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institutdemasquefa curs20202021

1. Introducció
Aquest Pla d’organització de l’Institut de Masquefa per al curs 2020-2021, recull  tot el
seguit de mesures que canvien de manera notable el funcionament del centre, la situació
de crisi  sanitària continua per això la comunitat educativa (alumnes, famílies, docents,
tècnics, personal no docent...) ha de ser responsable, involucrar-se i agafar el compromís
per garantir els dos grans pilars que hauran de conviure en el dia a dia del centre, per fer
front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.

Aquest Pla d’organització tindrà en compte els següents criteris,  tal  com marquen les
instruccions del Departament d’Educació:

 Impulsar una acció educativa de qualitat i equitat. Establir estratègies educatives.

 Garantir la màxima presencialitat al centre de tot l’alumnat.

 Inici del curs escolar al setembre amb la màxima normalitat possible.

 Mantenir grups i nivells estables durant tot el curs, per tal d’establir amb facilitat la
traçabilitat en cas de contagi.

 Tenir  equips docents (professors) estables en cada un dels nivells durant tot  el
curs.

 Garantir que el centre sigui un entorn segur, amb risc mínim assumible.

Amb les mesures que es proposen en aquest Pla d’organització, el centre ha de continuar
sent  un  espai  on  l’activitat  educativa  es  pugui  dur  a  terme  d’una  manera  segura  i
confortable.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg de curs escolar 2020-2021. El marc
que es proposa ha de ser de fàcil adaptació si canvia el context epidemiològic. En aquest
mateix pla hi ha contemplat i explicat el context i manera de treballar en cas d’un altre
possible confinament.
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2. Diagnosi de la situació de confinament curs 2019-
2020 
Com a conseqüència de la pandèmia sanitària produïda per la COVID-19, des del 13 de
març de 2020, es va produir el tancament dels centres educatius i el confinament de la
població, cosa que alterava el desenvolupament presencial del curs escolar 2019-2020 i
les activitats previstes. 

El  14  d’abril  de  2020  es  va  iniciar  el  3r trimestre  escolar  en  confinament  i  docència
telemàtica i el qual va finalitzar el 19 de juny de 2020 amb docència telemàtica. Per tant
el curs 2019-2020 finalitzà sense activitat lectiva presencial. 

Durant aquest confinament el centre va donar atenció i acompanyament a tot l’alumnat del
centre,  també  es  va  garantir  la  connectivitat  de  tot  l’alumnat  i  el  professorat  es  va
coordinar per oferir activitats avaluatives per a tot l’alumnat.

Actuacions que es van dur a terme durant el confinament, per continuar amb l’activitat
lectiva no presencial:

 Detectar,  analitzar  i  solucionar  la  connectivitat  de  l’alumnat:  es  van  repartir  55
dispositius digitals i 6 packs de connectivitat, amb l’ajuda de l’Ajuntament (Protecció
civil) i del Departament d’Educació.

 Es van establir criteris d’avaluació nous per la  3a avaluació, la final ordinària i la
final extraordinària.

 Es van reforçar els canals de contacte que ja funcionaven amb el centre obert:
correus dels tutors i professors, Moodle, pàgina web, correu del centre, Drive del
centre,  plataformes  digitals  (editorials,  professors,  ...)  correus  de  les  famílies  i
trucades telefòniques.

 Coordinació dels professors de la matèria, per elaborar activitats avaluables més
competencials perquè l’alumnat continués amb els seus aprenentatges.

 Connexions del professorat amb cada un dels grups classe (mínim un cop una hora
a la  setmana):  ESO,  acompanyament,  orientació  i  aclariment  de  dubtes  de les
activitats setmanals. BATXILLERAT acompanyament, orientació i classes virtuals
amb contingut nou. 

 Reunions  de  coordinació,  dels  equips  docents,  dels  departaments,  claustres  i
consell escolar de forma virtual.

 Acció tutorial i acompanyament de l’alumnat i les famílies, per part dels tutors.

 Sessions de preparació per a les PAU, presencials al mes de juny de 2020.

 Recollida de material de les aules, retorn de material cedit pel centre a l’alumnat,
tramitació de títols (graduat ESO i batxillerat), al mes de juny de 2020.
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3. Organització dels grups estables
Per a l’organització dels grups estables i poder mantenir totes les normes de seguretat,
l’edifici de l’Institut de Masquefa, ens permet fer grups, nivell, espais, lavabos, escales,
passadissos, pati i entrades i sortides estables. Això ens permet dividir l’institut en 5 zones
molt ben delimitades on cada un dels nivells es mourà i no interaccionarà amb els altres
nivells.

Els  equips  docents  (professorat)  de  cada  un  dels  nivell  també són  estables,  tots  els
professors només entren en un nivell o a dos si fan batxillerat.

3.1. Nivell 1r d'ESO

Nivell 1r d’ESO

Grup
 Nombre

d’alumnes
Espai

Professorat
nivell

Personal
d’atenció
educativa

(SIEI o
orientació)

Personal d’atenció
educativa que

intervé al nivell
(educadora EE,

vetllador, CREDA,
fisioterapeuta...)

1r A 18 Aula 1r A

Entren 14
professors al
nivell (10 per
grup classe)

Eva Rey

1r B 23 Aula 1r B

1r C 23 Aula 1r C

1r D 24 Aula 1r D

1r E 23 Aula 1r E

1r F 23 Aula 1r F

Nivell 1r d’ESO

Matèria

Grups estables
dels quals

provenen els
alumnes

Nombre
d’alumnes

Docent Espai

Horari
(nombre

hores
setmanals)

Religió A, B, C, D, E, F 20 Pilar García Laboratori 1 1

Tastet d’alemany A, B, C, D, E, F 16 Júlia Molina Laboratori 1 2

Tecno (taller)

El grup estable es
desdobla

Meitat del
grup

Nicolau Sagrera
Esther Casanovas

Aula tutoria
Taller

2

Informàtica 2

Desdoblaments
llengua anglesa

10 Júlia Molina AC 1.1 5

Desdoblament
ciències

Meitat del
grup

Roc Piñot
Miguel Á. Signes

Laboratori 1 10

Suport nivell A, B, C, D, E, F
Entre 4 o 5
alumnes

Rosa Marsà
Jordi Rabell

Aules tutoria 2
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EQUIP DOCENT NIVELL 1r D’ESO

Grup CAT CAST ANG MATES NAT TECNO SOC VIP EF MÚS CIVE OPT TUT

1r A

S.
SARLÉ

L.
PUBILL

J.
MOLIN

A

V.
GIL

R.
PIÑOT

E.
CASAN
OVAS

S.
CUADR

ADO R.
MARS

À

J.
BARBE

A.
ALEIX

ANDRE

A.
ALEIX

ANDRE

E.
REY

A.
ALEIX

ANDRE

1r B N.
SAGRE

RA

S.
CUADR

ADO

A.
ALEIX

ANDRE

S.
CUADR

ADO

1r C

I.
CERDÀ

C.
TESTA
GORD

A

I.
CERDÀ

1r D

E.
CASAN
OVAS

C.
TESTAGORDA

1r E
J.

RABEL
L M.Á.

SIGNE
S

M.Á.
SIGNE

S
CLA2

M.Á.
SINES

1r F L.
PUBILL

J.
RABEL

L

V.
GIL

E.
CASANOVAS

Els desdoblaments de llengua anglesa, tecnologia i ciències de la naturalesa, es fan amb
el mateix grup estable, es mantenen les mateixes mesures de seguretat (distància i ús de
la mascareta).

Les optatives i Cultura i valors ètics es fan a cada grup estable i només els alumnes que
fan alemany i religió sortiran del grup estable i faran un grup on hi haurà alumnes dels
diferents grups del nivell, es mantenen les mateixes mesures de seguretat (distància i ús
de la mascareta).

3.2. Nivell 2n d'ESO

Nivell 2n d’ESO

Grup
Nombre

d’alumnes
Espai

Professorat
nivell

Personal
d’atenció
educativa

(SIEI o
orientació)

Personal
d’atenció

educativa que
intervé al nivell
(educadora EE,

vetllador,
CREDA,

fisioterapeuta...)

2n A 17 Aula 2n A

Entren 13
professors al

nivell (9 per grup
classe)

Estela
Martínez

Laura Calamardo
(Vetlladora)

2n B 26 Aula 2n B

2n C 26 Aula 2n C

2n D 25 Aula 2n D

2n E 25 Aula 2n E
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Nivell 2n d’ESO

Matèria

Grups estables
dels quals

provenen els
alumnes

Nombre
d’alumnes

Docent Espai

Horari
(nombre

hores
setmanals)

Religió A, B, C, D, E 8 Pilar García Taller 1 1

Optativa
d’alemany

A, B, C, D, E 17 Júlia Molina Informàtica1 2

Tecno (taller)

El grup estable es
desdobla

Meitat del grup
Arturo Castellón
Antoni Castellà

Informàtica1
2

Informàtica 2

Desdoblaments
llengua
anglesa

10 Enric Ortí Taller 1 4

Desdoblaments
ciències

Meitat del grup Laia Pérez Aules tutoria 8

Suport nivell A, B, C, D, E
Entre 4 o 5

alumnes
Isabel Martínez
Arturo Castellón

Aules tutoria 4

EQUIP DOCENT NIVELL 2n D’ESO

Grup CAT CAST ANG MAT NAT TEC SOC VIP EF MÚS CIVE OPT TUT

2n A

LC4
E.

CARRE
RAS

E.
ORTÍ

N.
ROVIR

A

L.
PÉREZ

A.
CASTE
LLÓN

C.
GUITA

RT

A.
CREIX

ELL

S.
CALVO

E.
ORTÍ

E. CARRERAS

2n B

C.
HERNÁ
NDEZ

A.
CASTE
LLÓN

C. GUITART

2n C

A.
CASTE

LLÀ

I.
MARTÍ
NEZ

N. ROVIRA

2n D
M.

GABAR
RÓ

A.
CASTE
LLÓN

S.
CALVO

A.
CASTE
LLÓN

C.
HERNÁ
NDEZ

2n E LC4
I.

MARTÍ
NEZ

S.
CALVO

M.
GABAR

RÓ

Els desdoblaments de llengua anglesa, tecnologia i ciències de la naturalesa, es fan amb
el mateix grup estable, es mantenen les mateixes mesures de seguretat (distància i l’ús de
la mascareta).

Les optatives i Cultura i valors ètics es fan a cada grup estable i només els alumnes que
fan alemany i religió sortiran del grup estable i faran un grup on hi haurà alumnes dels
diferents grups del nivell,es mantenen les mateixes mesures de seguretat (distància i l’ús
de la mascareta).
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3.3. Nivell 3r d'ESO

Nivell 3r d’ESO

Grup
Nombre

d’alumnes
Espai Professorat nivell

Personal
d’atenció
educativa

(SIEI o
orientació)

Personal
d’atenció

educativa que
intervé al nivell
(educadora EE,

vetllador,
CREDA,

fisioterapeuta...)

3r A 15 Aula 3r A

Entren 14 professors
al nivell (9-10 per

grup classe)
Núria Vinyolas

Eva de las Heras
(EEE)

3r B 22 Aula 3r B

3r C 21 Aula 3r C

3r D 21 Aula 3r D

3r E 21 Aula 3r E

3r F 21 Aula 3r F

Nivell 3r d’ESO

Matèria

Grups estables
dels quals

provenen els
alumnes

Nombre
d’alumnes

Docent Espai

Horari
(nombre

hores
setmanals)

Religió A, B, C, D, E, F 15 Pilar García Laboratori 2 1

Optativa
d’alemany

A, B, C, D, E, F 23 Júlia Molina Laboratori 2 2

Suport nivell A, B, C, D, E, F
Entre 4 o 5
alumnes

Eugenia Claramonte
Vanesa Alberte
Esther Valero

Aules tutoria 5

EQUIP DOCENT NIVELL 3r D’ESO

Grup CAT CAST ANG MATES FIQ BIG TECNO SOC VIP EF CIVE OPT TUT

3r A

N.
FABRE

GAT

V.
ALBER

TE
E.

VALER
O

P.
DOMIN

GO

E.
CLARA
MONTE D.

PONCE

J.
TOBIA

S

P.
DURÁN

J.
TOBIA

S

J.
BARBÉ

V. ALBERTE

3r B J.
GÁMEZ

D. PONCE

3r C

L.
GIMEN

O

G.
MACAR
RILLA

J.
BARBÉ

P.
DURÁ

N

P.
DOMIN

GO

J. 
BARBÉ

3r D E.
CLARA
MONTE J.

GÁMEZ

E.
CLARA
MONT

E

L. GIMENO

3r E
M.

TALAV
ERA

D.
OGAYA

M. TALAVERA

3r F D.
PONCE

J.
TOBIA

S

J.TOBIA
S

CLA2

G.
MACAR
RILLA
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Les optatives i Cultura i valors ètics es fan a cada grup estable i només els alumnes que
fan alemany i religió sortiran del grup estable i faran un grup on hi haurà alumnes dels
diferents grups del nivell, es mantenen les mateixes mesures de seguretat (distància i l’ús
de la mascareta).

3.4. Nivell 4t d'ESO

Nivell 4t d’ESO

Grup
Nombre

d’alumnes
Espai Professorat nivell

Personal
d’atenció
educativa

(SIEI o
orientació)

Personal
d’atenció

educativa que
intervé al nivell
(educadora EE,

vetllador, CREDA,
fisioterapeuta...)

4t A 16 Aula 4t A

Entren 20 professors
al nivell (7 per grup

classe matèries
comunes)

Eva
Caballero

Eva de les Heras
(EEE)

Laia Ribalta
(fisioterapeuta)
Emma Sellarès

(CREDA)

4t B 21 Aula 4t B

4t C 22 Aula 4t C

4t D 25 Aula 4t D

4t E 23 Aula 4t E

Nivell 4t d’ESO

Matèria
optativa

Grups estables
dels quals

provenen els
alumnes

Nombre
d’alumnes

Docent Espai
Horari (nombre

hores
setmanals)

Biologia A, B, C, D, E 15-17 M. Sendra Aula 4t C 6

Física i
Química

A, B, C, D, E 20-20 E. Claramonte Aula 4t E 6

Tecnologia A, B, C, D, E 18 E. Casanovas Taller 2 3

Informàtica A, B, C, D, E 15-16-20 N. Sagrera Informàtica 2 9

Llatí A, B, C, D, E 17-20 CLA2 Aula 4t B 6

Economia A, B, C, D, E 15-15-16 A. Guals Aula 4t D 9

Visual i
plàstica

A, B, C, D, E 18-18 Rosa Marsà Aula 4t C i E 6

Música A, B, C, D, E 17-17 S. Calvo Aula 4t A 6

Alemany A, B, C, D, E 15 J. Molina Aula 4t B 3
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EQUIP DOCENT NIVELL 4t D’ESO

Grup CAT CAST ANG MATES SOC EF V. ÈT TUT

4t A

G.
PALÀ

L.
PUBILL

A.
BELMONTE M.

ARAGÓ
J.

RABELL

M.
BARTOLÍ

M.
ARAGÓ

4t B

P.
GARCÍA

G.
PALÀ

4t C

E.
PLAZAS

E.
PLAZAS

4t D
LC4

D.
LÓPEZ

V.
VIDAL

A.
DÍAZ

A.
DÍAZ

4t E M.
BARTOLÍ

Es mantenen les optatives de 4t  d’ESO, on es trobaran alumnes dels diferents grups
estables del nivell, es mantenen les mateixes mesures de seguretat (distància i l’ús de la
mascareta).

3.5. Nivell de BATXILLERAT

Nivell BATXILLERAT

Grup Nombre d’alumnes Modalitat Espai (mòdul) Professorat nivell

1r A 20 Social-humanístic Aula 1r A Entren 13-14
professors al nivell

(9-10 per grup
classe matèries

comunes i
modalitat)

1r B 22 Científic-tecnològic Aula 1r B

2n A 14 Social-humanístic Aula 2n A

2n B 31 Científic-tecnològic Aula 2n B

Nivell BATXILLERAT

Matèria
Grups estables dels
quals provenen els

alumnes

Nombre
d’alumnes

Docent Espai
Horari (nombre

hores
setmanals)

Grec I 1r A, B
Laura Costa

Menjador 4

Grec II 2n A, B M6 4

Economia
d’empresa I

1r A, B

Aloma Guals

Aula 1r A 4

Economia
d’empresa II

2n A, B Aula 2n A 4

Química I 1r A, B Lourdes Gimeno Aula 1r B 4

Química II 2n A, B Manel Jiménez Aula 2n B 4

Dibuix tècnic I 1r A, B
Gemma Macarrilla

Biblioteca 4

Dibuix tècnic II 2n A, B M3 4
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Nivell BATXILLERAT

Grup CAT CAST ANG HIST EF
FIL/H.

FIL
CMC MAT FÍS BIO T. IND

HMC/
GEO

L.
CAST/
CAT

MAT
CCSS

LLAT TUT

1r A

M.
GABA
RRÓ

D.
LÓPE

Z

G.
ROVI
RA

M.
BART
OLÍ

A.
DÍAZ

L.
GIME
NO

I.
MART
ÍNEZ

M.
TALA
VERA

D.
OGAY

A

L.
COST

A

D.
LÓPE

Z

1r B
R.

PIÑO
T

V.
VIDA

L

M.
JIMÉ
NEZ

D.
PON
CE

A.
CAST
ELLÀ

V.
VIDA

L

2n A
A.

BELM
ONTE

C.
GUIT
ART

I.
MART
ÍNEZ

G.
PALÀ

D.
OGAY

A

L.
COST

A

A.
BELM
ONTE

2n B
V.

VIDA
L

M.
JIMÉ
NEZ

M.Á.
SIGN
ES

A.
CAST
ELLÀ

M.
JIMÉ
NEZ

L’organització  del  batxillerat  es  fa  per  modalitats,  Ciències  i  tecnologia  i  Humanitats  i
ciències socials, això implica que són grups estables a totes les matèries comunes i a
dues matèries de modalitat.  A la tercera matèria de modalitat  es fan subgrups dins el
mateix grup estable. Només a la quarta matèria de modalitat on es poden trobar alumnes
de diferents grups estables, es mantenen les mateixes mesures de seguretat (distància i
l’ús de la mascareta).
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4. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de
l’alumnat  amb  necessitats  específiques  de  suport
educatiu
El centre disposa dels recursos estructurals de personal per atendre l'alumnat NESE que
s'organitzaran de la forma següent:

 Professors del Departament d'Orientació

Cada un dels professors del Departament d'Orientació incideix en un sol nivell  i
forma part  d'un grup estable que és on passa la major part  de la seva jornada
laboral.

Professor Grup estable de suport Suport als grups

Eva Rey 1r A 1r B, 1r C, 1r D, 1r E i 1r F

Estela Martínez 2n A 2n B, 2n C, 2n D i 2n E 

Núria Viñolas 3r A 3r B, 3r C, 3r D, 3r E i 3r F

Eva Caballero 4t A 4t B, 4t C, 4t D i 4t E 

Com que els docents de suport educatiu interactuen en diferents grups, hauran de 
respectar les mesures de protecció establertes quan no estiguin amb el seu grup 
estable.

 Educadora d'Educació Especial

Professional Suport als grups

Eva de las Heras 3r A i 4t A

Com que  l’Educadora  d’Educació  Especial  actua  en  diferents  grups,  s'han  de  
respectar les mesures de protecció establertes: distància física interpersonal 1,5 m 
i l'ús de mascareta.

 Vetllador/a

Professional Suport al grup estable Horari

Laura Calamardo 2n A

Dilluns 11 a 14.30 h
Dimarts 11 a 13.30 h

Dimecres 11 a 12.30 h
Divendres de 11 a 14.30 h

El  vetllador/a  forma part  d'un  grup  estable  i  ha  de  respectar  les  mesures  de  
protecció establertes per a aquests casos.
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 Suport lingüístic (alumnes d’incorporació tardana al nostre sistema educatiu)

S'establiran dos grups d'alumnes en funció del grau de suport que necessitin. Els
alumnes procediran de diferents grups estables i, per tant, tant el professorat com
l'alumnat hauran de respectar les mesures de protecció establertes: distància física
interpersonal 1,5 m i l'ús de mascareta.  

Professor Alumnes Espai Horari

Ester Plazas MEY
KEH
LSR
WK
ES
SS
MI
MM
BBP

DEIB 
FIGL
LGA
JEJE
NGM
ABP

Dillluns 11.30 a 12.30h
Dimecres 10 a 11 h

Divendres 12.30 a 13.30 h

Laia Pubill Dimarts 12.30 a 13.30 h

Mercedes Talavera Dilluns 12.30 a 13.30 h

Lc4 Divendres 12.30 a 13.30 h

Laura Costa Dijous 13.30 a 14.30 h

L'espai  es  desinfectarà  abans  i  després  del  seu  ús  i  els  alumnes  participaran  
d'aquest procés.

 Suport nivell

Professional Nivell Horari

Jordi Rabell
1r ESO

Dijous 9 a 10 h

Rosa Marsà Dimecres 11.30 a 12.30 h

Isabel Martínez

2n ESO

Dijous 9 a 10 h

Arturo Castellón
Dilluns 12. 30 a 13.30 h
Dijous 12.30 a13.30 h

Divendres 11.30 a 12.30 h

Eugenia Claramonte

3r ESO

Dilluns 12.30 a 13.30 h
Dimarts 9 a 10 h

Divendres 11.30 a 12.30 h

Vanesa Alberte Dimarts 12.30 a 13.30 h

Esther Valero Dijous 12.30 a 13.30 h

Manel Aragó 4t ESO
Dijous 10 a 11 h

Dijous 11.30 a 12.30 h
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 Fisioterapeuta

Professional Suport alumne Espai Horari

Laia Ribalta  4t A Gimnàs
Dijous 11.30 a 13.30 h

Cada 15 dies

El fisioterapeuta, que es comparteix entre diferents centres, ha de respectar les  
mesures de protecció establertes:  distància física interpersonal  1,5 m i  l'ús de  
mascareta.

 CREDA

Professional Suport alumne Espai Horari

Emma Sellarès  4t C Aula 2.2
Dilluns 8 a 9 h
1 cop al mes

El  professional  del  CREDA que  es  comparteix  entre  diferents  centres,  ha  de  
respectar les mesures de protecció establertes: distància física interpersonal 1,5 m 
i l'ús de mascareta. 

 Professional EAP

Professional Suport alumnes Espai Horari

Diana Sanfeliu
Qualsevol del
centre que ho

necessiti
Mòdul D1

Dimecres
9 a 13.30h

El professional de l'EAP que es comparteix entre diferents centres, ha de respectar 
les mesures de protecció establertes: distància física interpersonal 1,5 m i l'ús de 
mascareta.
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5. Organització d'entrades i sortides

5.1. Accessos
L’Institut disposa de quatre accessos ben diferenciats, amb els quals es facilitarà molt les
entrades i sortides dels alumnes. 

Els accessos són:

Nivell Porta Ubicació portes Escala Ubicació escales Núm. alumnes

1r ESO Núm. 3
Final del pati (carrer

Rogelio Rojo)
Escala C

Escala d’emergència
final passadís ala

esquerra de l’edifici

140
(amb mascareta)

2n ESO Núm. 1
Porta principal (Av.

Maresme)
Escala A

Escala d’emergència
passadís central
davant el taller

121
(amb mascareta)

3r ESO Núm. 4
Porta lateral (costat

esquerra Institut, zona
CRARC i Turó)

Escala D
Escala principal al

costat de l’ascensor
133

(amb mascareta)

4t ESO Núm. 2
Porta lateral (costat dret

Institut, cantonada c.
Rogelio Rojo-Av.

Maresme)

Escala B
Escala d’emergència

final passadís ala
dreta de l’edifici

114
(amb mascareta)

1r BATX

Núm. 2 Mòdul
Rampa emergència

mòdul

49
(amb mascareta)

2n BATX
46

(amb mascareta)

Portes i 

escales
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5.2. Horaris
L’horari d’entrada i sortida serà el mateix per a tot l’alumnat del centre, l’entrada a les 8 h,
cada grup per la seva porta d’accés, i la sortida a les 14.30 h, cada grup per la seva porta
de sortida.

5.3. Recorregut de cada nivell per entrar i sortir del centre
Cada nivell per entrar i sortir al centre tindrà un recorregut establert, on utilitzarà una porta
d’accés  i  de  sortida  i  unes  escales  úniques  per  al  nivell.  En  cap  moment  durant  el
recorregut, interactuarà amb un altre nivell.

Durant el recorregut establert per a cada nivell l’alumnat haurà d’anar amb mascareta,
abans de l’entrada (al carrer) i fins que arribi a la seva aula, i a la sortida des que surt de
l’aula i fins a arribar a casa seva.

Mirar plànols dels recorreguts (annex 1).

6. Organització de l’espai d’esbarjo

6.1. Horari
L’horari del l’esbarjo serà el mateix per a tot l’alumnat del centre, de les 11 h. a les 11.30 h.

6.2. Espai
El pati de l’Institut serà sectoritzat en quatre espais, un per cada nivell de l’ESO, ja que els
alumnes de batxillerat surten fora de l’institut a l’hora de pati.  Els espais del pati  gran
seran rotatius.

Atès que disposem d’un espai ampli i  diferents accessos de pati, tots els alumnes del
centre sortiran a la mateixa hora, on es garanteix l’agrupament per grups i nivells estables.

Nivell Zona Ubicació Professors guàrdia

1r, 2n i 3r ESO

Zona 1 Pista esportiva

4Zona 2 Sorra, pista volei

Zona 3 Sorra, final zona taules

4t ESO Zona 4 Pati petit i darrera el mòdul 1+1

BATXILLERAT Zona 5 Carrer 0
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6.3. Recorregut d’accés al pati per cada nivell
Cada nivell per baixar i pujar al pati tindrà un recorregut establert, on utilitzarà una escala
única per al nivell. En cap moment durant el recorregut, interactuarà amb un altre nivell.

Durant el recorregut establert per a cada nivell l’alumnat haurà d’anar amb mascareta, des
que surti de l’aula, durant l’hora de pati i fins que torni a la seva aula.

Mirar plànols dels recorreguts (annex 1).

7. Organització de les guàrdies
Cada  torn  s'organitzarà  l'hora  de  guàrdia  per  cobrir  les  absències  de  professors  i
romandre de guàrdia a la sala de professors i a la taula de guàrdies dels passadissos. Ús
obligatori de la mascareta.

7.1. Guàrdies d’aula
Si s'ha de cobrir l'absència d'algun professor, es pujarà a l'aula, es passarà llista i quan
tothom estigui  dins  de  les  aules,  es  baixarà  al  pati  (zona  3)  amb  els  alumnes  amb
mascareta. Es baixarà al pati utilitzant el recorregut establert per a cada nivell.

7.2. Guàrdies passadís
 Romandre a la taula de guàrdies del passadís del primer i/o del segon pis, situada

a la cantonada on es poden veure els dos passadissos de la planta, just pujant
l’escala.

 Revisar que totes les aules estiguin cobertes amb el professorat.

 En començar la guàrdia, obrir els lavabos de passadís, i 5 minuts abans del canvi
de classe tancar-los. 

 Controlar que els alumnes estiguin a dins de les seves classes i no pels lavabos o
passadissos.

 Anotar al llibret de guàrdies de passadís el nom dels alumnes que vagin al lavabo.

 Subministrar material escolar i reomplir els esprais desinfectants del grup/alumne
que ho sol·liciti.

 Posar la cinta separadora a l’escala de la 1a planta a les 10.55 h, per poder fer la
baixada del pati i a les 14.25 h per fer la sortida.

 Prendre temperatura i donar mascareta a l’alumne que surt de classe i es troba
malament.
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7.3. Guàrdies sala professors
 Distribuir-se entre la  sala  de professors (2  professors),  la  taula de guàrdies de

passadís (1 professor a cada pis) i a les aules a cobrir, sempre prioritzant el nivell
de l'equip docent del qual forma part el professor.

 Anotar qualsevol retard o absència de professors al full d'incidències i avisar la Cap
d'Estudis.

 Anotar al llibret de guàrdies les aules i el professorat a cobrir.

 Anar a buscar i  anotar al  full  d’incidències de la sala de professors tots aquells
alumnes que hagin estat expulsats de la seva classe respectiva així com vigilar-los
durant el temps d’expulsió.

 Vigilar i custodiar qualsevol alumne que s'hagi fet mal o es trobi malament.

7.4. Guàrdies de pati
 Vigilar les baixades i pujades dels alumnes pels diferents accessos al pati.

 Baixar al pati i distribuir-se pels diferents sectors/nivells.

 Controlar l'accés als lavabos.

 Vigilar el bon funcionament de l'esbarjo.
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8. Organització reunions del professorat

8.1. Departament, equip docent, claustre, avaluacions, tutors,
coordinacions

8.1.1. Departament

 Les reunions dels Caps de Departament amb la Coordinació Pedagògica es
farà presencialment al centre els dilluns de 9 a 10 h del matí. L'espai serà la
Biblioteca del centre que es desinfectarà abans i després del seu ús.

Professor Departament

Montserrat Sendra Coordinació Pedagògica

 Núria Fabregat  Llengua Catalana

 Inma Cerdá  Llengua Castellana

 Ester Plazas  Llengües Estrangeres

 Manel Aragó  Matemàtic

 Daniel Ponce  Científic

 Nicolau Sagrera  Tecnològic

 Laura Costa  Humanístic

 Marta Bartolí  Artístic

 Eva Caballero  Orientació

La distància física interpersonal serà d'1,5 m i ús de la mascareta.  

 Les reunions de departament es duran a terme de forma presencial, dins de
l’horari fix, en les dates indicades en la planificació de reunions trimestrals.

Reunions de departament

Departament Espai Dia/hora

Llengua catalana AC 1.1 Dijous 10 a 11 h

Llengua castellana Dep. Llengües Dijous 10 a 11 h

Llengües estrangeres Dep. Llengües Dijous 11.30 a 12.30 h

Matemàtiques M6 Dimecres 9 a 10 h

Científic Laboratori 1 Dimecres 10 a 11 h

Tecnològic Taller Dijous 11.30 a 12.30 h

Humanístic AC 1.1 Dimecres 9 a 10 h

Artístic AC 1.1 Dimecres 10 a 11 h

Orientació SIEI Dimarts 12.30 a 13.30 h
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8.1.2. Nivells (equips docents)

 Les  reunions  dels  Coordinadors  de  Nivell  amb la  Cap  d'Estudis  es  farà
presencialment al centre els dilluns de 10 a 11 h del matí. L'espai serà la
Biblioteca del centre que es desinfectarà abans i després del seu ús. 

Professor Nivell

 Gemma Rovira  Cap d'Estudis

 Miguel Ángel Signes  1r d'ESO

 Elisabet Carreras  2n d'ESO

 Mercedes Talavera  3r d'ESO

 Gemma Palà  4t d'ESO

 Manel Jiménez  Batxillerat

La distància física interpersonal serà d'1,5 m i es portarà la mascareta.  

 Les reunions de nivell es duran a terme de forma telemàtica els dimecres de
16,00  a  18,00  h.,  en  les  dates  indicades  en  la  planificació  de  reunions
trimestrals.

8.1.3. Reunions de tutors

 Les reunions dels tutors del mateix nivell es farà presencialment al centre a

l'espai i en l'horari següent: 

Nivell Professors Espai Dia i hora

1r d'ESO

Aitor Aleixandre
Sergio Cuadrado

Inma Cerdà
Camí Testagorga

Miguel Ángel Signes
Esther Casanovas

Aula 1.1
Dijous 

12.30 a 13.30 h

2n d'ESO

Elisabet Carreras
Cristina Guitart

Núria Rovira
Carmen Hernández

Maria Gabarró

Taller 1
Dimarts

11.30 a 12.30 h

3r d'ESO

Vanesa Alberte
Daniel Ponce
Jordi Barbé

Lourdes Gimeno
Mercedes Talavera
Gemma Macarrilla

Aula 2.1
Dimarts

11.30 a 12.30 h

4t d'ESO

Manel Aragó
Gemma Palà
Ester Plazas
Amèlia Díaz
Marta Bartolí

Aula 2.2
Dimarts 
10 a 11 h

Batxillerat
Dory López
Vicent Vidal

Agnès Belmonte
Manel Jiménez

Aula M6
Dimarts

10 a 11 h
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La distància física interpersonal serà d'1,5 m i es portarà la mascareta.  

Els espais es desinfectaran abans i després del seu ús.

8.1.4. Claustres

 Les  reunions  del  Claustre  de  professors  es  duran  a  terme  de  forma
telemàtica els dimecres de 16,00 a 18,00 h., en les dates indicades en la
planificació de reunions trimestrals.

8.1.5. Avaluacions

 Les Juntes d'avaluació es duran a terme de forma telemàtica els dimarts i
dimecres de 16,00 a 18,00 h., en les dates indicades a la PGA.

8.1.6. Comissió Atenció Diversitat (CAD)

 Les reunions de la CAD (Comissió d'Atenció a la Diversitat) i periòdicament
les Comissions Socials es faran presencialment al centre els  dimecres de
11.30 a 12.30 h. L'espai serà l'aula D1 que es desinfectarà abans i després
del seu ús.

Professors i professional EAP

Diana Sanfeliu (EAP)
Montserrat Sendra

Eva Caballero
Estela Martínez

Jordi Domènech (Treballador Social)

La distància física interpersonal serà d'1,5 m i es portarà la mascareta.  

8.1.7. Consell de direcció

 Les reunions del Consell de Direcció es faran presencialment al centre els
dilluns de 11.30 a 12.30 h L'espai serà AC 2.3 que es desinfectarà abans i
després del seu ús.

Professors Consell Direcció
Ruth Montserrat 
Manel Jiménez

Núria Rovira
Aloma Guals

Eugenia Claramonte
Núria Viñolas

La distància física interpersonal serà d'1,5 m i es portarà la mascareta.  
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8.1.8. Grup Impulsor

 Les reunions del Grup Impulsor es faran presencialment al centre els dilluns
de 12.30 a 13.30 h. L'espai serà AC 1.1 que es desinfectarà abans i després
del seu ús.

Professors Grup Impulsor

Ruth Montserrat 
Miguel Ángel Signes

Eva Caballero
Aloma Guals

Pablo Domingo

 La distància física interpersonal serà d'1,5 m i es portarà la mascareta.   

8.2. Tutories individualitzades amb alumnes
Cada professor del Departament d'Orientació atendrà les tutories individualitzades dels
alumnes d'un nivell, seguint la següent distribució:

Professor Alumnes del nivell Espai físic

Eva Rey 1r ESO Aula 1.1

Estela Martínez 2n ESO Tutoria 1

Núria Viñolas 3r ESO Aula 2.1

Eva Caballero 4t ESO i Batxillerat Aula 2.2/Aula D1

La distància física interpersonal serà d'1,5 m i es portarà la mascareta. Els espais es
desinfectaran abans i després del seu ús. 

8.3. Agents externs

8.3.1. EAP

 Les reunions de la professional de l'EAP (Diana Sanfeliu) amb els alumnes
es faran presencialment  al  centre  els  dimecres entre 9,00  i  les 13,30 h.
L'espai serà l'aula D1 que es desinfectarà abans i després del seu ús.

La distància física interpersonal serà d'1,5 m i es portarà la mascareta.  

 Les reunions de la professional de l'EAP (Diana Sanfeliu) amb famílies o
altres agents externs es duran a terme des del centre de forma telemàtica
els dimecres entre 9,00 i les 13,30 h. L'espai on hi haurà el professional de
l'EAP serà l'aula D1.
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8.3.2. Coordinació Primària-Secundària

 Les reunions de coordinació entre els centres de Primària i el de Secundària
es duran a terme des dels centres educatius de forma telemàtica, en les
dates i horaris que s'indicaran en a PGA.

8.3.3. Xerrades

 Només  es  faran  xerrades  presencials  quan  siguin  imprescindibles  i  es
prioritzaran  les  que  poden  dur  a  terme els  mateixos  professors  o  altres
professionals  que  ja  intervenen  al  centre  (professionals  d'infermeria  del
CAP).

 Quan se n’hagin de fer de forma presencial, hi haurà una xerrada per a cada
un dels  grups  estables del  nivell i  s’hauran de respectar  les  mesures de
protecció establertes per a aquests casos.

8.3.4. Programa Salut-Escola

 El programa Salut-Escola el duu a terme un dels professionals d'infermeria
del CAP de Masquefa.

 Es farà presencialment al centre els  dimecres de 13.30 a 14.30 h. L'espai
serà l'aula D1 que es desinfectarà abans i després del seu ús.

 La distància física interpersonal serà d'1,5 m i es portarà la mascareta.  
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9. Relació amb la comunitat educativa

9.1. Reunions d’inici de curs
Les reunions d’inici de curs, del mes de setembre, dels tutors amb les famílies, seran amb
format  virtual.  Cada  un  dels  tutors  durant  la  1a  setmana de  setembre  enviarà  a  les
famílies de la seva tutoria, l’enllaç de la videoconferència per correu electrònic.

Les reunions seran el 8 i 9 de setembre de 2020 a la tarda. Les presentacions que es
faran servir per a les reunions després es faran públiques a la web del centre, perquè les
famílies  puguin  disposar  de la  informació.  També s’enviarà  per  correu un llibret  a  les
famílies amb tota la informació de cada un dels nivells.

9.2. Entrevistes amb les famílies (tutors i professors)
Per  l’excepcionalitat  del  moment  i  les  mesures  de  seguretat  que  el  Departament
d’Educació i Salut disposa a les instruccions del «Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per
a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19», es recomana que les
famílies només accedeixin al  centre si és necessari,  per això les entrevistes amb el/la
tutor/a i el professorat de l‘alumne/a que es facin al llarg del curs, seran de forma virtual,
per videoconferència.

El tutor o professor es posarà en contacte amb la família per mitjà de correu electrònic o
telefònicament i es concertarà dia i hora per fer la reunió. Si és la família que vol demanar
l’entrevista també ho ha de fer per mitjà de notificació a l’agenda del seu fill/a o per correu
electrònic al tutor o professor amb qui vol parlar.

Quan sigui imprescindible de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de
seguretat.

9.3. Procediments de comunicacions amb les famílies
Les comunicacions a les famílies es faran per correu electrònic, sistema ja consolidat a
l’Institut, a través de la plataforma digital Paedagogus. 

Aquest curs es crearan correus corporatius per al professorat i per al centre, els quals
seran un canal més de comunicació amb les famílies. 

9.4. Consell Escolar
Durant aquest curs 2020-2021, les sessions del consell escolar del centre, seran de forma
virtual, per mitjà de videoconferència. 

La convocatòria continuarà sent enviada per correu electrònic i on hi haurà l’enllaç per a la
videoconferència i els documents que siguin necessaris per a la reunió.
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Els dimecres a la tarda continuaran sent els dies de reunió del consell escolar.

9.5. Plataformes digitals
Les plataformes digitals que estan funcionant actualment al centre són:

 Paedagogus:  comunicació  amb  les  famílies  de  l’assistència  de  l’alumnat,
incidències de disciplina, incidències de les tasques de l’alumnat...

 Drive: informació i documentació del centre per consulta i treball del professorat.

 Correu electrònic: professors, alumnat, famílies, centre (canals de comunicació).

 Moodle: eina pedagògica per a l’alumnat, on poden trobar tasques, presentacions i
explicacions  del  temari,  vídeos....,  que  els  ajudarà  en  el  seu  dia  a  dia  dels
aprenentatges.

 Web  del  centre:  és  on  hi  ha  tota  la  informació  de  l’Institut.  Oberta  a  tota  la
comunitat educativa. Està en constant actualització.
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10. Ús de l’ascensor
S’ha de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats de mobilitat i
per al seu personal de suport, si escau. L’ús serà esporàdic.

Sempre que es faci ús de l’ascensor s’utilitzarà mascareta i es desinfectaran les mans
abans d’entrar-hi i de sortir-ne.

11. Transport escolar
Al  transport  escolar s’aplicarà la normativa vigent  respecte a les mesures preventives
davant la COVID-19.

Al transport escolar, tots els usuaris han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat
dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació
entre els usuaris.

Els usuaris han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per
als quals l’ús de la mascareta està contraindicada (informe mèdic). Caldrà fer ús de la
mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula o a casa.

A les parades del transport escolar, on es recullen o deixen els usuaris, és molt important
que entre  les  unitats  familiars  es  mantingui  una distància  física  adequada i  es  portin
posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït.

11.1. Horari
L’horari del transport escolar serà el proposat pel Consell Comarcal, no presentarà cap
modificació respecte el curs anterior.

Horari transport Institut de Masquefa. Curs 2020-2021

Parada Horari matí Horari migdia

MASQUEFA: Can Quiseró- Carretera BV-
2249 amb carrer Pirineus (Marquesina)

7.30 h 14.55 h

MASQUEFA: El Maset-Av. Masquefa, 24 
(Parada Bus)

7.40 h 14.45 h

MASQUEFA: La Beguda Alta-Carrer de la 
Font, 19 de la Beguda Alta

7.45 h 14.40 h

MASQUEFA: Carretera B-224z amb Can 
Parellada, 2 (Marquesina)

7.50 h 14.35 h

MASQUEFA: Institut de Masquefa 7. 55 h 14.30 h
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12. Activitats complementàries
El centre durà a terme les sortides, TdS i activitats previstes a la Programació General
Anual,  amb  les  adaptacions  que  calgui  ateses  les  mesures  de  prevenció  i  seguretat
sanitària.

En el cas de les sortides, caldrà tenir en compte les mesures de seguretat tant les del
mateix  centre com les del  lloc on es fa  l’activitat  i  en el  transport,  quan aquest  sigui
necessari.

En  el  cas  de  les  sortides  amb  pernoctació,  es  mantindran  els  grups  estables,  es
prioritzaran les activitats a l’aire lliure i es seguiran les mesures de prevenció i higiene
habituals: distància física de seguretat, rentat de mans i ús de mascareta.
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13. Activitats extraescolars (espai-estudi)
El  centre podrà dur  a  terme l’activitat  extraescolar  prevista  a la  Programació General
Anual, i organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de Masquefa.

Com que l’activitat suposa una barreja d’alumnes dels diferents grups estables del nivell,
caldrà mantenir la distància de seguretat i utilitzar la mascareta. 

Els tres grups de l’activitat seran estables durant tot el curs, un grup de 1r d’ESO, un de
2n d’ESO i un de 3r d’ESO.

Amb l’Ajuntament s’està treballant per decidir horari i espai que s’utilitzarà, seguint totes
les mesures de seguretat i desinfecció.
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14. Pla de neteja, desinfecció i ventilació

14.1. Neteja i desinfecció
La neteja i desinfecció de la totalitat del centre es realitzarà en finalitzar les classes per
l’empresa de neteja contractada. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius
que s’utilitzen habitualment i que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús
que  indiqui  l’etiqueta  de  cada  producte,  ja  que  hi  ha  evidència  que  els  coronavirus
s’inactiven en contacte amb diferents tipus de productes desinfectants.

Durant  el  període matinal  es realitzaran una sèrie  d’actuacions per  assegurar  que es
mantenen les condicions higièniques. Les zones d’actuació i punts on cal intensificar la
neteja i desinfecció de l'Institut són: 

 Baranes i passamans d’escales  . Els passamans de les quatre escales que faran
servir els alumnes dels diferents nivells es desinfectaran a les 10.30 h abans de la
sortida dels alumnes al pati i a les 11.30 h per garantir la desinfecció per la sortida
de les 14.30 h. 

 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors  . En la mesura del
possible  les  portes  es  mantindran  obertes,  però  es  disposarà  d’un  esprai
desinfectant i bobines de paper perquè el professorat o l’alumnat el faci servir en
cas necessari.

 Taules i cadires  . A totes les aules tutories i les aules polivalents es disposarà d’un
esprai desinfectant i bobines de paper per a què el professorat o l’alumnat el faci
servir en cas necessari.

 Lavabos - Aixetes  . Tots els lavabos del centre disposaran de dosificadors de sabó
i porta-bobines amb paper per eixugar les mans, d'aquesta manera es garanteix
l’adequada higiene de mans en tot moment. 

Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega
de l’aigua de la cisterna.

Es realitzaran dues actuacions diàries. La primera després del pati (desinfecció) i la
segona a la tarda (neteja i desinfecció).

 Botoneres dels ascensors, interruptors i timbres  . Es limitarà al màxim l'ús
dels ascensors. Les persones que hagin de fer servir l'ascensor hauran de fer-ho
amb mascareta i netejar les mans amb el gel hidroalcohòlic abans de rebre la clau.
Les superfícies de contacte es desinfectaran a la franja de 10.30 a 11.30 per part
de l'empresa de neteja i a la tarda es realitzarà la neteja intensiva.
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 Fotocopiadores  i  màquines  expenedores  .  La  màquina  expenedora  i  les
fotocopiadores de la sala de professors disposarà d'un esprai i bobina de paper per
a la seva desinfecció. Les fotocopiadores de la zona de gestió es mantindran en les
condicions  higièniques  per  les  persones  que  les  fan  servir  (conserges,
administratives o equip directiu).  

 Ordinadors,  sobretot  teclats  i  ratolins  .  Tots  els  ordinadors  d'ús  compartit
disposaran  de  productes  per  poder  desinfectar  abans  i  després  de  la  seva
utilització.

 Telèfons  . Hi ha telèfons mòbils i fixes per l'ús dels alumnes i dels professors. Els
mòbils del centre es faran servir amb bosses d'un sol ús que retirarà la persona
que utilitza el telèfon. Els telèfons fixes es desinfectaran abans i després de fer-los
servir.

14.2. Ventilació
Seguint les indicacions del Departament de Salut es procedirà a la ventilació del espais
utilitzats pels alumnes tres vegades al dia.

Hora Persona responsable Suport als grups

07.30 h Conserges
Obertura de totes les finestres del centre,
mantenir portes de les classes obertes

08.00 h Professorat/alumnat
Tancament  finestres  en  cas  necessari,
mantenir portes de les classes obertes si
és possible. 

11.00 h Professorat/alumnat
Obertura de les finestres de les classes,
mantenir portes de les classes obertes

11.30 h Professorat/alumnat
Tancament  finestres  en  cas  necessari,
mantenir portes de les classes obertes si
és possible. 

14.30 h Professorat/alumnat
Obertura de les finestres de les classes,
mantenir portes de les classes obertes.

Tarda Personal de neteja
Tancament  finestres.  Mantenir  portes
obertes.

Veure Annex 2 (Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció de l’Institut de Masquefa)
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15. Protocols d'higiene

15.1. Mesures de prevenció personal

15.1.1. Distanciament físic

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.

Per  tant,  en  els  grups  estables  no  és  necessari  requerir  la  distància  física  
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres.

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.

15.1.2. Higiene de mans

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, 
personal docent i personal no docent.

Es requerirà la rentada de mans o desinfecció:

 A l’entrada i sortida de l’aula (dispensadors de gel hidroalcohòlic) 

 En els canvis de classe (dispensadors de gel hidroalcohòlic) 

 Abans i després d’anar al WC (dispensador de sabó)

 Abans i després de les diferents activitats (pati, educació física, informàtica,
taller...)

 El personal docent un mínim d’una vegada cada 2 hores

15.1.3. Ús de mascareta

En entrar al centre els alumnes i el personal docent i no docent del centre han de 
portar la mascareta sempre, mentre les indicacions del departament d’educació  
diguin el contrari.

Col·lectiu Indicació

Alumnat d’ESO i BATXILLERAT Obligatòria sempre dins del centre.

Personal docent i no docent Obligatòria sempre dins del centre.
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15.2. Requisits d'accés al centre

15.2.1. Alumnes

Per poder accedir al centre:

 Absència  de  simptomatologia  compatible  amb  la  COVID-19  (febre,  tos,
dificultat  respiratòria,  malestar,  diarrea...)  o  amb  qualsevol  altre  quadre
infecciós.

 No  convivent  o  contacte  estret  amb  positiu  confirmat  o  simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.

 Declaració responsable signada per la família a l’inici de curs  (veure
annex 3).

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  (família  i  el  seu  equip  mèdic  de  referència),  les  
implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencial al centre educatiu.

Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:

 Malalties respiratòries greus 

 Malalties cardíaques greus

 Malalties que afecten el sistema immunitari

 Diabetis mal controlada

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus

15.2.2. Personal docent (professorat) i personal no docent (PAS)

Les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel 
servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden 
estar en contacte amb els adolescents.

Les condicions de risc engloben les següents malalties cròniques:

 Hipertensió arterial

 La diabetis

 Els problemes cardíacs o pulmonars

 Les immunodeficiències

 L’obesitat mòrbida

Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.
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15.2.3. Control de símptomes (famílies)

Les famílies, o l’alumne si és major de 18 anys, han de ser responsables de l’estat 
de salut dels seus fills/es. A l’inici de curs signaran una declaració responsable  
confirmant:

 Què són coneixedors 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.

 Que es comprometen a no portar el/la seu/va fill/a 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.

 Que  permeten  l’intercanvi  de  dades  personals  entre  el  Departament
d’Educació i Salut, amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis
en relació a la gestió de casos.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (veure l’annex 
4). 

15.2.4. Famílies i persones externes al centre

S’han d’evitar les entrades al recinte escolar de les famílies i de persones externes 
al centre, excepte quan siguin estrictament necessari. Sempre que s’entri al centre 
s’hauran de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic, fer ús de mascareta, i fer 
cas de les indicacions del personal del centre. S’hauran de respectar els horaris  
establers d’atenció al públic.

15.3. Circulació dins del centre
Per evitar l’aglomeració de persones en un espai del centre, s’han establer circuits i s’ha
organitzat la circulació de cada un dels nivells de l’ESO i BATX. L’alumnat a l’inici de curs
serà informat de quin és el recorregut que haurà de fer per entrar i sortir del centre, quins
espais i lavabos podrà utilitzar i quin recorregut haurà de fer per moure's per dins l’edifici.

En entrar  al  centre  els  alumnes  i  el  personal  del  centre  han de  portar  la  mascareta
sempre.

15.4. Gestió i actuació en cas de detectar un possible cas de
COVID-19
Protocol  d’actuació  quan  es  detecti  una  sospita  de  cas  que  ha  d’incloure  la  ràpida
coordinació entre els SSTT d’Educació i de salut pública.
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Davant  d’una  persona  que  comença  a  desenvolupar  símptomes  compatibles  amb  la
COVID-19 dins del centre:

 Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual (Despatx AMPA).

 S’ha  de  col·locar  una  mascareta  quirúrgica  (tant  a  la  persona  que  ha  iniciat
símptomes com a la persona que quedi a càrrec seu).

 S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne/a. En cas de
no localitzar la família, l’alumne es mantindrà aïllat de la resta del seu grup, fins a
poder contactar amb algun familiar que el pugui venir a buscar.

 En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.

 El centre ha de contactar amb el Servei Territorial d’Educació per informar de la
situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

 La  família  o  persona  amb  símptomes  ha  de  contactar  amb  el  seu  CAP  de
referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

 En cas que finalment es confirmi el  cas, Salut Pública serà l’encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

 Un cop la família ha vingut a buscar l’alumne el professor que ha gestionat el cas
ha d’omplir la fitxa de «Detecció de possibles casos» i la de «Seguiment de casos».

 Tot el material usat, mascaretes, guants..., abans de sortir del despatx de l’AMPA,
s’hauran de posar dins una bossa de plàstic i llençar-ho a la paperera del despatx
de l’AMPA i fer un bon desinfectat de mans.

Veure les dues fitxes a l’Annex núm. 5.
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16. Seguiment del pla
 

Planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla

Responsables

Equip directiu

Ruth Montserrat (Directora)
Gemma Rovira (Cap d’Estudis)

Josep Gámez (Secretari)
Montserrat Sendra (Coord. Pedagògica)

Consell de
Direcció

Ruth Montserrat (Directora)
Manel Jiménez (Tutor i Coord. Batx, prof. FiQ)

Núria Rovira (Tutora 2n ESO, prof. matemàtiques)
Aloma Guals (Prof. Economia)
Eugenia Claramonte (Prof. FiQ)

Núria Viñolas (Prof. Orientació Educativa)

Indicadors avaluar
Estaran indicats i inclosos a la Programació General Anual del

curs 2020-2021

Propostes de
millora trimestrals

Cada final de trimestre i sempre que sigui necessari, al Consell de
Direcció, s’avaluarà el funcionament d’aquest pla i es faran

propostes de millora pel següent trimestre, que l’equip directiu
gestionarà per dur-les a la pràctica.

Memòria
L’avaluació i els resultats del indicadors del pla estaran inclosos a

la Memòria de Centre del curs 2020-2021
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17. Pla de treball del centre educatiu en confinament
En cas que l’autoritat sanitària dictamini el tancament de l’activitat presencial al centre
(quarantena o confinament) d’un grup, d’un nivell o de tot el centre, es seguirà el Pla de
contingència per confinament (en aquests moments està en procès d’elaboració).

El Pla de contingència per confinament tindrà especificat:

 L’organització del centre: entorn digital

 Dispositius i connectivitat per l’alumnat

 Mètodes de treball i recursos didàctics previstos

 Mitjà i periodicitat de contacte amb el grup classe, individual amb l’alumne i amb la
família (ESO i BATXILLERAT)

 Gestió de l’alumnat, professorat, centre, PAS/PAE i famílies
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18.  Difusió,  informació  del  pla  d'organització  a  la
comunitat educativa
En data 23 de juliol de 2020, s’ha acabat el Pla d’organització del curs 20-21 provisional i
s’ha fet difusió al claustre de professors, a la comunitat educativa, per mitjà del consell
escolar, on estan representats tots els estaments, i a la inspecció educativa. També es
posarà a la web del centre.

Durant  la  1a  quinzena de setembre,  s’acabarà d’elaborar  el  document,  amb totes les
dades i horaris i s’explicarà al claustre del 2 de setembre de 2020 i s’aprovarà al consell
escolar del 9 de setembre de 2020.

A l’alumnat se’l farà coneixedor d’aquest pla i del funcionament del centre durant aquest
curs excepcional i de les mesures de seguretat, a la tutoria que es durà a terme el primer
dia de l’inici de curs, 14 i 15 de setembre de 2020, de 8 a 11 h ESO i de 11.30 a 13 h
BATX.

A les famílies s’explicarà el  pla  d’organització,  a les reunions d’inici  de curs,  amb els
tutors, del 9 de setembre de 2020.

Un cop aprovat se’n farà difusió a la web del centre i serà un element clau de la PGA del
centre del curs 2020-2021.
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Plànols recorreguts de cada un dels nivells

Pati: Porta núm. 3 final del pati per la vorera
NIVELL 1r ESO (1a planta)

Magatzem Laboratori 1
Lavabo

Nois
 1r ESO

Lavabo
Noies

1r ESO

Lavabo
Prof.

Departament Departament Aula 1.1 ESCALA C

ESCALA D

Ascensor
1r D 1r C 1r B 1r A

1r E
Recorregut intern per anar a 
consergeria i sala professors.
Recorregut taller.

1r F
Recorregut per entrada i sortida 
del centre.
Recorregut per Ed. Física i per 
baixar i pujar a l’hora del pati.

40



NIVELL 2n ESO (1a planta)

2n E

ESCALA A

Lavabos Nois 
2n ESO

Recorregut per entrada i sortida del 
centre.
Recorregut per Ed. Física i per baixar
i pujar a l’hora del pati.

Informàtica 1

Lavabos Noies
2n ESO

Recorregut intern per anar a 
consergeria i sala professors.
Recorregut taller.

Magatzem Tutoria Tutoria Departament Departament ESCALA B

2n D 2n C 2n B 2n A

Vestíbul: Porta núm. 1, accés principal
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NIVELL 3r ESO (2a planta)
Pati: Porta número 4 Turó, passadís exterior d’emergència darrera els 
tallers de tecnologia.

Magatzem Laboratori 1
Lavabo

Nois
 1r ESO

Lavabo
Noies

1r ESO

Lavabo
Prof.

Aula 2.1 SIEI Departament ESCALA C

ESCALA D

Ascensor
3r D 3r C 3r B 3r A

3r E
Recorregut intern per anar a 
consergeria i sala professors.
Recorregut taller.

3r F

Recorregut per entrada i sortida 
del centre.
Recorregut per Ed. Física i per 
baixar i pujar a l’hora del pati.
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NIVELL 4t ESO (2a planta)

4t E

ESCALA A

Lavabos Nois 
4t ESO

Recorregut per entrada i sortida del 
centre.
Recorregut per Ed. Física i per baixar i 
pujar a l’hora del pati.

Informàtica 2

Lavabos Noies
4t ESO

Recorregut intern per anar a consergeria i 
sala professors.
Recorregut taller.

Magatzem Aula 2.2 Aula 2.3 ESCALA B

4t D 4t C 4t B 4t A

Lateral: Porta núm. 2, cantonada on hi ha parada autobús escolar
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NIVELL BATXILLERAT (planta baixa, mòdul)

Taller 02

1r A BATX 1r B BATX 2n A BATX
2n B
BATX

Sala
professorat

Mòdul

PATI INTERIOR

Taller 01

Menjador
Cuina

Lavabo
Lavabos

Nois
Batxillerat

Lavabos
Noies

Batxillerat
Magatzems MagatzemLavabo

Consergeria

Despatx Secretari

Biblioteca

Despatx Cap
d’Estudis i 

Coord. Pedagògica Secretaria AMPA

Despatx Direcció

Lateral: Porta núm. 2, cantonada on hi ha parada autobús escolar

Recorregut intern per anar a consergeria , sala professors i lavabos.

Recorregut per entrada i sortida del centre.
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Annex 2
Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció de l’Institut de Masquefa
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Annex 3
Declaració responsable de les famílies (inici de curs)

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes de l’Institut de Masquefa, per al
curs 2020-2021

DADES PERSONALS

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport

________________________________________________________________________

Nom de l’alumne/a Nivell/grup

________________________________________________________________________

Faig constar:

 Que sóc coneixedor de la situació actual de pandèmia provocada per la COVID-19 i que accepto les

circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat

lectiva. Així mateix, entenc que el centre educatiu no és responsable de les contingències que es

puguin ocasionar en relació a la pandèmia.

 Que he estat informat da i estic d’acord amb les mesures que puguin ser necessàries en cada

moment  i  les  actuacions  que  s’hagin  de  dur  a  terme  si  apareix  el  cas  d’una  alumne/a  amb

simptomatologia compatible amb la COVID-19.

 Que permetre intercanvis de dades personals entre els Departament d’Educació i  Salut,  amb la

finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.

I em comprometo:

 A no portar el/la meu/va fill/a al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible

amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies. 

 A comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les

mesures oportunes.

I, perquè així consti, als efectes, signo la present declaració de responsabilitat.

Lloc i data

______________________________________________________________________________________

Signatura
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Annex 4
Llista de comprovació de símptomes per a les famílies

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES

Si el vostre fill, filla 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

Si a casa hi ha alguna persona adulta (si es tracta d’un altre infant o adolescent de
la unitat familiar utilitzeu la primera llista) 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  el/la  vostre/a  fill/a  a
l’Institut i que us poseu en contacte amb els responsables del centre per comunicar-ho.

En horari  d’atenció del  vostre centre d’atenció primària  (CAP),  poseu-vos en contacte
telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.
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Annex 5
Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la COVID-19

CASOS
POTENCIALS

(nom, nivell grup)

ESPAI HABILITAT
PER L’AILLAMENT

PROFESSOR QUE
TÉ A L’AULA I

PERSONA
RESPONSABLE DE

REUBICAR
L’ALUMNE/A I

CUSTODIAR-LO
FINS QUE EL

VINGUIN A BUSCAR

PERSONA
RESPONSABLE DE

TRUCAR LA
FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE DE

COMUNICAR EL
CAS ALS SERVEIS

TERRITORIALS

1r cas detectat
Despatx AMPA

Professor de guàrdia
de passadís

Professor de guàrdia
sala de professors o
Equip directiu si no hi

ha professors de
guàrdia

Equip directiu
(aplicatiu traçacovid)

2n cas detectat
Despatx AMPA

3r cas detectat
Despatx AMPA

A partir del 4t cas
detectat

Taller 1 o 2
(segons disponibilitat)
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ALUMNE/A
DIA I HORA DE LA

DETECCIÓ

EXPLICACIÓ DE
PROTOCOL SEGUIT I

OBSERVACIONS (nom
persona que ha fet les
actuacions i el nom del
familiar que ha vingut a

buscar)

PERSONA DE SALUT AMB
QUI ES MANTÉ EL

CONTACTE I CENTRE
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

PERSONA REFERENT
DEL CENTRE PELS

CONTACTES AMB SALUT
(contacte amb salut i farà

el seguiment)
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