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1. Introducció

El present és el Pla d’Organització en el marc de la Pandèmia de l’Institut Ramon de la
Torre de Torredembarra, i detalla el pla d’actuació en el marc de la pandèmia pel curs
2020-2021.
S’ha realitzat seguint les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla
d’actuació de la pandèmia elaborat pel Departament d’Educació i el Departament de Salut.
Per tal de dissenyar-lo, s’ha tingut en compte la realitat del nostre institut i l’autonomia de
centre.
L’obertura dels centres educatius és alhora una necessitat i un repte. Un confinament
perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels alumnes tant física com emocional.
Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o
en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge.
Com ha exposat UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi:
aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al
desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica i serveix
de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta
part de la població. Com més aviat es restableixi l'activitat quotidiana d'escoles i centres
educatius, abans es podran curar les ferides deixades per aquesta crisi.
Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada
d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i
també del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta
del personal del centre educatiu s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans
pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de
les persones al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els
infants i joves a una educació de qualitat.
Independentment de les instruccions que es rebin des del Departament d’Educació, per
autonomia del centre, el nostre institut adaptarà aquestes a la seva realitat. Per tant,
s’ha de seguir el funcionament i les indicacions que es contemplen en aquest pla o indiqui la
direcció del centre en tot moment. Així doncs, aquest pla pot ser modificat per la direcció a
mesura que hi hagi noves instruccions o sigui necessari adaptar-lo, depenent de la situació
en cada moment.
Aquest Pla detalla les mesures de seguretat a aplicar per a l’organització del centre, però a
la vegada pretén mantenir el Projecte Educatiu propi de l’Institut Ramon de la Torre.
Tota la comunitat educativa ha de respectar i complir aquest pla.
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2. Contingut del pla

a. Diagnosi
El divendres 13 de març de 2020 es van tancar els centres educatius de Catalunya en motiu
de la pandèmia Covid-19. El nostre centre, des del mateix divendres, va atendre els
alumnes i les famílies, continuant el curs virtualment. Les eines que varem fer servir van ser
les següents:
●

Dinantia: És el programa que fa servir el centre per a les comunicacions amb les
famílies i els alumnes. Hi ha diferents vies de comunicació entre professorat,
alumnat, famílies, direcció i secretaria. Aquest recurs ens ha permès comunicar-nos
de manera ràpida i eficaç.

●

Correu electrònic corporatiu (insrdt.cat): L’alumnat i el professorat disposen del
correu propi del centre insrdt.cat que permet una comunicació molt fluïda entre
alumnat i professorat.

●

Aules virtuals per grup classe: Tot el professorat del centre té un espai virtual en
el que planifica les seves classes, estableix comunicació amb l’alumnat, fa
videoconferències… Les aules virtuals es troben enllaçades a la pàgina web del
centre.

●

Agenda de tasques per grup classe: S’ha organitzat per tal de facilitar a l'alumnat i
les famílies el control de les tasques setmanals. Aquesta agenda, penjada a la
pàgina web, s’actualitza cada divendres per tal de recollir totes les activitats de la
setmana següent. No s’eliminen les setmanes, així que sempre és consultable. En
l’agenda es detallen també les hores de les videoconferències per a què no
coincideixin en dia i hora.

La valoració de la docència virtual durant el curs 2019-2020 ha estat positiva. Hi ha hagut
una correcta participació de tot l’equip docent, així com de les famílies i l’alumnat amb
connectivitat.
En els casos dels alumnes que no han pogut seguir amb normalitat des de l’inici del
confinament ha estat, bàsicament, per falta de connectivitat i/o dispositius. La primera onada
d’ordinadors va arribar molt tard a les famílies i hi ha d’altres famílies que no van rebre les
dotacions. Aquest fet ha perjudicat tant a l’alumnat com a les famílies, ja que es van
desvincular de la feina diària.
La proposta de millora pel curs 2020-2021, i amb l’objectiu de mantenir un bon nivell
educatiu, és que tothom pugui disposar de dispositius i connexió.

b. Mesures de prevenció
Un dels dos grans pilars per fer front a la pandèmia són les mesures de prevenció.
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Per a la prevenció de transmissió o contagi de malalties, les recomanacions generals per a
l’alumnat, el professorat, la resta del personal del centre docent i població en general són:

Ús de mascareta
El nostre centre va aprovar al Consell Escolar del 29 de juliol de 2020 per unanimitat l’ús
obligatori de mascareta per tota la comunitat educativa dins de tot el recinte escolar
per al proper curs 2020-2021.
Tota la comunitat educativa ha de portar la seva mascareta i fer-se'n càrrec. Aquesta
ha d’estar en bon estat i ha de complir la normativa vigent. Cal que tothom en porti també
una mascareta de recanvi.
Tothom ha de portar posada la mascareta al centre en tot moment, dins i fora de
classe.
A l’hora de l’esbarjo, mentre s’està menjant, cal mantenir la distància de seguretat amb
altres companys de 1,5 metres a l’exterior i 2 metres a l’interior. Aquest distanciament
s’aplica a tota la comunitat educativa (pati dins i fora del centre, sala de professorat,
departaments, altres espais). La mascareta solament es pot treure en el moment en el que
s’està menjant. Aquestes indicacions es mantenen en totes les situacions en les que s’hagin
de fer àpats durant la jornada. No es pot compartir menjar.
Tota la comunitat educativa ha de portar la mascareta correctament posada, que tapi nas i
boca. No s’ha de treure a l’hora de parlar amb els altres.
Independentment de les instruccions que es rebin des del Departament d’Educació, per
autonomia del centre, l’ús de la mascareta al nostre centre serà obligatori en tot moment.
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Distanciament físic
La distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 metres en general i és
exigible en qualsevol cas.
En l’organització dels grups classe la distància serà la requerida segons les instruccions.

Distanciament social
Per tal d’evitar un contagi massiu de professorat i/o alumnat, el Departament de Salut
recomana que el contacte entre companys quedi reduït i amb la mínima quantitat de gent
possible.
Preguem responsabilitat en aquest aspecte, ja que la transmissió comunitària en el nostre
àmbit de treball és molt ràpida i pot provocar un brot social.
Una de les maneres de reduir la possibilitat de contagis és que les reunions siguin virtuals,
sempre que sigui possible.

Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com
la del personal docent i no docent.
Per al rentat i desinfecció de mans disposem de punts de rentat de mans amb dosificador
de sabó i de punts amb solució hidroalcohòlica.
Es recomana a tota la comunitat educativa que porti el seu pot amb solució
hidroalcohòlica i se’n faci càrrec.
Cada alumne/a hauria de portar un pot petit amb solució hidroalcohòlica de casa a la
motxilla.
Tothom s’ha de rentar les mans:
●

A l’arribada i sortida del centre amb solució hidroalcohòlica.

●

Abans i després d’anar al WC.

●

Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels àpats propis.

●

Com a mínim una vegada cada 2 hores amb solució hidroalcohòlica.

Ventilació d’espais
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.
És necessari ventilar les instal·lacions interiors (aules, departaments, despatxos…) com a
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mínim abans de l’entrada dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10
minuts cada vegada. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. En
cas necessari, també la porta.
Les portes d’emergència dels passadissos de 1r i 2n d’ESO es deixaran obertes durant
l’hora del pati ja que l'alumnat que ocupa aquestes aules sortiran i entraran al pati per
aquestes portes.

Tos i/o esternuts
En cas de tossir o esternudar, cal tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper d’un
sol ús o amb la cara interna del colze. No tossir o esternudar tapant-se la boca amb la mà,
ja que els virus es queden a la mà i si es toca la superfície d’una taula, una barana, etc.
poden romandre-hi actius durant un temps.

Evitar contacte amb la cara
A les mans hi ha milers de microbis que són imperceptibles per a l'ull humà i si ens toquem
la cara aquests microbis entraran al nostre cos. Per tant, no tocar-se la cara, no apropar les
mans a les mucoses dels ulls, del nas i de la boca.

Material d’ús personal i compartit
Cada individu ha de netejar freqüentment el seu material.
S’ha d’evitar compartir el material escolar, instruments musicals, ampolles i altres objectes
que puguin haver estat en contacte amb saliva o secrecions o amb les mans. No es pot
compartir menjar.
Qualsevol material d’ús compartit (com per exemple llibres de lectura), ja sigui propi o del
centre, s’ha de netejar abans i després del seu ús. A més, de netejar-se les mans amb
solució hidroalcohòlica, si és possible.
El professor/a, si ha de repartir papers, millor que siguin dossiers. Si són papers individuals
com exàmens o fitxes, el professor/a es netejarà les mans amb solució hidroalcohòlica
abans de repartir-los i després cada alumne/a els posarà en una caixa per tal de minimitzar
el contacte.
Dutxes i vestuaris
Les dutxes no es faran servir. Romandran tancades. Els vestuaris es poden utilitzar només
per un grup-classe i caldrà desinfectar-los després del seu ús.
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Ús dels lavabos
Els lavabos estan tancats, només els pot obrir el professorat amb la clau específica. El
centre disposa de diferents lavabos separats per nivells. Els alumnes solament podran anar
al lavabo assignat per al seu nivell, encara que n’hi hagi un de més proper:
●
●
●
●
●

lavabo del 1r passadís planta baixa: 2n ESO, 3r ESO, PTT Elèctric, PIP
Embarcacions
lavabo del 2n passadís planta baixa: 1r ESO
lavabo del 1r passadís primera planta: BAT
lavabo del 2n passadís primera planta: 4t ESO i PTT Vendes
lavabo segona planta: CF

Només es poden fer servir en cas d’urgència i prèvia autorització del professor/a
corresponent.
L’alumne/a que requereixi utilitzar el lavabo haurà d’anar a demanar accés al professorat de
guàrdia (aula de guàrdia o punt de guàrdia) i aquest l’haurà d’acompanyar i obrir i tancar la
porta, a més de registrar l’ús al formulari online. Excepte cicles formatius que el control d’ús
del lavabo el farà el professorat de cicles.
L’alumnat ha de netejar-se les mans per tal de no infectar res del que toqui i és molt
important fer-ho abans i després d’utilitzar el lavabo. D’aquesta manera es redueixen
possibilitats de contagi.
Per tal de reduir possibles contagis, l’alumnat no podrà tocar la clau del lavabo i serà el
professorat qui la utilitzi en tot moment, a més d’assegurar-se que facin la correcta higiene
de mans.
Durant l’hora del pati (11-11.30), els lavabos de dintre del centre estaran oberts deu minuts.
Els alumnes han d’utilitzar els lavabos assignats al seu grup.
De manera simultània, els lavabos dels vestuaris del pati estaran oberts de 11 a 11.30.
Aquests estan oberts per a tots els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO. El professorat de guàrdia
de la zona de vestuaris ha de comprovar que es renten les mans abans i després i que es
mantenen les condicions higièniques.
Després de l’hora del pati i l’ús massiu dels lavabos, tots seran netejats i desinfectats pel
personal de neteja.
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Control de símptomes
En cas que una persona presenti símptomes de Covid-19, el centre queda exempt de tota
responsabilitat.
El centre seguirà el protocol d’actuació detallat en el punt “Protocol d’actuació en cas de
detectar un possible cas de Covid-19
”
Les famílies, o directament l’alumnat si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de
l’estat de salut dels seus fills i filles.
Abans de començar el curs, les famílies signen una declaració responsable a través de la
qual:
●

Fan constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que
això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries
en cada moment.

●

Es comprometen a no portar l’adolescent al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la Covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies
i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de
poder prendre les mesures oportunes.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família i/o l’alumne/a
ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la
situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures
addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’institut.
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Requisits d’accés al centre educatiu
No es permet l'entrada al centre si es presenta simptomatologia compatible amb la Covid-19
o contacte estret amb un positiu confirmat.
L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.
Les famílies o els alumnes mateixos, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat
una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes
davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al
respecte, presentar documentació acreditativa d’un cas positiu al/la director/a del centre en
cas d’haver-se diagnosticat per la xarxa privada de salut, informar també d’un cas positiu
diagnosticat a la xarxa pública, i permetre l’intercanvi de dades personals entre els
departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en
relació amb la gestió de casos.
c. Organització de les entrades i sortides
Tenim quatre accessos d’entrada i de sortida:
1. Entrada principal
2. Porta lateral blava (prèvia a l’entrada principal)
3. Porta de les pistes
4. Porta petita (secretaria)
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Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del curs, per tant
tothom haurà d’entrar i sortir per l’accés establert.
L’alumnat de transport entrarà i sortirà per la porta que li pertoca segons el seu grup.
El professorat i PAS han d’entrar i sortir per la porta petita del costat de secretaria.
El professorat i alumnat ha de ser puntual i complir amb l’horari establert.
Fora de l’horari d’entrada (8 h) i sortida (14.30 h), la resta d’hores l’accés serà sempre per la
porta principal.
Les famílies i altres persones alienes al centre han d’accedir per la porta principal, i sempre
que sigui possible, amb cita prèvia (977 64 24 02 o consergeria@insrdt.cat)

Mesures de seguretat:
●

Cap persona que entri al centre pot presentar simptomatologia compatible amb
Covid-19.

●

En cas que una persona presenti símptomes de Covid-19, el centre queda exempt
de tota responsabilitat.

●

Les famílies signen a l’inici de curs la Declaració Responsable Covid-19.

●

L'ús de mascareta és obligatori en totes les entrades i sortides i dins del centre.
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●

Tothom s’ha de netejar les mans amb solució hidroalcohòlica a l’entrada i la sortida.

CURS - NIVELL

TIPUS D’ACCÉS
ENTRADA I SORTIDA

HORA D’ENTRADA I DE
SORTIDA

1r ESO (2n passadís, planta
baixa)

Entrada principal

Entrada 8 h - Sortida 14.30 h

2n ESO (1r passadís, planta
baixa)

Entrada principal

Entrada 8 h - Sortida 14.30 h

3r ESO (3r passadís, planta Porta de les pistes
baixa)

Entrada 8 h - Sortida 14.30 h

4t ESO (2n passadís, 1a Porta de les pistes
planta)

Entrada 8 h - Sortida 14.30 h

1r i 2n BAT (1r passadís, 1a Porta
lateral blava
planta)
escales d’emergència

i Entrada 8 h - Sortida 14.30 h

1r i 2n de CFGM (2a planta)

Porta
lateral blava
escales d’emergència

i Entrada 8 h - Sortida 14.30 h

1r i 2n CFGS (2a planta)

Entrada principal

Entrada 15 h - Sortida 21.00 h

PFI - PIP - PTT

Entrada principal

8.30- 15.00/ 15.30-18.30
(segons programació)

Alumnat
convalidacions,
horària…

amb Entrada principal
reducció

Famílies/Altres

Entrada principal

--

Professorat/PAS

Porta petita (secretaria)

Segons horari personal

Fora horari marc d’entrades i
sortides,
segons
casos
particulars

d. Circulació dins el centre
Per desplaçar-nos dins el centre cal que circulem sempre per la nostra dreta, respectant
una distància de seguretat i utilitzar el recorregut més curt.
S’ha de ser extremadament puntual. Pel bé comú, hem de respectar els horaris i espais a
ocupar.
Cal evitar al màxim els desplaçaments i barreja d’alumnat. Tot desplaçament dins el
centre no planificat ha de ser comunicat i registrat.
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Cada professor i grup alumnes té una aula assignada. En cas que sigui necessari un canvi,
s’ha de comunicar a Direcció i ho ha d’autoritzar. En cap cas es pot utilitzar una aula
diferent sense permís.
Cada vegada que marxem d’un espai s’ha d’agafar tot el material (motxilla, esmorzar,
llibres/llibretes…). No es pot deixar material a les aules.
Per planificar bé l’ús dels armariets, l’accés als armariets ha de ser el més limitat possible.
L’ideal seria que els alumnes solament l’utilitzin a les :
●
●

8.00: agafar el material de les 3 primeres hores.
11.30: agafar el material de les 3 últimes hores.

Per tal d’evitar aglomeracions i moviments de circulació es treballarà l’ús dels armariets a
les tutories.
El tutor/a ha de controlar la planificació de circulació del seu grup. Sobretot remarcar que
no es podrà anar a l’armariet a buscar l’entrepà si s’ocupa una aula diferent a la del grup
classe. Ha d’agafar l’entrepà abans.
Tot el professorat ha de vetllar pel bon funcionament de les circulacions dins del centre.
Consultar el punt següent per a comprovar entrades i sortides a l’hora del pati.

e. Organització de l’espai d’esbarjo
Pati dins del recinte (1r, 2n i 3r d’ESO)
En l’hora d’esbarjo (11.00 - 11.30), els alumnes accedeixen al pati per 3 portes diferents.
Cal que els alumnes surtin de manera ordenada i mantenint una distància de seguretat per
la seva porta de sortida.
Prioritàriament, l’ordre establert per la sortida és segons les ocupacions d’aules. Sempre
que es pugui, es donarà prioritat de sortida a aquell que estigui més a prop de la porta de
sortida al pati determinada per a cada aula.
L’alumne/a ha de sortir per la porta que li correspon segons l’aula que ocupa i en aquest
ordre:
●

Porta pati planta baixa B2
○ Aula 3rA, 3rB, 3rC, 3rD (3r passadís, planta baixa)
○ Aula Acollida, 3rE i Música (3r passadís, 1a planta)
○ Tecnologia i laboratoris, altres aules de la primera planta, baixant per les
escales del pati.

●

Porta d'emergència B3 (1r passadís, planta baixa)
○ Aula 2nD, 2nC, 2nB, 2nA, Info1, Biblioteca (1r passadís planta baixa)

●

Porta d'emergència B4 (2n passadís planta baixa)
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○

Aula 1rD, 1rC, 1rB, 1rA i 1rE (2n passadís planta baixa)

L’entrada després del pati al centre es farà per la porta d’accés B2, B3 o B4, que
correspongui segons l’aula a ocupar a la classe de les 11.30, segons llistat anterior.
Respectant sempre una distància de seguretat i evitant aglomeracions.
En cas de pluja, l’alumnat es quedarà a l’aula. El professorat de guàrdia de pati controlarà
l’alumnat i els passadissos i el professorat de les hores anteriors o posteriors ajudarà.
L’alumnat anirà al seu lavabo corresponent, excepte l’alumnat de 3r d’ESO que anirà als
lavabos dels vestuaris del pati. Així evitem els moviments.

Pati fora del recinte (Postobligatori i 4t ESO autoritzats)
Degut a la situació actual del Covid-19 l'alumnat de 4t, provisionalment durant aquest curs,
podrà sortir fora del recinte a l'hora del pati, si tenen autorització familiar i seguint sempre
les normes i mesures de seguretat d'entrada i sortida al centre.
En cas de mal ús d'aquesta mesura la Direcció es reserva de dret a anul·lar aquesta
autorització.
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Sortiran fora del centre, si tenen l’autorització familiar, i sempre que en facin un bon ús i
respectin les normes de seguretat vigents. Cal que mantinguin la distància de seguretat,
portar mascareta en tot moment i no compartir menjar.
Neteja de mans amb solució hidroalcohòlica a l’entrada i sortida.
L’alumnat ha d’utilitzar les escales del vestíbul.
La sortida i l’entrada es fa per la porta principal (accés número 1) de manera ordenada,
mantenint la distància de seguretat:
11.00 - 11.30 Postobligatoris (BAT, CF) i 4t ESO
PFI: les entrades i sortides al pati segons el seu horari.
En cas de pluja, l’alumnat pot romandre dins del centre a la seva aula. El professorat de
guàrdia de pati controlarà l’alumnat i els passadissos i el professorat de les hores anteriors o
posteriors ajudarà.
L’alumnat anirà al seu lavabo corresponent. Així evitem els moviments.

Ús dels lavabos durant l’hora del pati
Durant l’hora del pati (11-11.30), els lavabos de dintre del centre estaran oberts deu minuts.
Els alumnes han d’utilitzar els lavabos assignats al seu grup.
Els conserges obriran els lavabos de dins del centre a les 10.55 i els tancaran a les 11.10.
De manera simultània, els lavabos dels vestuaris del pati estaran oberts de 11 a 11.30.
Aquests estan oberts per a tots els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO. El professorat de guàrdia
de la zona de vestuaris ha de comprovar que es renten les mans abans i després i que es
mantenen les condicions higièniques.
Després de l’hora del pati i l’ús massiu dels lavabos, tots seran netejats i desinfectats pel
personal de neteja.
Els alumnes han d’accedir al pati per la porta de sortida que tenen assignada segons l’aula
que ocupen.

Fonts d’aigua
Ús exclusiu per al rentat de mans i per omplir l’ampolla d'aigua. En cap cas es pot beure
directament de l’aixeta.
Hi haurà sabó per tal de rentar-se les mans després del seu ús.
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Conjunt instrumental i coral Amalgama
Cal seguir les mesures de seguretat pertinents.
S’ha d’utilitzar sempre mascareta.

Biblioteca
Cal seguir les mesures de seguretat pertinents.
S’ha d’utilitzar sempre mascareta.

Esports
Cal seguir les mesures de seguretat pertinents.
S’ha d’utilitzar sempre mascareta.

f. Organització dels grups classe i professorat
El nostre centre no té grups estables ja que l'alumnat de cada grup no fa totes les hores
junts, per això és molt important l’ús de la mascareta sempre.
Per altra banda, tampoc tenim la consideració de professorat estable ja que tots els
professors passen per diferents grups, per això és molt important també l’ús de la
mascareta.
Així doncs, per nivells, s’enumeren els grups classe del curs 2020-2021:
●

1r ESO A, B, C, D i E

●

2n ESO A, B, C i D

●

3r ESO A, B, C, D i E

●

4t ESO A, B, C, D i E

●

1r BAT A i B

●

2n BAT A i B

●

1r CFGM

●

2n CFGM

●

1r CFGS

●

2n CFGS

●

PFI - PTT Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
18
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●

PFI - PTT Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas

●

PFI - PIP Auxiliar de manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo

També hi haurà subgrups dins del mateix grup classe:
●

1r ESO: instrumentals, anglès, tecnologia, ciències naturals, religió.

●

2n ESO: instrumentals, anglès, tecnologia, ciències naturals, religió, optatives.

●

3r ESO: religió, anglès, tecnologia, ciències naturals, optatives.

●

4t ESO: específiques, religió.

●

Batxillerat: modalitat, optatives i específiques.

●

CF: UFs compartides.
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Assignació aula fixa
Cada professor/a i grup alumnes té una aula assignada. En cas que sigui necessari un
canvi, s’ha de comunicar a Direcció i ho ha d’autoritzar. En cap cas es pot utilitzar una
aula diferent sense permís.

Assignació fixa de lloc de l’alumne/a
Tant en grups classe com a instrumentals, optatives, etc, l’alumne/a ha de tenir una taula i
cadira assignada. I sempre haurà de seure al mateix lloc.

g. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitat específica de suport educatiu
Per tal d’atendre correctament l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, el
docent de referència serà el tutor/a del grup. L'equip docent ha d’atendre aquest alumnat
amb especial atenció i fer les comunicacions adients al tutor/a per tal de prendre les
mesures que es considerin oportunes. A més, l’orientador/a del centre en farà un seguiment
de prop. Sempre respectant les distàncies de seguretat i l'ús de mascareta.
Les mesures d’atenció a la diversitat habituals són:
●

Atenció a la diversitat de l’alumnat a l’aula ordinària.

●

Programa Intensiu de Millora (PIM).

●

Agrupaments flexibles.

●

Desdoblaments de matèries.

●

Aula d’acollida.

●

Atencions individualitzades.

●

Intervenció de dos professors a l’aula (atenció de suport).

●

Servei de vetllador/a.

h. Relació amb la comunitat educativa
La relació amb la comunitat educativa seguirà com fins ara: Dinantia, correu electrònic,
trucades telefòniques, visites presencials...
En funció de la situació de pandèmia les reunions seran presencials, seguint totes les
mesures de seguretat vigents, o de forma telemàtica.
Per a la reunions telemàtiques:
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és obligatori l'ús de la càmera per a verificar la identitat i la presència. El professorat
que no pugui utilitzar la càmera ho ha de comunicar a Direcció, per tal de buscar una
solució, ja sigui la presència al centre o arreglar el problema tècnic.
el professorat i l’alumnat ha d’entrar amb el correu corporatiu (xtec o insrdt).
s’han de seguir les normes de bon ús.

i. Pla de neteja
El nostre pla de neteja es basa en els 3 eixos fonamentals: VENTILACIÓ, NETEJA i
DESINFECCIÓ.
Tota la comunitat educativa ha de tenir cura de les mesures de neteja establertes, intentant
no embrutar, i col·laborar en les actuacions de neteja i seguir aquestes instruccions.
L’alumnat i professorat ha de col·laborar en les actuacions de neteja de superfícies i
estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu ús a un altre grup o
professor en bones condicions.
Per tant, el professorat ha de netejar la taula i la cadira, i qualsevol element de contacte,
abans de marxar de l’aula amb el líquid desinfectant que hi ha a la classe. És convenient el
rentat de mans amb solució hidroalcohòlica abans d’utilitzar qualsevol estri d’ús compartit de
l’aula (ordinador, comandaments, esborrador, maneta de la finestra, retoladors o altres).
L’alumnat haurà de netejar la seva taula i cadira abans de marxar de l’aula quan es
produeixi un canvi de classe o final de les classes.
Especialment, l’alumnat i tutor/a han de tenir cura del bon manteniment i neteja del seu
grup-classe.
El tutor/a explicarà al seu alumnat en quins moments del dia ha de netejar els diversos
espais a partir de l’horari del seu grup. Aquests moments de neteja es marcaran a l’horari
individual de cada alumne, a més d’estar marcat a l’horari d’ocupació d’aula.
El bon manteniment de les aules específiques serà responsabilitat del professor/a que ho
utilitzi.
En el Q
 uadre NETEJA s’especifica la freqüència d’aquestes 3 accions per espais i
elements.

Ventilació
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada dels
alumnes i 3 vegades més al dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.
El conserge vetllarà per a què es faci la ventilació abans que entrin els alumnes (finestres
dels passadissos i portes d’entrada).
El professorat quan arribi a primera hora a l’aula obrirà les finestres. També vetllarà per a
les 3 ventilacions durant l’activitat lectiva del dia.
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Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. En cas necessari, també
la porta.

Neteja i desinfecció
La neteja i desinfecció es porta a terme més d’una vegada al dia. La freqüència depèn de
l’element/espai i del seu ús. (Veure Quadre NETEJA)
Les dutxes no es faran servir. Romandran tancades. Els vestuaris només es poden utilitzar
per un grup classe simultàniament i s’ha de desinfectar després de cada ús.

Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la
del personal docent i no docent.
Per al rentat i desinfecció de mans disposem de punts de rentat de mans amb dosificador
de sabó i de punts amb solució hidroalcohòlica. Se n’ha de fer un ús responsable.
Tota la comunitat educativa ha de portar el seu solució hidroalcohòlic i fer-se'n càrrec.
Tothom s’ha de rentar les mans:
●

A l’arribada i sortida del centre.

●

Abans i després d’anar al WC.

●

Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels àpats propis.

●

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

●

Abans i després de tocar objectes o material compartit.

Gestió de residus
Tots els contenidors del centre disposen de bosses. El material d’higiene personal, com
mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta
i, per tant, es llençaran al contenidor de rebuig (contenidor gris).
En cas que una persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa
tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la persona, introduir aquesta
bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal i com
s’ha indicat en el paràgraf anterior.
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Quadre de NETEJA
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j. Transport
Tenim alumnat que utilitzarà el transport escolar del Consell Comarcal (alumnat provinent
de Creixell i La Pobla de Montornès). La mascareta és obligatòria per poder utilitzar aquest
servei. Durant els trajectes no és permès menjar ni beure. S’assignaran seients fixos per a
tot el curs escolar per a cadascun dels usuaris del servei de transport escolar. Poden viatjar
alumnes de diferents grups en el mateix servei de transport escolar, i es recomana que
estiguin junts els del mateix grup. Es seguiran altres mesures de seguretat que indiquin.
L’alumnat de transport entrarà per la porta que li pertoca segons el seu grup.
Cal que respectin les normes de conducta i seguretat vigents, dins de l’autobús i fora del
centre.

k. Assistència al centre fora de l’horari lectiu
Caldrà seguir les normes de seguretat.
Possibles activitats: pla de recuperació de matèries pendents, estudi assistit, activitats
educatives o d’utilitat social (Mesures correctores/Protocol de disciplina), exàmens,
concursos, i d’altres activitats educatives que consideri el centre.

l. Activitats complementàries
Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats
complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el
transport, quan aquest sigui necessari.

m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19
Tot i que com a requisits per entrar al centre cal estar lliure de símptomes, es pot donar el
cas que els símptomes es presentin durant l’estada al centre. En cas que una persona
presenti símptomes de Covid-19, el centre queda exempt de tota responsabilitat.
En tal cas es seguirà el protocol següent.
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
Covid-19 al centre educatiu:
1. La persona que ho detecti ha d’acompanyar a l’alumne/a amb símptomes a
consergeria per tal que a consergeria li prenguin la temperatura.
2. En cas de superar els 37,5 graus de temperatura o patir dificultat respiratòria,
l’alumne/a restarà en un espai separat d'ús individual (jardí consergeria,
prioritàriament, o despatx AMPA, si escau).
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3. El conserge, o bé el personal de secretaria, si no està disponible, trucarà a casa
per tal que vinguin a buscar a l'alumne/a i se’n farà càrrec. En cas de presentar
símptomes de gravetat, es trucarà també al 061. S’informarà a direcció.
4. En el cas que calgui cobrir la classe, un alumne/a haurà d’anar a l’aula o punt de
guàrdia per anar a buscar un professor/a per estar a l’aula mentre s'acompanya el
simptomatològic.
5. En cas de no tenir febre ni dificultat respiratòria, si es troba malament, el conserge
trucarà a casa i l’alumne/a s'espera a l’aula de guàrdia.
6. Cal assegurar que tingui ben col·locada la mascareta (tant la persona que ha
iniciat símptomes com la persona que quedi al seu càrrec).
7. En cas que una persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en
una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la persona,
introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la
resta de residus al contenidor gris.
La persona amb símptomes o la família (en cas de menors d’edat) han d’anar al seu
domicili i, des d’allí, contactar telefònicament amb el seu CAP de referència o, fora de
l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la
situació i fer les actuacions necessàries, i si no pot, amb el 061. Es recomana que sigui el
CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat
del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.
El/la pediatre/a, metge/ssa de família o infermera del CAP decidirà si escau la realització
d’un test PCR. Aquesta PCR, en la mesura del possible es farà en les primeres 24 hores
després de l’inici dels símptomes.
En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per coronavirus
SARS-CoV-2, s’indicarà aïllament domiciliari només de la persona atesa en espera del
resultat de la prova.
El gestor COVID del CAP farà la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i no
escolar i registrarà que es tracta d’un cas escolar. També ha d’informar a la persona i les
persones amb qui conviu (en el cas d’un/a menor), que si el cas és positiu hauran de fer
quarentena durant 14 dies.
Mentre no es disposi del resultat de la PCR, els adults convivents que no pertanyin a l’àmbit
escolar podran anar a treballar prenent les mesures adequades. Els germans que pertanyin
a un centre educatiu (encara que sigui diferent del del cas sospitós) hauran d’estar
confinats.
Així doncs, referent a l’àmbit escolar, el confinament només afecta a l’alumne sospitós
d’infecció i als germans. Per tant, els altres alumnes han de continuar assistint a classe
amb normalitat ja que no està indicat el confinament dels contactes del grup classe ni del
professorat.
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Si el resultat del cas sospitós és negatiu, els germans poden reincorporar-se al centre
educatiu.
Per altra banda, s’ha de tenir en compte que si el resultat de la prova és positiu, a
l’institut no hi ha grups de convivència estable ni professorat d’aquest tipus. Així doncs, no
es produeixen contactes estrets i, per tant, no està indicat el confinament ni dels companys
de l’alumne positiu ni del professorat, ja que tothom porta mascareta.
Només els germans o familiars que són contactes estrets d’un cas positiu han de fer
quarantena durant 14 dies i es realitzarà una PCR a aquests germans o altres familiars
convivents. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes estrets no eximeix de la
necessitat de mantenir la quarantena en els convivents durant els 14 dies que dura el
període màxim d’incubació.
Es considera contacte estret qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un
cas a una distància inferior a 2 metres durant almenys 15 minuts sense la protecció
adequada.
En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació,
aïllament i seguiment dels contactes estrets.
Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6
mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena.
Per tal de garantir la protecció de dades, totes la informacions relacionades amb possibles
casos Covid-19 no podrà ser comunicada excepte als òrgans oficials abans esmentats. Cal
que tota la comunitat educativa ho compleixi.
En tot cas, la direcció ha d’estar informada de qualsevol cas sospitós, positiu o en
quarantena o aïllament de tota la comunitat educativa.
Les famílies o els alumnes mateixos, en cas que siguin majors d’edat, han d’informar
al centre de qualsevol novetat respecte la Covid-19 o una altra informació important.
Cal presentar la documentació i informar si hi ha un cas positiu a la direcció en cas
d'haver-se diagnosticat per la xarxa privada de salut, i també de la xarxa pública.
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de
l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa.
Les decisions per establir quarentenes i/o, si escau, tancaments parcials o totals del centre
es prendran garantint el mínim d’afectació a l'alumnat i intentant sempre garantir la màxima
activitat lectiva.
El seguiment dels casos el farà consergeria juntament amb la coordinadora de riscos i
Direcció.
La infermera de referència en el centre educatiu ens ajudarà també en la gestió dels casos
Covid -19 i dubtes que puguin sorgir.
Retorn al centre educatiu
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En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona
es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia. De manera general, es podran
reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre.
Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat
atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de
l´OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins
que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà
necessària la realització d’una PCR de control. En cap dels supòsits anteriors caldrà
disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a l’escola o a l’institut.
Gestió de casos del personal del centre educatiu
La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals,
l’esquema mostrat anteriorment i s’utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el seguiment i
les comunicacions internes corresponents de cada cas.
La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 haurà de duu ben
posada la mascareta (tapat nas i boca), haurà de comunicar a consergeria i direcció que es
troba malament i que es un cas sospitós de Covid-19, haurà de marxar del centre i dirigir-se
al seu domicili i, des d’allí, contactar telefònicament amb el seu CAP de referència, el més
ràpidament possible, i si no pot, amb el 061.
En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2,
haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la
realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en
les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes.
Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica,
faran l’estudi de contactes estrets de la persona docent, li explicarà el procediment a seguir i
li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal que la persona
docent es posi en contacte amb la direcció del centre i amb el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des
del servei es puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu.
Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop
s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres
símptomes.
Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es
coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets.
Es considera contacte estret qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un
cas a una distància inferior a 2 metres durant almenys 15 minuts sense protecció
adequada.
Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6
mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena.
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n. Seguiment del pla
Aquest pla d'organització es va enviar a tota la comunitat educativa i a SSTT d’Educació a
Tarragona (director territorial i inspecció) el dia 22 de juliol de 2020. Era la primera versió
provisional.
Al Consell escolar del dia 29 de juliol de 2020 es va explicar aquest pla.
L’1 de setembre de 2020 s’envia la nova versió amb les modificacions pertinents al
professorat , PAS i consell escolar per tal que tothom s’ho llegeixi.
Les famílies van rebre també a inicis de setembre el Pla provisional via Dinantia per tal
d’avançar la nova organització i poguessin comentar possibles dubtes.
El 7 de setembre es va explicar a tot el professorat el Pla a través d’una reunió específica i a
l’AMPA el 8 de setembre.
S’envia al consell escolar i al claustre la nova versió actualitzada el dia 7 de setembre.
S’aprova la última versió d’aquest per Claustre i Consell escolar el 9 de setembre de 2020.
S’envia a tota la comunitat el document aprovat a data 10 de setembre de 2020.
Aquest Pla aprovat s’envia a tota la comunitat educativa a data 10 de setembre de 2020 i
signaran conforme el reben, llegeixen i el compleixen.
La Direcció farà el seguiment d’aquest pla. A l’inici i al llarg del curs escolar s’anirà avaluant
l’aplicació d’aquestes mesures. Aquest pla pot tenir modificacions al llarg del curs.
Serà important que tota la comunitat educativa faci les seves aportacions a Direcció per tal
de millorar el pla.
Tota la comunitat educativa ha de respectar i complir aquest pla. L’incompliment del pla
generarà responsabilitat en la persona que la incompleixi.

3. Concrecions per a l’ESO
Tot el professorat ha de tenir un espai virtual per a cadascuna de les matèries i grups a
l’inici del curs. Haurà de vetllar per a què tot el seu alumnat hi estigui inscrit i en conegui el
funcionament.
Tot el professorat i alumnat disposaran del correu corporatiu insrdt.cat. A l’inici de curs cada
professor podrà consultar el correu dels seus alumnes i els hi facilitarà el seu correu.
Els tutors/es han de comunicar-se amb la família via Dinantia, correu electrònic i/o trucada
telefònica. Cal informar bé, a inici de curs, a les famílies sobre el programa Dinantia, com
unir-se a les videoconferències i també com consultar la pàgina web de l’Institut Ramon de
la Torre.
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En cas de confinament d’algun grup, nivell o tot el centre s’intentarà seguir l’horari lectiu
establert en el centre de manera telemàtica en la mesura del possible. S’haurà de fer, com a
mínim, una videoconferència amb els alumnes a la setmana per matèria. Hi haurà un
calendari per grup en el que es detallaran les hores de videoconferència per matèria i grup
classe.

4. Concrecions per al batxillerat
Es seguiran les mateixes concrecions que a l’ESO.
El curs començarà amb la màxima presencialitat possible, però es podrà aplicar un model
híbrid per a situacions extraordinàries.
En el model híbrid cal aprofitar la presencialitat perquè l’alumnat faci activitats
individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la
supervisió del professorat. També cal aprofitar la no presencialitat perquè l’alumnat treballi
autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts per mitjà de tots els recursos
possibles.
La distribució de l’alumnat dins del grup seguirà el plànol que ens indica el Departament
d’Educació, on es seguirà la ràtio d’alumnat normal (35 alumnes o més).

5. Concrecions per a la formació professional i PFI
Es seguiran les mateixes concrecions que a l’ESO.
El curs començarà amb la màxima presencialitat possible, però es podrà aplicar un model
híbrid per a situacions extraordinàries.
En el model híbrid cal aprofitar la presencialitat perquè l’alumnat faci activitats
individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la
supervisió del professorat. També cal aprofitar la no presencialitat perquè l’alumnat treballi
autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts per mitjà de tots els recursos
possibles.
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