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1. Introducció 
 
 

 Aquest pla d’organització del centre està pensat i dissenyat per a donar resposta als possibles escenaris 

que es poden produir durant el curs 2020-2021 com a conseqüència de la pandèmia produïda per la 
COVID-19 i per a crear, organitzar i proporcionar unes pautes de funcionament, amb unes directrius clares 

i entenedores, del centre educatiu i de les metodologies d’estudi. 
 

 Per damunt de tot cal tenir present el deure inexcusable de garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del 
personal docent, tècnic i d’administració i serveis del centre educatiu i de les famílies que conformen la 

comunitat educativa. Per aquesta raó, les autoritats sanitàries ens han dictat mesures estrictes de 
seguretat, prevenció i higiene pel que fa als espais, el distanciament físic i la vulnerabilitat de tipologies 

específiques d’alumnat, professorat i personal dels centres amb l’objectiu de disminuir la transmissió del 

virus, poder identificar i aïllar els possibles casos de contagi i evitar l’ús abusiu de les noves tecnologies així 
com l’aïllament social. 

 

 És prioritat de l’institut de Tiana atendre de forma presencial a tot l’alumnat del centre però també 

contempla poder atendre de manera telemàtica a aquells alumnes que ho requereixin per presentar una 
malaltia crònica d’elevada complexitat. 

 
 

 Per efectuar el pla d’organització de l’Institut de Tiana és important tenir present l’edat del nostre alumnat, 

la diversitat funcional del personal del centre així com la complexitat dels estudis, les infraestructures i 
immobles, els equipaments existents, el nombre d’alumnes per aula i el nombre de professorat per 

alumne/a. 

 

La direcció
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2. Característiques del centre 

 
2.1. Espais 

 
 

  L’institut de Tiana és un centre que actualment té necessitats d’espais. Disposa d’aules suficients per a 
impartir l’ESO i el batxillerat gràcies a la instal·lació d’un mòdul prefabricat destinat a encabir el 1r curs 

de batxillerat. La possibilitat de poder gaudir dels espais del nou edifici no serà efectiva fins al curs 
2021-2022. 

 

  Les aules són espaioses i fàcils de desinfectar així com els espais comuns que no tenen fals sostres ni 

guarniments. Les instal·lacions elèctriques, els tubs de la calefacció, el cablejat de dades i de seguretat 
són instal·lacions vistes i de fàcil accés. 

 
 Tots els espais educatius gaudeixen de finestres amples i portes que permeten una fàcil i ràpida 

ventilació i tot el centre està ubicat en una zona allunyada del nucli urbà al costat mateix de la 
muntanya i proper a altres instal·lacions i serveis municipals. 

 
 Els lavabos són amples en el seu interior però l’accés es fa a través de portes estretes. Disposen de 

piques amples per a rentar-se les mans i separacions tancades entre les diferents tasses tot i que l’espai 
entre urinaris del lavabo masculí és dens i estret. 

 

 El professorat, en general, no disposa de despatxos o departaments i comparteix el seu espai laboral a 

l’aula de professors del centre ubicada en un extrem del primer pis de l’institut. Aquesta aula té un únic 
punt d’accés però disposa de finestres amples que permeten una ràpida i fàcil ventilació.  
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2.2. Recursos 
 

 

  La comunitat educativa de l’institut de Tiana, en general, és un comunitat amb poder adquisitiu suficient 
com per fer front a la connectivitat i l’adquisició d’aparells informàtics o electrònica adequada per poder 

seguir les classes des de casa en el cas d’haver d’utilitzar la modalitat metodològica telemàtica. 
 

  El centre educatiu, a més, disposa d’electrònica suficient per dotar de recursos a les escasses famílies 
que no disposen d’aparells informàtics i també, aquestes famílies, tenen el suport de l’ajuntament del 

municipi. 
 

 Enguany s’implementa per a tot l’alumnat de 1r de l’ESO l’adquisició de tauletes digitals i, a més, es 
dotarà a tot l’equip docent d’aquest nivell de la mateixa electrònica adquirida per l’alumnat. 

 
2.3. Mobilitat 

 
 

 L’ entrada a l’institut de Tiana és pot distribuir entre més d’un punt d’accés. A més la circulació 
interior a l’hora del pati també es pot distribuir tant a la sortida com en el retorn a les aules. Els 

patis són amplis i es poden delimitar bé.  
 

 La circulació interior entre classe i classe és més delicada ja que els passadissos són llargs, no molt 
amples i amb aules a tots dos costats. Les portes d’accés a les classes són dobles i amples però 

coincideixen o be lateralment o frontalment amb les altres aules. 
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 La connexió entre la planta baixa i el primer pis es fa a través de dues escales. La primera s’ubica a 
l’interior i és propera a l’entrada principal del centre i l’altra és exterior, més estreta i s’accedeix des 

del pati.  
 

 El professorat es desplaça des de l’aula de professors fins a les classes fent a voltes un llarg 
recorregut pel passadís i creuant-se amb la circulació d’alumnat en itinerància.   

 

 
2.4. Agrupacions 

 

 

 L’institut de Tiana és un centre de tres línies de l’ESO amb dos grups de primer de batxillerat pel 

curs 2020-2021. Els grups majoritàriament estan plens i això genera una densitat de persones a 
l’aula elevada. A més hi ha dinàmiques de treball grupals, d’atenció a la diversitat, desdoblaments i 

pràctiques inclusives amb dos professors a l’aula que augmenten la interacció entre alumnes i 
alumne/a i professor/a.  

 
 El centre també es caracteritza per les seves matèries optatives com una segona llengua estrangera 

que és l’alemany, la robòtica, l’educació emocional, les tècniques d’estudi, una emprenedoria amb 
projectes externs i la matèria de religió. Això augmenta la mobilitat i interacció entre l’alumnat. 

 

 L’institut de Tiana gaudeix, a més,  del programa de diversificació curricular Tiaana on a partir de 3r 

de l’ESO l’alumnat amb dificultats acadèmiques però no conductuals s’agrupa per formar-se dins 
l’institut i obtenir el graduat però també per fer pràctiques en diferents empreses de la zona. 
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3. Punt de partida 
 

Durant el tercer trimestre i degut al confinament patit per tota la comunitat educativa el funcionament del centre va 

realitzar-se de forma virtual i durant aquest temps es va prioritzar:   
 

 Programar activitats educatives formadores de les diferents matèries amb una periodicitat setmanal on 
calia realitzar tasques, projectes, reptes i encàrrecs durant la setmana indicada i mantenir el contacte amb 
el professor/a que havia fet la proposta seguint les seves indicacions. 
 

 Realitzar accions d’atenció grupal i/o personalitzada per part del tutor/a amb l’alumnat de forma 
continuada i telemàtica per fer el seguiment acadèmic i de la necessitat de recursos. 

 
 Vetllar per l’acompanyament emocional, amb coordinació amb l’EAP i/o serveis educatius municipals, 

d’aquell alumnat que, per diferents motius, estava patint el confinament d’una manera més greu o de 
l’alumnat de necessitats educatives especials. 

 

 Atendre per part dels tutors i l’equip directiu del centre les demandes de les famílies per una atenció 

personalitzada i no continuada. 
 

 Reorganitzar les tasques i horari de les diferents matèries en el procés d’ensenyament/aprenentatge de 

forma que qualsevol tipologia de situació familiar pogués realitzar les tasques sol·licitades. 
 

 Organitzar les tasques de coordinació dels docents i del personal del centre de forma telemàtica. 
 

• Centralitzar tota la informació a través de la web del centre i utilitzar diferents entorns virtuals 

d’aprenentatge (classroom, moodle, Google meet i correu corporatiu @instiana.cat). 

 

 Mantenir les reunions internes (equips docents, equips de tutors, claustre, reunions de coordinació i 
tutories) i les reunions amb la comunitat educativa de l’institut i del municipi (consell escolar, AMPA i 

Ajuntament) de forma virtual. 
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Aquesta situació es va mantenir fins al mes de juny i va ser durant aquest mes que es va permetre l’atenció educativa 
presencial de forma molt limitada, amb cita prèvia i a voluntat de les famílies i el professorat. 
 

També es van realitzar les preinscripcions del curs 2020-2021 de forma telemàtica tant a l’ESO com al batxillerat i no 
va ser fins al mes de juliol que es van realitzar les matrícules de forma presencial adoptant totes les mesures de 

seguretat. 
 
Ara tenim el nou repte de començar el curs de forma presencial i com a punt de partida tenim: 

 

3.1. Professorat:  
 

No hi ha cap membre del claustre de professors en condició de vulnerabilitat ni de baixa per presència de 

Covid-19 i és per aquesta raó que es compta amb tota la plantilla per a poder realitzar les tasques previstes 
per a aquest nou curs i de forma presencial. 
 

3.2. Alumnat:   
 

El 100% de l’alumnat del centre sap utilitzar els recursos digitals per fer un seguiment normalitzat de les 

activitats acadèmiques i el 99% té els recursos suficients per a poder realitzar-les. 

 

3.3. Espais:   
 

S’han netejat i desinfectat totes les zones comuns de l’edifici així com totes les aules i els despatxos de la 
planta baixa i primer pis. 

 

3.4. Material de seguretat:   
 

Hem rebut la primera dotació del Departament d’Educació i restem a l’espera de la segona dotació. 
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4. Organització pedagògica 

 

 L’activitat docent serà presencial sempre que sigui possible. De manera excepcional, es 

plantejaran models híbrids o bé totalment telemàtics d’aprenentatge si la situació sanitària ho requereix. 

L’organització variarà segons els tres contextos que es podrien donar:  

o Situació de nova normalitat: Es durà a terme tota l’activitat docent de manera presencial amb 

reducció de la ràtio només en els grups de 1r i 2n d’ESO, creant grups estables amb les mesures 

de prevenció personal, neteja, desinfecció i ventilació. 

o Situació amb un individu, grup o grups afectats: En aquest context, s’aplicarà una modalitat 

híbrida a l’institut. Els grups afectats seran aquells que desenvolupin l’activitat docent des de casa i 

de forma telemàtica durant el període de temps que delimitin les autoritats sanitàries. Els grups no 

afectats continuaran les activitats docents de forma presencial. 

o Situació de confinament: No es podrà assistir a classe. La docència, l’avaluació i les tutories 

passaran a ser telemàtiques. L’alumnat però no canviarà de grup però sí que es permetrà 

organitzar activitats telemàtiques d’interacció grupal.  
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4.1. Activitats presencials curs 2020-2021 

 

Acció educativa presencial 
 

 L’acció educativa presencial de qualitat i equitat en situació de nova normalitat. 

Concreció de l’acció presencial 
 

 Mantenir les propostes i activitats d’aula adreçades al nostre alumnat durant tot el curs amb normalitat. 
 Programar les sessions d’aprenentatge de tot el curs tenint en compte allò que no es va poder impartir durant el curs anterior. 

 No impartir les matèries optatives de 1r i 2n de l’ESO i només les estrictament obligatòries a 3r d’ESO amb l’excepció 
en tots els cursos de les matèries de religió i cultura i valors ètics. 

 Programar i introduir totes les sessions d’aprenentatge del curs a les plataformes digitals del centre ( Moodle o Classroom )  
 Implementar l’ús i les metodologies de treball amb les tauletes digitals a 1r de l’ESO. 

 Formar i programar activitats didàctiques per posar en pràctica l’ús dels entorns virtuals. 
 Fer les sessions presencials seguint el currículum i la temporització marcada per cada departament. 

 No fer desdoblaments ni pràctiques inclusives a l’aula. 

 Limitar les hores ADA al professorat d’atenció educativa del centre.  
 Fer-ne poc ús o molt puntual del laboratori i l’aula taller del centre. 

 Realitzar prioritàriament les activitats de la matèria d’educació física a l’aire lliure.  
 Regularitzar i controlar l’ús del material informàtic del centre. 

 Incrementant en una hora lectiva les matèries d’anglès i matemàtiques a 1r de l’ESO. 
 Incrementar en una hora lectiva les matèries de català i castellà a 2n de l’ESO.  

 Mantenir les opcions curricular a 4t de l’ESO. 
 Mantenir el programa Tiana Lectora a l’ESO. 
 ... 
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4.2. Activitats híbrides curs 2020-2021 

 

Acció educativa híbrida 
 

 L’acció educativa híbrida de qualitat i equitat en situació de grups d’alumnes afectats. 

Concreció de l’acció híbrida 
 

 Es mantindrà l’horari escolar i les sessions educatives per l’alumnat (grup d’alumnes afectats i no afectats). 

 El professorat impartirà la seva matèria de forma híbrida des de l’aula ( si ell/a no està afectat ). 
 L’alumnat no afectat assistirà a les classes presencials i l’alumnat afectat ho farà de forma telemàtica. 

 L’alumnat afectat farà el seguiment de totes les sessions d’aprenentatge a través de les plataformes digitals del centre. 
 L’alumnat afectat farà les seves consultes de forma telemàtica seguint, si el professor/a no diu el contrari,  l’horari 

presencial de la matèria. 

 El 50 % de les hores de cada àmbit/matèria estaran guiades pel professorat i dirigides al grup. L’altre 50 % es 
dedicarà a treball personal de l’alumnat i a la comunicació individual del docent amb els alumnes que ho requereixin. 

 Es programaran accions d’atenció personalitzada per part del tutor/a amb l’alumne/a  o alumnes afectats i les seves 
famílies. 

 Es vetllarà per l’acompanyament emocional, amb coordinació amb l’EAP i/o serveis educatius municipals, d’aquell 

alumnat que, per diferents motius, pateix el confinament d’una manera més greu o amb dificultats. 

 Es vetllarà per l’acompanyament emocional, , amb coordinació amb l’EAP, de l’alumnat NEE del centre que 

estigui afectat. 

 Es programaran accions grupals per a l’alumnat afectat de forma telemàtica. 
 ... 
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4.3. Activitats telemàtiques curs 2020-2021 

 

Acció educativa telemàtica 
 

 L’acció educativa telemàtica de qualitat i equitat en situació de confinament. 

Concreció de l’acció telemàtica 
 

 Es mantindrà l’horari escolar per a tot l’alumnat. 
 Les activitats es planificaran, es presentaran i s’avaluaran a través de les plataformes Moodle i Classroom vinculades al 

correu corporatiu del centre tant per part de l’alumnat com del professorat (@instiana.cat). 
 El professorat impartirà la seva matèria de forma telemàtica seguint el seu horari des de casa. 

 El 50 % de les hores de cada àmbit/matèria estaran guiades pel professorat i dirigides al grup. L’altre 50 % es 
dedicarà a treball personal de l’alumnat i a la comunicació individual del docent amb els alumnes que ho requereixin. 

 L’alumnat assistirà telemàticament a totes les sessions d’aprenentatge a través de les plataformes digitals del centre. 
 L’alumnat farà les seves consultes de forma telemàtica i seguint el seu horari presencial o aquell marcat pel 

professor/a de la matèria. 
 Es prioritzarà el retorn al centre de l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat. 

 Es donarà suport als tutors de 3r, 4t i 1r de batxillerat amb la intervenció de cotutors. 

 Es programaran accions d’atenció personalitzada per part del tutor/a o cotutor/a amb l’alumne/a o la seva família via 
correu electrònic o telèfon en qualsevol curs i nivell. 

 Es vetllarà per l’acompanyament emocional, amb coordinació amb l’EAP i/o serveis educatius municipals, de tot 

l’alumnat però amb més rellevància d’aquell alumnat que, per diferents motius, pateix el confinament d’una 

manera més greu i de l’alumnat de necessitats educatives especials NEE. 

 Es programaran accions grupals per a tot l’alumnat de forma telemàtica. 

 Es planificaran activitats que permetin a cada alumne/a desenvolupar els continguts de cada matèria i l’ajudin en 

la superació i/o la millora dels seus resultats acadèmics durant aquest període del curs. 

 ... 
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5. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS. 

 

5.1. Criteris generals a partir dels quals es fa la planificació: 

 
 Garantir la presència al centre a tot l’alumnat. 
 Minimitzar el risc sanitari. 

 Garantir l’estabilitat dels grups d’alumnes. 
 Garantir l’estabilitat dels espais. 
 Establir els criteris d’esglaonament d’entrades i sortides i de les franges horàries. 

 Fer una planificació del servei de neteja i desinfecció ajustat a la normativa i en funció dels recursos del centre. 

 

5.2. Grups d’alumnes 

 

S’ha establert el següent nombre de grups estables a l’ESO i Batxillerat: 16 grups estables. 

Cada grup té assignada una aula on desenvoluparà pràcticament sempre la seva activitat educativa. 

 
 

 

 

 

 
Els espais compartits del centre són: 1 aula-taller de tecnologia i 1 laboratori. 

Curs Grups Alumnes per grup Aules 
1r ESO 4 20 1r A-D 

2n ESO 4 22 2n A-D 

3r ESO 3+PDC 24/8 3r A-C+PDC 

4t ESO 2+PDC 27/24/3 4t A-B+PDC 

1r BTX 2 35/23 1r A-B 
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5.2.1. Agrupaments 
 

 

 S’ha reduït la ràtio a 1r i 2n de l’ESO passant de 3 a 4 grups. 

 S’han establert els agrupaments de 1r a 3r d’ESO segons la tria d’optatives entre religió i 
cultura i valors ètics per evitar que l’alumnat hagi de sortir del seu grup estable. Només a 3r 

de l’ESO es trenca aquesta dinàmica per a realitzar durant dues hores setmanals les matèries 

optatives de cultura clàssica, emprenedoria, alemany i educació física al medi.  
 S’ha mantingut el criteri d’heterogeneïtat i inclusió a tots els grups excepte en el grup del 

Projecte de diversificació curricular. 
 S’han eliminat les franges de matèries optatives a 1r i 2n d’ESO i s’han incrementat les hores 

de les matèries instrumentals per evitar que l’alumnat hagi de sortir del seu grup estable i 
recuperar també el temari no treballat durant el confinament. 

 S’han establert els agrupaments a 4t de l’ESO determinats per la tria de matèries optatives 
d’opció: alumnat que cursa física i química i alumnat que cursa filosofia o bé ciències aplicades 

al món professional. 
 S’han establert els agrupaments de 1r de batxillerat tenint en compte les mesures de 

protecció, traçabilitat i espais del centre. 
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5.3. Personal del centre 
(Professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis) 

 
L’organització dels equips docents a l’ESO i BTX es planteja amb dos objectius: 

 
 Reduir el nombre de professorat que imparteix classe en diferents nivells. 

 Mantenir els especialistes en els equips docents al màxim possible. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

El professorat s’ha organitzat per nivells a l’ESO: 
 

 30 professionals imparteixen classes a un nivell de l’ESO i representen el 75% del total. 

 04 professionals imparteixen classes a dos nivells de l’ESO i representen el 10% del total. 
 04 professionals imparteixen classes a més de dos nivells i representen el 10% del total. 

 02 professionals formen part del personal d’orientació educativa i representen el 5% del total. 
 

 

Personal del centre Nombre professionals 
Professorat al 100% 30 

Professorat 2/3 4 

Professorat 1/2 2 

Professorat 1/3 1 

Professorat de reforç a 1/2 3 

Personal EAP 1 

Personal PAS 3 

Personal servei neteja 2 

Total: 46 
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El professorat de batxillerat com a màxim imparteix classes a un nivell de l’ESO. 

El professorat de PDC interactua sempre amb el mateix grup reduït d’alumnes. 

 

5.4. Espais 

 
L’organització dels espais es planteja amb dos objectius: 
 

 Reduir el nombre d’espais que cal netejar i desinfectar més d’un cop al dia. 

 Mantenir la seguretat dins d’un grup estable. 
 Evitar la circulació d’alumnat pels espais comuns entre classe i classe. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Espais Nombre 
Aula Ordinària Estables 16 

Aula Tecnologia 1 

Laboratori 1 

Poliesportiu 2 

Aula desdoblament 1 

Aula aïllament 1 

Lavabos 2 

Total: 24 
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5.5. Quadre resum de l’organització dels grups, professionals i espais 
 

L’organització dels grups d’alumnes a l’ESO amb interacció amb el professorat i el personal del centre així com 
l’ocupació dels espais queda resumida en: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Grups Alumnes Docents PAE Espai 
ESO Nº Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

1r A 20 6 5 0 0 A1rA  

1r B 20 6 5 0 0 A1rB  

1r C 21 6 5 0 0 A1rC  

1r D 20 6 5 0 0 A1rD  

2n A 21 6 6 0 0 A2nA  

2n B 23 6 6 0 0 A2nB  

2n C 23 6 6 0 0 A2nC  

2n D 23 6 6 0 0 A2nD  

3r A 23 8 7 0 0 A3rA  

3r B 23 8 7 0 0 A3rB  

3r C 23 8 7 0 0 A3rC  

4t A 26 6 10 0 0 A4tA  

4t B 24 6 10 0 0 A4tB  

PDC 11 2 7 0 0 APDC  

1rBTX A 34 1 17 0 0 ABTXA  

1rBTX B 21 1 17 0 0 ABTXB  
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6. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

 

6.1. Fluxos de circulació 

 

6.1.1. Organització de les entrades i sortides 

L'alumnat i el personal han de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat sanitària durant 

tota la seva presència al centre educatiu. 

 

En entrar al centre l’alumnat i el personal s’han de rentar les mans amb aigua i sabó. 

 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, segons l’horari indicat i utilitzant 

els accessos que estaran convenientment identificats. 

 

En sonar el timbre de sortida, segons el torn 

horari, l’alumnat sortirà esglaonadament 

acompanyat pel docent que està amb el grup a 

l’aula. En primer lloc sortiran els grups que ocupin 

les aules més properes als accessos al recinte 

exterior. 

 
Abans de sortir de l’aula caldrà que es rentin les 

mans amb aigua i sabó. 
 

CURS-NIVELL-GRUP 
HORA 

D’ENTRADA 

HORA DE 

SORTIDA 

1r ESO A, B, C i D 08.20 14.50 

2n ESO A, B, C i D 08.30 15.00 

3r ESO A, B i C 08.20 14.50 

4t ESO A i B 08.25 14.55 

1r Batxillerat A i B 08.30 15.00 

PDC 08.25 14.55 
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6.1.2. Accessos 
 

Es disposa de 3 punts d’accés des de l’exterior a l’institut: entrada principal, accés al pati de sorra i 

accés al mòdul de batxillerat.  

L’accés a la 1a planta es fa des de dues escales, una interior i l’altre exterior accessible des de el pati 

del centre. 

 

Tots els accessos estan identificats i senyalitzats: 

 

Accés al centre des de l’exterior del recinte: 

 

- A1: porta principal (accés al vestíbul del centre) 

- A2: porta camp de sorra (accés al pati del centre zona nord) 

- A3: porta tanca mòduls (accés al pati del centre zona sud) 

 

Accés a l’interior de l’edifici des de el pati: 
 

- E1: porta est inferior (accés al passadís de la planta baixa) 

- E2: porta est superior (accés al passadís de la 1a planta) 

- E3: porta pati principal (accés al vestíbul des del pati del centre) 

- E4: porta mòduls (accés mòduls) 
 
 

 Accés pàrquing bicicletes i patinets: Porta tanca mòduls A3. 
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 Escales: 

- Escala principal (al costat de secretaria) 

- Escala secundària (accessible des de el pati del centre) 

 
Les entrades i sortides de l’alumnat es regeixen 

per l’horari mostrat a l’apartat 5.1.1 i es faran pels 

accessos indicats en aquesta taula. 

 

Tot l’alumnat haurà de passar un control de 

temperatura a l’accedir al centre i haurà de rentar-

se les mans amb aigua i sabó abans d’accedir a 

l’interior de l’edifici. 

 

La porta principal de l’edifici (A1) s’utilitzarà per 
l’accés de : 

- Personal docent i PAS 

- Serveis externs 

- Alumnat amb dificultats (mobilitat) 

- Accés a familiars 

 

 

Si en algun moment és necessari (recollir l’adolescent en cas que se l’hagi requerit des del centre, cita per entrevista…), 

només pot entrar un progenitor, que ha de portar mascareta, passar el control de temperatura i rentar-se les mans amb 

aigua i sabó. 

AULA GRUP ACCÉS Exterior ACCÉS Interior ESCALA 

1A 1r A ESO A3 E3  

1B 1r B ESO A3 E3  

1C 1r C ESO A3 E3  

1D 1r D ESO A3 E3  

2A 2n A ESO A2 E2 Secundària 

2B 2n B ESO A2 E2 Secundària 

2C 2n C ESO A2 E2 Secundària 

2D 2n D ESO A2 E2 Secundària 

3A 3r A ESO A2 E2 Secundària 

3B 3r B ESO A2 E2 Secundària 

3C 3r C ESO A2 E2 Secundària 

4A 4t A ESO A3 E4  

4B 4t B ESO A3 E3  

PDC PDC A3 E3  

1BTXA 1r A BTX A3 E3  

1BTXB 1r B BTX A3 E4  
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6.1.3. Circulació dins del centre 
 

 En els passadissos i els lavabos cal vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable i circular sempre pel 
cantó dret. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i 

sempre portar mascareta. 
 

6.1.4. Gestió dels patis 
 

 L’alumnat d’ESO sortirà al pati en franges horàries diferenciades amb alternança amb la franja de la 

Tiana lectora.  

 L’alumnat d’ESO utilitzarà el pati del centre distribuït per nivells, dins la seva franja horària, mantenint 

la distància interpersonal d’1,5 metres i portant la mascareta. Només es permès treure’s la mascareta 

per menjar.  

 S'establirà la rotació en l’ocupació dels sectors establerts. 

 L’alumnat de batxillerat utilitzarà la zona d’accés al centre dins la seva franja horària mantenint la 

distància interpersonal d’1,5 metres i portant la mascareta. Només es permès treure’s la mascareta 

per menjar.  

 

 

 

 

 

 
  

CURS-NIVELL-GRUP PATI TIANA LECTORA 

1r ESO A, B, C i D 11:15-11:45 11:45-12:15 

2n ESO A, B, C i D 11:45-12:15 11:15-11:45 

3r ESO A, B i C 11:15-11:45 11:45-12:15 

4t ESO A i B 11:45-12:15 11:15-11:45 

1r Batxillerat A i B 11:45-12:15 --------------- 

PDC 11:15-11:45 11:45-12:15 
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7. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 

Per limitar els contactes i facilitar la traçabilitat de possibles casos covid-19, en l’organització del centre 

s’ha promogut la constitució de grups de convivència i socialització estables. Tot i això, som 

conscients que en diferents moments es trobaran alumnes de diferents grups tant dins com fora del 

centre educatiu i és per aquesta raó que cal conscienciar-los sobre l’ús dels sistemes de protecció i dels 

hàbits d’higiene personal. 

 

 

7.1. Responsabilitat sobre l’estat de salut i l’assistència al centre 

 
 

7.1.1. Requisits que ha de complir l’alumnat per assistir al centre: 

 
 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19: 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 

 

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

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 
els 14 dies anteriors. 
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 Calendari vacunal al dia i que no presentin una malaltia crònica d’elevada complexitat. 
 

Les famílies, o directament l’alumne/a 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, es signarà una declaració responsable a través de 

la qual: 

 

- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada 

moment. 

- Es comprometen a 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, sempre seguint les 

indicacions de les autoritats sanitàries. 

 
 

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1kLaMDVSf21QlNdC7gTbZG9p-kbqDg9EJ/view?usp=sharing


PLA d’ORGANITZACIÓ BÀSIC 

INS TIANA 

ORGANITZACIÓ  
Protecció i Prevenció 

 

Agost de 2020        Pàgina 25  

 

7.1.2. Protocol de retorn del professorat 
 
 

 Tots els treballadors i treballadores han de declarar les seves condicions de vulnerabilitat, 
casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 

 Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: 

persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica 

crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones 

embarassades i professorat més gran de 60 anys. Aquestes persones no podran tenir 

activitat presencial a les activitats del centre. 

 

 El centre identifica al personal que pot participar en les activitats presencials i els 

dóna d’alta. 

 Tot el personal del centre que participa en les activitats presencials, inclosos els membres de 
l’equip directiu, haurà d’haver emplenat la declaració responsable mitjançant l’enllaç 
següent: 

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
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7.2. Mesures de protecció personal 
 

Les mesures de prevenció personal contra la covid-19 que cal adoptar són: 
 

- Distanciament físic: 

- Entre persones que no pertanyin al mateix grup estable (alumnat i docents) la distància 

física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, és d’1,5 

metres. 

- Entre l'alumnat d’un grup estable, la distribució de l’aula ha d’assegurar una distància 

interpersonal mínima d’1 metre. 

 

- Higiene de mans. L’alumnat i el personal del centre es renten les mans: 

- A l’entrada i la sortida del centre. 

- Abans i després de diferents activitats (també a la sortida al pati). 

- Abans i després d’anar al WC 
 

 

- Ús de mascareta (tipus higiènica amb compliment de la norma UNE) 
 

- Per l’alumnat és obligatòria.  

- Pel personal docent i no docent és obligatòria. 

- En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar obligatòriament la 

mascareta. En els passadissos, pati i als lavabos hauran de portar mascareta. 

 

o Cal estar atents a les indicacions de les autoritats sanitàries sobre l’ús de mascareta. 
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7.3. Promoció de la salut i suport emocional 
 

L’alumnat comença un curs després d’un període prolongat sense assistir al centre educatiu, 

amb molts canvis en les seves rutines i havent viscut noves i diverses situacions personals i 

familiars. Els primers dies els acollirem amb activitats que  permetin  l’adaptació progressiva de 

l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 

 
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a 

molts adolescents. Des de les tutories es promouran activitats per detectar i abordar situacions 

no resoltes, com ara el dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda.  

 

Des de les coordinacions de nivell i les tutories, amb el suport de l'orientadora (POE), a l’inici 

de curs es farà el seguiment dels casos de situacions sensibles detectats durant el tancament 

del centre del curs 2019-2020. 

 
Aprofitarem l'oportunitat que ens brinda la situació actual per a consolidar alguns hàbits i 

conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

 
● Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten. 

● Actuar amb responsabilitat per protegir-se i protegir els més vulnerables. 

● Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 
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Prevenció i protecció 

 

 És necessari la difusió entre el professorat i l’alumnat dels protocols, procediments i mesures a 
aplicar per tal d’evitar el risc de contagi 

Mesures aplicades 
 

 

 Mantenir una distància aproximada de 1,5 metre entre les persones als centres educatius i 1 metre en els grups 

estables. 
 Crear grups reduïts i estables. 

 Afavorir que el professorat i el resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. 
 Evitar els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. 

 Fer que les entrades i sortides del centre sigui de manera esglaonada. 
 No permetre l’accés als pares i mares o tutors legals a l’interior del recinte escolar sense cita prèvia. 

 Rentar-se les mans a l’arribada i a la sortida del centre educatiu, abans i després d’anar al WC i abans i després de la sortida 
al pati. 

 Col·locar dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola el qual haurà de rentar-se les mans com a 
mínim una vegada cada 2 hores. 

 Utilització de mascaretes higièniques dins del centre educatiu pel professorat i l’alumnat. Cal que els alumnes assisteixin al 
centre amb mascareta higiènica. 

 Penjar cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, 
el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta. 

 No permetre a l’alumnat compartir el material emprat en les diferents activitats. Es prioritzarà que cada adolescent 

utilitzi el seu propi material. 
 Dotar de sabó i eixugamans als lavabos per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. 
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8. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 
 

Dins les mesures de salut adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes, s’ha 
elaborat un protocol d’actuació i comunicació als serveis educatius de la detecció al centre de possibles casos per 
simptomatologia compatible amb la covid-19. 

 
Davant la presència de símptomes compatibles amb la COVID-19 com són febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea o amb qualsevol altre quadre infecciós s’activarà el protocol d’actuació on: 

 

8.1. En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre cal: 
 

 Aïllar l’alumne/a a l’aula de desdoblament del mòdul de batxillerat. 

 Avisar pares, mares o tutors legals. 

 Informar a la família que han d’evitar contactes i han de consultar al centre d’atenció primària o pediatra. 
 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos i el possible trasllat de l’alumne/a. 
 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 

8.2. En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora cal: 
 

 No assistir al centre 

 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 
 

8.2.1. En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació cal: 
 

o Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del centre 

o Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i simptomatologia COVID-

19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas 

positiu i per poder fer el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels 

seus possibles contactes. 
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8.3. Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la covid-19 

 
 

ALUMNAT ESPAI AÏLLAMENT 
Espai separat d'ús individual 

PERSONA RESPONSABLE 
REUBICAR L'ALUMNE/A I CUSTODIAR-LO 

FINS QUE EL VINGUIN A BUSCAR 

PERSONA RESPONSABLE 
TRUCAR A LA FAMÍLIA 

PERSONA RESPONSABLE 
COMUNICAR EL CAS ALS SERVEIS 

TERRITORIALS 

 

1r d'ESO 
Mòdul batxillerat aula 

desdoblemant 
Docent de guàrdia 

1r.Tutor/a 

2n.Coord.ESO 

3r. Membre Equip Directiu 

1r.Director 

2n. Cap d’estudis 

2n d'ESO 
Mòdul batxillerat aula 

desdoblemant Docent de guàrdia 

1r.Tutor/a 

2n.Coord.ESO 

3r. Membre Equip Directiu 

1r.Director 

2n. Cap d’estudis 

3r d'ESO 
Mòdul batxillerat aula 

desdoblemant Docent de guàrdia 

1r.Tutor/a 

2n.Coord.ESO 

3r. Membre Equip Directiu 

1r.Director 

2n. Cap d’estudis 

4t d'ESO 
Mòdul batxillerat aula 

desdoblemant Docent de guàrdia 

1r.Tutor/a 

2n.Coord.ESO 

3r. Membre Equip Directiu 

1r.Director 

2n. Cap d’estudis 

1r BTX 
Mòdul batxillerat aula 

desdoblemant Docent de guàrdia 

1r.Tutor/a 

2n.Coord.ESO 

3r. Membre Equip Directiu 

1r.Director 

2n. Cap d’estudis 

PDC 
Mòdul batxillerat aula 

desdoblemant Docent de guàrdia 

1r.Tutor/a 

2n.Coord.ESO 

3r. Membre Equip Directiu 

1r.Director 

2n. Cap d’estudis 
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8.4. SEGUIMENT DE CASOS 

 

ALUMNE/A 
DIA/HORA 
DE LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL 

SEGUIT I OBSERVACIONS  

(incloure el nom de la persona que ha fet les actuacions i el nom del 

familiar que l'ha vingut a buscar) 

REFERENT ATENCIÓ 

PRIMÀRIA  
PERSONA DE SALUT AMB QUI ES MANTÉ EL 

CONTACTE  

REFERENT DEL 

CENTRE (mantindrà el 

contacte amb salut i farà 

seguiment del cas) 

Cognoms: 

Nom: 

Nivell: 

 

Grup: 

DATA: 

HORA: 

 
ESPAI: 

 

PROTOCOL 

 

1) S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la 

persona que ha iniciat símptomes com a la persona que 

quedi al seu càrrec). 

 

2) Es pren la temperatura. 

 

- Nom de la persona de l'INS que ha reubicat i custodiat 

l'alumne/a: 

Pendent de concretar 

 
De dilluns a divendres 

de 8 a 14 h i de 15 a 20 h 

Horari d'atenció telefònica 
De dilluns a divendres 

de 8 a 20 h - T. 93 460 39 00 
Dissabtes (CAP Montgat) 

de 9 a 17 h - T. 93 469 49 30 

 

1r. Coordinadora 

Pedagògica 

2n. Cap d’estudis 

3r. Director 
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3) S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a 

buscar l' adolescent* Si no es localitza a la família, 

caldrà romandre amb l'alumne/a al centre. Si 

presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 

061. 

 

- Ha trucat a la família en/na: 

 

- Ha calgut trucar al 061? Qui ha trucat? 

  

4) Contactar amb referent d'Atenció Primària 

 
5) S'ha de custodiar l'alumne/a a l'espai habilitat 

per a l'aïllament fins que el vinguin a buscar. 
 

- Familiar que el ve a buscar: 

 

- Hora de recollida: 
 

OBSERVACIONS: 

Seguiment del cas i si escau, comunicació a Serveis 

Territorials. 

  

Segell del Centre  

 

 

(*) Quan la família vingui a recollir a l’adolescent, se’ls demanarà que es posin en contacte amb el CAP de Tiana. 

 Informació per a la ciutadania. 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/


PLA d’ORGANITZACIÓ BÀSIC 

INS TIANA 

ORGANITZACIÓ  
Pla d’actuació 

 

Agost de 2020        Pàgina 33  

 

8.5. MESURES DAVANT D’UN CAS POSITIU O SOSPITÓS DE COVID-19 
 

Davant d’un cas positiu de covid-19, el centre seguirà les instruccions sobre les mesures de 

quarantena que decideixi l’autoritat sanitària competent. 

 
Davant d’un cas d’un/a alumne/a o personal del centre sospitós de covid-19 que roman al seu 

domicili, mentre no es confirmi si és positiu, l’activitat del centre continuarà amb normalitat a 

l’espera del resultat. 

 

El centre educatiu genera en tot cas un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels integrants 

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

sanitari.  

 

A partir del moment en què es rep la informació que una persona usuària i/o vinculada al centre té 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que d’acord amb la valoració clínica del Centre 

d’Atenció Primària (CAP) se li ha fet una PCR, s’anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus de dades: 

 

 Casos 

 Dades globals 
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9. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

 
Ventilació, neteja i desinfecció 

 

 És necessària l’aplicació de mesures de ventilació, neteja i desinfecció per tal d’evitar el risc de 

contagi entre els diferents membres de la comunitat educativa. 

Mesures aplicades 
 

 

 Ventilar les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida de l’alumnat com a mínim 10 minuts cada vegada. 
 Mantenir les portes i les finestres obertes del centre educatiu durant tota l’activitat lectiva si les condicions 

climatològiques ho permeten. 
 Netejar i posteriorment desinfectar els espais emprats amb una periodicitat diària. 

 Netejar i desinfectar durant el dia els lavabos i les zones de màxima concurrència del centre. 
 Desinfectar majoritàriament amb lleixiu amb una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, 

barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua. 
 Desinfectar diàriament el material informàtic amb tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net 

humitejat amb alcohol de 70%. 
 El material emprat en les diferents activitats no s’ha de compartir però en cas necessari caldrà fer la desinfecció 

abans i després del seu ús amb alcohol propílic de 70%. 
 Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són: els interruptors i timbres, les manetes i poms de portes, 

finestres, armaris i arxivadors, les baranes i passamans, de les escales, les taules i les cadires, els ordinadors, sobretot els 

teclats i ratolins, les aixetes, els lavabos i altres superfícies o punts de contacte freqüent. 
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9.1. TAULA RESUM DEL PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

 
Abans de cada ús Després de cada ús Diari  ≥ 1 vegada al dia Setmanal Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de l’espai    +  
Mínim 10 minuts 

3 vegades/dia 

Manetes i poms de portes i finestres    ✔   

Baranes i passamans d’escales    ✔   

Superfície de taulells i 
mostradors 

   ✔   

Cadires i bancs    
✔ 

 

Especialment en les 
zones que contacten 

amb les mans 

Grapadores i altres utensilis 
d’oficina 

   ✔   

Aixetes    ✔   

Ordinadors, teclats i ratolins    ✔  

Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 

propílic 70º 

Telèfons i comandaments a 
distància 

   ✔  

Interruptors d’aparells elèctrics    ✔  

Fotocopiadores i impressores    ✔  
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Abans de cada ús Després de cada ús Diari  ≥ 1 vegada al dia Setmanal Comentaris 

AULES 

Ventilació de l’espai    +  
Mínim 10 minuts 

3 vegades/dia 

Superfícies o punts de contacte 

freqüent amb les mans 
   ✔   

Terra    ✔   

Taules i cadires    ✔   

Ordinador i taula del professor    ✔   

Interruptors d’aparells elèctrics    ✔   

 
 

Abans de cada ús Després de cada ús Diari  ≥ 1 vegada al dia Setmanal Comentaris 

LAVABOS 

Ventilació de l’espai    +  
Mínim 10 minuts 

3 vegades/dia 

Rentamans    ✔  

Especialment 
després dels patis i al 

final de la jornada 

Inodors    ✔   

Terra    ✔   

Cubells de brossa o compreses   ✔    

 


