reduir la ràtio de manera equitativa per a totes les matèries i 

nivells. 

 

 

 Grups 
ordinaris 

Ràtio 
ordinària  
(alu/grup) 

Grups 20-21 Ràtio 20-21 
(alu/grup) 

Reducció de 
ràtio 

1r ESO 5 29 5 23 -6 

2n ESO 6 34 6 23 -11 

3r ESO 5 31 5 24 -7 

4t ESO 6 28 6 23 -6 

 

● 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 2021-22. 

● 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, només en el cas que es 

tracti de grups de convivència no estables. L’organització de l’espai de l’aula d’un grup no 

estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima 
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d’1’20 metres. 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.  

 

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

● Reduir al màxim el nombre de docents de cada grup  

● Reduir el nombre de grups que atengui cada docents i un professional o una professional 

de suport educatiu i educació inclusiva  

 

5.1.4 Organització dels espais 

Cada grup tindrà un únic espai de referència.  

Les aules de música i visual i plàstica i la biblioteca del centre seran aules base de grups de 

convivència.  

A més, el gimnàs podrà ser utilitzat com a aula, excepcionalment.  Quant a l’ús del gimnàs, 

preferentment, 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.  

Tot i tenir un espai reservat per al préstec de llibres, romandrà tancat temporalment, segons 

evolucioni la situació epidemiològica. 

Hi haurà els mínims espais de rotació de diversos grups. 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), 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.  

No es farà ús de les dutxes dels vestidors, només dels lavabos i l’espai perquè els aprenents 

es puguin canviar de roba, en cas de necessitat. 
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5.1.5 Proposta organitzativa de grups i espais del centre  

 

Grup Nombre 
alumnat 

Tutor/a Nombre de 
docents 

Vetlla- 
dor 

Espai de 
referència 

Altres espais 

1r A 23 Mireia 
Soler 

14  114 003 (Tecno),  dj 8-9 ½ grup i 
dj 11-20-12:40 ½ grup 
 
005 (CN), dj 8-9 ½ grup i dj 
11-20-12:40 ½ grup 
 
006 Religió: dl 10-10:50 

1r B 24 Alejandro 
Valls 

14  115 003 (Tecno),  dm 8-9 ½ grup 
i dm 13:35-14:30 ½ grup 
 
005 (CN), dm 8-9 ½ grup i 
dm 13:35-14:30 ½ grup 
 
006 Religió: dv 9-10 

1r C 23 Clàudia del 
Val 

14  113 003 (Tecno),  dj 10:10:50 ½ 
grup i dj 13:35-14:30 ½ grup 
 
005 (CN), dj 10:10:50 ½ grup 
i dj 13:35-14:30 ½ grup 
 
006 Religió: dv 8-9 

1r D 23 Míriam 
Cuadrado 

15  112 003 (Tecno),  dc 10:10:50 ½ 
grup i dc 12:40-13:35 ½ grup 
 
005 (CN), dc 10:10:50 ½ 
grup i dc 12:40-13:35 ½ grup 
 
006 Religió: dc 11:20-12:40 

1r E 23 Nerea 
Alquézar 

17  111 003 (Tecno),  dl 10:10:50 ½ 
grup i dl 11:20-12:40 ½ grup 
 
005 (CN), dl 10:10:50 ½ grup 
i dl 11:20-12:40 ½ grup 
 
006 Religió: dm 9-10 

2n A 23 Irene 
Baena 

13 1 101 004 (Tecno),  dl 10:10:50 ½ 
grup i dl 11:20-12:40 ½ grup 
 
S01 (CN), dl 10:10:50 ½ grup 
i dl 11:20-12:40 ½ grup 
 
006 Religió: dc 8-9 

2n B 24 Mireia 
Gómez 

14 1 103 004 (Tecno),  dj 9-10 ½ grup i 
dj 12:40-13:35 ½ grup 
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S01 (CN), dj 9-10 ½ grup i dj 
12:40-13:35 ½ grup 
 
006 Religió: dj 13:35-14:30 

2n C 22 Rubén 
Martín 

14 1 104 004 (Tecno),  dj 10-10;50 ½ 
grup i dj 11:20-12:40 ½ grup 
 
S01 (CN), dj 10-10;50 ½ grup 
i dj 11:20-12:40 ½ grup 
 
006 Religió: dl 12:40-13:35 

2n D 25 María 
Franco 

14 1 106 003 (Tecno),  dv 8-9 ½ grup i 
dv 13:35-14:30 ½ grup 
 
S01 (CN), dv 8-9 ½ grup i dv 
13:35-14:30 ½ grup 
 
006 Religió: dc 12:40-13:35 

2n E 23 Margarita 
Garrido 

14 1 107 004 (Tecno),  dc 10-10:50 ½ 
grup i dc 12:40-13:35 ½ grup 
 
S01 (CN), dc 10-10:50 ½ 
grup i dc 12:40-13:35 ½ grup 
 
006 Religió: dc 11:20-12:40 

2n F 23 Margarita 
Flores 

18 1 108 003 (Tecno),  dc 8-9 ½ grup i 
dc 9-10 ½ grup 
 
S01 (CN), dc 8-9 ½ grup i dc 
9-10 ½ grup 
 
006 Religió: dm 10-10:50 

3r A 25 Elena 
Guitart 

17  M1 OPTATIVES: (dl 11-50:12:40 
i dc 10-11:20) 
M1 Alemany 
M3 Emprenedoria 
M2 Cultura Clàssica 
S02 y S03 Projecte STEAM 
M4 Ràdio Montpedrós 
 
DESDOBLAMENTS: 
005 Bio, dv 9-10 ½ grup i dv 
10-11:20 ½ grup 
 
003 Tecno, dv 9-10 ½ grup i 
dv 11:50- 12:40 ½ grup 
 
S01 FiQ, dv 10-11:20 ½ grup 
i dv 11:50- 12:40 ½ grup 
 
006. Religió: dm 13:35-14:30 
 

3r B 26 Albert 
Trujillo 

17  M2 OPTATIVES: (dl 11-50:12:40 
i dc 10-11:20) 
M1 Alemany 
M3 Emprenedoria 
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M2 Cultura Clàssica 
S02 y S03 Projecte STEAM 
M4 Ràdio Montpedrós 
 
DESDOBLAMENTS: 
005 Bio, dl 9-10 ½ grup i dv 
12:40-13:35 ½ grup 
 
003 Tecno, dl 9-10 ½ grup i 
dv 13:35- 14:30 ½ grup 
 
S01 FiQ, dl 12:40-13:35 ½ 
grup i dl 13:35- 14:30 ½ grup 
 
006. Religió: dv 11:50-12:40 

3r C 25 Raquel 
López 

17  M3 OPTATIVES: (dl 11-50:12:40 
i dc 10-11:20) 
M1 Alemany 
M3 Emprenedoria 
M2 Cultura Clàssica 
S02 y S03 Projecte STEAM 
M4 Ràdio Montpedrós 
 
DESDOBLAMENTS: 
005 Bio, dm 10-11:20 ½ grup 
i dm 12:40-13:35 ½ grup 
 
003 Tecno, dm 10-11:20 ½ 
grup i dm 11:50- 12:40 ½ 
grup 
 
S01 FiQ, dm 11:50- 12:40 ½ 
grup i dm 12:40- 13:35 ½ 
grup 
 
006. Religió: dv 12:40-13:35 

3r D 23 Maria 
Orriols 

17  S03 OPTATIVES: (dl 11-50:12:40 
i dc 10-11:20) 
M1 Alemany 
M3 Emprenedoria 
M2 Cultura Clàssica 
S02 y S03 Projecte STEAM 
M4 Ràdio Montpedrós 
 
DESDOBLAMENTS: 
005 Bio, dl 8-9 ½ grup i dl 
13:35-14:30 ½ grup 
 
004 Tecno,  dl 9-10 ½ grup 
 i dl 13:35-14:30 ½ grup 
 
S01 FiQ, dl 8-9 ½ grup i dl 9-
10 ½ grup 
 
006. Religió: dm 13:35-14:30 

3r E 26 Teresa 
Martínez 

19  S02 OPTATIVES: (dl 11-50:12:40 
i dc 10-11:20) 
M1 Alemany 
M3 Emprenedoria 
M2 Cultura Clàssica 
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S02 y S03 Projecte STEAM 
M4 Ràdio Montpedrós 
 
DESDOBLAMENTS: 
005 Bio, dm 9-10 ½ grup i dm 
11:50-12:40 ½ grup 
 
004 Tecno, dm 10-11:20 ½ 
grup i dm 11:50-12:40 ½ 
grup 
 
S01 FiQ, dm 9-10 ½ grup i 
dm 10-11:20 ½ grup 
 
006. Religió: dj 11:50-12:40 

4t A 24 Mª Carmen 
Oliver 

21  S04 Opt Franja 1: (dl, 
13:35:14:30, dm, 12:40-13:35 
i dv 10-11:20) 
 
012 Bio  
013 FiQ 
014 Tec 
S04 Filo  
S05 Llatí 
 
Opt Franja 2: (dm 10-11:20, 
dj 8-9 i dv 12:30-13:35) 
 
012 FiQ 
013 Tec  
S04 Info 
S05 Eco 
014 Filo  
 
Opt Franja 3: (dm 9-10, dc 
12:40-13:35 i div 13:35-
14:30) 
  
012 Alemany 
102 Info 
013 B1 
S04 Arts i dansa 
S05 Eco 
S06 VIP 
 
006. Religió: dm 8-9 

4t B 23 Valentí 
Farràs 

21  S05 Opt Franja 1: (dl, 
13:35:14:30, dm, 12:40-13:35 
i dv 10-11:20) 
 
012 Bio  
013 FiQ 
014 Tec 
S04 Filo  
S05 Llatí 
 
Opt Franja 2: (dm 10-11:20, 
dj 8-9 i dv 12:30-13:35) 
 
012 FiQ 
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013 Tec  
S04 Info 
S05 Eco 
014 Filo  
 
Opt Franja 3: (dm 9-10, dc 
12:40-13:35 i div 13:35-
14:30) 
  
012 Alemany 
102 Info 
013 B1 
S04 Arts i dansa 
S05 Eco 
S06 VIP 
 
006. Religió: dl 11:50-12:40 

4t C 24 Luis Pérez 23  S06 Opt Franja 1: (dl, 
13:35:14:30, dm, 12:40-13:35 
i dv 10-11:20) 
 
012 Bio  
013 FiQ 
014 Tec 
S04 Filo  
S05 Llatí 
 
Opt Franja 2: (dm 10-11:20, 
dj 8-9 i dv 12:30-13:35) 
 
012 FiQ 
013 Tec  
S04 Info 
S05 Eco 
014 Filo  
 
Opt Franja 3: (dm 9-10, dc 
12:40-13:35 i div 13:35-
14:30) 
  
012 Alemany 
102 Info 
013 B1 
S04 Arts i dansa 
S05 Eco 
S06 VIP 
 
006. Religió: dv 9-10 

4t D 19 Robert 
Beltrán 

20  012 Opt Franja 1: (dl, 
13:35:14:30, dm, 12:40-13:35 
i dv 10-11:20) 
 
012 Bio  
013 FiQ 
014 Tec 
S04 Filo  
S05 Llatí 
 
Opt Franja 2: (dm 10-11:20, 
dj 8-9 i dv 12:30-13:35) 
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012 FiQ 
013 Tec  
S04 Info 
S05 Eco 
014 Filo  
 
Opt Franja 3: (dm 9-10, dc 
12:40-13:35 i div 13:35-
14:30) 
  
012 Alemany 
102 Info 
013 B1 
S04 Arts i dansa 
S05 Eco 
S06 VIP 
 
006. Religió: dm 8-9 

4t E 24 Eduardo 
Pérez 

21  013 Opt Franja 1: (dl, 
13:35:14:30, dm, 12:40-13:35 
i dv 10-11:20) 
 
012 Bio  
013 FiQ 
014 Tec 
S04 Filo  
S05 Llatí 
 
Opt Franja 2: (dm 10-11:20, 
dj 8-9 i dv 12:30-13:35) 
 
012 FiQ 
013 Tec  
S04 Info 
S05 Eco 
014 Filo  
 
Opt Franja 3: (dm 9-10, dc 
12:40-13:35 i div 13:35-
14:30) 
  
012 Alemany 
102 Info 
013 B1 
S04 Arts i dansa 
S05 Eco 
S06 VIP 
 
006. Religió: dj 10-11:20 

4t F 20 Ana 
Hernández 

20  014 Opt Franja 1: (dl, 
13:35:14:30, dm, 12:40-13:35 
i dv 10-11:20) 
 
012 Bio  
013 FiQ 
014 Tec 
S04 Filo  
S05 Llatí 
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Opt Franja 2: (dm 10-11:20, 
dj 8-9 i dv 12:30-13:35) 
 
012 FiQ 
013 Tec  
S04 Info 
S05 Eco 
014 Filo  
 
Opt Franja 3: (dm 9-10, dc 
12:40-13:35 i div 13:35-
14:30) 
  
012 Alemany 
102 Info 
013 B1 
S04 Arts i dansa 
S05 Eco 
S06 VIP 
 
006. Religió: dj 10-11:20 

1r 
Bat A 

34 Marina 
Solís 

22  109 DESDOBLAMENT: 
 
109 Llengua anglesa grup 1 
110 Llengua anglesa grup 2 
001 Llengua anglesa grup 3 
 
Modalitat: dl 12:40-13:35, dm 
11:50-12:40, dc 11:50-12:40 i 
dj 11:50-12:40 
 
109 Mat Cient grup 1  
110. Mat Cient grup 2 
001 Mat Social 
011 Llatí 
 
 
Opt Franja 1: (dl 9-10, dm 10-
11:20, dc 10-11:20, dj 10-
11:20) 
 
109 EcoEmp  
105 Tecno Ind 
110 Bio 
011 Lite Cat 
 
Opt Franja 2: (dl 10:00 - 
11:20, dm 13:35 - 14:30, dc 
12:40-13:35, dv 11:50-12:40) 
 
110 Química 
105 Dibuix Tècnic 
109 Economia 
011 Grec 
 
Específica Franja 3: (dl 
11:50-12:40, dc 9-10, dj 9-10, 
dv 9-10) 
 
110 Física grup 1 
105 Física grup 2 

1r 
Bat B 

34 Míriam 
Gallego 

23  110 
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011 C Terra 
109 Hª Món Cont 
001 Preparació B2 

2n 
Bat A 

34 Lluís Polo 20  008 DESDOBLAMENT: 
 
008 Llengua anglesa grup 1 
009 Llengua anglesa grup 2 
001 Llengua anglesa grup 3 
 
Modalitat: (dl 9-10, dc 9-10, 
dj 12:40-13:35 i dv 9-10) 
 
008 Mat Cient 
009 Mat Soc 
001 Llatí 
 
Optativa Franja 1: (dl 8-9, dm 
9-10, dj 11:50 - 12:40, dv 
13:35-14:30) 
 
008 Economia Emp 
010 BIO 
009 Tec Ind II  
007 Lite Cast 
 
Optativa Franja 2: (dm 13:35-
14:30, dc 11:50-12:40, dj 
13:35-14:30, dv 12:40-13:35) 
 
008 Geografia grup 1 
009 Geografia grup 2 
S01 Química  
007 Electrotècnia 
 
Optatives franja 3: (dm 8-9, 
dc 8-9, dj 8-9, dv 8-9) 
 
008 Història de l'art 
009 Física II 
007 CTMA II  

2n 
Bat B 

32 Mª Àngels 
Capdevila 

20  009 

 

 

5.1.6. Espais de reunió i treball per al personal  

En els espais de reunió i treball per al personal s’establirà la mesura de distanciament físic de 

seguretat de 1,5 metres. És obligatori l’ús de mascareta i una bona ventilació.  

Caldrà tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè, microones 

i nevera, per la qual cosa, després del seu ús el docent la persona que la faci servir l’ha de 

desinfectar.  

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. Si 
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es fa ús dels ordinadors de la sala de professorat, la persona que l’ha fet servir l’haurà de 

desinfectar.  

 

5.2. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

Per evitar aglomeració de persones en un lloc del centre hem establert circuits i hem organitzat 

la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.  

5.2.1 Gestió d’entrades i sortides  

Les entrades i sortides del centre es fan tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de 

grups estables.  

A les 7.50 h tres de les cinc portes d’accés al centre s’obriran perquè entri cada nivell i es 

mantinguin al pati, mantenint la distància de seguretat:  
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Quan s’obrin les portes interiors d’accés al centre, els aprenents aniran a classe seguint els 

següents fluxes.  
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1r d’ESO 
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2n d’ESO 
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3r d’ESO 
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4t d’ESO 
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1r BATXILLERAT 
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2n BATXILLERAT 
 

 
 
 
 
 

 

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en 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 infants o 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.  

En acabar les classes, a les 14.30 h, els aprenents faran servir els mateixos fluxos d’entrada i 

portes d’accés per abandonar el centre.  

S’ha informat 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.  

 

5.2.2 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.  



 

38 
 

5.2.3 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. Sempre amb mascareta i intentant 

guardar la distància de seguretat.  

 

5.2.4. Organització de l’espai d’esbarjo 

 

A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, fent 

ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no 

és necessari l'ús de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada fins al pati i, 

per tant, se l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament. 

 

La sortida al pati s’ha establert en dos torns i ocuparan diferents zones:  

10:50 - 11:20 h  1r d’ESO Pati de pistes de bàsquet i volei 

2n d’ESO Pati de sorra i pista de futbol  

11:20 - 11:50 h  3r d’ESO  Pati de sorra i pista de futbol  

4t d’ESO Pati de pistes de bàsquet i volei 

Batxillerat  Surten fora.  

 

Els aprenents que es quedin al 

centre se situaran al pati de sorra i 

pista de futbol  
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L’alumnat sortirà al pati i tornarà del pati a l’aula seguint uns fluxos determinats, per tal d’evitar 

massificacions: 

 

 

 

1r d’ESO 
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2n d’ESO 
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3r d’ESO 
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4t d’ESO 
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1r BATXILLERAT 
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2n BATXILLERAT 
 

 
 
 
 

 

Durant tot l’esbarjo els aprenents han de mantenir la distància de seguretat d’1’5 metres. Com 

s’han de treure la mascareta per poder menjar, s’ha sectoritzat el pati, habilitat diferents zones 

anomenades “zones de picnic”: 
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 Pati de pistes de bàsquet i volei per a 1r d’ESO (1r torn) i 4t d’ESO (2n torn) 
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Pati de sorra i pista de futbol per a 2n d’ESO (1r torn) i 3r d’ESO i Batxillerat (2n torn) 

 

 

Durant el curs 21-22, durant l’hora de l’esbarjo, no hi haurà espais tancats (biblioteques o aules 

habilitades) que es puguin fer servir, amb la finalitat d’evitar l’estanqueïtat dels grups.    

 

 

5.2.5 Organització dels serveis 

 

a) Sortides i colònies  

Durant el curs 21-22 només es prepararan sortides per a grups estables o bé per a grups 

tancats d’optatives, seguint les mesures de prevenció i seguretat sanitària: distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. Es preveu la realització de colònies a 1r d’ESO. 
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b) Extraescolars  

Es podran dur terme les extraescolars previstes en la programació general anual, mantenint la 

distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i 

això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada.  

Hi podran participar infants i adolescents de diferents edats i grups estables.  

Es vetllarà perquè la composició del grup de participants sigui el més constant possible per 

facilitar la traçabilitat.  

Caldrà tenir en compte les Recomanacions específiques per a algunes de les activitats 

extraescolars, per si es programa alguna activitat. Les despeses generades per les 

extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat. 

 
 

Dansa, 
gimnàstica 
artística i 
esportiva, 
teatre, circ, 
dansa aèria, 
ioga... 

 

-se les mans abans i després de l’activitat.  

 

 

 

s espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes 
de llarga durada, ≥ 1,5 hores).  

als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

Música (coral, 
orquestra, 
llenguatge 
musical...) 

 

-se les mans abans i després de l’activitat.  

ús exclusiu.  

embocadura pròpia.  

 

 coral…) hauran de tenir una correcta ventilació (almenys 
abans i després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un assaig de llarga durada (≥ 1,5 hores). 

Esports amb 
pilota (futbol, 
bàsquet, 
voleibol, 
handbol...) 

 disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el cas.  

 

 

En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes 
durant tot l’entrenament.  

ants i adolescents d’un mateix grup. Tant 
als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat 

Arts marcials 
(taekwondo, 
judo, karate...) 

 

tar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre.  

 

l’entrenament.  

als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

Activitats 
aquàtiques 
(natació, 
waterpolo, 
natació 

 

-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre.  
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sincronitzada...)  

als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

Atletisme   

-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el cas.  

nt.  

 

durant tot l’entrenament.  

 per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant 
als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat 

Esports de 
raqueta (tennis, 
ping-pong, 
bàdminton...) 

 

-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el cas.  

. En cas contrari, caldrà netejar i 
desinfectar les superfícies de contacte (mànecs) entre infants i adolescents.  

 

 

espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes 
durant tot l’entrenament.  

als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

Escalada  
 

 

-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre.  

l’entrenament.  

 

nts i adolescents d’un mateix grup. Tant 
als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

Arts plàstiques 
(dibuix, pintura, 
ceràmica...) 

 

-se les mans abans i després de l’activitat.  

 

 

à netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi canvi de grup. 

Teatre  
 

 

-se les mans abans i després de l’activitat.  

 
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes de 
llarga durada, ≥ 1,5 hores).  

és seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant 
als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.  

 Un cop feta servir, caldria 
rentar-la a elevada temperatura, si el teixit ho permet 

Escacs  
 

 

-se les mans abans i després de l’activitat.  

 

 

 manera addicional en classes 
de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

Robòtica i TIC  
 

 

-se les mans abans i després de l’activitat.  
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entilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes 
de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

 

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

 

a.               Dispositius electrònics 

Per poder donar continuïtat a l’aprenentatge en confinament és de rellevant importància que els 

aprenents tinguin dispositius electrònics que ho facilitin.  

  

Professorat Tot el professorat disposa d’un ordinador portàtil, proporcionat gràcies 

al Pla d’educació de digital, del Departament d’Educació.  

 

 

 

 

Alumnat  

ESO 

1r 

ESO 

Tot esperant l’arribada ordinadors portàtils del Departament 

d’Educació, les famílies es faran càrrec de portat un ordinador 

de propietat.  

 

2n 

ESO 

2n d’ESO serà l’únic nivell on els aprenents no disposaran 

d’un portàtil de compra o bé dotat pel Departament d’Educació 

en el Pla d’educació digital. són pocs els casos d’alumnes 

d’aquest nivell que no es van poder connectar durant el 

confinament del curs anterior. En cas de necessitat extrema es 

comunicarà al Departament d’Educació, en espera, també, de 

rebre, una dotació específica per a aquests casos.  

Durant l’activitat lectiva presencial, l’alumnat podrà fer ús dels 

portàtils socialitzats al centre, exclusivament per a ells i elles, 

respectant les mesures d’higiene pertinents. 

 

3r i 4t 

ESO 

92 alumnes de 3r rebran la primera setmana de classe un 

chromebook propietat del centre. A la resta de l’alumnat se li 

farà entrega quan arribi la dotació del departament. 

L’alumnat de 4t continuarà amb el chromebook que se li va 

entregar el curs 20-21 

 

Alumnat 

batxillerat 

1r i 2n Tot l'alumnat disposa d’un ordinador portàtil, proporcionat 

gràcies al Pla d’educació de digital, del Departament 

d’Educació.  
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 b) Classes en línia 

Amb l’alumnat en disposició d’aparells electrònics, les activitats d’aprenentatge podran ser 

classes virtuals, seguint l’horari establert, en mesura del possible.  

Totes les matèries tindran una aula virtual que s’obrirà a inici de curs i es farà servir també en 

l’ensenyament presencial, dins d’un entorn virtual d’aprenentatge (Classroom o Moodle). 

Aquest fet facilitarà el seguiment de l’alumnat, en cas de confinament parcial o total, i que no es 

vegi interromput el procés d’aprenentatge.  

 

En cas de confinament total del grup, el professorat de cada àmbit o matèria, ha de fer una 

proposta pedagògica vinculada al treball que es porta a terme amb el grup. Cal que l'alumnat 

conegui els objectius de treball, així com també els indicadors d'avaluació perquè pugui 

organitzar-se les tasques mentre duri el confinament. 

És convenient fer connexions periòdiques per fer el seguiment dels alumnes, així com també 

per fer tutories i resoldre dubtes. 

En cas de confinament parcial del grup cal que el professorat segueixi la docència presencial 

amb l'alumnat que està al centre i faciliti el contacte simultàniament amb l'alumnat que es troba 

confinat a casa. Es proposa treballar en un entorn en línia i col·laboratiu, de manera que a 

través del correu corporatiu d'XTEC o del correu del centre, l'alumnat es pugui connectar a 

través d'una plataforma de comunicació que li permeti veure i seguir el que s'està treballant a 

classe. 

En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània del treball que es fa a 

l'aula, el professorat haurà de facilitar els materials que es lliurin presencialment, per a 

l'alumnat que es trobi confinat a casa. 

Es prioritza la modalitat de formació de manera síncrona. 

Mentre part del grup estigui confinat, no s'han de fer proves (exàmens) presencials que tinguin 

com a única finalitat l'avaluació, ja que es valora que l'avaluació és contínua i amb diferents 

contextos i materials. 

 

Durant aquest curs, des de l’equip directiu, coordinació de nivells i tutories es farà un seguiment 

exhaustiu per tal de saber si els aprenents tenen dificultats de connexió (per no tenir dispositiu 

portàtil, connexió a internet, impossibilitat de seguir l’horari...).  
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En cas de confinament total, farem servir la taula de seguiment de programació d’activitats, 

emplenada a principi de setmana, on els docents, durant el confinament 19-20, concretaven les 

activitats d’aprenentatge, l’espai virtual d'aprenentatge i la temporització. Va ser un recurs que 

ens va ajudar a aconseguir coordinar les accions educatives i útil perquè tant alumnat com 

famílies poguessin tenir accés a la programació d’activitats setmanal.   

6. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

6.1. COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES 
 

La principal via de comunicació de la direcció del centre amb les famílies és la plataforma 

Acàcia. A l’inici de curs garantirem que totes les famílies hi tinguin accés i la facin servir de 

manera regular.  

 

A més les famílies poden rebre dels tutors/es comunicacions mitjançant correu electrònic.  

 

També les famílies es poden adreçar a la direcció del centre mitjançant el correu institucional: 

insmontpedros@xtec.cat 

 

 

Els aprenents, en cas de confinament, hauran de fer servir el seu compte institucional per estar 

comunicats amb el professorat i per les activitats d’aprenentatge a Classroom.   

 

El professorat i els membres del PAS compten amb un correu institucional 

(@institutmontpedros.cat), que és la principal via de comunicació interna entre els professionals 

del centre educatiu.  

 

6.2. REUNIONS AMB FAMÍLIES  

Seguint les indicacions del Departaments d’Educació i de Salut, les reunions d'inici de curs amb 

les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser preferiblement virtuals, tot i que tenint en 

compte la realitat del context, el centre pot valorar dur-les a terme amb un format híbrid sempre 

que es respecti l'aforament que permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es 

puguin fer en espais oberts i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i 

la distància física recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i 

prevenció. És preferible que les persones participants a les reunions presencials estiguin 

vacunades amb la pauta completa. 

 

mailto:insmontpedros@xtec.cat
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En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància física 

recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. Es prioritzen les 

entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera que per assolir l'objectiu de 

la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries establertes en cada 

moment. 

 

 

6.3. REUNIONS DE PROFESSORAT I ALTRES PROFESSIONALS 

Seguint les indicacions del Departaments d’Educació i de Salut, les reunions entre 

professionals del centre educatiu han de ser telemàtiques, a excepció d’aquelles que calgui fer 

presencialment, de manera imprescindible, i siguin com a màxim 10 persones.  

 

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de 

mascareta. 

 

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial sempre 

que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb 

ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb tot 

el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta. 

 

Ateses aquestes indicacions, al claustre celebrat el dia 9 de setembre de 2020 es va decidir 

que les reunions celebrades de professorat en horari de tardes serien telemàtiques. La resta de 

reunions que se celebren durant els matins seran de caràcter presencial.  

 

Reunió Assistents Nombre 
d’assistents 

Temporització Format  

Equip directiu Director,  
cap d’estudis, secretària, 
coordinador pedagògic 

4 diària presencial  

Comissió didàctica  Director i coordinador 
pedagògic,  
coordinadors/es didàctics 
i coordinadora 
d’orientació 

11 mensual telemàtic 

Òrgans de 
coordinació 
didàctica 

Coordinador/a didàctic/a 
i professorat de la 
matèria i/o àmbit 

Mínim 5 
Màxim 10 

mensual telemàtic 

Reunió de 
tutors/es 

Coordinador/a de nivell i 
tutors/es de nivell 

Mínim 5 
Màxim 6 

mensual telemàtic 

Reunió d’equips 
docents / 

Tutor/a,  professorat del 
grup-classe i un membre 

Mínim 14 
Màxim 24 

trimestral telemàtic 
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avaluació inicial o 
intermèdia  

de l’equip directiu  

Reunió de nivells Coordinador/a de nivell, 
tutors/es de nivell i 
professorat de nivell 

Mínim 18 
Màxim 28 

dues vegades al 
trimestre 

telemàtic 

Avaluacions  Tutor/a,  professorat del 
grup-classe, coordinador 
de nivell i un membre de 
l’equip directiu  

Mínim 15 
Màxim 25 

trimestral telemàtic 

Comissió 
d’atenció a la 
diversitat 

coordinador pedagògic 
cap d’estudis 
coordinador/es de nivell 
orientadors/es 
referent de l’EAP 

9 setmanal presencial 

Comissió social  coordinador pedagògic 
cap d’estudis 
coordinador/es de nivell 
orientadors/es 
referent de l’EAP 
serveis socials 

10 mensual presencial 

EAP i Orientació Orientadors i referent 
d’EAP 

3 setmanal presencial 

Equip de projectes Professorat de projectes 8 setmanal presencial 

Equip de millora 
GEP 

Professorat GEP i 
coordinadora GEP 

5 dues vegades al 
trimestre 

telemàtic 

Consell de 
delegades i 
delegats 

Delegades i delegats, 
coordinador pedagògic i 
cap d’estudis 

28 trimestral presencial 

Claustre Equip directiu i  
professorat  

60 mínim una o dues 
reunions al 
trimestre 
i claustres 
extraordinaris  

telemàtic 

Consell escolar Director 
Secretària 
Cap d’estudis 
5 representants dels 
docents 
2 representants de 
l’alumnat  
1 representant del PAS 
1 representant de 
famílies 
2 representant de les 
famílies 
1 representant de 
l’Ajuntament 

15 mínim una o dues 
reunions al 
trimestre 
i claustres 
extraordinaris  

telemàtic 

 


