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1.

INTRODUCCIÓ

El Pla d’Organització per a l’obertura de l’institut Rocagrossa el curs 2020-2021 està
redactat complint el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el
marc de la pandèmia, que va aprovar el PROCICAT el 3 de juliol de 2020 i les
Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya publicat pel
Departament d’Educació el 30 de juny de 2020
Aquest Pla d’actuació estableix 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 als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots
els infants i els joves a una educació de qualitat.
El pla contempla els següents àmbits d’actuació:
●
●
●
●
●

Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de
confinament parcial o tancament del centre.
Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.
Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.
Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19.
Pla de ventilació, neteja i desinfecció.

Aquesta planificació s’estableix com una base per afrontar la situació i unificar criteris
organitzatius, de funcionament i sobretot sanitaris.
El Pla està subjecte a les indicacions o possibles modificacions que es rebin des del
Departament d’Educació o del PROCICAT, pels seus diversos canals, atenent a la
situació permanentment canviant.

2.

DIAGNOSI

L’institut Rocagrossa, els últims cursos ha tingut problemes d’espais. Els motius han
estat el gran increment d’alumnat amb dos bonys a l’ESO i el creixement a l’oferta de
cicles formatius. També ha influït en la manca d’espais, que som un centre de màxima
complexitat i per atendre tota la diversitat, hem utilitzat diferents organitzacions grupals
d’atenció i grups flexibles.
Per aquest curs, per poder assegurar l’organització en grups estables d’alumnat, que
mantinguin l’estanqueïtat d’aquests i la traçabilitat en el cas de casos positius de covid19, necessitarem modificar l’organització dels últims anys amb una sèries de mesures:
-

Eliminació de grups flexibles.
Creació d’un grup extra a cada nivell de l’ESO, reduint la ràtio d’aquests grups
a 20-22 alumnes per grup aproximadament.
Oferta de matèries optatives en itineraris fixos per cada grup classe.
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-

-

Eliminació dels desdoblaments a ciències, tecnologia i llengua estrangera, però
reforç amb un docent una hora a la setmana quan el grup assisteix al laboratori
o al taller.
Sessions de matèries teòriques de cicles de grau superior en horari de tarda.
Model híbrid de presencialitat i treball telemàtic a cicles de grau superior.
Licitació i obra de la biblioteca, convertint-la en dues aules, una per un grup
classe i l’altra per l’aula SIEI.
Licitació i obra al soterrani convertint l’aula SIEI i de TV i en una aula de grup.

Amb aquestes mesures el centre disposarà dels espais físics i de la dotació de
personal suficient per assegurar grups estables a tots els estudis. Amb aquesta
organització el centre no requerirà de la cessió de cap espai per part de tercers, apart
de la cessió d’instal·lacions esportives que ja fa l’ajuntament de Lloret de Mar en
situació normal i sense el risc de la pandèmia.
Durant el confinament viscut el final de curs 2021-2020, la coordinació TIC del centre
ha mostrat solvència en l’oferiment a la comunitat educativa del centre de plataformes
de treball telemàtic i de contacte entre els diferents membres de la comunitat (docents,
alumnat, PAE, PAS i famílies).
Durant el confinament, a través de les reunions de coordinacions de nivell i de caps de
departament, s’han establert les metodologies de treball i de relació amb l’alumnat i les
famílies. Els docents han preparat els continguts per ser treballats a distància i hem
pogut comprovar que el centre té capacitat suficient per atendre, amb garanties de
qualitat, una docència telemàtica si es produís un nou confinament. Durant el
confinament teníem dos documents compartits amb tots els docents a drive i que es
gestionaven des de les coordinacions. El primer document s’enviava a tot l’alumnat a
través de les tutories i es publicava en el web del centre i servia per a informar
l’alumnat i les famílies de la feina setmanal de cada matèria. El segon document servia
per fer un seguiment del treball que estava duent a terme l’alumnat setmanalment.
Amb aquest segon document compartit, des de tutoria es podia fer un seguiment
exhaustiu de la feina de l’alumnat per poder informar a les famílies o contactar
directament amb aquells casos que calia fer alguna actuació especial.
Els principals problemes sorgits durant el confinament, va estar amb l’alumnat que no
disposava de dispositius digitals i/o connexió a internet adients per seguir treballant
des de casa. La gestió que es fa fer des del Departament d’Educació per recollir
dispositius del centre i lliurar-los a l’alumnat, va ser molt lent i alguns el van rebre
quasi dos mesos i mig després de l’inici del confinament. Els dispositius que va repartir
l’Ajuntament de Lloret, van arribar molt aviat a l’alumnat. S’ha elaborat llistats amb les
necessitats tecnològiques no cobertes, amb les dades de contacte de famílies i
alumnat actualitzades. Caldrà assegurar en cas de confinament que aquest alumnat se
li assigna dispositiu des del primer dia.
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3.

MESURES DE PREVENCIÓ GENERALS

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat,
tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb
l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol
cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el
cas dels grups de convivència estables.
Seguint les indicacions de la resolució, sempre i quan no es publiqui altra normativa
diferent, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal
de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5
m2).
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre entre cadira i cadira. En la
dinàmica de la classe, els grups estables no requeriran mantenir aquesta distància
física.

3.1 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 poder realitzar el rentat de mans, es disposaran de diferents dispensadors de
solució hidroalcohòlica ubicats a les entrades i als passadissos del centre.
Es requerirà el rentat de mans:
●
●
●

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
Abans i després d’anar al WC.
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

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

A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat.
Abans i després d’anar al WC.
Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Es col•locaran pòsters i/o cartells informatius explicant els passos per a un correcte
rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.
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3.2 Ús de mascareta
Col·lectiu
Alumnat de secundària,
batxillerat i formació
professional

Indicació
Obligatòria.

Tipus de mascareta
Higiènica amb
compliment de la
norma UNE

Personal docent i
docent

Obligatòria.

Higiènica amb
compliment de la
norma UNE

no

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins
a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta. També
caldrà portar la mascareta durant el temps d’esbarjo. Si durant el pati l’alumnat ha
d’esmorzar, haurà de mantenir una distància mínima d’1,5 metres amb la resta de
companys que no siguin del seu grup estable.
El personal docent i no docent del centre rebrà del Departament d’Educació un paquet
de material de mascaretes higièniques reutilitzables per trimestre. En el paquet
indicarà com, quan i la durada efectiva de la mascareta.
El Departament d’Educació lliurarà al centre gel hidroalcohòlic i dispensadors, un
termòmetre sense contacte per a la farmaciola per quan es detecti un possible cas de
covid-19 i un estoc de guants per a activitats concretes.
L’alumnat haurà de portar la seva pròpia mascareta. El centre disposarà d’un estoc de
mascaretes per als casos en què una mascareta d’un alumne o d’una alumna es faci
malbé i no es pugui seguir utilitzant.

3.3 Requisits d’accés al centre educatiu
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es
valorarà de manera conjunta (amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de
referència), les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment
al centre educatiu.
En el cas del personal docent i no docent del centre, es seguiran les instruccions que
estableixi el Departament d’Educació i hauran de ser amb la realització d'una
avaluació específica per part del personal sanitari del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals.
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L’accés al centre de persones pertanyents a altres entitats o empreses que hagin de
relacionar-se amb l’alumnat, es farà signant una declaració responsable i amb l’ús de
mascareta.

3.4 Control de símptomes
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. A l’inici del curs, signaran una
declaració responsable a través de la qual (annex 5 i annex 6):
●

●

Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc
que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment.
Es comprometen a no portar l’infant o 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 (vegeu l’annex 1).
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’escola.
L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.

3.5 El material escolar
L’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en paper, excepte
en casos imprescindibles.
L’alumnat seurà sempre a la mateixa cadira i farà servir la mateixa taula, tant a la seva
aula de grup estable com a les aules especials.
S’evitarà la manipulació d’eines i material comú. En el cas de l’ús de material del taller
de tecnologia, de laboratoris o d’educació física (o altres matèires que requereixin
compartir material), és recomanable que l’ús de material sigui d’ús individual. En el cas
d’ús de material compartit, encara que sigui dins d’un grup estable, caldrà desinfectar
el material en finalitzar l’activitat amb el grup. Serà el propi alumnat qui col·laborarà en
la neteja de material i dels espais d’ús comú, amb la supervisió del docent, com
actuació de sensibilització que es portarà a terme amb l’alumnat sobre les mesures
higièniques de prevenció de contagi per la covid-19.
L’ús d’ordinadors portàtils de préstec, no podran ser demanats per l’alumnat com fins
ara a la sala de professorat. Serà el docent o la docent de la matèria que consideri que
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cal prestar un ordinador a la seva classe, qui registri el préstec, l’agafi del carro i el
retorni. Un cop fet servir l’ordinador, caldrà fer la desinfecció d’aquest.

3.6 Desplaçaments i ús de les aules especials
Les aules i espais especials del centre són:
2 laboratoris, 2 aules d’informàtica, aula de dibuix, taller de tecnologia, biblioteca,
gimnàs i pistes del pati. Per aquest curs s’ha eliminat de manera extraordinària les
aules de música i d’idiomes. L’aula 1.4 es converteix aquest curs en la biblioteca.
Quan sigui necessari fer desplaçaments pel centre per anar a un espai o aula especial,
entre classe i classe (9.15 h, 11.35 h i 13.55 h), la persona responsable de la matèria
anirà a buscar l’alumnat a l’aula i els durà a l’aula corresponent, quan hagi comprovat
que es pot circular sense problemes pel passadís (a excepció de l’alumnat de
batxillerat que podrà anar directament sense ser acompanyats).
A primera hora del matí i a l’entrada del pati, l’alumnat anirà directament a l’aula on
tinguin classe, encara que sigui aula especial, sempre seguint els fluxos d’entrades
estipulats.
En finalitzar la sessió entre classe i classe (9.15 h, 11.35 h i 13.55 h), el docent que
imparteix la sessió en una aula o espai especial, acompanyarà a l’alumnat a la seva
aula estable corresponent quan hagi comprovat que es pot circular sense problemes
pel passadís (a excepció de l’alumnat de batxillerat que podrà anar directament sense
ser acompanyats).
Cada grup ha de portar la mascareta durant el desplaçament i mirar de mantenir la
distància de seguretat d’1,5 metres. L’alumnat ha de col·laborar en les actuacions de
neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou
ús en bones condicions.
La matèria d’educació física:
Es farà sempre que sigui possible a l’aire lliure i de manera excepcional al gimnàs; en
aquest cas, caldrà garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona
ventilació. En les tasques de neteja col·laborarà l’alumnat que ha realitzat la sessió. Es
podran utilitzar els vestidors d’alumnat tan sols per canviar-se la samarreta amb
intimitat, però no es podran seure als bancs, ni deixar motxilles o roba. Serà
imprescindible venir vestit o vestida amb roba esportiva. Entre grup i grup cal deixar la
porta oberta per afavorir una bona ventilació. En cap cas es poden utilitzar les dutxes.
És obligatori que l’alumnat vingui vestit de casa amb roba esportiva o xandall els dies
que té educació física.
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Ús dels lavabos:
L’ús dels lavabos es mantindrà amb la mateixa normativa contemplada a les NOFC,
però limitant l’aforament a 2 persones. Sempre abans i després de l’ús del lavabo, la
persona ha de rentar-se les mans amb el dispensador de solució hidroalcohòlica
situada a consergeria.
Funcionament de la cantina:
És obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la cantina.
Per la compra de productes, s’establirà un flux d’entrada i sortida, mantenint una
distància mínima d’1,5 metres amb ús de mascareta.
L’alumnat que podrà romandre a les taules de la cantina és l’alumnat que té assignat
el pati 1 de sorra aquells dia.
A les taules es deixarà l’espai equivalent a 1,5 metres entre cadires, per garantir la
distància de seguretat entre l’alumnat que es troba esmorzant sense mascareta.
A l’entrada s’hi instal·larà un dispensador de solució hidroalcohòlica perquè l’alumnat
es renti les mans abans d’entrar-hi.
Es ventilarà i desinfectarà la cantina després de cada torn.

3.6 Accions contràries a les normes de convivència
Qualsevol vulneració de les normes de protecció i prevenció serà considerada una
falta greument perjudicial per a la convivència en el centre i implicarà, com a mesura
preventiva, la no possibilitat de l’alumnat infractor d’assistir al centre. Posteriorment, si
s’escau, s’incoarà un expedient disciplinari a l’alumnat infractor.
Les accions contràries i les mesures a prendre es reflectiran en un apartat específic de
a les NOFC.

4.

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

El curs 2020-2021 es preveu s’iniciï amb una organització estable de setembre a juny.
En el cas de l’ESO, del batxillerat i del cicle de grau mitjà de CAFEMN es farà amb el
100 % de presencialitat. En el cas dels ensenyaments esportius de Futbol i Salvament
i socorrisme, s’implantarà la distribució curricular flexible proposada per la DGFPIERE i
consensuada amb els instituts Pere Alsius i Illa de Rodes, i amb les federacions
catalanes de futbol, amb la de salvament i socorrisme i amb Creu Roja. En el cas dels
cicles formatius de grau superior es preveu una organització híbrida en la que es durà
a terme un màxim d’un 25 % de sessions de manera telemàtica i es faran algunes
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sessions teòriques en horari de tarda al no disposar de més espais per assignar com a
aula estable de grup.

4.1 Organització de la tasca educativa sense confinament
El curs sense confinament s’organitzarà de la següent manera:





Amb un grup extra a cada nivell de l’ESO que permetrà reduir la ràtio a un
número aproximat de 20-22.
Eliminant els desdoblaments de ciències, tecnologia i llengua estrangera a
l’ESO.
Amb reforç d’un docent les hores de ciències i tecnologia al taller i al laboratori.
Les optatives d’ESO es redueixen per poder fer-les amb el grup classe estable
per trimestre i sense barrejar alumnat de grups, excepte Francès, que estaran
en un grup de tutoria i per a tot el curs (a 3r en dos grups).

Per tal que tothom tingui aula de Tutoria i no hi hagi grups itinerants:






L’aula d’idiomes i música es necessiten per ser aules de tutoria.
S’ha tramitat la licitació de dues obres. Es tira la paret que separa l’antiga SIEI i
l’aula TV i es fa una aula més.
La biblioteca es divideix en dues aules amb una nova paret d’obra.
L’aula nova del fons de la biblioteca serà la nova aula SIEI. La part més gran
de la biblioteca serà una nova aula de grup.
L’aula 1.4 no és gaire útil pel soroll en estar separada de l’aula d’idiomes per
una porta corredissa que no insonoritza. Es convertirà en la biblioteca.

Al soterrani de taller estaran els 1rs de batxillerat i un 2n de batxillerat. L’altre 2n de
batxillerat estarà a l’actual biblioteca. A l’aula de música hi haurà un grup de 4t d’ESO.
El 2n D estarà a l’aula d’idiomes.
Les aules de dibuix, informàtiques, laboratoris, taller de tecno i gimnàs es faran servir
quan toqui. L’alumnat i el personal de centre pel passadís aniran amb mascareta i
hauran de desinfectar la taula i cadira en entrar i abans de marxar.
L’ús dels vestidors serà únicament per canviar-se la samarreta amb privacitat, però no
es podrà, ni seure, ni deixar motxilles ni roba, ni dutxar-se.
Organització per grups:
Es manté religió a tots els cursos de l’ESO. L’alumnat que escull religió es junta en un
mateix grup classe estable.


1r ESO

De 3 línies es fan 4.
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Mantenim un grup per als alumnes que trien Francès: 1r D. Serà fix tot el curs..
La resta dels grups, A-B-C, canvien l’optativa per trimestre (Jocs matemàtics, Viure i
conviure amb les emocions, Italià). Tot el grup-classe, sense canviar de lloc ni barrejarse amb alumnes d’altres grups.


2n ESO

De 3 línies es fan 4.
Mantenim un grup per als alumnes que feien ja Francès: 2n A. Serà fix tot el curs.
La resta dels grups, B-C-D, canvien l’optativa per trimestre (Treball del laboratori,
MatemàTICa 2.0, English culture). Tot el grup-classe, sense canviar de lloc ni barrejarse amb alumnes d’altres grups.


3r ESO

De 4 línies es fan 5.
L’alumnat que fa Francès, són 28, els separem en 2 grups: 3r A i 3r E. Estaran la
meitat a l’A i la meitat a l’E (14+14). La resta de grup s’emplenarà amb l’alumnat que
han triat Mediació, que són 18 (9+9). Seran fixos tot el curs.
La resta dels grups, B-C-D, canvien l’optativa per trimestre (Emprenedoria, Cultura
Clàssica, Projectes de Tecnologia). Tot el grup-classe, sense canviar de lloc ni
barrejar-se amb alumnes d’altres grups.


4t ESO

De 3 línies es fan 4.
Es fan els 4 grups fixos per itinerari: Laboral (A), Humanístic-Social (B), Científic (C) i
Tecnològic (D). Els números no surten exactament equilibrats, però molt iguals.
D’aquesta manera, cada grup té les seves optatives d’itinerari i no s’ha de barrejar
ningú amb altres grups:
A: Laboral (Tecnologia 1 - Ciències Aplicades a l’activitat professional)
B: Humanístic-Social (Llatí i Cultura Clàssica - Economia)
C: Científic (FiQ 1 - Biologia i Geologia)
D: Tecnològic (FiQ 2 - Tecnologia 2)
Així mateix, hem tancat les específiques segons l’itinerari que fan, per tal que els
alumnes no es barregin mai.
A: Laboral (TIC 1 - ViP)
B: Humanístic-Social (Filosofia - Francès comercial 2)
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C: Científic (Cultura científica 1 - Francès comercial 1)
D: Tecnològic (Cultura científica 2 - TIC 2)


1r de batxillerat

No es fa grup extra de més. Seran grups nombrosos i disposaran de les aules del
soterrani de taller i tindran suport a Anglès.
Es faran grups-classe barrejant les modalitats: A (H-S), B (C-T-S), per permetre
repartir de manera equitativa l’alumnat entre el grup A i B. D’aquesta manera quan es
cursin matèries comunes el grup no serà tan nombrós.
Quan l’alumnat faci classe de les matèries de modalitat i hagin d’assistir alumnat del
grup A i del grup B, hauran de respectar la distància de seguretat d’1,5 metres. Si el
nombre d’alumnat a la matèria on es barregen, no permet mantenir el 1,5 metres, serà
obligatori l’ús de mascareta.


2n de batxillerat

No es fa grup extra de més.
Es mantindrà els grups-classe per modalitats: A (H-S), B (C-T), encara que els
números no siguin exactament iguals.


Cicle de GM de CAFEMN

Es mantindrà dos grups estables amb 100 % de presencialitat i organització normal.


Ensenyaments esportius Futbol i Salvament i socorrisme

S’implantarà la distribució curricular flexible proposada per la DGFPIERE i
consensuada amb els instituts Pere Alsius i Illa de Rodes, amb la federació catalana
de futbol, la federació catalana de salvament i socorrisme i amb Creu Roja.


Cicles de GS d’EAS i CF

Es preveu una organització híbrida en la que es durà a terme un màxim d’un 25 % de
sessions de manera telemàtica al no disposar de més espais per assignar aula a un
grup estable:
A 1r d’EAS i 1r de CF es farà un màxim de 8 h a la setmana de manera telemàtica, en
aquells mòduls professionals que tenen una càrrega horària teòrica més alta. Una part
de sessions teòriques es faran en horari de tarda per descongestionar l’ocupació
d’espais del centre en horari de matí. Les sessions que es fan en instal·lacions
esportives municipals, es mantindran en horari de matí per la disponibilitat d’aquestes
instal·lacions.
A 2n d’EAS i 2n de CF es farà un màxim de 5 h de manera telemàtica, amb tasques
d’organització que s’han de treballar fora del centre o durant els patis amb l’alumnat de
l’ESO.
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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.

Ensenyament i animació socioesportiva
PART DEL
PART DEL
METODOLOGIA I
CURRÍCULUM QUE CURRÍCULUM QUE
RECURSOS
S’IMPARTEIX EN LA S’IMPARTEIX EN LA DIDÀCTICS PER A
MODALITAT
MODALITAT NO LA MODALITAT NO
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
(hores setmanals) (hores setmanals)

MÒDUL

MP1. Valoració de la
condició física i
primers auxilis
MP2. Dinamització
grupal

3

1

3

1

MP3. Planificació de
l'animació
socioesportiva
MP4. Metodologia de
l'ensenyament
d'activitats
fisicoesportives
MP6. Activitats d'oci i
temps lliure

1

1

2

1r CURS
Llibre digital
Altamar

HORARI DE
PRESÈNCIA AL
CENTRE

Dm (16:1019:30)

Moodle/
Classroom
Moodle/
Classroom

Dll(10:35-11:35)
Dv (10:35-12:35)
Dm (15:1016:10)

1

Moodle/
Classroom

Dv (12:55-14:55)

4

1

Moodle/
Classroom

MP7. Activitats
fisicoesportives
d'implements
MP9. Jocs i activitats
físicorecreatives i
d'animació turística
MP11. Formació i
orientació laboral

3

0

Dll (08:15-10:15)
Dc (09:15-11:35
Dc (11:35-14:55)

3

0

Dll (11:35-14:55)

MP12. EIE

1

MP5. Activitats
fisicoesportives
individuals

4

0

Dll (08:15-10:15)
Dc (08:15-10:15)

MP8. Activitats
fisicoesportives
d'equip
MP13. Anglès

4

0

Dll (12:55-14:55)
Dc (10:35-12:35)

2

1

Mòdul DUAL

6

3

1

2 (1 FOL/PROJ) Moodle/
Classroom
1
Moodle/
Classroom
2n CURS
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Llibre digital
Altamar
Moodle/
Classroom +
presència a
esdeveniments
locals

OBSERVACIONS

Dv (09:15-10:15)
Dc (08:15-09:15)

Dll (10:35-11:35)
Dc (12:55-13:55)
Dm (09:1514:55)+
dinamització
patis (grups)
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Condicionament físic
PART DEL
PART DEL
METODOLOGIA I
CURRÍCULUM QUE CURRÍCULUM QUE
RECURSOS
S’IMPARTEIX EN LA S’IMPARTEIX EN LA DIDÀCTICS PER A
MODALITAT
MODALITAT NO LA MODALITAT NO
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
(hores setmanals) (hores setmanals)

MÒDUL

MP1. Valoració de la 3
condició física i
primers auxilis
MP3 Fitness en sala 5
d'entrenament
polivalent
MP4 Activitats
4
bàsiques de
condicionament físic
amb suport musical
MP6 Condicionament 3
físic en l'aigua

1

1r CURS
Llibre digital
Altamar

HORARI DE
PRESÈNCIA AL
CENTRE

Dll (15:10-18:0)

1

Moodle/Classroo Dj (08:15-13:55)
m

1

Moodle/Classroo Dc (10:35-14:55)
m

1

Dm (11:3514:55)
Dj (13:55-14:55)

MP9. FOL

1

MP10. EiE

1

MP11 Anglès tècnic

2

MP2.Habilitats
socials

3

Moodle/Classroo
m
2 (1 FOL/PROJ) Moodle/Classroo
m
1
Moodle/Classroo
m
1
Llibre digital
Altamar
2n CURS
0

MP5 Activitats
especialitzades de
CF amb suport
musical
MP7 Tècniques
d'hidrocinèsia

2

0

2

2

MP8 Control postural, 3
benestar i
manteniment
funcional
Mòdul dual
6

0

3

Llibre digital

OBSERVACIONS

Dm (08:1509:15)
Dm (09:1511:35)
Dm (15:1016:10)
Dj (12:55-14:55)
Dj (08:15-10:15)

Dj (10:35-12:35)
Dll (15:10-18:10)

Moodle/Classroo
m + presència a
esdeveniments
locals

Dll (19:30-20:30)
Dm (16:1020:30)
dinamització
patis (grups)

Organització de les guàrdies del professorat:
Després de la publicació, el 21 de juliol de 2020, dels Documents per a l’organització i
la gestió dels centres pel curs 2020-2021, l’horari del professorat queda de la següent
manera:


24 h de permanència al centre en horari fix:
o 19 h lectives
o 5 h d’activitats complementàries (guàrdies, reunions d’equip docent,
coordinacions, departament i altres encàrrecs que, en el marc de les
seves funcions, faci el director).
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6 h d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (reunions de
claustre, avaluacions, consell escolar, reunions amb pares i mares,
coordinacions, ...). Aquestes es podran portar a terme de manera telemàtica.
7 h i 30’ d’organització i preparació de les activitats, seguiment de tasques,
elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, activitats de
formació, ...

Amb la reducció de les hores de permanència al centre del professorat de 28 a 24
hores, hem de reduir el nombre de docents que fan guàrdia cada hora per poder
adaptar-nos a la nova situació i per no perdre hores de reunions d’equips docents,
comissions i de departaments, tan necessàries per poder seguir millorant el servei que
ofereix el nostre centre.
Les guàrdies es realitzaran de la següent manera:






Les absències de professorat que afecti a grups de l’ESO seran ateses per un
professor de guàrdia a qualsevol hora de la jornada lectiva. Aquestes guàrdies,
es realitzaran a l’aula assignada aquella hora al grup.
En el supòsit que una hora acumuli més docents absents que docents que es
troben de guàrdia, es podran aplicar dues mesures. Aquestes mesures
permetran que un docent de guàrdia pugui custodiar a més d’un grup classe:
o Custodiar dos grups que es troben en aules annexes o molt properes,
posant feina i vigilant des del passadís els dos grups.
o Acompanyar l’alumnat de dos grups o més al pati a l’espai assignat pel
grup, on sota la vigilància del docent de guàrdia, l’alumnat podrà fer
deures o la feina que hagi deixat el docent absent.
Els grups classe d’estudis postobligatoris (batxillerat, cicles formatius i
ensenyaments esportius) que estiguin afectats per absències de docents estan
autoritzats a abandonar l’aula, prèvia comunicació del docent de guàrdia a
algun membre de l’equip directiu, i marxar fora del centre. Si l’absència del
docent està programada, el tutor o la tutora del grup informarà de l’anul·lació de
la classe i en el seu cas de la nova disposició horària. En qualsevol cas, un
docent de guàrdia (si l’absència ha estat imprevista) o el tutor o la tutora (si
l’absència estava programada), enviarà a través de la plataforma Smart
Classroom una notificació a les famílies per a què estiguin assabentades. A la
documentació de la matrícula els tutors legals o el propi alumnat si és major
d’edat, signen l’autorització a sortir en aquestes absències de professorat.

Modificació de l’ús de la sala de castigats:
Per evitar l’ús de l’espai, que tradicionalment s’ha destinat a sala de castigats, per part
d’alumnat de diferents grups estables, es prendran les següents mesures:


L’alumnat que incompleixi les NOFC amb una falta tipificada com a lleu,
romandrà a l’aula. En tot cas, si la tipologia de la falta requereix una sortida de
l’aula, l’alumnat podrà sortir al passadís a l’espai immediatament adjacent a
l’aula i romandre, sota la custòdia del docent responsable del grup el temps
que aquest consideri oportú.
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L’alumnat que incompleixi les NOFC amb una falta tipificada com a greu,
després de passar per la sala de professorat per informar de la falta, un o una
docent de guàrdia l’acompanyarà al porxo de l’institut. El docent o la docent de
guàrdia, prèvia comunicació a direcció, que iniciarà la incoació de l’expedient,
comunicarà al tutor o la tutora legal que l’ha de venir a recollir o autoritzar que
abandoni el centre com a mesura provisional i excepcional. En cap cas
l’alumnat amb una falta greu es podrà reincorporar a l’activitat lectiva el mateix
dia que ha estat expulsat.

Modificació de la gestió dels retards:


L’alumnat d’ESO que hagi entrat tard a 1ª hora abans de les 8:40:
o Romandrà al pati, en un espai determinat, sota responsabilitat del
professor de guàrdia fins que comenci la 2a. hora de classe. Se li
imputarà com a retard.
o El TIS, li farà fer tasques del taller de Gestió del temps durant aquesta
1ª hora.
o Direcció atendrà els casos més greus.



L’alumnat d’ESO que no hagi entrat al centre fins les 8:40h, només podrà
accedir al centre durant els darrers cinc minuts de cada esbarjo:
o El professorat de guàrdia de porta de pati ho anotarà a la carpeta de
retards.
o Des de Direcció es prendran mesures per recuperar el retard, fer-ne el
seguiment i reflexionar sobre la gestió del temps.
o El TIS, durant el segon pati farà tasques del taller de Gestió del temps a
la Biblioteca amb els alumnes que entrin amb retard al final del primer
pati.

4.2 Organització de la tasca educativa durant un confinament
Pel proper curs també es contemplarà dos possibles escenaris:



Organització pedagògica en cas de confinament parcial.
Organització pedagògica en cas de confinament total del centre.

Per dur a terme aquest dos possibles escenaris amb les màximes garanties possibles,
aconseguint una organització eficient i de qualitat, serà convenient treballar durant els
períodes de treball amb normalitat incentivant la digitalització dels materials de treball i
millorant la competència digital dels docents.
Durant la matriculació al centre s’informarà a les famílies i a l’alumnat que per poder
seguir les classes a l’institut Rocagrossa a qualsevol nivell educatiu, l’alumnat té
l’obligació de tenir un dispositiu digital propi. En el següent enllaç, publicat en el web
del centre, poden trobar les recomanacions del dispositiu digital necessari per seguir
tant les classes presencials, com les no presencials en cas de confinament:
Prestacions dispositiu digital i preguntes freqüents.
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Per als dos possibles escenaris de confinament es prendran les següents mesures:








Les programacions didàctiques del centre contindran un apartat on s’especifiqui
com es durà a terme la docència en cas de confinament.
Es revisaran els criteris d’avaluació de cada matèria i es planificarà l’ús
d’activitats i instruments d’avaluació de diferents tipus, fomentant l’avaluació
formativa, l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació competencial.
Les matèries i mòduls professionals s’impartiran preferiblement amb un màxim
de dues plataformes digitals: cursos virtuals de Google Classroom o de Moodle
i les llicències digitals contractades que puguin tenir algunes matèries.
A l’inici de curs, l’alumnat rebrà una formació sobre el funcionament del curs
virtual, les seves funcionalitats i la normativa de treball en l’entorn virtual.
El professorat que exerceix el càrrec de tutoria comprovarà a inici de curs, amb
l’ajuda de les coordinacions de nivell:
o Alumnat que no disposa en el seu habitatge habitual de dispositius d’ús
personal per a finalitats educatives, considerant ordinadors de
sobretaula, portàtils o tauletes.
o Alumnat que no disposa en el seu habitatge de connexió a internet de
qualitat que pugui garantir la formació educativa en línia.
o Dades de contacte actualitzades trimestralment (número de telèfon,
adreça electrònica de la família i adreça del domicili).
o Els caps d’estudis organitzaran juntament amb les coordinacions de
nivell, horaris de treball en previsió d’un possible confinament.

En el cas d’un confinament parcial del centre, els docents duran a terme la seva tasca
docent des del centre o des de casa, segons indiqui el Departament d’Educació o
Sanitat. Si el docent és autoritzat a seguir la feina de manera presencial en el centre,
impartirà les sessions presencials d’aquells grups que es troben en el centre. Pels
grups confinats, realitzarà el seguiment telemàtic des del mateix centre o des de casa.
En el cas d’un confinament total del centre, tot el professorat durà a terme la tasca
docent de manera telemàtica.
Caldrà planificar adequadament la feina a fer per l’alumnat per evitar una sobrecàrrega
de feina tant per l’alumnat, com pels docents.
Els grups que es trobin en situació de confinament, rebran un horari de sessions
impartides per videoconferència a través de la plataforma Google Meet, mitjançant el
correu corporatiu de centre.
S’establirà com a horari d’enviament de correus electrònics i de trucades telefòniques,
el marc horari del grup.
Horari de sessions virtuals:
Es proposarà un horari fix setmanal. S’establirà un horari amb un màxim de 3 sessions
telemàtiques al dia de 45’, respectant l’horari general de classes. S’escolliran les
matèries a impartir cada dia, de manera que es faci un repartiment equitatiu setmanal.
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També es farà una sessió de tutoria. Entre les sessions virtuals sempre es mantindrà
un mínim de 15’ de descans.
Els horaris de cada grup en cas de confinament es poden trobar en el següent enllaç:
Horaris de sessions telemàtiques en cas de confinament:
https://drive.google.com/drive/folders/1h0izwk1zgzJTsMRsltoFkq4uSBUdqBXp?usp=s
haring
Durant un confinament, es registrarà a la plataforma de control d’assistència aquell
alumnat que ha participat o no a la sessió virtual. La no participació a la sessió sense
una justificació, es tindrà en compte per part del professorat.
Deures i tasques per l’alumnat:
Es disposarà de dos documents que gestionaran les coordinacions de nivell. Els dos
documents estaran compartits a través de Google Drive. Els dos documents (tasques
setmanals i seguiment de tasques), es crearan per a cadascun dels grups estables del
centre.
El contingut d’aquests documents és el següent:


Document “tasques setmanals”.
Document compartit de drive on cada docent, com a molt tard el dijous de cada
setmana de confinament, haurà de:
o redactar breument la feina a realitzar la setmana següent,
o la plataforma digital utilitzada i
o el temps estimat de realització de la tasca.
S’ha de preveure un temps de realització de les tasques inferior a les hores
dedicades a la matèria de manera presencial en el centre i restant el temps
dedicat a les sessions virtuals realitzades per setmana.
En el cas que el confinament s’ordeni d’un dia per l’altre, el primer dia de
confinament el professorat haurà d’emplenar el document amb la feina de la
resta de la setmana o amb la feina per a la setmana següent si el confinament
s’ordena en dijous o divendres.
El document de tasques setmanals el convertiran en pdf les coordinacions de
nivell i s’enviarà a cada grup classe a través del correu de centre, cada dilluns
a les 8 del matí. Si el confinament s’ha ordenat d’un dia per l’altre, les tasques
s’enviaran el segon dia de confinament a les 8 del matí.
La coordinadora pedagògica i el cap d’estudis d’FP guardaran els pdf’s en una
carpeta compartida que el coordinador TIC publicarà en el web del centre a
disposició de les famílies.
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Document “seguiment de tasques setmanals”.
Aquest document compartit amb Google Drive, serà d’ús intern entre el
professorat, per poder comprovar la feina realitzada per l’alumnat i així detectar
l’alumnat que no està fent el seguiment de la feina o que només realitza
algunes de les tasques o d’algunes matèries en concret. El document serà de
gran utilitat per els tutors i les tutores i les coordinacions de nivell, per poder
contactar amb l’alumnat i les famílies i fer un seguiment dels motius que poden
estar afectant a la no realització de les tasques. Caldrà prendre mesures de
manera coordinada amb direcció un cop coneguts els motius del no seguiment
de les tasques.
Cada docent, com a molt tard el dimarts següent després de cada setmana de
confinament, haurà de registrar en el document compartit aquell alumnat que
ha realitzat o no les tasques:
o Fet: tasques realitzades.
o Par.: tasques realitzades parcialment.
o No fet: no ha realitzat les tasques.
La qualitat de la realització de les tasques ho registrarà cada docent per al seu
ús a la seva llibreta de professorat. Haurà de tenir-ho disponible en cas de
requeriment del tutor o la tutora, o de la coordinació de nivell o per a les
sessions d’avaluació.

5.

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS

El curs 2020-2021, per mantenir l’estabilitat de grups i poder seguir la traçabilitat en
cas de contagi, mantindrem els següents grups estables d’acord al nombre d’alumnat
matriculat, els espais que disposem i amb criteris d’heterogeneïtat i inclusió. A cada
grup el tutor o tutora serà considerat “docent estable”. La resta de docents que passen
pel grup són considerats “docent temporal” en el grup, doncs és professorat
especialista que intervé en diferents grups estables (encara que el grup de docents és
estable per tot el curs). Els “docents temporals” han de prendre les mesures de
seguretat (distància mínima amb l’alumnat d’1,5 metres i ús de mascareta obligatòri).
Tots els professors que intervenen als nostres grups, ho fan de manera estable i
durant tot el curs.
Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 20202021.

GRUPS

1 ESO A
1 ESO B
1 ESO C

NOMBRE
D’ALUMNES
*a 23/07/2020

DOCENTS
ESTABLE

17
17
16
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1
1
1

TEMPORAL

10
10
11

PAE
ESTABLE

ESPAI

TEMPORAL

ESTABLE DEL GRUP

1A (planta baixa)
1B (planta baixa)

1

1C (planta baixa)
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1 ESO D
2 ESO A
2 ESO B
2 ESO C
2 ESO D
3 ESO A
3 ESO B
3 ESO C
3 ESO D
3 ESO E
4 ESO A
4 ESO B
4 ESO C
4 ESO D
AO
SIEI
AA
1 BATX A
1 BATX B
2 BATX A
2 BATX B
CAFEMN A
CAFEMN B
EAS 1
EAS 2
CF 1
CF 2
FUTBOL
SALV. I SOCO.

19
17
21
19
19
22
24
22
22
22
19
21
19
14
12
9
12
28
27
23
23
30
30
30
30
30
28
15
27

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

10
9
11
8
9
10
11
11
10
10
9
11
9
9
6

1D (planta baixa)
2A (1a planta)

1

2B (1a planta)
2C (1a planta)
2D (1a plant. - idiom)
3A (2a planta)

1

3B (2a planta)
3C (2a planta)
3D (2a planta)
3E (2a planta)

1

4A (semisot.)
4B (semisot.)
4C (semisot.)
4D (1a pl.- música)
AO (semisot.)

1

SIEI (divisió biblio)

4
8
8
8
8
10
9
8
7
5
7
4
2

AA (planta baixa)
1batA (soter. tecno)
1batB (soter. tecno)
2batA (nova siei-tv)
2batA (2a divisió bib)

M1
M2
No aula estable
No aula estable
No aula estable
No aula estable
M4
Info 2

Els següents grups estaran formats amb barreja d’alumnat de diferents grups estables,
per la qual cosa en aquests grups caldrà mantenir la distància de seguretat d’1,5
metres o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. S’enumeren les activitats o
matèries que estan subjectes a aquesta circumstància:
ACTIVITAT
O MATÈRIA

Religió

GRUPS ESTABLES
DELS QUALS
PROVÉ
L’ALUMNAT

- 1r A, B, C, D
- 2n A, B
- 3r B, C, E
- 4t A, B, C

DOCENT

HORES
SETMANALS

Narcís Marquès
½ religió
Narcís Marquès
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1h
1h
1h
1h

OBSERVACIONS

Un cop finalitzada
la matriculació a
religió, es procurarà
concentrar
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l’alumnat que ha
escollit religió en 1
o 2 grups classe si
és possible, aquest
alumnat.
Isabel Canora i
Un màxim de Encara que algun
20 h
alumnat pot fer més
Nadia el Fatimy
hores en el grup
SIEI, es pren
aquesta mesura,
així les hores que
passen amb el grup
ordinari poden ser
tractats amb
igualtat i amb les
mateixes
circumstàncies
d’inclusió.
Es barreja l’alumnat de 1r de batxillerat B del social amb
els de 1r de batxillerat A a les matèries de la modalitat de
ciències socials (16 hores en total, 4 modalitats de 4 hores
setmanals).
½ religió

SIEI

-1r C, 2n B, 3r B i
4t A

Algunes
matèries de
modalitat

1r de batxillerat

6. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A
L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA
DE SUPORT EDUCATIU
Alumnat de SIEI:
En el cas de l’alumnat de SIEI, es considera grup de convivència estable les hores que
estan en el grup classe ordinari i per tant en aquell grup prendran les mateixes
mesures de seguretat que la resta de la classe per ser tractats amb heterogeneïtat i
inclusió. Quan es trobin a l’aula SIEI, on es junta alumnat de diferents grups estables,
hauran de prendre les mesures de seguretat de distància d’1,5 metres i ús de la
mascareta.
Alumnat d’Aula d’Acollida:
L’alumnat de l’Aula d’Acollida el diferenciem en 2 tipologies: l’alumnat que requereix
una atenció més intensiva i l’alumnat amb nivell més avançat que segueix un procés
d’immersió dins l’aula ordinària. Amb la dotació actual d’1,5 docents, es farà un grup
estable de 12 alumnes que seran atesos intensivament a l’Aula d’Acollida. La resta
d’alumnat estarà incorporat en el grup classe ordinària amb seguiment i suport de la
tutora de l’Aula d’Acollida o d’altres docents que donen suport a l’AA. Els 12 alumnes
que conformen un grup estable d’AA, més altres que puguin arribar durant el curs,
seran considerats grup de convivència. Quan després de l’atenció intensiva a l’AA es
consideri que ja poden accedir a fer immersió a l’aula ordinària, caldrà que ho facin
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prenent les mesures de distància de seguretat d’1,5 metres i ús de mascareta, durant
14 dies. Després el grup ordinari ja serà considerat el seu grup de convivència i
prendrà les mateixes mesures que el seu grup ordinari. L’alumnat que està fent
immersió en un grup ordinari, si alguna hora ha d’assistir al grup d’AA, caldrà que ho
faci prenent les mesures de distància de seguretat d’1,5 metres i ús de mascareta.
Alumnat d’Aula Oberta:
El grup d’aula oberta estarà format per un grup estable de 12 alumnes, on seran
considerats grup de convivència, amb un tutor estable i altres docents que aniran a fer
algunes hores.
Es preveu que passin la major part de les hores amb el seu grup estable d’AO i si és
possible, a través del Projecte Singular, fent pràctiques en empreses. En el casos que
assisteixin algunes hores al grup classe ordinari ho hauran de fer prenent les mesures
de distància de seguretat d’1,5 metres i ús de mascareta.

7.

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES

El nostre centre disposa de 4 accessos d’entrada i de sortida. Es troben localitzats
al carrer Rosa Sensat i a l’avinguda del Rieral.
Per la porta d’accés del carrer Rosa Sensat es pot obrir la porta de vianants individual,
una porta corredissa de pas més ampla i la porta corredissa de pàrquing de vehicles.
L’accés per l’avinguda del Rieral és una porta gran que els últims anys s’ha fet servir
com accés de l’alumnat a les 8.15 h.
Un cop dins del recinte de l’institut disposem de 5 accessos a l’edifici: per la porta
d’emergència del soterrani de tecno, per la porta d’emergència del semisoterrani, per
la porta d’emergència de la font, per la porta principal i l’entrada a les aules del mòdul.
Un cop dins de l’edifici, es poden fer servir dues escales per pujar i baixar i
l’ascensor (que només es farà servir per aquells casos que ho requereixin per
problemes de mobilitat justificada). Les escales són l’escala principal i l’escala de
l’ascensor.
Dividim l’alumnat de forma que tenen accessos diferents en funció del curs.
L’entrada al centre es realitzarà segons l’aula on es fa classe a primera hora i la
sortida segons l’aula on es fa classe a última hora.
Durant totes les entrades i sortides i fins que l’alumnat i el personal del centre no es
trobi dins de l’aula, caldrà fer-se amb ús obligatori de la mascareta. També caldrà
mantenir 1,5 metre de distància de seguretat amb la resta de persones.
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Les portes de les aules romandran obertes des de la tarda anterior, quan l’empresa de
neteja farà la ventilació. El professorat haurà d’esperar a les aules a l’alumnat amb la
porta oberta com a màxim des de les 8.10 h.

ZONA D’AULES

TIPUS D’ACCÉS

Soterrani tecno

Porta Rieral
Emergència soterrani tecno

Entrada 8.05-8.15 h
Sortida 14.55 h

Planta baixa

Porta Rieral
Emergència soterrani tecno
Escala ascensor
Porta Rieral
Emergència semisoterrani

Entrada 8.05-8.15 h
Sortida 14.55 h

Porta individual i corredissa
Rosa Sensat
Porta principal
Escales principals
Porta individual i corredissa
Rosa Sensat
Porta principal
Escales principals
Porta Rieral
Porta mòdul

Entrada 8.05-8.15 h
Sortida 14.55 h

Semisoterrani

1a planta

2n planta

Mòdul

Personal docent i no docent

Porta pàrquing
Porta principal

Visites prèvia cita

Porta individual Rosa Sensat
Porta principal

8.

HORA D’ENTRADA I
DE SORTIDA

Entrada 8.05-8.15 h
Sortida 14.55 h

Entrada 8.05-8.15 h
Sortida 14.55 h

Entrada 8.05-8.15 h
Sortida 14.55 h
Entrada 8 h
Sortida 15 h

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora
establerta garantint l’agrupament per grups estables.
Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Quan això
no sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà
mantenir la distància de seguretat o portar la mascareta.
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L’alumnat d’estudis postobligatoris sortiran del centre durant l’hora d’esbarjo. A la
documentació de la matrícula els tutors legals o el propi alumnat si és major d’edat,
signen l’autorització a sortir en aquest horari.
L’alumnat de batxillerat serà acompanyat pel docent amb qui té classe a les 10.10 h i
a les 12.30 h fins a la porta de Rosa Sensat, sortint de l’edifici per la porta que els hi
correspongui segons l’establert en el punt 7 d’aquest document. L’entrada al centre a
les 10.30 h i a les 12.50 h, es realitzarà per la porta individual de Rosa Sensat i
l’entrada a l’edifici per la porta que correspongui segons l’aula on tenen classe, tal i
com reflecteix el punt 7 del document. L’entrada al centre en finalitzar el pati la
controlarà un docent de guàrdia de porta.
L’alumnat de cicles formatius i ensenyaments esportius, serà acompanyat pel
docent amb qui té classe a les 10.15 h i a les 12.35 h a la porta de l’avinguda del
Rieral. L’entrada al centre a les 10.30 h i a les 12.50 h, es realitzarà per la porta de
l’avinguda del Rieral controlada pel docent que té classe amb el grup la següent hora.
L’alumnat de l’ESO, romandrà a la zona del pati que té assignada. Les zones seran
rotatives i es canviaran cada primer dia de mes. Aquest alumnat sortirà al pati per
l’accés establert en el punt 7 d’aquest document, segons l’aula on es troba fent classe.
El pati constarà de 4 zones d’esbarjo:
o
o
o
o

pati 1 de sorra,
pati 2 pista i volei,
pati 3 futbol terra i
pati 4 arbres del soterrani.

El pati 1 i 2 (patis de dalt) estan separats pel formigó que delimita la pista i la
cantonada sud del gimnàs. El pati 3 i 4 (patis de baix) estan delimitats pel camí de
formigó d’accés al centre.
L’alumnat d’ESO, podrà accedir al servei de cantina, respectant el flux establert per la
compra, amb ús de la mascareta i retornant seguidament al seu espai assignat.
A cada espai es trobaran els grups del mateix nivell. L’alumnat que estigui menjant o
bevent sense mascareta, haurà de romandre amb el seu grup classe estable. Si
l’alumnat està jugant o fent les activitats de dinamització dirigides per l’alumnat de
Projectes de cicles de grau superior, barrejant-se amb alumnat d’altres grup del seu
curs, hauran de portar la mascareta obligatòriament.
No es podrà fer ús de la font, l’alumnat haurà de portar la seva pròpia ampolla d’aigua.
Primera rotació
CURS-NIVELL-GRUP

ZONA D’ESBARJO

1r d’ESO A, B, C, D i Aula d’acollida

Pati 1 de sorra

2n d’ESO A, B, C i D

Pati 2 de la pista i volei
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3r d’ESO A, B, C, D i E

Pati 3 de futbol terra

4t d’ESO A, B, C, D i Aula Oberta

Pati 4 d’arbres del soterrrani

En el cas que a l’hora del pati estigui plovent de manera intensa i no es pugui fer ús de
les zones d’esbarjo, altres anys l’alumnat es podia concentrar a la cantina, al porxo, al
passadís de planta baixa, a la biblioteca, a idiomes i aula 1.4. En aquests espais no es
disposa de suficient superfície per mantenir una distància de seguretat per absorbir tot
l’alumnat de l’ESO, Quan es doni aquesta situació, l’alumnat de postobligatoris seguirà
sortint fora del centre. L’alumnat de l’ESO romandrà a l’aula on han fet classe abans
del pati, on podrà menjar i beure. Durant els primers 10’ del pati els custodiarà la
persona que ha finalitzat la classe abans del pati. Els 10’ següents del pati els
custodiarà la persona que té classe amb el grup la següent hora, però romandrà els
10’ a la mateixa aula on tenien classe l’hora anterior.

9.

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

En cas de confinament parcial o total, tot el professorat mantindrà un contacte
setmanal amb les coordinacions de nivell i/o els caps de departament. La direcció del
centre mantindrà informat diàriament a tot el personal docent i no docent de l’estat de
la situació del confinament.
Els tutors i tutores de grup mantindran informats a l’alumnat i a les famílies de l’estat
de la situació del confinament.
El contacte amb les famílies es durà a terme a través de la plataforma Smart
Classroom. Durant un confinament, els primers dies rebran informació detallada per
part de la direcció del centre. A partir de la segona setmana del confinament, les
coordinacions de nivell i els tutors o tutores de grup, mantindran el contacte amb les
famílies.
En el web del centre https://agora.xtec.cat/insrocagrossa/ s’habilitarà un espai de
visibilitat preferent, on s’anirà penjant la informació d’interès amb relació a l’estat de
confinament i les tasques de l’alumnat.
El contacte entre el personal del centre i l’alumnat es realitzarà mitjançant el correu
corporatiu de centre del domini @iesrocagrossa.cat . La documentació i arxius utilitzats
que es compartiran entre la comunitat educativa es farà mitjançant carpetes
compartides de Google Drive, amb l’ús del domini de centre.
Es preveu que les sessions de reunió del Consell Escolar, reunions amb les famílies o
les reunions amb el Consell de Familiars Delegats, es pugui optar per la modalitat
presencial o telemàtica. En el cas d’optar per la modalitat presencial, caldrà mantenir
les mesures de seguretat establertes.
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La difusió del Pla d’Actuació a les famílies, es farà via correu electrònic, publicant-lo en
el web del centre i transmetent la informació més rellevant a la reunió amb les famílies
d’inici de curs (presencial o telemàtica).
Caldrà informar a les famílies respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides
pel centre, així com les plataformes digitals que utilitza el centre i estudiar la possibilitat
de formació bàsica o videotutorials per aquelles famílies que ho requereixin.
Les reunions individuals de seguiment amb les famílies, preferentment es faran per
telèfon, correu electrònic o videoconferència. En cas que es consideri oportú de
manera extraordinària fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de
seguretat de separació d’1,5 metres i ús de mascareta.

10. PLA DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
A continuació exposem les mesures de neteja d’espais després del seu ús quan siguin
utilitzats per diversos grups estables i la periodicitat de la neteja dels espais
compartits, així com la dels lavabos.
Mirar l’ANNEX 2












El Pla de neteja i desinfecció està adaptat al centre educatiu en funció dels
diferents espais i la seva ocupació i concurrència.
S’utilitzaran només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la
barreja de productes incompatibles pot provocar intoxicacions.
La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per
garantir l’eficàcia dels desinfectants.
Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant
les mesures de precaució indicades.
Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats
successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com
lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives,
zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc.
La neteja entre ús i ús es realitzarà per part de l’alumnat i sota la supervisió
dels docents, dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre
portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció
de contagi per la covid- 19.
La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència
continuada de persones. Caldrà ventilar els espais utilitzats almenys a cada
esbarjo, en finalitzar les classes i durant la neteja per part de l’empresa de
neteja. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.
En finalitzar la classe, el docent que està fent la sessió s’encarrega d’obrir les
finestres. A la següent hora de classe, el docent que entra a l’aula s’encarrega
de tancar les finestres un cop ja s’ha ventilat l’aula.
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L’empresa de neteja deixarà les portes obertes de les aules en finalitzar la
neteja de les tardes.
Per poder fer ús del lavabo (sempre de manera excepcional), caldrà demanar
permís al personal docent que es troba a l’aula. L’alumnat, amb el permís del
professorat, s’haurà de dirigir a consergeria, on se li entregarà la clau i on
s’haurà de netejar les mans amb la solució hidroalcohòlica abans i després
d’anar al lavabo, sota el control de consergeria. En tot moment serà obligatori
l’ús de la mascareta.

A partir del document de Salut i la llista de comprovació de l’annex 2 del Pla d’actuació
en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, el centre contactarà
amb l’empresa de neteja a qui li facilitarem la documentació i establirem les noves
necessitats, procurant reordenar el servei de neteja per evitar el màxim sobrecostos. A
partir d’aquí l’empresa de neteja presentarà el nou pla de neteja que la direcció del
centre ha de validar.
El Departament està elaborant un document per marcar unes orientacions per acotar
la informació i les condicions que cal transmetre a les empreses de neteja per cercar la
màxima efectivitat i eficiència.
En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre
portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de
contagi per la covid- 19, es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un
espai que no és el del seu grup estable (cas d’un laboratori o el taller de tecnologia per
exemple), aquest col•labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats
abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.
S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de
concurrència humana.
Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms
de les portes, les baranes de les escales, etc.
Les taules de les aules en què accedeixin alumnat de diferents grups i de la cantina
s’han de netejar i desinfectar després de les activitats i dels esbarjos, respectivament.
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més
contacte amb les manetes de les portes.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest
motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats
que puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les
indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de
concurrència humana.
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Gestió de residus
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la
higiene respiratòria, o el paper utilitzat per a la neteja d’espais d’usos múltiples o de
material compartit, s’hauran de llençar en contenidors amb bosses, preferiblement amb
tapa i pedal.
A cada aula es disposarà d’un contenidor específic amb tapa que permeti dipositar el
paper utilitzat per l’alumnat per a netejar.
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals
d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor
de rebuig (contenidor gris).
En el cas que alguna 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 i
introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la
resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.

11.

EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat mínima
d’1,5 metres i utilitzant la mascareta.
Les activitats complementàries que es faran al centre es redactaran durant el mes de
setembre:
ACTIVITAT

NOMBRE
D’ALUMNES

GRUPS DELS
QUALS
PROVENEN
ELS ALUMNES

PROFESSIONAL
RESPONSABLE

ESPAI ON ES
REALITZA
L’ACTIVITAT

Tallers TEA

Per determinar

Per determinar

Per determinar

Per determinar

First Cambrigde

Per determinar

Per determinar

Per determinar

Per determinar

.......
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12. 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.
Les sortides es faran mantenint el grup de convivència. En el cas que a les sortides
sigui necessari compartir un autobús per part d’alumnat de més d’un grup estable,
s’haurà de deixar una filera de separació entre l’alumnat d’un grup estable i l’altre.
Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte del transport en autobús.
Quan la sortida sigui a l’aire lliure, amb una mateix grup estable, serà obligatori l’ús de
mascareta, a no ser que la normativa del Govern digui el contrari.
Quan en una sortida es realitzi una visita a un recinte tancat, l’ús de mascareta i el
rentat de mans serà obligatori.

13. REUNIONS i ÚS D’ESPAIS DEL PROFESSORAT
Les reunions amb un nombre elevat de persones (claustres, avaluacions, famílies, ...),
es pot facilitar l’opció de reunió telemàtica si així ho indiquen les recomanacions
sanitàries. Quan s’organitzin de manera presencial, o quan es doni l’opció d’assistir de
manera presencial voluntàriament, caldrà garantir l’ús d’un espai on es pugui mantenir
la separació mínima d’1,5 metres i l’ús de mascareta serà obligatori.
ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE
LA REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Equip directiu

Planificació

Presencial

Dues per setmana

Equips docents

Coordinació

Presencial

Setmana o quinzenal

Caps de departament Planificació

Presencial

Setmanal

Coordinacions

Coordinació

Presencial

Setmanal

CAD

Coordinació

Presencial

Setmanal

Coordinacions amb
tutories
Departament

Coordinació

Presencial

Setmanal

Elaboració

Telemàtica o per
correu

Setmanal

Comissions

Coordinació,
innovació, millora,
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programació, ...
EAP

Coordinació

Presencial

Quinzenal

AO, AA, UEC

Coordinació

Presencial

Setmanal

Avaluacions

Avaluació

Trimestral

Claustres

Informació, pressa de
decisions, aprovació
Informació, pressa de
decisions, aprovació
Coordinació

Presencial o
telemàtica
Presencial o
telemàtica
Presencial o
telemàtica
Presencial
Presencial o
telemàtica

Trimestral

Consell escolar
Consell alumnat
delegats
Consell familiars
delegats

Coordinació

Trimestral
Trimestral
Bimensual

El professorat en el seu horari al centre que no imparteix classe, podrà utilitzar els
següents espais, amb obligació de l’ús de la mascareta, encara que es pugui mantenir
la distància d’1,5 metres i sempre respectant les limitacions d’aforament:






Sala de professorat: màxim de 15 docents al mateix temps. Tenen prioritat
d´ús el professorat de guàrdia.
Departaments didàctics: màxim de 6 docents al mateix temps. Tenen prioritat
els tutors o tutores que han de realitzar videoconferència amb famílies.
Biblioteca: sempre que no hi hagi classe, màxim de 15 docents al mateix
temps. Poden fer-la servir aquells docents que per excés d’aforament, no pot
romandre a la sala de professorat. Tenen prioritat reunions de petits grups
contemplades en l’horari fix del professorat.
Taules del pati: tenen prioritat reunions de petits grups contemplades en
l’horari fix del professorat.

En els espais tancats d´ús del professorat, es disposarà d’esprai aerosol desinfectant i
paper per a netejar les taules utilitzades o ordinadors després de cada ús. Es
recomana l’ús d’ordinadors portàtils personals.

14. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN
POSSIBLE CAS DE COVID-19
Si es detecta una sospita de cas, caldrà la ràpida coordinació entre els serveis
territorials d’Educació i de Salut pública.
El responsable de la coordinació i la gestió de la covid-19 al centre és el director/a. No
assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin
símptomes compatibles amb covid-19, així com aquelles persones que es troben en
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aïllament per diagnòstic de covid-19 o en període de quarantena domiciliària per haver
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de covid19.
Alumnat que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al
centre educatiu:
1. El docent o la docent que ho detecta, portarà a l’alumne o l’alumna a un espai
separat d'ús individual (antiga aula de castigats).
2. Si no en portava, es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a l’alumnat que ha
iniciat símptomes com al professorat que l’hagi acompanyat).
3. S’avisarà a un membre de l’equip directiu, que serà l’encarregat de contactar amb la
família per tal que vingui a buscar l’alumne o l’alumna.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.
5. El director o el membre de direcció que es trobi de guàrdia, contactarà amb els
Serveis Territorial d’Educació a Girona i amb la inspecció del centre per informar de la
situació.
6. A través de les instruccions d’inspecció o dels Serveis Territorials, es contactarà
amb el servei de salut pública.
7. La direcció del centre informarà a la coordinadora de riscos laborals del centre.
La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per
a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al
domicili fins conèixer el resultat.
En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació a Girona i Salut Pública
garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els Serveis
Territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot
que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre
educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de
l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el
terreny, per part de l’autoritat sanitària.
La coordinadora de riscos laborals del centre emplenarà les taules corresponents
sobre la detecció i seguiment dels casos, en un document de Google Drive compartit.

Codi document: PA2021 v.10/09/20
Estat document: Aprovat

Nom del document: Pla d’actuació curs 2020-2021
Data d’aprovació: 10/09/2020
Pàgina 31 de 42

Taula de detecció de casos:
CASOS
POTENCIALS

ESPAI UTILITZAT
PER A L’AÏLLAMENT

PERSONA
RESPONSABLE DE
REUBICAR
L’ALUMNE/A I
CUSTODIAR- LO
FINS QUE EL
VINGUIN A BUSCAR

PERSONA
RESPONSABLE DE
TRUCAR A LA
FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE DE
COMUNICAR EL CAS
ALS SERVEIS
TERRITORIALS

Nom i cognoms
Curs i grup

Preferentment
l’aula de castigats.

Nom i cognoms
de la persona
docent que el
detecta i de la
persona
docent
que el custòdia.
Preferentment el
docent o la docent
del grup que el té
a l’aula en el
moment de la
detecció
l’acompanya
a
l’espai
d’aïllament.
El professorat de
guàrdia
el
custodia.

Nom i cognoms
del membre de
l’equip directiu.

Nom i
cognoms del
membre de
l’equip
directiu.

DIA I HORA DE

EXPLICACIÓ

PERSONA DE

PERSONA

LA DETECCIÓ

DEL

SALUT AMB

REFERENT

PROTOCOL

QUI ES MANTÉ

DEL CENTRE

SEGUIT I

EL CONTACTE

PELS

OBSERVACIONS

I CENTRE

CONTACTES

D’ATENCIÓ

AMB SALUT

...
Taula de seguiment de casos:
ALUMNE/A

PRIMÀRIA

Nom i cognoms de
l’alumne o alumna.
Curs i grup.

Nom de la
persona que ha
fet les
actuacions i el
nom del familiar
que l’ha vingut a
buscar.

Nom de la
persona que ha
mantingut el
contacte i nom de
la persona que ha
atès del centre
d’atenció primària.

Mantindrà el
contacte amb
salut i farà
seguiment del
cas.
Preferentment la
coordinadora de
riscos o el
coordinador de
nivell.

...
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15. SEGUIMENT DEL PLA
A continuació presentem la planificació del control, avaluació i seguiment d’aquest pla
d’actuació pel curs 2020-2021.
En iniciar el curs i diàriament caldrà fer emplenar per direcció o en qui delegui, el
document de comprovació d’obertura:
-

Llista de comprovació d’obertura d’inici de curs (annex 3)
Llista de comprovació d’obertura diària (annex 4)

ACTUACIÓ

TEMPORITZACIÓ o
DATA LÍMIT

RESPONSABLE

INDICADOR

Presentar del Pla
d’Actuació a inspecció
Sol·licitar licitació d’obres
de la biblioteca i SIEI-TV
Presentar del Pla
d’Actuació al personal del
centre
Publicar el Pla d’Actuació
en el web del centre
Enviar el Pla d’Actuació a
les famílies
Incloure en el Pla
d’Actuació els horaris i
tots els annexos
necessaris
Presentar el Pla
d’Actuació definitiu al
Claustre
Aprovar del Pla
d’Actuació en el Consell
Escolar
Publicar del Pla
d’Actuació definitiu en el
web del centre
Revisar les NOFC i afegir
apartat extraordinari pel
covid-19
Elaborar document amb
les mesures noves per
treballar amb l’alumnat a
tutoria
Finalitzar obra de divisió
de la biblioteca
Traslladar biblioteca a
l’aula 1.4
Finalitzar obra SIEI-TV

23 de juliol de 2020

Director

Fet/No fet

Juliol de 2020

Director

Fet

23 de juliol de 2020

Director

Fet/No fet

23 de juliol de 2020

Coordinador TIC

Fet/No fet

28 de juliol de 2020

Director

Fet/No fet

4 de setembre de 2020

Cap d’estudis i director

Fet/No fet

Claustre inici de curs al
10 de setembre de 2020

Director

Fet/No fet

Consell escolar d’inici de
curs el 9 de setembre de
2020
10 de setembre de 2020

Director

Fet/No fet

Coordinador TIC

Fet/No fet

Juliol i primera quinzena
de setembre

Director

Fet/No fet

31 de juliol de 2020

Coordinadora pedagògica

Fet/No fet

31 de juliol de 2020

Secretaria

Fet/No fet

31 de juliol de 2020

Conserges

Fet/No fet

31 d’agost de 2020

Secretaria

Fet/No fet
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Sol·licitar especialitat de
docent de suport a la PDI
Comunicar i pactar el pla
de neteja i desinfecció a
l’empresa de neteja
Comunicar i pactar
mesures d´ús de la
cantina amb l’arrendatari
Tancar la font del pati i de
la sala de professorat
Elaborar plantilla de
cartell informatiu de
centre
Elaborar cartell amb
normativa d’ús dels
lavabos
Elaborar cartell amb
normativa d’ús dels
vestidors
Elaborar cartell amb
normativa de neteja dels
espais quan l’ha d’utilitzar
altre grup
Fer cartells amb la
normes d’higiene i
seguretat o imprimir
infografies de la
Generalitat de Catalunya
Penjar cartells amb la
normes d’higiene i
seguretat
Marcar les zones
d’entrada i sortida amb
cartells i el flux de
circulació

26-28 d’agost de 2020

Director

Fet/No fet

2 de setembre de 2020

Secretaria

Fet/No fet

1 de setembre de 2020

Secretaria

Fet/No fet

1 de setembre

Conserges

Fet/No fet

4 de setembre de 2020

Tutor tècnic d’imatge

Fet/No fet

8 de setembre de 2020

Director

Fet/No fet

8 de setembre de 2020

Departament d’educació
física

Fet/No fet

8 de setembre de 2020

Director

Fet/No fet

8 de setembre de 2020

Coordinació de riscos

Fet/No fet

9 de setembre de 2020

Conserges

Fet/No fet

10 de setembre de 2020 Conserges i coordinadors
de nivell

Fet/No fet

A Lloret de Mar, el 10 de setembre de 2020
Firmado digitalmente

MOLINA
por MOLINA GALLEGO,
GALLEGO, JOSE JOSE ENRIQUE (FIRMA)
2020.09.14
ENRIQUE (FIRMA) Fecha:
08:16:00 +02'00'
J. Enrique Molina Gallego
Director
Institut Rocagrossa
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ANNEX 1 – Llista de comprovació de símptomes per a les
famílies

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES
PER A LES FAMÍLIES
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una
creu quins d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula

Mal de panxa

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Congestió nasal

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

38

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu amb una creu
quins d’aquests símptomes presenta:

Febre o febrícula

Calfreds

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Falta d’olfacte de gust

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

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

(1)
Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera
llista.
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ANNEX 2 – Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció
+ = ventilació
Abans
de
cada
ús

Després
de cada
ús

n = neteja
Diàriament

≥ 1 vegada
al dia

Setmanalmen
t

Comentaris

ESPAIS COMUNS I
EQUIPAMENTS
Ventilació de
l’espai

+

Manetes i
poms de
portes i
finestres
Baranes i
passaman
s,
d’escales i
Ascensors
Superfície
de taulells i
mostradors



Cadires i bancs



Grapadores i
altres
utensilis
d’oficina
Aixetes



Mínim 10 minuts
3 vegades/dia





Especialment en
les zones que
contacten
amb les mans




Botoneres
dels
ascensors
Ordinadors,
sobretot
teclats i
ratolins
Telèfons i
comandament
s a distància





Material electrònic:
netejar amb un
drap humit amb
alcohol propílic 70º



Interruptors
d’aparell
electrònics
Fotocopiadores
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Abans
de
cada
ús

Després
de cada
ús

Diàriamen
t

≥ 1 vegada
al dia

Setmanalmen
t

Comentaris

AULES I ESPAIS INTERIORS
Ventilació de
l’espai

+

Superficies
o punts de
contacte
freqüent
amb
les mans
Terra



Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

37



Materials

n



CANTINA
Ventilació de
l’espai
Superfícies
on es
prepara el
menjar
Plats, gots,
coberts...

+













Taulells
Utensilis
de cuina
Taules per
a usos
diversos
Terra

Amb aigua calenta:
rentats a elevada
temperatura.
Sense aigua calenta:
desinfecció en dilució
de
lleixiu al 0,1 %.



Fonts d’aigua
Taules,
safates de
trona

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia
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Abans
de
cada
ús

Després
de cada
ús

Diàriamen
t

≥ 1 vegada al Setmanalmen
dia
t

Comentaris

LAVABOS, DUTXES
Ventilació
de l’espai

+

Rentamans



Inodors



Terra i
altres
superfície
s
Dutxes



Cubells
de
brossa,
comprese
s

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

Especialment després de
l’ús massiu (després del
pati, després de dinar) i
sempre al final de la
jornada.
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ANNEX 3 – Llista de comprovació per a l’obertura de centres
educatius a l’inici de curs
Acció
Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?
Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?
S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu
que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin
embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals?
El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de
protecció (mascaretes)?
Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de
ventilació?
S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?
El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària
respecte de les mesures de protecció i prevenció?
Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les
mesures de protecció i prevenció?
Totes les famílies han signat la declaració responsable?
S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant
les entrades i les sortides del centre educatiu?
Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari
epidemiològic?
Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació
a distància en cas d’un nou confinament?
C= en curs
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ANNEX 4 – Llista de comprovació per a l’obertura diària dels
centres educatius

Acció
S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant
un mínim de 10 minuts?
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de
sabó suficient?
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major
contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors
ascensor, etc.)?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais
docents?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?
C= en curs
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ANNEX 5 – Declaració responsable menors d’edat
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ANNEX 6 – Declaració responsable majors d’edat
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