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1.INTRODUCCIÓ 
 
En el marc dels principis rectors que guien al Departament d’Educació com a autoritat competent 

en matèria educativa en el nostre territori, s’expressa la prioritat de garantir el dret a l’educació a 

tot l’alumnat a partir de l’atenció presencial i grupal amb l’objectiu d’iniciar un nou curs acadèmic 

marcat per l’emergència educativa, en les millors condicions possibles, que garanteixin la formació 

per a l’alumnat, després d’un llarg període de confinament durant el tercer trimestre del curs 19-

20. 

 

En aquest sentit, com a educadors i educadores i com agents socials i comunitaris, tenim un 

compromís amb els nostre alumnat i les seves famílies de donar el millor servei possible dintre de 

les restriccions que cal preservar en termes de salut, i alhora desenvolupar la nostra tasca 

educativa tant a nivell curricular com a nivell personal i emocional. Per tant, és el nostre deure, 

com a educadors i educadores, treballar per i amb el nostre alumnat i amb la implicació de les 

seves famílies per recuperar els vincles i els bons hàbits escolars, per una banda i per l’altra, 

recuperar el contacte i les relacions de complicitat amb les famílies que han hagut d’assumir 

situacions crítiques en un moment tan  delicat com el que ens ha tocat viure. 

 

Per tal d’adequar-nos a les indicacions de les autoritats competents en matèria de salut pública i 

protecció civil, segons les instruccions i els acords del Govern de la Generalitat i  amb la vigilància 

que s’ha tenir en compte, cal garantir per davant de qualsevol altre aspecte, la seguretat de 

l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i serveis dels centres educatius així com les 

famílies que formen part de la comunitat educativa, sense perdre la referència del nostre projecte 

educatiu. 

 

2.PRIORITATS 

 

En aquest context excepcional, la nostra prioritat serà atendre a tot l’alumnat de forma presencial 

en totes les hores lectives, en totes les etapes, molt especialment a l’ESO. Per tant les nostres 

prioritats són: 

 

 Realitzar totes les classes de forma presencial a tota l’ESO 

 Realitzar totes les classes de forma presencial a Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

 Realitzar, si és possible, el nombre màxim d’hores de classe de forma presencial al 

batxillerat i en cas que no sigui possible, fer un sistema híbrid presencial-telemàtic. A ser 

possible que la part telemàtica no sigui més del 40-50% i/o establir torns. 

 Distribuir a l’alumnat de l’ESO en classes més grans que permetin garantir la separació de 

1-1,5 m de separació entre alumnes com a mínim, sobretot en els moments que no es 

pugui garantir els grups estables (optatives, projectes). 

 En cas que la separació no sigui possible en molts moments de la jornada, la prioritat ha de 

ser que els grups siguin estables, això vol dir, que el grup-classe estigui junt en tot o la 

major part de l’horari lectiu. 

 Desfer la separació de les aules 1.13 i 1.14 i les aules 2.13 i 2.14 que van ser separades fa 

uns anys per assumir un augment d’alumnat. Si recuperem l’antiga aula de Música i l’aula 

d’audiovisuals, això ens ajudaria de manera definitiva a reduir hores telemàtiques a 

batxillerat. 
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 Prioritzar no utilitzar espais externs al centre, la gestió dels horaris i la vinculació al centre 

es veurien greument afectats. 

 A tota l’ESO tenim 14 grups oficials, dels que en farem 18 grups reals, la qual cosa ens 

redueix la ràtio de l’alumnat entre 23-24 alumnes, això pot resultar ja viable en la prioritat 

de la formació presencial  sense necessitar més espais fora del centre. 

 Comptem amb la nostra plantilla estructural assignada per al Departament d’Educació. A 

més se’ns ha dotat d’unes dotacions extres per la situació excepcional (2,5 dotacions) que 

cal valorar de quines especialitats les necessitarem per a fer reforços. 

 Prioritzar, dintre de les restriccions, el nostre projecte educatiu i les activitats i projectes 

que pengen d’ell. S’ha fet un esforç molt gran en aquests últims 4 anys per anar introduint 

noves metodologies d’aula, el canvis de paradigma de l’avaluació competencial, nous 

enfocs en matèries comunes de l’ESO. Hem de preservar tota la feina feta.  

 Donar a les famílies seguretat i acompanyament en garantir el servei. Hem d’estar al costat 

de les famílies per reduir l’angoixa i la incertesa sobre quan i com atendrem als seus fills i 

filles. Les decisions que prenguem han de ser estables en el temps, passi el que passi en 

l’evolució de la pandèmia, fora que es decreti un nou confinament o estat d’alarma i que no 

es pugui assistir al centre educatiu. 

 

En conseqüència, pensem que ajustant-nos a la separació de 1-1,5 m de distància  amb les aules 

que tenim, han de cabre entre 23-24 alumnes, estem en un marge prou acceptable perquè tots els 

grups puguin estar al centre presencialment sense massa dificultats. Pel que fa a batxillerat, 

ocuparem espais més grans que afavoreixin l’ocupació amb un nombre aproximat de no més de 

35 alumnes. En el nostre centre requerirem de l’alumnat que portin mascareta en bona part de 

l’horari lectiu, pensant que resultarà impossible mantenir durant tota la jornada escolar els 1,5 m 

de separació o 1 m com a mínim en la major part de classes dels grups estables. 

 

 

3.FONAMENTS DE DRET 

 

El marc legal que empara i acompanya aquest Pla d’Obertura de l’Institut Ramon Casas i Carbó 

està recollit en els següents documents que formen part de l’historial que hem anat desenvolupant 

des de l’inici de l’obertura del centre després del confinament: 

 Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i 

matrícula del curs 2020/21 motivats per la situació de pandèmia. Segon cicle d’educació 

infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (08-05-2020) 

 Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i 

matrícula del curs 2020/21 motivats per la situació de pandèmia. Batxillerat i Cicles de 

Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny (14-05-2020) 

 Mesures preventives del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament 

d’Educació sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte 

del coronavirus SARS-CoV-2 al Departament d’Educació (09-05-20) 

 Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 

2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-

2021 (20-05-20) 

 Guía de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros educativos (Covid-

19) (ACISE-ACEESE-2020) (14-05-2020) 

 Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya (30-06-2020) 
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 Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

per COVID-19 (3-07-2020). 

 

 

4.CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 

 

4.1.Diagnosi 

 

El tancament dels centres educatius el passat 12 de març, ha estat un abans i un després en la 

dinàmica del nostre centre, com en la majoria d’instituts, alhora que ha estat un xoc que ha fet 

trontollar tot els projectes, activitats i propostes que s’havien planificat des de l’inici de curs. 

L’impacte de la pandèmia ha estat, és i serà inevitablement un factor decisiu en la presa de 

decisions del curs vinent. En aquest sentit, després d’adonar-nos que el tancament no seria curt, 

vam començar a organitzar-nos mitjançant el nostre correu electrònic intern, planificant com es va 

poder des de l’equip directiu les tasques i videoconferències que s’havien de portar a terme amb 

l’alumnat. Es va  planificar un calendari de videoconferències per matèries i es va penjar a la web 

un quadre de totes les matèries indicant on es podien trobar les feines a realitzar. 

A través de la plataforma iEduca, que hem estrenat aquest any, es van enviar múltiples missatges 

a les famílies per informar de tot el procés que estàvem seguint i alhora fer acompanyament a les 

famílies en situacions que podien ser crítiques en termes de salut i en termes personals o 

emocionals. 

Les dificultats més importants han estat, el temps de reacció fins que no ens vam organitzar, la no 

resposta d’algunes famílies quan es contactava amb elles, el diferent grau d’implicació d’alguns 

professors/res alhora de fer seguiment a l’alumnat i a les famílies i també l’esforç diferenciat que 

alguns alumnes han fet durant el confinament, han estat alguns dels problemes que hem hagut 

d’afrontar. El fet de saber que la tercera avaluació no penalitzava, que el valor de la nota final eren 

els resultats de la primera i la segona avaluació, va fer que alguns/nes alumnes no lliuressin cap 

treball o tasca o simplement no estaven connectats de manera voluntària. No podem oblidar que 

un petit percentatge dels nostres alumnes (uns 10-12 alumnes), tenien problemes de connectivitat 

i de maquinari. Malgrat això el nostre alumnat té accés a internet i a ordinadors o tauletes. 

 

El que hem après, després de l’experiència viscuda, és que hem de tenir clars alguns aspectes 

bàsics en cas que torni haver un confinament i no es pugui assistir presencialment al centre: 

 

 

 Importantíssim la figura del tutor o tutora individual per fer el seguiment de l’alumnat i 

l’acompanyament de les famílies. El nostre projecte de tutoria individual molt consolidat en 

el temps, ha facilitat el seguiment. 

 Fonamental la presa de decisions dels equips docents: s’han fet molts més equips docents 

en el confinament a través de videoconferències que els que es feien de manera regular. 

Aquesta necessitat de coordinar-se ha cohesionat la tasca docent. S’han creat eines de 

seguiment conjunta que han estat molt profitoses. 

 Fonamental les eines TIC/TAC per treballar amb l’alumnat: s’han aplicat eines que fins 

llavors molta part del professorat no utilitzava (videoconferències, les potencialitats del 

GSuite, moodle, zoom). 

 Immediatesa en al resposta a l’alumnat i les famílies quan ho necessiten, no s’ha de trigar 

més de 24 hores en donar resposta. 
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 Mantenir en tot moment la comunicació amb les famílies per anar informant de les 

decisions que es prenen i que afectin al seguiment de l’alumnat. 

 

4.2.Organització dels grups estables 

 

Criteris de configuració dels grups-classe 

 

El nostre institut tindrà, el curs vinent, un volum d’alumnes al voltant dels 700. S’han agrupat els 

alumnes amb criteris d’heterogeneïtat a tota l’ESO, excepte a 4t que en tenir un nombre molt 

elevat d’alumnes i sent conscients de les característiques d’una part de l’alumnat que prové de 3r 

d’ESO, tenim un grup de diversificació curricular, la resta de grups són heterogenis. Tot i així, el 

nostre centre és un institut de perfil força estàndar, amb un perfil d’alumnat, en general força 

preocupat pels seus estudis i amb famílies al darrera amb un suport important. Això no treu que 

tinguem un percentatge petit, però significatiu en el centre, d’alumnat vulnerable des del punt de 

vista social i familiar que requereixen moltes atencions per part del professorat i dels serveis 

externs amb qui col·laborem. Amb certa freqüència aquest alumnat sol presentar dificultats 

d’aprenentatge o poca motivació pels estudis. 

El nostre criteri alhora de confeccionar els grups-classe ha estat, també, la generació d’un grup 

més dels oficials a tota l’ESO, amb la qual cosa podem reduir la ràtio d’alumnes. Així, doncs, tenim 

el següent nombre de grups-classe: 

 

 1r ESO: 4 grups (3 oficials);  92 alumnes, ràtio: 23 

 2n ESO: 4 grups (3 oficials); 90 alumnes, ràtio:22-23 

 3r ESO : 4 grups (3 oficials); 97 alumnes, ràtio: 24-25 

 4t ESO: 6 grups (5 oficials); 135 alumnes, ràtio: 22-23  

En relació al Batxillerat, tenim el números següents: 

 

 1r BAT: 4 grups (segons modalitats); 118-120 alumnes (aprox.), ràtio: 30 aprox 

 2n BAT: 4 grups (segons modalitats); 121 alumnes (aprox.), ràtio: 30 aprox 

I pel cicle formatiu de grau mitjà: 

 1r Cicle Formatiu: 15 alumnes (aprox.), ràtio: 15 

 2n Cicle Formatiu: 20 alumnes (aprox.), ràtio: 19 

 

Els grups classe són heterogenis a tota l’ESO quant a ritmes acadèmics, situacions particulars 

familiars, socials, personals o emocionals o altres aspectes que atenyen a la diversitat. Només 

s’ha mantingut, per les característiques especials del perfil, uns alumnes que cursaran 4t d’ESO 

en un grup de Diversificació Curricular que requereixen d’unes adaptacions més intenses. Aquest 

grup és on intervé el Departament d’orientació amb més profunditat. En els altres nivells, les 

atencions a la diversitat depenen del perfil d’alumnat que requereix algun suport a l’aula o treball 

en petit grup només en algunes hores. Aquestes estratègies es defineixen entre el final de curs 

per a l’alumnat que ja es conegut i al setembre per a l’alumnat nou, normalment 1r d’ESO, tot i que 

ja es dibuixen algunes atencions amb la informació que ens traspassen des de les escoles de 

primària. 

Per tant, des de fa 4 anys, s’ha anat abandonant la confecció  dels grups especials d’alumnes amb 

dificultats d’aprenentatge al llarg de l’ESO i s’ha afavorit la intervenció en les aules del professorat 

del Departament d’orientació i també la implicació d’altres professors/res en casos concrets, com 

pot ser l’atenció a l’alumnat nouvingut o alumnat amb altes capacitats. 
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El curs vinent, hem de fer l’esforç perquè les intervencions del professorat d’orientació sigui 

constant en els mateixos grups-classe per fer tasques més regulars. En aquest sentit, cada 

professora del Departament d’orientació estarà centrada en només alguns grups-classe i evitar al 

màxim canviar de forma no periòdica d’alumnat.  

 

 

Distribució grups estables respecte a professorat 

 

Segons el nivell acadèmic i el grup classe: 

 

 1r ESO 

Grup Nombre 

alumnes 

Professorat 

estable (***) 

Altres docents 

que intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa 

(Vetllador) 

Espai estable 

d’aquest grup 

A 23  7 2* 

(psicopedagogia 

lectures en petit 

grup) 

1 professor/a 

optativa que 

també és 

professor de les 

matèries 

comunes 

1** A0103 

B 23 7 2* 

(psicopedagogia 

lectures en petit 

grup) 

1 professor/a 

optativa que 

també és 

professor de les 

matèries 

comunes 

1** A0104 

C 23 7 2* 

(psicopedagogia 

lectures en petit 

1 professor/a 

optativa que 

també és 

professor de les 

matèries 

comunes grup) 

 

1** A0105 

D 23 7 2* 

(psicopedagogia 

lectures en petit 

grup) 

1 professor/a 

optativa que 

també és 

professor de les 

matèries 

comunes 

1** A0106 
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*A 1r d’ESO es fa lectura de català i castellà com a suport a l’alumnat que té dificultats de lectura i comprensió. El grup que fa lectura 

amb el professorat del Departament d’orientació sempre és la mateixa professora i sempre és el mateix grup atès. 

** El vetllador té unes hores assignades per atendre a un nombre determinats d’alumnes que vénen predefinits amb l’EAP i els Serveis 

Educatius. En aquests moments no sabem quins alumnes i quantes hores seran necessàries. En qualsevol cas les atencions seran 

fixes i periòdiques. 

***El professorat de les optatives és el mateix professorat que té cada grup de les matèries comunes. En qualsevol cas, tenen el mateix 

professor/a durant un trimestre com a mínim. També està inclòs el professorat d’Educació Física, Música i Visual i Plàstica. 

2n ESO 

 

Grup Nombre 

alumnes 

Professorat 

estable (***) 

Altres docents 

que intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa 

(Vetllador) 

Espai estable 

d’aquest grup 

A 23 8 2* 

(psicopedagogia 

lectures en petit 

grup) 

1 professor/a 

optativa que 

també és 

professor de les 

matèries 

comunes 

1** A0202 

B 22 7 2* 

(psicopedagogia 

lectures en petit 

grup) 

1 professor/a 

optativa que 

també és 

professor de les 

matèries 

comunes 

1** A0203 

C 23 7 2* 

(psicopedagogia 

lectures en petit 

grup) 

1 professor/a 

optativa que 

també és 

professor de les 

matèries 

comunes 

1** A0204 

D 22 7 2* 

(psicopedagogia 

lectures en petit 

grup) 

1 professor/a 

optativa que 

també és 

professor de les 

matèries 

comunes 

1** A0205 

 
*A 2n d’ESO es fa lectura de català i castellà com a suport a l’alumnat que té dificultats de lectura i comprensió. El grup que fa lectura 

amb el professorat del Departament d’orientació sempre és la mateixa professora i sempre és el mateix grup atès. 

** El vetllador té unes hores assignades per atendre a un nombre determinats d’alumnes que vénen predefinits amb l’EAP i els Serveis 

Educatius. En aquests moments no sabem quins alumnes i quantes hores seran necessàries. En qualsevol cas les atencions seran 

fixes i periòdiques. 

***El professorat de les optatives és el mateix professorat que té cada grup de les matèries comunes en el 50%, en el nombre està 

inclòs el professorat d’optatives. . En qualsevol cas, tenen el mateix professor/a durant un trimestre com a mínim També està inclòs el 

professorat d’Educació Física i Música. 
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3r ESO 

 

Grup Nombre 

alumnes 

Professorat 

estable (***) 

Altres docents 

que intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa 

(Vetllador) 

Espai estable 

d’aquest grup 

A 24 8 2* Atencions 

professorat 

orientació 

segons 

necessitats 

1 professor 

optativa 

 

1** A0109 

B 25 7 2* Atencions 

professorat 

orientació 

segons 

necessitats 

1 professor 

optativa 

 

1** A0110 

C 24 8 2* Atencions 

professorat 

orientació 

segons 

necessitats 

1 professor 

optativa 

 

1** A0115 

D 24 8 2* Atencions 

professorat 

orientació 

segons 

necessitats 

1 professor 

optativa 

 

1** A0116 

 
*A 3r d’ESO  el professorat del Departament d’orientació sempre és la mateixa professora i sempre és el mateix grup atès a l’alumnat 

que atén (en petit grup o atencions individuals o suport a l’aula). 

** El vetllador té unes hores assignades per atendre a un nombre determinats d’alumnes que vénen predefinits amb l’EAP i els Serveis 

Educatius. En aquests moments no sabem quins alumnes i quantes hores seran necessàries. En qualsevol cas les atencions seran 

fixes i periòdiques. 

 

***El professorat de les optatives és el mateix professorat que té cada grup de les matèries comunes. En qualsevol cas, tenen el mateix 

professor/a durant un trimestre com a mínim També està inclòs el professorat d’Educació Física, Visual i Plàstica. 
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4t ESO 

 

Grup Nombre 

alumnes 

Professorat 

estable (***) 

Altres docents 

que intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa 

(Vetllador) 

Espai estable 

d’aquest grup 

A 23 5 3* 

 

1** A0206 

B 

 

23 6 2*  1** A0209 

C 23 6 2*  1** A0210 

D 23 6 3*  1** A2011 

E 

 

23 6 3* 1** A0212 

 

F 

20 5 2* 1** A0208 

 

*A 4t d’ESO el professorat que intervé en les optatives són especialistes d’un àmbit o matèria. Aquest professorat és fix i constant 

durant tot el grup d’optativa tot el curs. 

** El vetllador té unes hores assignades per atendre a un nombre determinats d’alumnes que vénen predefinits amb l’EAP i els Serveis 

Educatius. En aquests moments no sabem quins alumnes i quantes hores seran necessàries. En qualsevol cas les atencions seran 

fixes i periòdiques 
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1r BATXILLERAT 

 

Grup Nombre 

alumnes 

Professorat 

estable (***) 

Altres docents 

que intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) * 

Personal 

d’atenció 

educativa 

(Vetllador) 

Espai estable 

d’aquest grup 

A 31 6 4 

 

-- A0111 

B 33 6 4  -- A0213 

C 32 6 4 -- A0112 

D 32 6 4 -- A0113 

 

*En les optatives de modalitat, el grup és més petit però continua sent alumnat que també està en el grup classe en les matèries 

comunes excepte a dibuix tècnic que es barregen alumnes del grup A i grup B. Són matèries anuals, el professorat que hi intervé té el 

grup amb la mateixa composició. 

 

 

2n BATXILLERAT 

Grup Nombre 

alumnes 

Professorat 

estable (***) 

Altres docents 

que intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) * 

Personal 

d’atenció 

educativa 

(Vetllador) 

Espai estable 

d’aquest grup 

A 30 5 4 

 

-- A0111 

B 31 5 4  -- A0213 

C 27 5 4 -- A0112 

D 32 5 4 -- A0113 

*En les optatives de modalitat, el grup és més petit però continua sent alumnat que també està en el grup classe en les matèries 

comunes ja que són matèries optatives de modalitat. 
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En el cas de la Religió, els grups estan confeccionats de tal manera que a 1r, 2n i 3r d’ESO els 

alumnes que cursen aquesta matèria provenen del mateix grup classe. Només en el cas de 4t 

d’ESO hi ha alumnes del grup B i una sola alumna del grup F. 

 

En totes les agrupacions  estables però molt especialment les que puguin tenir alguna composició 

d’una part dels alumnes (religió o optatives de modalitat de batxillerat), les mesures de seguretat 

són encara més del tot imprescindibles (mascareta, distància, rentat de mans).  

 

A 1r i 2n d’ESO les optatives estan impartides per el mateix professorat que tenen en alguna 

matèria comuna i a més no es barregen entre tots els grups, s’ha intentat que siguin com a molt de 

dos grups-clase.  A 3r d’ESO  hi ha una mica més d’oferta d’optatives i s’ha intentat no barrejar 

grups a l’atzar i reduir al màxim trencar amb grups estables. 

A 4t d’ESO, les optatives imposen l’especialització de les matèries. Malgrat tot, el professorat 

imparteix optatives tot el curs amb el mateix grup, per tant, a la pràctica és un grup també estable. 

Aquesta situació és igual a Batxillerat. 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 

Grup Nombre 

alumnes 

Professorat 

estable (***) 

Altres docents 

que intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) * 

Personal 

d’atenció 

educativa 

(Vetllador) 

Espai estable 

d’aquest grup 

1r 15 4 -- 

 

-- A0001 

2n 20-21 3 -- -- CFGM2 

 

 

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb NESE (Necessitat 

Específica de Suport Educatiu) 

 

L’alumnat que requereix una atenció per específica de caire més universal i addicional ha de ser 

atès per al mateix professorat que intervé en el grup-classe ajustant els materials, continguts i 

estratègies a les necessitats d’aquest perfil d’alumnat. 

Només aquell alumnat que per les seves característiques requereix d’un suport més intensiu, serà 

atès per al professorat del Departament d’orientació. La confecció dels petits grups o les atencions 

individualitzades amb  alumnat amb dificultats d’aprenentatge (en llengües i/o matemàtiques) 

vetllarà perquè el professorat de suport se centri en un nivell determinat o com a molt en dos 

nivells per reduir al màxim la diversitat de grups. Queda per determinar els reforços que aplicarem 

amb les dotacions extres degut a la Covid-19. 

 

Disposem de 3 professionals del Departament d’orientació que se centren en: 

 

1 orientadora centrada en 1r ESO 

1 orientadora centrada en 2n d’ESO 

1 orientadora centrada en 4t d’ESO 
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El nivell de 3r d’ESO, pel perfil de l’alumnat, essencialment prou bo a nivell acadèmic i hàbits 

tindrà reforços menys intensius o bé serà atès per al propi professorat que ja passa pel nivell. 

 

4.3.Distribució grups classe estables en les aules 

 

En el quadre següent s’indiquen els espais que ocuparan els diferents grups de manera fixa la 

major part de les hores de la setmana. Només canviaran si han d’anar a fer Educació Física, Taller 

de tecnologia, laboratori i en algun cas aula d’informàtica a l’ESO. 

 

 

 

 

 

En relació als aspectes organitzatius de la distribució de l’alumnat en el centre, assumint que 

l’alumnat de l’ESO ha de fer totes les classes de forma presencial, el primer pas és tenir ben 

delimitats els espais que disposem en el centre i quants alumnes podem encabir com  a màxim, 

respectant  1 metre de separació entre alumnes com a mínim tenint en compte que els grups són 

estables. En el cas que es plantegi una situació crítica en la que s’ha de ser molt estricte amb les 

mesures de seguretat pel que fa a l’ocupació dels espais, en el nostre centre,  els espais, 

superfície i nombre d’alumnes que hi caben respectant la distància de seguretat de 1,5 m, són: 
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CODI 

AULA 

SUPERFÍ

CIE (m
2
) 

CODI 

AULA 

SUPERFÍ

CIE (m
2
) 

CODI 

AULA 

SUPERFÍ

CIE (m
2
) 

1.01 57,23 Biblioteca 89,97 Dibuix 2 96,98 

1.02 56,20 INF 4 60,29 Volum 72,3 

1.03 56,21 2.01 57,23 Fotografia 22,44 

1.04 59,29 2.02 56,2 TEC 1 100,17 

1.05 57 2.03 56,21 INF 1 59,65 

1.06 55,47 2.04 59,29 Cicle 2 88,27 

1.07 40,73 2.05 57,01 INF 2 49,1 

1.08 40,65 2.06 55,47 INF 3 49,1 

1.09 55,77 2.07 40,73 TEC 2 93,08 

1.10 55,73 2.08 40,65 LAB 1 60,59 

1.11 55,23 2.09 55,77 Música 56,21 

1.12 55,67 2.10 55,73 Cicle 1 56,28 

1.13 43,66 * 2.11 55,23 LAB 2 60,89 

1.14 28,77 * 2.12 54,93 LAB 3 56,38 

1.15 50,48 2.13 42,6 * PFI 30,2 

1.16 45,76 2.14 27,7 * SUM 196,7 

Dibuix 1 64,81 2.15 36,62 Gimnàs 196,48 

 

Les aules marcades amb asterisc (*)  (1.13/1.14 i 2.13/2.14) són unes aules que es van partir fa 

uns 8 anys degut a la demanda de places del centre i la mancança d’un altre centre de secundària 

en la població. Les aules originals eren l’aula d’Audiovisuals en el primer pis i l’Aula de Música en 

el segon pis. Aquests aules originals, eren força més grans que les aules estàndar de grup (al 

voltant d’uns 90 m2 ). En aquest sentit, ja hem iniciat els tràmits pertinents per recuperar aquestes 

aules perquè puguem encabir grups de batxillerat quan fan matèries comunes, especialment 1r o 

2n de Batxillerat. En el mateix sentit, el gimnàs i la SUM (Sala d’Usos Múltiples) haurien de ser 

utilitzades per a classes comunes de 2n de Batxillerat en cas que no fos possible utilitzar una altra 

aula. Pensem que amb les instruccions últimes del 3 de juliol de 2020 (Pla d’actuació per al curs 

20220-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19), la separació 

indicada és d’1 metre com a mínim per tant, ens poden cabre alguns alumnes més en les aules 

indicades si calgués. Tenim 4 grups de 2n de Batxillerat i així tindríem ja 4 espais més grans que 

serien ocupats pels 4 grups. En les optatives de modalitat, el nombre d’alumnes baixa 

notablement i per tant podrien ocupar aules més estàndar. 

Els grups de l’ESO, en principi, com que fem un grup més dels grups oficials (en fem 4 de 1r a 3r i 

6 a 4t), els grups no passen  de 24-25 alumnes de mitjana. La previsió del nombre d’alumnes per 

al curs vinent és la següent: 
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NIVELL 

ACADÈMIC 

PREVISIÓ NOMBRE 

ALUMNES 

NOMBRE DE 

GRUPS 

REALS 

RÀTIO 

APROX. 

1r ESO  92 4 23 

2n ESO 90 4 22/23 

3r ESO 97 4 24/25 

4t ESO 135 6 22/23  

1r BAT 118 4 30 

2n BAT 120 4 30 

1r Cicle 15 1 15 

2n Cicle 19 1 19 

 

Tot i les possibles variacions que hi pugui haver, en l’ESO el nombre d’alumnes acaba sent molt 

estable (falta afinar si alguns alumnes canvien de centre perquè marxen de la població o bé 

n’arriben de nous no previstos), ens movem amb un màxim de 24-25 alumnes per grup a l’ESO, la 

qual cosa ens facilita i garanteix que tota l’ESO pot assistir al centre presencialment a totes les 

hores. Pel que fa a cicle formatiu, no solem tenir un nombre molt elevat d’alumnat, per tant no ha 

d’haver problema per assistir a totes les classes de forma presencial. 

En relació al batxillerat, aquí sí que veiem que el volum d’alumnes és més elevat respecte als 

grups de l’ESO. Hem de disposar d’espais que puguin cabre uns 30-32 alumnes en el cas de 1r de 

BAT i uns 30 alumnes en el cas de 2n de BAT (varia el nombre segons grup i modalitat). El nostre 

criteri és prioritzar el 2n de BAT ja que per les seves característiques de final d’etapa considerem 

que és essencial el seguiment de les classes presencials. Això serà possible si podem desfer la 

separació de les aules esmentades anteriorment. 

Per tant, en el context de seguretat i de manteniment de les instruccions de les autoritats 

sanitàries, no sabem si el 1r de BAT podrà assistir a totes les hores al centre però sí fer classes 

híbrides.  Si això fos així la proposta seria que mig grup de cada grup de Batxillerat assistís de 

8.00 a 11.00 h i l’altre mig grup vindria de 11.30 a 14.30 h. Perquè tots els alumnes tinguin 

condicions semblants, aquests torns anirien rotant, o bé cada dia o bé cada setmana. 

Quan tinguem més clar el nombre d’alumnes que tenim en les matèries comunes i les optatives de 

modalitat de 1r de BAT, podem estudiar la possibilitat que només en certes matèries fos 

necessària la formació híbrida o no fos necessària. Això està pendent de l’avaluació extraordinària 

de setembre. 

 

No contemplem demanar o fer ús de cap espai que no estigui dintre del centre. Pensem que això 

és perjudicial per diferents raons: gestió dels horaris complicat o inviable, baixa qualitat d’atenció 

en un espai que no és del centre i sobretot, no ens sembla correcta la manca de vinculació que 

uns alumnes del centre estiguin fora físicament del recinte de l’institut. 
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4.4.Escenaris possibles 

 

En funció de la situació de la pandèmia al setembre o durant els curs, les possibilitats que hem de 

considerar són: 

 

 Opció A: es poden fer les classes presencials però mantenint  la distància que pot ser de 1 

metre com a mínim dins de l’aula, o 1,5 m fora de l’aula o quan el grup faci una optativa, 

per exemple. Aquesta opció està en funció del que dictaminin les autoritats sanitàries. Les 

mesures higièniques es mantenen tal com s’indiquen a les instruccions. És prioritari 

l’estabilitat dels grups-classe i l’estabilitat del professorat que passa per els grups. En 

aquesta situació, si no hi ha un nombre màxim d’alumnes per un espai, sinó que depèn 

dels metres quadrats de l’espai, es poden col·locar els grups més nombrosos en les aules 

més grans, però sense ocupar el Gimnàs i la SUM. En aquesta opció, no seria massa 

viable fer tasques en parelles o grup de 3 o 4 alumnes. En aquest context, el nombre de 

docents que passa per un grup classe estable està entre 6-8 de mitjana (entenent que són 

les matèries comunes en les que es fan més hores a la setmana amb el grup). No és viable 

reduir més el nombre de professorat sense posar en situació crítica el nostre PEC. Pensem 

que la seguretat en termes de salut és prioritari però no podem torpedinar l’essència del 

nostre PEC, per nosaltres és fonamental la qualitat educativa impartida pel professorat que 

és especialista en les diferents matèries. L’estratègia per reduir el nombre de 

professors/res és: 

 Mantenir les hores de la franja d’optatives, ja que és treballa per projectes. Havíem 

aconseguit fer codocència per mantenir el projecte GEP i aplicar la llengua anglesa 

en matèries no lingüístiques. Hem hagut de renunciar a la codocència, per poder 

ajuntar en un/a mateix/a professor/a més d’una matèria del seu àmbit . No volem 

renunciar als projectes que hem confeccionat durant els últims tres anys i que tant 

ens ha costat dissenyar i implicar al professorat. 

 Analitzar de cada nivell de l’ESO i de cada grup de l’ESO, quines agrupacions per 

matèries es poden fer sense perdre la possibilitat que algunes de les matèries les 

imparteixin els especialistes. En aquest sentit les agrupacions a l’ESO han estat 

entre tecnologia/matemàtiques, ciències socials/cultura i valors ètics, 

català/castellà, català/anglès, castellà/anglès, educació visual i plàstica/cultura i 

valors ètics, matemàtiques/cultura i valors ètics, anglès/cultura i valors ètics, 

depenent del nivell acadèmic i depenent de la capacitat de cada professor/a de 

cada nivell i grup que podia assumir. 

 Pensem que si un professor o una professora ha d’assumir una altra matèria que no 

li és pròpia, només n’assumeixi una més, no dues més. 

 Cal respectar un nombre de professors/res necessari en cada equip docent de cada 

grup per mantenir el nostre projecte de tutoria individual que està molt consolidada 

en el nostre centre, està molt ben valorada per les famílies i l’alumnat, i no es pot 

fer amb menys de 8-9 professors/res per equip docent. Cal tenir present que hi ha 

professorat que també comparteix batxillerat. 

 Un dels valors de la secundària és tenir l’oportunitat de portar a terme activitats, 

projectes i continguts de professorat especialista en la matèria, això clarament ens 

diferencia de la primària, no podem renunciar del tot a què certes matèries o àmbits 

no les puguin impartir el professorat més ben preparat. Això es fa molt evident en 

els cursos superiors de l’ESO i per descomptat al batxillerat. 
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 Opció B: formació telemàtica en cas de confinament per nous rebrots. En aquest sentit cal 

tenir en compte que l’experiència viscuda en el confinament del tercer trimestre ens ha 

ensenyat alguns aspectes a millorar, com són: 

 Informar de manera clara i entenedora a els famílies i a l’alumnat, com i a on poden 

trobar les tasques que se’ls vagi encomanant. 

 Controlar des de cada equip docent la quantitat de feines que es demanen i amb 

quina periodicitat. 

 Establir un mínim de classes telemàtiques per nivell i matèria per fer un seguiment 

més acurat dels continguts i activitats que cal anar treballant. Per part nostra la 

prioritat és mantenir les classes telemàtiques amb el mateix horari que tenen en la 

presencialitat. 

 Establir un temps màxim de resposta per part del professorat quan apareixen 

dubtes; normalment la comunicació és a través del correu electrònic, per tant 

establir que en 24 hores es respon a la família o a l’alumne/a. 

 Establir un nombre mínim de comunicació amb les famílies per part dels tutors i 

tutores individuals per explicar el seguiment de l’alumnat. 

 Utilitzar la plataforma iEduca com a eina de comunicació per fer arribar a les 

famílies les comunicacions pertinents sobre l’estat d’emergència educativa en la 

que ens trobem. Tenim professorat que està fent formació de com es pot vincular 

GSuite amb iEduca. Aquest professorat farà formació interna a la resta del 

professorat del centre. 

 Facilitar al professorat l’ús de les eines telemàtiques educatives: classroom, drive, 

moodle, correu electrònic, videoconferències.  

 Intentar dintre d’un mateix nivell educatiu, unificar les mateixes eines telemàtiques. 

 Establir totes les reunions de professorat de forma telemàtica i periòdica per fer el 

seguiment de l’alumnat. 

 Aplicar sistemes informàtics de seguiment de les tasques que va realitzant l’alumnat 

(tipus excel). 

 

4.5.Entrades, sortides, patis i fluxos de circulació dins del centre 

 

Malgrat la incertesa que suposa en aquests moments saber les condicions en les que estarem al 

setembre, establim una previsió del moviment de l’alumnat per l’edifici amb les següents 

indicacions: 

 

 Entrada esglaonada al centre per nivells: tenim dues portes d’accés a l’edifici, una porta 

més gran (és l'entrada habitual de tot l'alumnat) i la porta de serveis. La proposta és 

distribuir l’alumnat entre les dues portes d’accés i establir una entrada sense 

aglomeracions, controlat a consergeria. Obrirem el centre 15 minuts abans de l’hora per 

facilitar que en la mesura del possible es pugui començar entre les 8.00-8.15 hores com a 

molt tard. 

 

 L’alumnat entrarà i sortirà per les portes d’accés més pròximes a les seves aules, dividint la 

meitat o en funció del volum de l’alumnat de les aules més properes a la porta de serveis i 

l’altra meitat a la porta pròxima a la cantina. 
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 Sortida esglaonada del centre per nivells: utilitzant els mateixos accessos que els de 

l’entrada, sortida ordenada per grup-classe. Es poden acabar les classes uns minuts abans 

per sortir per grups (10-15 minuts abans i tornar a sortir esglaonadament). 

 Els batxillerats i el cicle han de ser els primers en entrar i els últims en sortir. 

 

 A cada classe haurà un dispensador de gel o solució hidroalcohòlica. Cada alumne/a se 

l’haurà de posar abans de seure al seu lloc i en sortir de classe si s’ha de desplaçar a una 

aula o espai específic (pati, laboratori, taller de tecnologia, aula d’informàtica...) o quan ja 

surti per marxar a casa. 

 
 Quan un/a alumne/a hagi d’anar al lavabo, abans d’entrar es posarà una mica de solució 

hidroalcohòlica, es rentarà les mans amb sabó per tornar a l’aula on es tornarà a posar una 

mica de solució hidroalcohòlica. 

 
 Serà inevitable el moviment de l’alumnat en els passadissos quan es desplacin pel pati, a 

fer Educació Física, al taller de tecnologia, als laboratoris o si cal canviar d’aula per les 

optatives. En aquesta situació és del tot impossible garantir els 1,5 m. Per tant, tots els 

moviment requereixen que l’alumnat porti la mascareta. De fet nosaltres farem tot el 

possible perquè portin la mascareta en tot moment, excepte els moments inevitables 

(esmorzar). 

 
 Es marcaran al terra amb cinta adhesiva visible fletxes i circuits de trànsit per evitar 

aglomeracions i marcar unes direccionalitats. 

 
 En el moment del pati, l’alumnat de BAT surt fora del centre (de 11.00 a 11.30). No veiem 

viable organitzativament fer dos patis diferenciats, pensem que tenim prou espai al pati per 

dividir i sectoritzar les zones segons nivells i grups. Prioritzem que mantenint la mateixa 

hora de descans, l’alumnat de BAT surti fora del centre, es posa solució hidroalcohòlica 

abans de sortir (ordenadament per grups i en tornar han de posar-se solució 

hidroalcohòlica) i els grups de l’ESO, es  delimiten els espais per a cada nivell i fer rotació 

diàriament. 

 
 Quan una aula quedi buida perquè l’alumnat es desplaça a un altre espai específic, abans 

es netejaran les taules i cadires amb líquid netejador o desinfectant per part de l’alumnat 

que deixa l’aula. 

 
 Amb l’ajuda de la coordinadora de Riscos Laborals, es pot aplicar el protocol de sortides en 

casos d’emergència o de simulacres, en el qual els alumnes surten de forma esglaonada i 

seqüenciada, especialment en les sortides a pati i les sortides del centre. (veure annex 2) 

 
 Es posaran rètols informatius sobre l’ús de la mascareta i les circuits per desplaçar-se en el 

recinte de l’institut. 

 
 Les famílies rebran les indicacions de la mobilitat de l’alumnat pel centre abans de 

començar al curs. Igualment les famílies han de signar la declaració responsable sobre 

l’estat de salut els seus fills i filles que garanteixi que poden assistir al centre amb 

normalitat. 
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 El primer dia de classe serà de vital importància destinar el temps necessari a realitzar 

tutories de grup amb dues finalitats: en primer lloc, escoltar, acompanyar i orientar a 

l’alumnat per tot el que hagi viscut durant el temps de confinament i en segon lloc, explicar 

de forma molt clara i entenedora, quines seran les restriccions en els fluxos de moviments 

pel centre. 

 
 L’alumnat ha de romandre a la seva aula i no ocupar els passadissos entre classe i classe, 

sempre que no s’hagi de desplaçar per anar a una aula específica. 

 
 Es delimitaran els espais sectoritzats al pati per a cada nivell de l’ESO amb tanques o 

cintes ben clares. Aquests espais podran ser rotatius entre els nivell de l’ESO (setmanal o 

mensual, falta definir). 

 

5.ACCIONS PEDAGÒGIQUES 

 

En el context d’emergència educativa en la que ens trobem i ens trobarem al setembre del 2020, 

l’organització que suposa la distribució de l’alumnat en les aules amb separacions de 1-1,5 metres 

i amb mascareta, amb la neteja de mans, complica d’una manera molt notable la dinàmica diària 

de l’institut. És indiscutible que les mesures de protecció, tot i que imprescindibles, repercutiran de 

manera negativa en alguns plantejaments pedagògics del nostre centre. 

 

En qualsevol cas, hem de mantenir una qualitat didàctica dintre dels límits que ens imposen les 

limitacions físiques i les mesures de protecció. Algunes propostes que volem portar a terme són: 

 

 Establir un Pla d’Acollida els primer dies de setembre per a fer una tasca tutorial i 

d’acompanyament personal i emocional, després del confinament. No es pot començar el 

curs com si res no hagués passat. Hem de destinar els primers dies a algunes hores que 

cal determinar, com s’han sentit, què ha passat en el seu entorn, les dificultats que han 

tingut per fer les tasques escolars, etc. Seria bo que el tutor o la tutora de grup conduís 

aquest procés però també seria interessant que algun altre professor o professora del grup 

participés en les sessions. 

 En aquest pla també s’han d’establir les instruccions clares per a l’alumnat de quin ha de 

ser el seu comportament dintre del centre i quines han de ser les mesures de seguretat. 

(distància, rentat de mans, mascareta, mobilitats permeses,...) 

 Posar rètols informatius pel centre indicant les mesures de seguretat que cal respectar. 

 Explicar clarament què cal tenir en compte en el moment de la mobilitat, entrades, sortides, 

lavabos, etc. 

 Explicar clarament les limitacions en què es trobaran respecte al que feien abans del 

confinament. 

 Els treballs en grups col·laboratius es poden veure notablement afectats, així com els 

projectes de centre (especialment a l’ESO). El professorat haurà de reajustar la separació 

física que impedeix posar-se en grup o en cercle, orientant aquesta tasca més en l’àmbit 

virtual (aprofitant tota la feina feta en el confinament) i promovent més les postes en comú 

amb el grup classe. 

 Malgrat que el confinament ha estat una sotragada important en la docència, també hi ha 

escletxes d’oportunitats. Pot ser un bon moment per a reflexionar sobre què fem a l’aula, 

com plantegem la nostra docència, quines col·laboracions o implicacions podem trobar 
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entre departaments. En el nostre cas, durant el confinament ha hagut una intensa tasca a 

nivell d’equips docents en la presa de decisions que no era tan present abans del 

confinament. Aquesta oportunitat no s’ha de perdre. 

 En el cas que s’hagi de fer formació híbrida, els models didàctics no poden ser com si 

sempre estiguéssim a l’aula. Es poden plantejar metodologies tipus flipped classroom, per 

exemple o la promoció de les eines TIC que hem après durant el confinament (meet, 

classroom, moodle, drive, etc.) 

 Les indicacions per a la matèria d’Educació Física és la no utilització preferentment de les 

dutxes o els vestidors. Preferentment es demana que es facin les classes a  l’aire lliure 

(pista esportiva). 

 Activitats complementàries: s’intentaran programar activitats fora del centre de cara al 

segon o tercer trimestre. Es garantirà que els llocs de les sortides tinguin en compte les 

mesures de seguretat i higiene.  

 

 

6.OBJECTIUS PLA  OBERTURA SETEMBRE 2020 

 

Els objectius del present pla, es concreten en: 

 

 Donar suport lectiu i d’orientació a l’alumnat, especialment de forma més intensa durant el 

primer trimestre. 

 Fer l’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 

 Recuperar progressivament els hàbits escolars. 

 Reforçar els continguts, competències, habilitats escolars que no s’han pogut realitzar 

durant el confinament. 

 Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021, incidint de manera 

especial en el treball organitzatiu dels espais i l’entorn. 

 Donar suport i acompanyament a les famílies, especialment aquelles que per 

circumstàncies del confinament estan en una situació vulnerable o crítica en termes 

laborals o personals. En aquest sentit les tutories individuals són bàsiques. 

 Establir les col·laboracions amb l’entorn (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Serveis 

educatius, Inspecció, Serveis externs de salut, etc.) per actuar amb diligència davant els 

casos possibles vulnerables. 

 Facilitar a les famílies les eines de comunicació  a través de la plataforma iEduca. 

 

7.SITUACIONS ESPECIALS DE SALUT  

 

És responsabilitat de cada família el control i seguiment de la salut dels seus fills i filles. En aquest 

sentit cal tenir especial cura en què l’alumnat pugui presentar alguns dels quadres següents: 

 

 Absència de simptomatologia compatible amb el COVID-19 (no ha de tenir febre, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

 Que no hagin estat en contacte estret amb una persona positiva confirmada o amb 

simptomatologia compatible amb el COVID-19 en els 14 dies anteriors. 

 Està al dia de totes les vacunacions del calendari del Departament de Salut. 
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En el cas de malalties cròniques d’elevada complexitat que puguin augmentar el risc de gravetat 

en cas de contraure la infecció per SARS-CoV 2, es valorarà de manera conjunta (família i equip 

mèdic de referència de l’alumne/a), les mesures que calgui prendre. Es consideren malalties de 

risc per a la COVID-19, les següents: 

 

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori 

 Malalties cardíaques greus 

 Malalties que afecten al sistema immunitari (es requereixen immunodepressors) 

 Diabetis mal controlada 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus 

 

 

Les famílies són les responsables de vetllar per l’estat de salut dels seus fills i filles. En el cas que 

un noi o una noia tingui febre o presenti algun símptoma compatible amb la COVID-19, no podrà 

assistir al centre. En aquest sentit, seguint les instruccions del document del 3 de juliol de 2020, 

el centre facilitarà un formulari de comprovació de símptomes a la família que li pot indicar algun 

indicador de risc abans d’arribar al centre. En cas que sigui positiu, la família i/o l’alumne/a ha de 

comunicar al centre la situació. Les famílies han der fer arribar al centre una declaració 

responsable en relació a la salut dels seus fills i filles. 

 

 

8.PERSONAL DOCENT I PERSONAL NO DOCENT 

 

 De la mateixa manera que cal vigilar les condicions en les que l’alumnat accedirà al centre, cal 

definir les condicions en les que el professorat i el PAS han de treballar en l’espai del centre. 

En primer lloc, des del Departament es va demanar que cada professor/a i membres del PAS 

omplissin una enquesta on es posava de manifest les possibles situacions de vulnerabilitat i de 

risc en relació a la COVID-19. A partir del juliol ja no hi ha personal vulnerable mitjançant una 

declaració personal. El professorat o el PAS que tingui situacions delicades, ha d’acudir al seu 

metge/metgessa que determinarà si està en condicions o no d’assistir al centre a treballar i en cas 

que no sigui possible, dictaminar una baixa laboral, si s’escau. 

 

Com a mesures preventives, el professorat portarà mascareta higiènica amb compliment de la 

norma UNE o altres mascaretes de protecció més elevada. Al mateix temps, de manera opcional, 

disposarem d’algunes pantalles facials a més de les mascaretes. En els casos que siguin 

convenient, s’utilitzaran guants, si es considera que poden protegir però no de forma generalitzada 

que poden crear una falsa sensació de seguretat. 

En els espais d’ús habitual del professorat haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica (entrada 

consergeria, sala de professors, secretaria. etc.). 
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9.MESURES ORGANITZATIVES, DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

 

9.1. Rentat de mans 

 

És una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes que puguin accedir al 

centre educatiu així com el personal docent i no docent. 

Per a totes les persones que accedeixin al centre: 

 Es facilitarà, una mica de solució hidroalcohòlica a l’entrada, controlada per un/a conserge, 

tant a l’alumnat com a famílies que puguin anar a secretaria a realitzar tràmits 

administratius. 

 L’alumnat, quan entri, s’ha de posar solució hidroalcohòlica i a la sortida també. En 

disposaran a l’entrada de la seva aula. 

 Si un/a alumne/a ha d’anar al lavabo, abans d’entrar es rentarà les mans i al sortir també. 

Es disposarà de solució hidroalcohòlica. 

 

 

9.2.Mascaretes, mampares mòbils (i guants opcional) 

 

 Es recomana molt insistentment  que portin mascareta higiènica amb compliment de la 

norma UNE de casa. 

 Si porten guants, cal ser curosos en netejar-se’ls amb solució hidroalcohòlica o sabó, un ús 

inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, 

per tant cal potenciar la higiene de les mans. 

 A la consergeria i a la secretaria hi ha mampares mòbils per atendre a les persones que 

acudeixin al centre. 

 Estaran visibles cartells informatius amb les instruccions del rentat de mans i de portar 

mascareta. En cas que algú no en portés, se li facilitarà una mascareta. 

 

9.3.Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 

 

 Ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada dels alumnes i a la 

secretaria i a la sortida. Per a tal efecte, es deixaran les finestres obertes. Mentre faci calor, 

es poden deixar les finestres obertes durant la jornada. 

 Cada dia es realitzarà la neteja dels espais utilitzats i la desinfecció posterior.  

 Cal evitar compartir materials: grapadores, bolígrafs, o materials d’ús habitual en les 

secretaries o la consergeria. 

 S’han de netejar amb especial intensitat: interruptors i timbres, manetes de portes, 

finestres, armaris, arxivadors, calaixos, teclat ordinadors, pantalles ordinadors, taules, 

cadires, lavabos, aixetes, etc. 

 La neteja per part del personal de neteja es pot fer amb els productes que estan autoritzats 

i són els que habitualment s’utilitzen al centre. 

 La desinfecció pot ser:  

o Lleixiu amb una dilució  1:50 respecte el lleixiu habitual (té un 5%). Es barreja 20 

mL de lleixiu en 1 L d’aigua o bé es posa 1 part de lleixiu per 49 parts d’aigua. 

Aquesta dilució és adequada pels lavabos. Per la resta de superfícies és suficient 

una barreja d’1 part de lleixiu per 99 parts d’aigua. Les solucions s’han de preparar 
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diàriament i s’han de deixar actuar uns minuts per assegurar-se una desinfecció 

eficaç. 

o Alcohol etílic entre el 62-71%; es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic 

habitual de 96%, barrejant 70 mL d’alcohol amb 30 mL d’aigua (s’obté un alcohol 

del 69%) o bé barrejant 5 parts d’alcohol etílic de 96% amb 2 parts d’aigua (s’obté 

un alcohol del 70,6%) 

o Peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada) al 0,5%: es pot obtenir diluint aigua oxigenada 

habitual al 3% de peròxid d’hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d’aigua oxigenada 

i 5 parts d’aigua. 

o Altres productes desinfectants amb acció viricida autoritzats per a ús públic en 

general i ús ambienta.. 

o Desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins, pantalles), es poden utilitzar 

tovalloletes impregnades d’alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb 

alcohol de 70%. El material s’ha de desinfectar com a mínim 1 cop al dia. 

 

 

9.4. Material escolar 

 

 El material escolar que utilitza l’alumnat dins d’un estoig, no es podrà compartir, és d’ús 

personal. 

 Els llibres, llibretes, fulls han de ser d’ús personal 

 No es pot compartir el xilòfon o altres instruments musicals dins de la matèria de Música, 

en tot cas abans s’ha de desinfectar amb els solucions esmentades anteriorment. 

 

9.5. Mesures en aules específiques 

 

 Laboratori: han de portar la seva bata, netejar-se les mans abans d’entrar al laboratori. Es 

pot considerar la utilització de guants i posteriorment posar-se gel hidroalcohòlic. Cal ser 

vigilants amb els guants, sovint donen una falsa sensació de seguretat. En qualsevol cas 

han de portar la mascareta. S’ha de considerar la neteja en acabar una classe amb solució 

alcohòlica o desinfectant autoritzat del material de laboratori utilitzat. 

 Taller de tecnologia: han de seguir les indicacions del professorat de tecnologia. En 

qualsevol cas han de portar mascareta, rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica. 

S’ha de considerar la neteja en acabar una classe amb solució alcohòlica o desinfectant 

autoritzat de les eines utilitzades en el taller. 

 Espai gimnàs: es recomana que l’educació física es porti a terme a l’aire lliure sempre que 

sigui possible. Els vestidors es poden utilitzar si es fa neteja i desinfecció i ventilació cada 

vegada que entra un nou grup. 

 Aules Arts: cal evitar la compartició de material comú, cada alumne/a ha de tenir el seu 

material i en acabar la classe aplicar una solució alcohòlica al material que pugui ser 

susceptible de ser utilitzat per un altre grup d’alumnes. 
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9.6. Espai cantina del centre 

 

 La distància en el funcionament de la cantina ha de ser de 1,5 metres mínim. Per evitar 

concentracions, el servei a l’hora de l’esmorzar serà posant una taula a la part externa 

de la porta i evitant que l’alumnat entri dins de la cantina. És obligatori l’ús de 

mascareta per al personal que atengui a la cantina. 

 A l’espai de servei, hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè l’alumnat se’n 

posi abans d’esmorzar. 

 L’espai cantina cal ventilar-lo i desinfectar-lo periòdicament durant el matí. 

 

 

9.7.Patis 

 

 La sortida al pati es realitzarà de forma seqüenciada segons nivells acadèmics: 1r, 2n, 3r i 

4t en marges de temps de 2-3 minuts, que es pot començar a les 10.50 h fins a les 11.00 

h. 

 L’alumnat de Batxillerat i Cicles surten fora del centre i sortiran per la porta de serveis de 

forma esglaonada: 10.55 h 1r de Batxillerat, 11.00 h 2n de Batxillerat, 11.00 h Cicle 

formatiu. 

 La tornada a les aules també ha de ser seqüenciada: tornen primer els primers que han 

sortit, i així successivament. 

 Al pati sectoritzarem els espais delimitats per a cada nivell acadèmic, cal conscienciar a 

l’alumnat reduir al màxim els contactes amb alumnes d’altres grups del seu nivell i en 

qualsevol cas han de posar-se la mascareta excepte quan hagin d’esmorzar. 

 El professorat de guàrdia de pati amb el suport d’un membre de l’equip directiu coordinarà 

l’ús dels lavabos per evitar aglomeracions. L’alumnat que hagi d’esperar ho farà amb una 

distància mínima d’1,5 m. 

 Al matí hi ha una persona del personal de neteja que s’encarrega especialment de la neteja 

dels lavabos que s’utilitzen al pati. 

 L’organització dels patis quedaria de següent manera: 

 

PATIS (zones i esport. El professorat d'educació física ha de preparar 4 sacs amb el material per a facilitar 
al professorat de guàrdia assignat a cada zona): 

 establir 4 zones: 
o ZONA 1 taules pícnic + badminton 
o ZONA 2 grada dreta + tennis taula 
o ZONA 3 grada central + pista dreta bàsquet 
o ZONA 4 grada esquerra + pista esquerra futbol 

 rotació: establir un calendari rotatori per zones i nivells de l'ESO, penjar a: consergeria, aules, sala 
professorat. 

 SORTIDES AL PATI: 
o 1r i 3r ESO: sona música (10 minuts abans) PORTA DOBLE DE SORTIDA AL PATI 
o 2n, 4t i 1r batxillerat: sona música (5 minuts abans) PORTA PORXO, 1r BAT surt per la 

PORTA CONSERGERIA 
o 2n batxillerat i cicle formatiu: sortir quan soni el timbre PORTA CONSERGERIA 

 ENTRADES DEL PATI: en el mateix ordre i temps. 

 Buidar edifici equip directiu. 

 Reforç lavabos pati: equip directiu. 

 Un membre de l'equip directiu farà guàrdia un dia a la setmana. 
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9.8.Espais de reunió i treball per al personal 

 

 Mantenir distanciament de seguretat de 1,5 m. 

 Ús de les mascaretes en tot moment. 

 Ventilació dels espais de treball (Departaments, secretaria, coordinació, sala de 

professorat, etc.) 

 Reduir la compartició al màxim d’estris o dispositius del centre. 

 Rentat de mans periòdic. 

 Neteja dels espais d’ús diari per part del personal docent i no docent. 

 

10.RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

En la situació incerta i d’emergència educativa en la que ens trobarem al setembre, prioritzem que 

les reunions diverses del centre que es puguin fer de forma telemàtica, es facin a través de 

videoconferències. 

Contemplem, doncs: 

 Reunions d’àmbit del coneixement, reunions dels equips docents, claustres, comissió 

pedagògica, equip directiu o altres en horari fix, fer-les telemàticament. Aquestes reunions 

són setmanals o quinzenals o bé trimestrals com els claustres de professorat. 

 Consell Escolar, mentre no hagi altres instruccions de compliment presencial, també seran 

telemàtics. 

 Reunions amb famílies: en la mesura del possible segons el perfil de famílies, fer-les 

telemàticament. 

 La comunicació amb les famílies es realitza mitjançant correu electrònic i/o trucada 

telefònica, si és necessari. 

 Aquelles famílies que requereixin d’ajuda per utilitzar la plataforma iEduca, se les ajudarà 

per tal que puguin accedir a tota la informació dels seus fills i filles. 

 Les reunions d’inici de curs, contemplem fer-les telemàticament 

 Si hi ha alguna família que requereix de la presencialitat, es podrà portar a terme mantenint 

les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

11.ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB COVID-19: GESTIÓ DE CASOS 

 

Les famílies han de controlar i vetllar perquè no acudeixi al centre cap alumne/a que pugui tenir 

símptomes que són compatibles amb la COVID-19. 

La responsable de la coordinació i la gestió del la COVID-19 al centre és la directora. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i no docents que tinguin símptomes 

compatibles amb la COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 

estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

El centre estableix un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas, s’ha de 

comunicar als Serveis Territorials que es coordinaran amb salut pública. 
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Si en el centre es detecta un/a alumne/a que pot ser sopitós/a de tenir símptomes de COVID-19, 

les indicacions a seguir són: 

 

 Aïllar l’alumne/a en un espai específic (pot ser la nostra farmaciola). 

 L’alumne/a sospitós i la persona que quedi al seu càrrec (a ser possible un/a professor/a 

de l’alumne/a sospitós o bé algun membre de l’equip directiu), han de portar mascareta 

quirúrgica. 

 Avisar a pare/mare/ tutor/res legals perquè el/la vinguin a buscar (consergeria). Registrar 

qui ve a buscar a l’alumne/a, dia i hora. 

 Avisar als Serveis Territorials d’un possible cas sospitós (directora o cap d’estudis o 

coordinadora pedagògica). 

 Informar a la família que han d’evitar els contactes amb el fill o filla i informar 

immediatament al centre d’atenció primària i seguir les indicacions que pertoquin. 

 En el cas de símptomes greus, també s’ha de trucar al 061. 

 Per part del centre, informar al CAP de referència, perquè actuï seguint els protocols 

previstos. 

 La família o bé l’alumne si és major d’edat ha de contactar amb el seu CAP de referència 

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

 Procedir a la neteja i desinfecció de l’espai on ha estat l’alumne/a sospitós/a. 

 Tenir un referent del centre pels contactes amb salut (coordinadora pedagògica) per fer el 

seguiment del cas. 

 

Si algun/a professor/a o membre del PAS, presenta simptomatologia mentre és al centre 

treballant, ha de marxar de l’institut i posar-se en contacte amb el seu/la seva metge/metgessa de 

capçalera. 

 

Seguiment del pla 

 

 Responsables del pla: equip directiu 

 Indicadors a observar:  

o Observació periòdica del compliment de les instruccions dels fluxos de circulació 

o Nombre alumnes que respecten les normes dins de l’aula 

o Registre de les entrades i sortides dels centre en relació a la fluïdesa en què 

l’alumnat va entrant al centre. 

o Temps necessari per entrar i sortir del centre 

o Temps necessari per entrar i sortir del pati 

 Propostes de millora: cal observar si les mesures indicades es poden complir en el dia a 

dia. En funció de les observacions, es prendran els mesures pertinents. 
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12.PLA DE TREBALL EN CAS DE CONFINAMENT 

 

ESO 

 
Nivell Educatiu Mètode de treball i 

recursos didàctics 

previstos 

Mitjà i periodicitat del 

contacte amb el grup 

Mitjà i periodicitat del 

contacte individual 

amb l’alumne/a 

Mitjà i periodicitat de 

contacte amb la 

família 

1r ESO Estratègies per a les 

indicacions dels 

contiguts de les 

matèries amb mètodes 

varis (presentacions de 

diapositives amb o 

sense audio, 

diagrames, gràfics, 

interpretació de dades, 

situacions-problema, 

etc.) 

Correu electrònic, 

clasrrom, moodle, eines 

GSuite, iEduca, 

videoconferència. 

Periodicitat: diària per 

part del professorat que 

té programades les 

seves classes durant la 

setmana. 

Mitjà: correu electrònic 

Periodicitat: setmanal o 

quinzenal, depenent de 

les necessitat de 

l’alumnat. 

Mitjà: correu electrònic 

(en algun cas telèfon) 

Periodicitat variable, 

segons les necessitats 

de les famílies en 

relació als seus fills i 

filles. Recomanable 

quinzenalment però si 

cal pot ser 

setmanalment. 

2n ESO Estratègies per a les 

indicacions dels 

contiguts de les 

matèries amb mètodes 

varis (presentacions de 

diapositives amb o 

sense audio, 

diagrames, gràfics, 

interpretació de dades, 

situacions-problema, 

etc.) 

Correu electrònic, 

clasrrom, moodle, eines 

GSuite, iEduca, 

videoconferència. 

Periodicitat: diària per 

part del professorat que 

té programades les 

seves classes durant la 

setmana 

Mitjà: correu electrònic 

Periodicitat: setmanal o 

quinzenal, depenent de 

les necessitat de 

l’alumnat. 

Mitjà: correu electrònic 

(en algun cas telèfon) 

Periodicitat variable, 

segons les necessitats 

de les famílies en 

relació als seus fills i 

filles. Recomanable 

quinzenalment però si 

cal pot ser 

setmanalment. 

3r ESO Estratègies per a les 

indicacions dels 

contiguts de les 

matèries amb mètodes 

varis (presentacions de 

diapositives amb o 

sense audio, 

diagrames, gràfics, 

interpretació de dades, 

situacions-problema, 

etc.) 

Correu electrònic, 

clasrrom, moodle, eines 

GSuite, iEduca, 

videoconferència. 

Periodicitat: diària per 

part del professorat que 

té programades les 

seves classes durant la 

setmana 

Mitjà: correu electrònic 

Periodicitat: setmanal o 

quinzenal, depenent de 

les necessitat de 

l’alumnat. 

Mitjà: correu electrònic 

(en algun cas telèfon) 

Periodicitat variable, 

segons les necessitats 

de les famílies en 

relació als seus fills i 

filles. Recomanable 

quinzenalment però si 

cal pot ser 

setmanalment. 

4t ESO Estratègies per a les 

indicacions dels 

contiguts de les 

matèries amb mètodes 

varis (presentacions de 

diapositives amb o 

sense audio, 

diagrames, gràfics, 

interpretació de dades, 

situacions-problema, 

etc.) 

Correu electrònic, 

clasrrom, moodle, eines 

GSuite, iEduca, 

videoconferència. 

Periodicitat: diària per 

part del professorat que 

té programades les 

seves classes durant la 

setmana 

Mitjà: correu electrònic 

Periodicitat: setmanal o 

quinzenal, depenent de 

les necessitat de 

l’alumnat. 

Mitjà: correu electrònic 

(en algun cas telèfon) 

Periodicitat variable, 

segons les necessitats 

de les famílies en 

relació als seus fills i 

filles. Recomanable 

quinzenalment però si 

cal pot ser 

setmanalment. 
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13.MATÈRIES OPTATIVES I ALTRES ACTIVITATS A L’ESO 

 

En fer optatives o suports fora de l’aula, en barrejar alumnat de diferents grups estables, caldrà 

mantenir la distància de seguretat, alhora que s’utilitzi la mascareta. 

 
Activitat o Matèria Grups estables dels 

quals provenen els 

alumnes 

Docent Nombre d’hores o 

sessions setmanals 

Observacions 

Reciclajocs 1r ESO A, B 1 2  

Francès 1 1r ESO A,B,C,D 1 2 Aquest alumnat fa 

francès tot el curs 

Do it yourself 1r ESO C,D 1 2  

School of rock 1r ESO B, D 1 2  

Game of Maths 2n ESO A; B 1 2  

Discovering the weather 2n ESO B, C 1 2  

Another world is 

possible 

2n ESO C, D 1 2  

Francès 2 2n ESO A,B,C,D 1 2 Aquest alumnat fa 

francès tot el curs 

La ruta de las culturas 3r ESO A,B, C, D 1 2  

Emociona’t amb l’art 3r ESO A, B, C, D 1 2  

Revista 3r ESO A, B, C, D 1 2  

Francès 3 3r ESO A, B, C, D 1 2 Aquest alumnat fa 

francès tot el curs 

Ed. Visual i Plàstica 4t ESO A,B,C,D,E,F 1 3 Optatives anuals 

Economia 4t ESO A,B,C,D,E 1 3 Optatives anuals 

Emprenedoria 4t ESO F 1 3 Optatives anuals 

Filosofia 4t ESO A,B,C,D,E 1 3 Optatives anuals 

Francès 4t ESO A,B,C,D,E 1 3 Optatives anuals 

Tecnologia 4t ESO A,B,C,D,E 1 3 Optatives anuals 

Informàtica 4t ESO A,B,C,D,E,F 1 3 Optatives anuals 

Llatí 4t ESO A,B,C,D,E 1 3 Optatives anuals 

Música 4t ESO A,B,C,D,E 1 3 Optatives anuals 

Física i Química 4t ESO A,B,C,D,E 1 3 Optatives anuals 

Biologia i Geologia 4t ESO A,B,C,D,E 1 3 Optatives anuals 

Biologia i Geologia 

Aplicada 

4t ESO F 1 3 Optatives anuals 

 

Suports per part del 

Departament 

d’orientació 

A determinar segons 

necessitats 

De forma general 1 

referent per nivell i/o 

grup 

Variable segons 

necessitats 

 

 
En el cas de les optatives de 4t d’ESO, cada alumne/a només fa 3 optatives durant el curs. Les optatives de 4t són 

anuals. 

Les optatives de 1r, 2n, 3r majoritàriament l’imparteix professorat que ja és professor/a de matèries comunes. 

En el cas que no sigui viable l’organització de les optatives per mantenir les mesures de seguretat, es pot plantejar de 

forma excepcional, cursar les matèries optatives dins del centre de forma virtual. 

 

14.CONCRECIONS PER AL BATXILLERAT 

 

El nostre centre farà l’esforç que calgui per tenir tot l’alumnat de batxillerat de forma presencial al 

centre. Malgrat tot, som conscients que les circumstàncies són canviants en molt poc temps i hem 

d’estar preparats per aplicar un model híbrid si és necessari. 

Els grups estables de 1r i 2n de Batxillerat mantenen en tot moment el mateix professorat en les 

matèries comunes. En aquest sentit el grup-classe (A, B, C, D) tant de 1r com de 2n de batxillerat 

sempre està junt i a la mateixa classe fent les matèries comunes. 
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Pel que fa a la matèries de modalitat, els grups 1r A i 2n A de batxillerat, manté l’obligatòria de la 

modalitat (Fonaments de les Arts) amb el mateix grup de les matèries comunes. En el cas dels 

grups 1r BAT B i 1r BAT C, per tenir els grups equilibrats, es dividiran per fer la matèria obligada 

de modalitat (matemàtiques, matemàtiques per a les ciències socials pel grup 1r BAT B; 

matemàtiques i llatí, pel grup 1r C); en el cas del 1r BAT D, es manté tot el grup amb les 

matemàtiques per a les ciències socials igual que en les comunes. 

 

A 2n de batxillerat el grup B, està junt el científic-tecnològic, per tant la matèria comuna de 

modalitat és la mateixa el grup està junt com en les comunes. El grup C i el grup D tampoc es 

barregen en l’obligatòria de modalitat. 

 

En general, en les altres matèries de modalitat hi ha poca divisió. Tot i així, quan les cursin, s’ha 

de mantenir la distància de seguretat i la mascareta. 

 

En el supòsit que la situació ho requereixi, es valorarà el model híbrid, prioritzant el 1r de 

batxillerat per aplicar-ho i si fos necessari a 2n de batxillerat. Les mesures que es poden prendre 

en un model híbrid, implica fer torns rotatius perquè tot l’alumnat tingui l’oportunitat de venir al 

centre en algunes matèries i alhora tenir els materials penjats en plataformes virtuals (classroom, 

moodle) i/o videoconferències que poden ser gravades o no per fer el seguiment de les matèries. 

En cas de confinament total, es mantindrien les mateixes classes virtuals en l’horari presencial i 

igualment utilitzar les plataformes virtuals per penjar tasques o materials. 

 

En el cas que calgui un model híbrid, els dies de presencialitat haurien de ser alterns i rotatius, 

això vol dir que si un alumne assisteix el dilluns de 8.00 a 11.00 h i després marxa, l’endemà pot 

fer el torn de 11.30 a 14.30 h i la setmana següent canvia de torn en el mateix dia. Una altra 

alternativa és que tota la setmana un torn vingui de 8.00 a 11.00 i la setmana següent vingui de 

11.30 a 14.30 i anar alternant. Les matèries es veurien totes afectades de forma semblant, és 

pràcticament impossible organitzar les optatives en una mateixa franja, ja que el nostre centre té 

molt alumnat de batxillerat i una part important d’aquest professorat també imparteix classes a 

l’ESO. 

 

 

 

 

15.CONCRECIONS CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ 

 

En el cas del nostre centre, només tenim un cicle formatiu de grau mitjà. Donat que el nombre 

d’alumnes de 1r i 2n de cicle és prou baix (15 a 1r i uns 19 a 2n), no hem de tenir problema per fer 

formació tota presencial. En qualsevol cas s’han d’aplicar les mateixes mesures de protecció que 

tenen a veure amb la distància, la mascareta i el rentat de mans. 
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16.ALGUNES RECOMANACIONS IMPORTANTS 
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17.ANNEXOS (1): FOTOGRAFIES AULES 
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Pla obertura centre educatiu en fase 2  

18. ANNEXOS (2): PLANIFICACIÓ ENTRADES I SORTIDES DE L’ALUMNAT 

 

ALUMNAT ESO 
ACCEDEIX AL CENTRE PER LA PORTA GRAN DEL COSTAT DE LA CANTINA 406 Alumnes 

 
ACCEDEIX A L'EDIFICI PER: 

 

  
PORTA DOBLE DAVANT BIBLIOTECA 188 Alumnes 

   
RECORREGUT ESO A 96 

 

    

Porta gran, porta doble fins a aula 
  

     
AULA 01.03 01.04 01.05 01.06 

    

     

GRUP 1A 1B 1C 1D 
    

     
NUM. 24 24 24 24 

    

              

   
RECORREGUT ESO B 92 

 

    

Porta gran, porta doble, escala 1 fins a aula (Pugen 1 tram d'escala) 
  

     
AULA 02.02 02.03 02.04 02.05 

    

     

GRUP 2A 2B 2C 2D 
    

     
NUM. 23 23 23 23 

    

              

  
PORTA DE PLANTA SOTERRANI 122 Alumnes 

   
RECORREGUT ESO C 122 

 

    
Porta gran, porta PS, escala 2 fins a aula (Pugen 2 trams d'escala) 

  

     

AULA 02.06 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 
  

     
GRUP 4A 4F 4B 4C 4D 4E 

  



 

Pla d’obertura de centre setembre 2020   37 

 

     
NUM. 24 20 26 24 24 24 

  

              

  
PORTA DAVANT AULA 1.09 48 Alumnes 

   
RECORREGUT ESO D 48 

 

    
Porta gran, escala 1.09 fins a aula 

  

     

AULA 01.09 01.10 
      

     
GRUP 3A 3B 

      

     

NUM. 24 24 
      

              

  
PORTA EDIFICI NOU 48 Alumnes 

   
RECORREGUT ESO E 48 

 

    

Porta gran, porta ed. nou 
  

     
AULA 01.15 01.16 

      

     

GRUP 3C 3D 
      

     
NUM. 24 24 
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ALUMNAT BATXILLERAT I CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 
ACCEDEIX AL CENTRE I A L'EDIFICI PER LA PORTA DEL COSTAT DE CONSERGERIA 287 Alumnes 

              

   
RECORREGUT BATXILLERAT A 151 

 

    

Porta consergeria fins a aula 

         

     
AULA 01.01 01.02 01.11 01.12 01.13 

   

     
GRUP 2C 2D 1A 1C 1D 

   

     
NUM. 24 32 31 32 32 

   

              

   
RECORREGUT BATXILLERAT B 30 

 

    

Porta consergeria fins a aula 

         

     
AULA DIB1 

       

     
GRUP 2A 

       

     
NUM. 30 

       

              

              

   
RECORREGUT BATXILLERAT C 31 

 

    
Porta consergeria, escala 1 fins a aula (pugen 1 tram d'escala) 

         

     
AULA 02.01 

       

     
GRUP 2B 

       

     
NUM. 31 

       

              



 

Pla d’obertura de centre setembre 2020   39 

 

   
RECORREGUT BATXILLERAT D 33 

 

    

Porta consergeria, escala 1 fins a aula (Pugen 1 tram d'escala) 
         

     
AULA 02.13 

       

     

GRUP 1B 
       

     
NUM. 33 

       

              

   
RECORREGUT CICLES A 42 

 

    

Porta consergeria, escala 1 fins a aula (Baixen 1 tram d'escala) 
         

     
AULA CIC 2 CIC 1 

      

     

GRUP 2A 1A 
      

     
NUM. 24 18 

       


