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1. MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 

 

Davant de la situació epidemiològica davant la covid-19, les mesures de seguretat i 

protecció dins de l’Institut i les instal·lacions externes es mantenen de manera similar a les 

aplicades en el darrer curs escolar 20-21: 

 

- Ús de la mascareta obligatori en tot moment per l’alumnat, professorat, personal 

PAS i qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions del centre. 

 

- Per accedir a les instal·lacions, els pares, mares i/o tutors legals de tot l’alumnat hauran 

de signar una declaració responsable que hauran de lliurar al centre abans de l’inici 

de curs. Les famílies, a més d’informar sobre l’estat de salut dels seus fills i filles, es 

comprometen a dur a terme un control de símptomes i temperatura diaris, a no 

portar-los a l’INS si presenten febre i/o símptomes. 

 

- Entrades i sortides del centre esglaonades. 

 

- Grups de convivència estables. 

 

- Higiene de mans. L’alumnat, s’ha de rentar les mans:   

▪ a l’arribada i a la sortida del centre educatiu;  

▪ abans i després dels àpats;  

▪ abans i després d’anar al lavabo, i  

▪ abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

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

▪ a l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat;  

▪ abans i després d’entrar en contacte amb els aliments;   

▪ abans i després d’anar al lavabo;  

▪ i com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 
- La ventilació de les aules i els espais s’ha de garantir durant tota la jornada lectiva, ja 

que és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors 

segons les darreres investigacions científiques. 

 

- Cada alumne ha de portar:  

- una mascareta posada 

- una mascareta de recanvi 

- gel hidroalcohòlic  

- mocadors de paper 

- aigua i esmorzar 

 

- Tot i que no hi haurà presa de temperatura a l’alumnat en el moment d’accedir al 
centre, sí es farà en cas que un alumne o alumna presenti símptomes associats a la 
COVID. 
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2.  ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DE PROFESSIONALS I D’ESPAIS  

Grups estables 

 

Determinació dels grups i criteris de configuració 

Nombre màxim d'alumnes del centre: 193 (ESO), 15 (IFE), 15 (PFI), 30 (CFGM). 
Espais disponibles: 8 aules, 1 aula de desdoblaments / diversitat, 1 aula polivalent musc / 
VIP  (únic espai de 50 m2). Externes: 1 taller, 1 laboratori, 1 multicultural.  
Espais FP: Can Dori: 2 aules IFE, 1 aula PFI (mòdul provisional), 1 taller.  
Llacunalba: 1 taller, 1 sala de professorat, 1 aula CFGM (mòdul provisional). 
Plantilla: 22,5 (24 professors) ESO + 3 IFE + 1,67 (2 professors) PFI + 2 CFGM 
Característiques de l'alumnat: centre de complexitat mitjana 

ESO 

Tots els grups són heterogenis (criteris de disseny: nivell competencial, necessitats 
educatives, situació social desfavorida, sexe, informació de traspàs (1r ESO).  

Criteris d’inclusió: l’alumnat NEE A, NEE B i NESE està inclòs en els diferents grups-classe 
amb criteris d'heterogeneïtat  

De 8 grups concedits a l’ESO, se n’han fet 9 grups-classe heterogenis: 
 
2 grups de 1r ESO 
3 grups a 2n ESO 
2 grups a 3r ESO 
2 grups a 4t ESO 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

CFGM Aprofitament i conservació del medi natural 
PFI Auxiliar d’Activitats Forestals 
IFE Cura d’animals i espais verds 

En el cas del CFGM i el PFI un únic grup per cada un dels estudis. Per tant, la seva 
configuració ve donada per la pròpia matrícula.  
En el cas de l’IFE, es valorarà quina serà la configuració dels grups, atenent a les 
característiques i necessitats de l’alumnat.  
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Grups estables. Curs 2021-2022 

CURS - 
NIVELL - 
GRUP 
 
 

NOMBRE 
D’ALUM
NES 
 
 

PROFESS
O 
RAT 
ESTABLE 
 
 
 

ALTRES 
DOCENTS 
que 
intervenen 
(amb 
mesures 
de 
seguretat) 
 
 

Personal 
d’atenció 
educativa, 
que intervé 
en aquest 
grup (TIS, 
educador/a 
EE, TIE, 
Aux d’EE, 
monitors... 
 
 

Personal 
d’atenció 
eductiva 
que intervé 
puntualme
nt 
en aquest 
grup (amb 
mesures 
de 
seguretat): 
profession
al 
s SIEI, 
SIAL, 
monitors...) 

ESPAI 
estable 
d’aquest 
grup 

1r A 22 0 13 0 0 edifici 
principal, 
planta baixa 

1r B 22 0 13 0 0 edifici 
principal, 
planta baixa 

2n A 21 0 13 0 0 edifici 
annex, 
primera 
planta  

2n B 21 0 13 0 0 edifici 
annex,  
planta baixa 

2n C 19 0 13 0 0 edifici 
annex, 
planta baixa 

3r A 23 0 14 0 0 edifici 
principal, 
primera 
planta 

3r B 23 0 14 0 0 edifici 
principal, 
primera 
planta 

4t A 21 0 15 0 0 edifici 
principal, 
primera 
planta 

4t B 21 0 15 0 0 edifici 
principal, 
primera  
planta 
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1r. IFE  12 3 0 0 0 Can Dori 

2n. IFE 3 3 0 0 0 Can Dori 

PFI 15 2 0 0 0 Can Dori 

CFGM (1r.)  30 2 0 0 0 Llacunalba 

 

 

Agrupaments específics i professionals associats 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN 
ELS ALUMNES 

DOCENT HORARI 
(NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 
SETMANALS) 

ESPAI 

OPT FRANCÈS 
1r. ESO 

1A, 1B, 1C Cristina 
González 

2 Aula multicultural 

OPT FRANCÈS 
2n. ESO 

2A, 2B, 2C Cristina 
González 

2 Aula multicultural 

OPT FRANCÈS 
3r. ESO 

3A, 3B Cristina 
González 

2 Aula multicultural 

OPT FRANCÈS 
4t. ESO 

4A, 4B Cristina 
González 

3 Aula 4t ESO A 

OPT economia 4t 
ESO 

4A, 4B Isacar Roca 3 Aula multicultural 

OPT física i 
química 4t ESO 

4A, 4B Desirée Andrés 3 Laboratori 

OPT informàtica 
4t ESO 

4A, 4B Àngels Piqué 3 Aula multicultural 

OPT tecnologia 
4t ESO 

4A, 4B Ferran Vercher 3 Taller 

OPT biologia 4t 
ESO 

4A, 4B Sergi García 3 Laboratori 

OPT llatí 4t ESO 4A, 4B Carme Garay 3 Aula 4t ESO A 

OPT VIP 4t ESO 4A, 4B Inés Olmos 3 Aula multicultural 

OPT música 4t 
ESO 

4A, 4B Aitor Garrido 3 Aula 4t ESO A 

DIV català  1r 
ESO 

1A, 1B Mercè Bertran 3 Aula B2 

DIV castellà  1r 
ESO 

1A, 1B Aitor Garrido 3 Aula B2 

DIV 
matemàtiques 1r. 
ESO 

1A, 1B Inés Olmos 3 Aula B2 

DIV català  2n 2A, 2B, 2C Mercè Bertran 3 Aula B2 
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ESO 

DIV castellà  2n 
ESO 

2A, 2B, 2C Àlex Pérez 3 Aula B2 

DIV 
matemàtiques 
2n. ESO 

2A, 2B, 2C Pilar Ferrer 3 Aula B2 

DIV català  3r 
ESO 

3A, 3B Laura Arco 3 Aula B2 

DIV castellà  3r 
ESO 

3A, 3B Laura Arco 3 Aula B2 

DIV català  4t 
ESO 

4A, 41B Laura Arco 3 Aula B2 

DIV 
matemàtiques  4t 
ESO 

4A, 4B Susanna 
Fernández 

3 Aula B2 

 

 

Organització dels espais  

 

Cada grup estable tindrà una aula de referència i es vetllarà per a que els canvis d’aula 

siguin els mínims imprescindibles. L’alumnat seurà el pupitres separats a una distància 

aproximada de 0,5 metres. La distància amb el professorat serà de 1,5 m. Alumnat i 

professorat portaran sempre la mascareta. Es vetllarà per una ventilació periòdica dels 

espais. 

 

En cas de fer subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantindran 

les mateixes mesures.  

 

Pel principi inclusivitat i de mantenir el grup estable, es prioritzarà l’atenció educativa dintre 

de l’aula. Així, es minimitzaran els grups d’optatives amb alumnes de diferents grups 

estables, i sempre que sigui possible, els agrupaments s’organitzaran per a mantenir 

l’estabilitat dels mateixos alumnes. 

 

Quan fem subgrups per a optatives (francès) i per a suports educatius fora de l’aula, si 

aquest fet comporta la barreja d’alumnat de diferents grups estables, a banda de mantenir 

les mesures habituals (ús de la mascareta i la ventilació periòdica dels espais), s’ 

augmentarà la distància de seguretat entre alumnat i amb el professorat sempre que sigui 

possible i es desinfectaran els espais abans i després de cada ús pels grups diferents.  

Per tal de regular els fluxos de circulació per l’institut, s’establiran rutes per a cada grup 

tant per a l’entrada i la sortida com en els canvis de classe (optativa de francès i de 4t 
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d’ESO, grups de diversitats…). 

La matèria d’educació física es desenvolupa un dia a la setmana per a cada grup d’ESO 

(horari compactat) a les instal·lacions esportives o bé de 8 a 10 h. o bé de 12:30 a 

14:30. Els grups de primera hora del matí es troben directament a les instal·lacions i els 

de la darrera franja del matí marxen a casa des d’allà. Els trasllats es faran sota la 

supervisió del professorat d’educació física i amb el suport del personal PAS. Es vetllarà 

per al compliment de les mesures de seguretat.  

Així mateix, els grups d’optatives de 4t d’ESO i els desdoblaments que també van a 

espais externs del centre ho faran acompanyats pel professorat assignat.    

En qualsevol d’aquests casos l’entrada i sortida del centre es farà pels circuits marcats 

per a cada grup sota la supervisió del professorat. 

Organització dels patis  

Pel que la a l’ESO, per tal d’afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que 

disposem d’un espai reduït de pati, d’una banda farem dos torns diferents i, d’altra banda,  

esmorzarem a  l’aula per garantir fer-ho a la màxima distància de seguretat possible:  

1r i 2n ESO: pati de 11 a 11:30. h. Esmorzaran a l’aula i després sortiran al pati amb 

mascareta. 

3r ESO i 4t ESO: primer pati de 10 a 10:10 h. Segon pati de 12:10 a 12:30 h. Sortiran al 

pati amb mascareta. Esmorzaran a l’aula de 11 a 11:10 h. 

 

En el cas de la Formació professional, l’alumnat dels diferents estudis esmorzaran a l’aire 

lliure. Els diferents estudis no coincideixen en l’horari de pati. En el cas de l’IFE, el pati es 

fa sota supervisió del professorat i l’esmorzar es farà respectant la distància de seguretat: 

 

CFGM: de 11 a 11:30 h. (Espai Llacunalba). Fora de les instal·lacions de l’INS. sense 

supervisió del professorat   

 

PFI de 10 a 10:20 i de 12:20 a 12:30 h. (Espai Can Dori). Fora de les instal·lacions de 

l’INS. sense supervisió del professorat   

 

IFE: 10:45 a 11:15 h (Espai Can Dori). Amb supervisió del professorat . 
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3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I DE SORTIDES 

En el nostre centre hi ha dos accessos d’entrada i de sortida: 

>> 1. Porta principal: C/ Verge de Montserrat 

Espai d’espera A. 

Espai d’espera C. 

Espais d’espera B. 

>> 2. Porta del carrer lateral: C/ del Romanguer 

Espai d’espera A 

Espai d’espera B 

 

Pel que fa a l'accés als edificis des del pati: 

>> Edifici principal: tres accessos: 

1:  accés planta superior 

2: accés planta inferior-administració 

3: accés planta inferior-lavabos 

>> Edifici annex:  

4. accés únic 

 

CURS / 
NIVELL 
/ GRUP 

TIPUS ACCÉS HORA D’ENTRADA 
I SORTIDA 

CIRCUIT DE CIRCULACIÓ 

1r A Porta principal 8  h. 
14:20  

Primer grup a accedir al centre.  
Espera: punt A 
Accés 2, acompanyats pel professor/a 

1r B Porta principal 8  h. 
14:20  

Segon grup a accedir al centre.  
Espera: punt B 
Accés 3, acompanyats pel professor/a 

2n A Porta principal 8:10  h. 
14:30  

Primer grup a accedir al centre.  
Espera: punt A 
Accés 4, acompanyats pel professor/a 
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2n C 
 

Porta principal 8:10  h. 
14:30  

Segon grup a accedir al centre   
Espera: punt C 
Accés 4, acompanyats pel professor/a 

2n B Porta principal 8:10  h. 
14:30  

Tercer grup a accedir al centre  
Espera: punt B. 
Accés 4, acompanyats pel professor/a 

3r A Porta lateral 8  h. 
14:20  

Primer grup a accedir al centre  
Espera: punt A 
Accés 1, acompanyats pel professor/a 

3r B Porta lateral 8  h. 
14:20  

Primer grup a accedir al centre  
Espera: punt B 
Accés 1, acompanyats pel professor/a 

4t A Porta lateral 8:10  h. 
14:30  

Primer grup a accedir al centre  
Espera: punt A 
Accés 1, acompanyats pel professor/a 

4t B Porta lateral 8:10  h. 
14:30  

Segon grup a accedir al centre.  
Espera: punt B 
Accés 1, acompanyats pel professor/a 

PFI Can Dori 8 h 
14:30 

Porta principal 

IFE Can Dori 9 h 
14:30. 

Porta principal 

CFGM Llacunaalba 8 h 
14:30h. 

Porta principal 

 

Pel que fa a la formació professional, donada la provisionalitat dels espais i els horaris 

diferents en alguns casos, està previst que els grups no coincideixin en entrades, 

sortides ni tampoc en patis.  

Tot l’alumnat, professorat i personal PAS, així com famílies que hagin de venir al centre 

(cita prèvia si no es pot fer la gestió o trobada de forma telemàtica) hauran de portar 

mascareta en tots els espais del centre. 

Tal i com hem avançat, per accedir a les instal·lacions, els pares, mares i/o tutors legals 

de tot l’alumnat hauran de signar una declaració responsable que hauran de lliurar al 

centre abans de l’inici de curs. Amb aquesta declaració, les famílies, a més d’informar 

sobre l’estat de salut dels seus fills i filles, es comprometen a dur a terme un control de 

símptomes i temperatura diaris, a no portar-los a l’INS si presenten febre i/o símptomes 

i a comunicar al centre l’aparició de qualsevol cas covid a l’entorn familiar. 

S’ha previst una entrada al centre esglaonada i per diferents accessos. L’alumnat que 

arribi tard haurà d’esperar que tots els grups estables facin la seva entrada i, 
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posteriorment, entrar a l’INS i anar a l’aula del seu grup, seguint el circuit estipulat per al 

seu grup. 

Tots els grups seguiran aquest mateix circuit descrit per l’anada i vinguda al pati i als 

WC (amb les portes a utilitzar en funció de la ubicació de l’aula). 

Els grups que circulin des de l’INS a les instal·lacions annexes (anades i tornades de les 

instal·lacions esportives, al taller i/o laboratori) ho faran acompanyats del professorat 

responsable. El professorat els anirà a buscar a l’aula. 

Així mateix, en el cas d’agrupaments previstos per optatives o grups de reforç, per anar 

a l’aula prevista seguiran sempre el circuit estipulat acompanyats pel professorat. 

Pel que fa a la formació professional, la provisionalitat dels espais estableix que el 

CFGM s’iniciï a Llacunalba, per la qual cosa serà un espai d’ús exclusiu d’un grup 

estable.  El PFI i l’IFE continuaran a l’espai Can Dori, amb aules en plantes diferents. 

Els dos grups d’IFE s’organitzaran en funció de les necessitats i característiques de 

l’alumnat  (considerant que es tracta d’alumnat NEE) i tots ells poden arribar a tenir la 

consideració de grup estable (en total, 15 alumnes). 

El seguiment amb les famílies serà preferentment per telèfon i correu electrònic i les 

entrevistes per videoconferència. En el cas que les trobades hagin de ser presencials, es 

faran mantenint les mesures de seguretat (mascareta, ventilació i distància de seguretat). 

D’altra banda, sempre que sigui possible, les gestions administratives (preinscripció i 

matrícula, certificats, etc.) es faran per telèfon, correu electrònic o altres mitjans telemàtics. 

En cas de ser presencial, es faran amb cita prèvia i respectant les mesures de seguretat.   

 

4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA I MESURES EN CAS DE CONFINAMENT  

Criteris organitzatius per a l’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat 

Valorant les conseqüències de la pandèmia en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social 

de l’alumnat, exposem els criteris que s’han seguit per poder organitzar l’acompanyament, 

seguiment i atenció directa de l’alumnat.  

En general, l’atenció a l’alumnat es farà, sempre que sigui possible, en el marc del grup 

classe estable i l’equip docent, liderat pel tutor o tutora. A banda d’aquesta mesura universal, 

es contemplaran altres mesures addicionals i, si cal, intensives. Es prioritzarà l’atenció a 

l’alumnat més vulnerable, a càrrec dels especialistes del centre o de fora del centre. Per 
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garantir la seguretat de l’alumnat i del professorat, se seguiran els criteris establerts en el Pla 

d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, amb distància 

de seguretat i mascareta. 

Principals mesures: 

-Disminució de la ràtio de l’alumnat de  2n. d’ESO, amb 3 agrupaments amb una ràtio de 19 

a 21 alumnes respectivament. 

-A 1r. i 2n. d’ESO s’han destinat 9 hores de suport a les matèries instrumentals per a 

l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, de les quals 3 hores a cada 

grup són a càrrec del professorat d’orientació educativa. 

-A  3r. i 4t. d’ESO s’han destinat 6 hores de suport a les matèries instrumentals (català i 

castellà a 3r. i català i matemàtiques a 4t d’ESO) per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats 

educatives específiques, a càrrec del professorat d’orientació educativa. 

-La matèria de CVE de la majoria dels grups s’impartirà pel professorat d’orientació 

educativa referent de cada nivell educatiu. 

-Des de l'àmbit de la coordinació pedagògica, amb el suport d’orientació educativa, es 

coordina el PDC, adreçat a l'alumnat de 3r i 4t d’ESO.     

- Pla de suport intensiu per a l'alumnat nouvingut. El professorat especialista de català i 

CLIC (coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social) serà referent en l’acollida, en 

l’elaboració i aplicació del Pla individualitzat intensiu. Juntament amb els i les tutores i amb 

l’assessorament d’orientació educativa, participarà en el seguiment  del procés d’adaptació 

d’aquest alumnat i de la coordinació de tot els professionals que hi intervinguin. 

-Cada nivell d’ESO té com a referent una professora d’Orientació Educativa que forma part 

de l’equip docent i participa en les espais de coordinació tutorial. Així mateix, dóna suport en 

el disseny i implementació de la resposta educativa a les necessitats de l’alumnat, 

especialment els PIans individualitzats. 

- La Comissió d’Atenció a la Diversitat  es reuneix setmanalment i hi participen: el professorat 

d’Orientació educativa (inclòs el professorat de l’IFE, coordinació pedagògica i l’EAP). 

-La Comissió social es reneix mensualment i hi participen: direcció, coordinació pedagògica i 

professorat d’orientació si és possible. Puntualment hi pot intervenir l’EAP. 
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-Finalment, s’establirà coordinació amb els serveis de suport extern, com ara el CSMIJ o 

SOAF, amb la participació de l’EAP. 

Espais de planificació pedagògica, coordinació del professorat i comunicació  

- Els claustres i reunions d’equip docent, departaments, coordinacions de tutoria, CAD, 

Comissió social i altres coordinacions interprofessionals  es faran prioritàriament de forma 

telemàtica (sempre que sigui possible). En cas de ser presencials es prendran les mesures 

de seguretat (es limitarà el nombre d’assistents, es mantindrà la distància de seguretat, a 

més de l’ús obligatori de la mascareta). 

- Les informacions als Consell Escolar es faran a través del correu electrònic corporatiu. 

Les sessions del consell escolar es faran de forma telemàtica.  

- Respecte a la comunicació amb les famílies, el web del centre, el correu electrònic 

corporatiu i el telèfon continuaran sent els canals de comunicació., així com la 

videotrucada.  Les famílies rebran informació del Pla d’Organització, així com de les 

mesures organitzatives i de seguretat en les reunions de tutoria d’inici de curs que tindran 

un format virtuals (videoconferència).  

Les famílies rebran informació respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides pel 

centre, així com les plataformes digitals (perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte 

les eines que pugi tenir la família (mòbil, ordinador, tauleta,..) i, sobretot, les persones de 

referència al centre que els pugui ajudar en un moment determinat (especialment si es 

produeix algun període de confinament).  

A principi de curs es farà una reunió amb les famílies de forma telemàtica. Amb les famílies 

que això no sigui possible, s’establiran vies alternatives de comunicació, sempre respectant 

les mesures de seguretat establertes.  

El seguiment amb les famílies serà preferentment per telèfon i correu electrònic. En el cas de 

les trobades presencial, es faran mantenint les mesures de seguretat. En funció de la situació 

de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència.  

 

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern  

La modalitat serà telemàtica sempre que sigui possible i, especialment, quan siguin 

reunions amb un nombre elevat de persones.  
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ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT / 
TEMPORALITZACIÓ 

Claustre  Informació / coordinació Telemàtic Bimensual 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Caps de departament  Coordinació Telemàtic Mensual 

Coordinació tutorial Coordinació Presencial Quinzenal 

Equips docents / 
avaluacions 

Coordinació Telemàtic Bimensual 

CAD Coordinació Presencial Setmanal 

Comissió Social Coordinació Presencial Mensual 

 

Organització pedagògica en cas de confinament de tot el grup o tancament del 

centre 

A continuació, exposem quines mesures es prendrien en cas de confinament d’un grup o 

nivell, o de tot el centre i com es preveu el manteniment del contacte amb la família: 

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 

CONTACTE 
AMB EL GRUP 

CONTACTE 
AMB 
L’ALUMNE/A 

CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

ESO  
(per cada nivell) 

Per cada matèria i 
grup: 

 
1.Classes virtuals  
 
2.Activitats i control 
de tasques   
 
3.Comunicació amb 
l’alumnat i resolució 
de dubtes  
 
 
Recursos 
didàctics: 

Llibre d’aula. 
Recursos creats pel 
professorat en la 
plataforma Google 
Classroom 
 

Per cada matèria i 
grup: 

 
1.Classes virtuals  
Mínim una sessió 
setmanal per 
matèria i màxim de 
dues, en funció de 
la càrrega lectiva de 
la matèria. 
 
2.Activitats i control 
de tasques  
(plataforma Google 
Classroom) 
En funció de la 
matèria i del criteri 
del professorat 
s’aniran establint 
les periodicitats 
d’entrega. 
 
3.Comunicació amb 
l’alumnat i resolució 
de dubtes (mail / 
Meet / xat del 
Classroom) 

Atenció individual 
a l’alumnat: 

 
1.Acadèmica 
contacte amb el 
professor/a de la 
matèria (Meet, 
Classroom) 
La periodicitat es 
derivarà de les 
necessitats de 
l’alumnat. 
 
2. Tutorials i 
d’orientació. 
(Meet) 
En funció de les 
necessitats de 
l’alumnat. 
 
 

Atenció a la 
família: 

 
Des de tutoria i 
orientació es 
disposa de 1h a la 
setmana per grup 
per atendre a les 
famílies. 
(Meet / jitsi) 
En funció de les 
necessitats i de 
l’horari del 
professorat 
s’establirà l’ordre de 
prioritats i la 
periodicitat. 
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La periodicitat es 
derivarà de les 
necessitats de cada 
alumne. 
 
Per cada grup: 

Una sessió 
setmanal de tutoria 
(Meet) 

 

 

L’horari marc de l’alumnat 

 

Partirà de l’horari definit en presencialitat i s’adaptarà en funció dels següents criteris: 

 

a) Matèries del currículum de cada curs 

 

● Com a norma general, es preveu que la meitat de la dedicació horària d’una 

matèria siguin classes virtuals, atenció a l’alumnat amb especials dificultats i/o 

resolució de dubtes. 

● L’altra meitat, es dedicarà al seguiment del procés d’E/A: l’alumnat fa les tasques 

proposades i el professorat en farà la retroacció corresponent.  

El professorat de cada matèria informarà de la distribució horària a l’alumnat i a les 

famílies. 

 

b) Tutoria: 

 

● L’espai de tutoria serà virtual. 

● El tutor o tutora determinarà la distribució del temps en cada tutoria: % gran grup, 

petit grup o seguiment individualitzat, en funció de les necessitats del grup.  

L’horari marc del professorat: 

 

L’horari marc de treball del professorat serà el mateix que l’horari presencial, adaptat a les 

consideracions descrites en l’apartat anterior.  En principi, es mantenen els espais 

destinats a les reunions de planificació i coordinació.  

 

El procés d’ensenyament / aprenentatge virtual es desenvoluparà a través de dues eines 

de les plataformes Google: Classroom i Meet: comunicacions amb l’alumnat: classe virtual 

en grup, resolució de dubtes en petit o gran grup) i comunicació tasques, retroacció, 

resolució de dubtes, etc.  
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Les comunicacions del professorat amb les famílies es faran a través del correu electrònic i 

videotrucada. 

 

Les comunicacions entre el professorat es faran via mail (correu corporatiu) i/o per 

videoconferència a través de la plataforma jitsi.  

 

Es vetllarà per a que tot l’alumnat disposi d’un correu amb domini de centre. 

 

El professorat de l'especialitat d'orientació educativa seguirà fent telemàticament l'atenció 

directa a l'alumnat (amb el mateix criteri que la resta de matèries) i el suport a la comunitat 

educativa (suport tècnic a l'equip docent i suport tècnic a l'equip directiu).  

 

Concrecions per als estudis de formació professional 

 

>> PFI AUXILIAR D’ACTIVITATS FORESTAL. 

>> IFE CURA D’ANIMALS I ESPAIS VERDS. 

>> CFGM APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL. 

 

En cas de confinament: 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

PFI  
CFGM 

Per cada matèria i 
grup: 

 
1.Classes virtuals  
 
2.Activitats i control 
de tasques   
 
3.Comunicació amb 
l’alumnat i resolució 
de dubtes  
 
 
Recursos 
didàctics: 
 

Recursos creats pel 
professorat en el 
Classroom. 
 

Per cada mòdul / 
unitat formativa i 
grup: 

 
1.Classes virtuals  
(Meet) 
en funció de la 
càrrega lectiva. 
 
2.Activitats i control 
de tasques  
(Classroom) 
en funció de la UF i 
del criteri del 
professorat s’aniran 
establint les 
periodicitats 
d’entrega, les dates 
estaran visibles en 
el Classroom. 
 
3.Comunicació amb 
l’alumnat i resolució 
de dubtes (mail i 
videotrucada). La 
periodicitat es 
derivarà de les 

Atenció individual 
a l’alumnat: 

 
1.Temes acadèmics 
contacte amb el 
professor/a de la 
matèria 
(Classroom, mail) 
 
2. Temes tutorials i 
d’orientació. 
(Meet i mail) 
 
>> La periodicitat 
es derivarà de les 
necessitats de 
l’alumnat. 
 

Atenció a la 
família: 

 
Des de tutoria  es 
disposa de 1h a la 
setmana per grup 
per atendre a les 
famílies. 
(Meet) 
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necessitats. 
 
Per cada grup: 

Una sessió 
setmanal de tutoria 
(Meet) 

 

En el cas de l’IFE, aquesta proposta s’adaptarà a les característiques i necessitats 

socioeducatives de l’alumnat, així com al grau de competència digital assolida. 

 

Organització pedagògica en cas de confinament parcial del grup  

 

En cas de confinament parcial d’un grup el professorat seguirà la docència presencial amb 

l'alumnat que està al centre i facilitarà el contacte simultani (en línia) amb l'alumnat que es troba 

confinat i/o aïllat a casa. En aquest cas, la imatge i el so només s’han de referir al professor o 

professora. 

   

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

l'aula, es vetllarà per a que l’alumnat segueixi amb el seu procés d’aprenentatge sempre que 

sigui possible, tenint en compte la situació de salut de cada persona i les seves necessitats 

educatives.   

 

En qualsevol cas, s’adaptaran els criteris d’avaluació, vetllant per a que la situació de 

confinament no sigui motiu de penalització. 

 

Activitats extraescolars  

 

Pel que fa a les activitats extraescolars, s’atendran les instruccions de les autoritats sobre 

la seva viabilitat, així com la normativa específica que les reguli. L’AMPA és l’òrgan que 

organitza aquestes activitats. En tot cas, si es realitzen activitats extraescolars en les 

pròpies instal·lacions, el centre vetllarà perquè que es facin aplicant les mesures de 

seguretat establertes.  

 

Activitats complementàries  

En el cas de sortides i altres activitats complementàries, es tindran en compte les mesures 

de seguretat. En concret, les sortides que es proposin hauran de garantir el compliment 
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d’aquestes mesures, tant en el mateix centre com en el lloc on es fa l’activitat i en el 

transport.  

El centre vetllarà per una proposta d’activitats complementàries equilibrada per nivells i 

àmbits. En tot cas, l’organització d’aquestes sortides, incloses les colònies i viatges, queda 

supeditada a l’evolució de la pandèmia. En qualsevol cas, es seguiran sempre les 

mesures de seguretat establertes i es prioritzaran les activitats a l’aire lliure. 

Transport escolar (IFE i CFGM) 

Respecte al transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les 

mesures preventives davant la COVID-19.  En aquests moments s’està treballant per 

establir un sistema de transport en el cas del CFGM i de l’IFE. 

En el cas del CFGM el transport serà promogut per l’Ajuntament de Canyelles, en el marc 

del conveni entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament. Pel que fa a l’IFE (alumnat 

amb NEE), el gestiona el Consell Comarcal del Garraf. 

 

4. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS COVID 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o 

directora. 

 

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 troben en 

aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària. 

Davant simptomatologia compatible amb la covid en horari lectiu, s’aïllarà a l’alumne o 

alumna  a un espai habilitat al centre i es procedirà a trucar la família perquè el vingui a 

recollir. La família haurà de trucar al CAP per seguir instruccions i notificar al centre tant les 

indicacions com els resultats de les proves. En cas de presentar símptomes de gravetat es 

trucarà també al 061. 

La direcció del centre contactarà amb els referents externs de gestió de casos i introduirà 

la informació necessària en l’aplicatiu TRAÇACOVID. 

 

La funció de la Direcció del centre com a referent de la COVID-19 és informar la 

comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i actuacions que ha de seguir el 
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centre educatiu. En aquest sentit, caldrà tenir en compte les mesures sanitàries i de 

seguretat vigents.   

 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
AÏLLAMENT 

RESPONSABLE 
REUBICACIÓ I 
CUSTÒDIA 

RESPONSABLE 
TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

RESPONSABLE 
COMUNICACIÓ 
REFERENTS 
COVID 

Grups ESO  Despatxet planta 
baixa edifici 
principal  

Professorat guàrdia 
o direcció 

Professorat guàrdia o 
direcció 

Direcció 

Grups FP Espai per 
determinar a 
Can Dori / 
Llacunalba 

Tutor o tutora tutor/a o coordinadora 
FP 

Direcció 

 

En cas de confirmar-se un cas positiu en un grup estable, se seguirà el protocol establert 

per les autoritats, que pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Actualment, 

l’alumnat considerat contacte estret d'aquest cas positiu: 

>> L’alumnat sense pauta de vacunació completa o que no ha passat la covid en els 

darrers 6 mesos: haurà de fer quarantena i sotmetre’s a una PCR.  

>> L’alumnat amb pauta completa de vacunació o que hagi passat la covid en els darrers 6 

mesos: s’haurà de fer un TAR (test d’antígens) en una de les farmàcies autoritzades i 

només haurà de fer quarantena si el resultat és positiu. 
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ANNEX 1. LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES  

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una  creu 
quins d’aquests símptomes presenta:  

❑ Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC)  

❑ Tos  

❑ Dificultat per respirar  

❑ Mal de coll**  
❑ Refredat nasal**  

❑ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

❑ Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

❑ Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’escola i que us poseu  en contacte 
amb els/les responsables d’aquesta per comunicar-ho. En l’horari d’atenció del  vostre centre d’atenció primària, 
poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de  pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 
061.  

**Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els  infants, només 
s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha  febre o altres manifestacions de la 
llista de símptomes.  

Si a casa hi ha alguna persona adulta
1 

que no es troba bé, marqueu* amb una creu  quins 
d’aquests símptomes presenta:  
❑ Febre o febrícula  

❑ Tos seca  

❑ Dificultat per respirar  

❑ Falta d’olfacte i/o de gust  

❑ Mal de coll  

❑ Mal de cap  

❑ Vòmits i diarrees  

❑ Fatiga  

❑ Pèrdua de gana  

❑ Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura  

❑ Refredat nasal  

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de les  persones i el 
context epidemiològic del moment.  

  
1 

Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la  primera llista. 
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ANNEX 2: Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació 

secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 

18 anys)  
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ANNEX 3: Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i 

altres ensenyaments)  
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ANNEX 4: Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de 

concurrència humana  

La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de 

petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, 

a distàncies curtes (gotes superiors a 5 micres). Aquestes gotes són relativament 

pesades, no viatgen lluny i es dipositen ràpidament al terra o a les superfícies 

properes. Per això una de les principals mesures per evitar el contagi és mantenir la 

distància entre persones de 2 metres.  

Tanmateix, el virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors 

a 5 micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire o 

per conductes d’aire dels sistemes de climatització. Tot i que aquesta via de 

transmissió per aerosols petits és menys probable, cal tenir-la en compte i adoptar 

algunes mesures preventives al respecte.  

És important considerar la ventilació com a mesura efectiva de prevenció i control de 

la malaltia. La renovació de l’aire té efecte sobretot per reduir aquestes gotes més 

petites, que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats.  

D’altra banda, la recirculació de l’aire produïda per unitats de tractament d’aire pot 

ajudar a mantenir els aerosols a l’ambient, evitar que precipitin per gravetat i 

recircular-los, tot i que aquests equips, però, no amplifiquen la concentració de virus.  

Per això, recomanem:  

• Mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior en els locals, mitjançant 

ventilació natural i/o en els sistemes de ventilació i climatització.  

• En els edificis que disposen només de ventilació natural, maximitzar el cabal de 

ventilació obrint les finestres i les portes.  

• Iniciar la ventilació 2 hores abans de l’obertura del local i mantenir-la en 

funcionament 1 hora després del tancament. Si es pot, és millor mantenir la 

ventilació engegada tot el dia, amb taxes de renovació d’aire més baixes quan no hi 
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hagi persones.  

• Comprovar que les descàrregues de les extraccions d’aire estiguin allunyades de 

les preses d’aire exterior. En el cas que estiguin pròximes, cal interposar una barrera 

per impedir la recirculació. Aquesta consideració és també d’aplicació a les unitats 

de tractament de l’aire.  

• Els lavabos han d’estar ben ventilats. Si tenen extracció forçada d’aire ha de ser 

ininterrompuda, els 7 dies de la setmana les 24 hores.  

• Per evitar la transmissió fecal-oral del virus, abans de la descàrrega de l’aigua en 

els inodors cal que la tapa estigui tancada. Utilitzar urinaris és menys recomanable, 

així com els eixugamans d’aire. Cal revisar diàriament que els sifons dels inodors, de 

les piques i el desguàs del terra estiguin plens d’aigua.  

8 de maig de 2020  

• Els ventiladors (d’aspes, de peu, de sobretaula, etc) poden ser una font de 

dispersió de gotícules, atès el flux d’aire que generen al seu voltant, per la qual cosa 

no són recomanables. Tanmateix, en cas que per raons de d’augment de 

temperatura sigui necessari el seu ús, cal complementar-lo amb una ventilació 

natural creuada, de forma que el flux d’aire generat no es dirigeixi cap a les 

persones. Així mateix, cal vigilar que la posició del ventilador no faciliti la transmissió 

entre grups, i s’utilitzarà a la menor velocitat possible, per generar menys 

turbulències.  

En els sistemes de calefacció i refrigeració  

• Es recomana evitar sempre que es pugui la recirculació de l’aire a les unitats de 

tractament de l’aire (UTAs), tancant les comportes de recirculació i treballant 

exclusivament amb aire exterior.  

Malgrat les UTA i les seccions de recirculació estiguin equipades amb filtres d’aire 

de retorn, no és motiu per mantenir obertes les comportes de recirculació perquè 

aquests filtres normalment no filtren els virus de forma efectiva.  

Els recuperadors de calor de roda entàlpica han de parar-se temporalment, per 
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evitar contaminacions de l’aire d’entrada amb el d’extracció. Els recuperadors de 

plaques són de molt baix risc (poden tenir alguna petita fuga d’aire) i els 

recuperadors de doble bateria són del tot segurs.  

• Es recomana aturar els sistemes descentralitzats, com les unitats de fan-coil, splits 

o petits equips autònoms, que només recirculen l’aire interior escalfant-lo o 

refredant-lo. Quan sigui necessari mantenir-los en funcionament degut a les 

condicions de temperatura, cal evitar que produeixin corrents d’aire i han de ser 

netejats i desinfectats periòdicament. Cal tenir en compte que aquestes unitats 

generalment tenen filtres que no retenen els virus. Es recomana una neteja i 

desinfecció diària de les superfícies externes dels equips (superfície d'impulsió i 

retorn) amb els productes habituals de neteja i desinfecció de superfícies, mitjançant 

baieta, i setmanalment es desinfectarà, a la fi de la jornada, el filtre, per a ser 

col·locat l'endemà. Aquestes freqüències poden variar-se en funció de les hores 

d’ús, del tipus d’usuari i de l’ocupació de l'espai.  

• En el cas dels climatitzadors que no pugin treballar només amb aire exterior, si 

degut a les condicions de temperatura no es pot evitar el seu ús, cal extremar la 

seva neteja i desinfecció. Es recomana desinfectar diàriament la superfície de retorn 

i d'impulsió dels equips i setmanalment una neteja i desinfecció de l'interior de 

l’equip i canviar el filtre. Aquestes freqüències poden modificar-se en funció de les 

hores d’ús, el tipus d’usuaris i l’ocupació de l'espai.  

• Si és necessari, és preferible sacrificar lleugerament el confort tèrmic per mantenir 

al màxim la ventilació.  

• Mantenir la humitat relativa entre 40 i 60 % en aquells espais on els equips ho 

permetin, atès que els sistemes nasals i les membranes mucoses són més sensibles 

a les infeccions a humitats per sota del 10 -20 %.  

 

Pel que fa al manteniment  



26 

• A l'iniciar la posada en marxa dels equips és recomanable canviar els diferents 

filtres de les unitats de ventilació i equips de tractament de l'aire, i s’aconsella 

canviar-los mensualment.  

• També s’aconsella, com a mesura de prevenció general, que abans de posar-los 

en funcionament es realitzi una neteja i desinfecció dels equips de tractament d'aire.  

• Es recorda que per als edificis amb una potència tèrmica instal·lada superior a 70 

kW és obligatori realitzar anualment una revisió de la xarxa de conductes (d’acord al 

criteri de la norma UNE 100012. Higienització de sistemes de climatització) i una 

revisió de la qualitat ambiental (d’acord als criteris de la norma UNE 171330. Qualitat 

Ambiental a Interiors. Aquestes revisions han de ser realitzades per empreses de 

manteniment d'instal·lacions tèrmiques, i es poden planificar per als següents mesos 

després de l’obertura dels edificis o locals. El resultat de les revisions determinaran 

la necessitat de la neteja i desinfecció dels conductes, entre d’altres aspectes.  

Cal prioritzar la neteja i desinfecció dels equips de tractament de l'aire a la realització 

de les revisions.  

• La resta de les operacions de manteniment es realitzaran amb les periodicitats 

habituals, d’acord amb el que estableix el Reglament d’instal·lacions tèrmiques.  

Pel que fa als tractaments de desinfecció dels equips de tractament d’aire  

• La neteja i desinfecció dels equips de tractament d'aire s’ha de realitzar d’acord 

amb el protocol establert a la norma UNE 100012. Higienització de sistemes de 

climatització.  

• La desinfecció ha d’anar precedida d’una neteja adequada. No s’han d’usar 

biocides com a substituts de la neteja.  

• Els biocides que s’utilitzin han d’estar inscrits al Registre de plaguicides no 

agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut 

Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de Productes 2, 

amb la finalitat de desinfecció d’equips i conductes d’aire condicionat. Es poden 
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consultar els productes autoritzats per a desinfectar circuits d’aire condicionat amb 

finalitat viricida al següent enllaç: Productes viricides autoritzats.  

• Aquests productes s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que 

figurin a la resolució d’inscripció dels productes als esmentats registres, a les seves 

etiquetes i fitxes de dades de seguretat. Cal tenir en compte que no s’han d’aplicar 

mai de forma continua amb aplicació mecànica amb dosificador ni en presència de 

persones, i que cal un reciclatge posterior d’aire net al menys durant 1 hora, així com 

respectar el termini de seguretat establert. És important, per tant, que la persona o 

entitat responsable de la desinfecció valori la possibilitat d’adoptar les mesures de 

precaució i seguretat necessàries per a cada producte, prèviament a la realització de 

la desinfecció, per evitar possibles efectes nocius per a la salut de les persones que 

després ocupin el local.  

• Aquests desinfectants han de ser utilitzats per personal professional especialitzat, 

que ha de complir els requisits de capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, 

de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a 

realitzar tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les titulacions o 

certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments 

DDD).  

• Les empreses i entitats externes que realitzen serveis a tercers de tractaments de 

desinfecció amb productes TP 2 (productes d’ús en l’àmbit ambiental) han d’estar 

inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP) com 

a Serveis biocides a tercers.  

Recomanacions addicionals per a establiments amb persones vulnerables  

En aquells locals o establiments amb presència de grups de persones més 

vulnerables o amb elevada densitat d’ocupació, es recomana, en la mesura que sigui 

possible, i sota la valoració del personal de manteniment de les instal·lacions 

tèrmiques, les següents mesures addicionals:  

• Adaptar els equips per poder treballar al 100 % amb aire exterior, en cas que 

actualment no puguin fer-ho.  
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• Ampliar la taxa d’aire exterior, que per als espais públics es recomana que sigui de 

12,5 l/s-persona, a una taxa de 20 l/s-persona, que és la necessària per a llars 

d’infants, laboratoris, hospitals i clíniques.  

• Incorporar a les UTAs els següents elements:  

- Filtres de més capacitat de retenció de partícules (filtres més fins, de polarització 

activa,...)  

- Elements de desinfecció (làmpades ultraviolades, filtres d’electroanàlisis,...)  

Per a més informació es poden consultar els següents enllaços:  

• Guía de recomendaciones preventivas en calidad del aire interior, para edificios de 

concurrencia frente al coronavirus (SARS-COV-2) FEDECAI.  

• Protocolo para las instalaciones acuáticas de uso público en un contexto de próxima 

apertura debido a la covid-19.  

• Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. Canal Salut  

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)  

• El Registre Oficial d’establiments i serveis biocides de Catalunya. Agència de Salut 

Pública de Catalunya  

• Capacitació relacionada amb l’ús de biocides. Agència de Salut Pública de 

Catalunya  

• Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per als professionals. Canal Salut  

• Nota sobre el uso de productos biocides para la desinfección del Covid 19. 

Ministerio de Sanidad  

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) Ministerio de Sanidad  

• El rentat de mans. Agència Catalana de Seguretat Alimentària. 

 


