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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest pla regeix l’obertura de l’institut Marta Mata de Salou al setembre de 2020. S'ha               
realitzat en l’àmbit de l’autonomia de centre, d’acord amb les Instruccions de la             
Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia              
elaborat amb el Departament de Salut.  

L’organització que en ell s’estableix tindrà vigència durant tot el curs escolar            
2020-2021, i substituirà les NOFC en aquells punts on hi hagi conflicte. Al llarg del curs                
es podran fer les modificacions oportunes en funció del desenvolupament de la            
pandèmia i les instruccions que al respecte dictin el Departament de Salut i el              
d’Educació.  

És fonamental per tal que el pla funcioni la col·laboració i implicació de tota la               
comunitat escolar, especialment pel que fa al seguiment de les pautes preventives de             
salut, higiene i neteja que es recomanen. 

 

Control de canvis 
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Aprovació Consell Escolar 2/09/2020 

1ª Actualització 7/09/2020 

2ª Actualització  4/11/2020  
(reducció de la presencialitat al batxillerat i el 
PFI d’acord amb les mesures del 29/10/20 per 
a la contenció del brot de la pandèmia de 
Covid-19). 

3ª Actualització 9/12/2020 
(normes de ventilació de cara a l’hivern) 

4º Actualització 27/1/2021 
(augment de la presencialitat a 2n de 
batxillerat) 
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2. DIAGNOSI 
 

El tancament de centres del 13 de març de 2020 va significar un abans i un després en                  
el desenvolupament del curs 2019-2020. L’institut organitzativament es va adaptar bé           
al pas de l’ensenyament presencial a l’ensenyament a distància gràcies a tenir un             
domini G-suite propi, l’Institutmartamata.cat, del qual tot l’alumnat i professorat és           
usuari i a una intranet de comunicació amb la comunitat escolar que ha afavorit en tot                
moment la comunicació amb les famílies. 

No obstant això, s’ha fet palès durant aquest període que una part de les famílies i                
alumnat no disposaven de dispositius tecnològics per poder fer el seguiment de les             
activitats escolars (18% a l'ESO, 7% al Batxillerat). Per mitigar aquesta bretxa digital             
l’institut amb el suport del Departament d’Educació i de l’Ajuntament de Salou ha             
repartit tablets a l’alumnat que el necessitava en diferents onades (11 dispositius 1ª             
onada, 13 dispositius 2ª onada, 41 dispositius a la 3ª onada, aquesta darrera rebuda              
la segona quinzena de juliol). També es van repartir dossiers escrits per aquell             
alumnat més vulnerable, NESE i acollida, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament.            
Amb aquestes actuacions s’ha pogut arribar a la major part de l’alumnat encara que no               
al 100%. 

De l’experiència durant el confinament destaquem: 
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Punts forts de centre 

● Existència d’un domini G-suite, l’institutmartamata.cat, actiu per a tot el          
professorat i l’alumnat de l’institut, que incorpora la plataforma educativa          
google classroom, accessible des de dispositius mòbils. 

● Existència d’una intranet de centre, ieduca, de gestió i comunicació entre           
professorat i famílies amb versió web i amb versió aplicació a mòbil. Tot el              
professorat i famílies del centre en són usuari 

● Participació en el programa mòbils.edu. que ha permès donar a conèixer al            
professorat recursos i aplicacions digitals aplicables durant el confinament. 

● La competència i els recursos digitals del professorat.  
● El fet que la majoria de l’alumnat tingui telèfon mòbil ha facilitat el contacte i               

el seguiment de les activitats. 

Punts febles del centre 

● Un important percentatge d’alumnat no disposa a casa dels mitjans          
tecnològics necessaris per un ensenyament a distància. 

● L’alumnat de matrícula viva i d'aula d’acollida ha estat especialment          
vulnerable a la desconnexió donat que no han tingut temps per conèixer les             
plataformes digitals del centre ni tampoc al professorat. 

● No totes les famílies saben utilitzar la plataforma ieduca.  
● La coordinació dels equips docents a l’hora de programar i fer seguiment de             

les tasques a l’alumnat és millorable. 
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Criteris que guien el pla d’obertura 

● L'ensenyament serà presencial al 100% en tots els nivells d’ESO i BAT per             
tal d’evitar la bretxa digital entre l’alumnat.. 

● La creació de grups estables (un més per cada nivell d’ESO) amb la menor              
interacció possible entre ells per assegurar-ne la traçabilitat . Això suposa           
que durant el curs 2020-2021 no hi hauran grups flexibles, desdoblaments ni            
optativitat a 1r-2n-3r d’ESO, a excepció de la segona llengua estrangera i la             
religió. Les optatives a 4t d’ESO i batxillerat funcionaran de manera habitual. 

● L’ús de la macareta és obligatori per a circular per al centre i en tots aquells                
espais on hi hagi interacció entre grups estables (optatives, esbarjo) o no es             
pugui respectar la distància de seguretat. 

● L’alumnat ha de respectar i col·laborar en les mesures d’higiene establertes           
al pla. 

● Els equips docents de nivell estaran formats pel mínim de professorat           
possible per afavorir tant la traçabilitat en cas de brot com la coordinació             
d’actuacions. 

● La plataforma digital utilitzada a l’ESO i el BAT serà google classroom (a             
batxillerat també es podrà utilitzar moodle).  

● El format d’arxius serà preferentment PDF. 
● Tot el professorat, des de l’inici de curs, haurà d’obrir una classe de la seva               

matèria a google classroom i donar d’alta l’alumnat del seu grup. 
● Objectiu prioritari del primer trimestre serà donar a conèixer l’ús de la            

plataforma digital a l’alumnat, especialment al de nova incorporació al centre.           
A aquest efecte, les diferents matèries programaran activitats telemàtiques         
periòdiques per assegurar la competència digital de l’alumnat en l’ús de la            
plataforma i apuntaran a la plataforma les tasques. 

● Es faran sessions de formació amb el professorat sobre l’ús del domini            
G-suite, la intranet del centre i recursos digitals (programa de formació           
mòbils.edu). 

● Durant el primer trimestre es programaran webminars per a les famílies per            
tal de donar a conèixer l’ús de la plataforma ieduca i resoldre dubtes. 

● Es potenciarà les gestió telemàtica de tràmits per evitar desplaçaments          
innecessaris i el sistema de cita prèvia quan sigui necessària una           
presencialitat. 

● Creació d’un fons de dispositius digitals per a préstec en col·laboració amb            
l’Ajuntament i altres entitats. 
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3. CRITERIS D’ACCÉS A L’INSTITUT 
  

Tota la comunitat escolar té un rol essencial per tal que el centre sigui un espai segur                 
davant la COVID-19. Per això la família s’ha de comprometre a no portar cap alumne a                
l’institut en cas d’aparició d’algun símptoma referent a la COVID-19 o si ha tingut un               
contacte estret amb algun familiar diagnosticat. El personal tampoc ha d’assistir en cas             
de presentar símptomes o haver estat en contacte amb persones diagnosticades. 

Els requisits per poder assistir a l’institut són: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19:  

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del             
seufill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC             
ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes. 

 

● No es pot anar a l’institut, si l’infant, adolescent o la persona adulta             
presenta alguna de les següents situacions: 

o  Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic              
molecular. 

o  Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da            
com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

● Tenir el calendari de vacunes al dia. 
● Presentar declaració responsable de la família conforme es compleixen els          

supòsits anteriors.  
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El model de declaració es trobarà a la web de l’Institut. Caldrà que l’alumne la               
porti el primer dia de classe i l’entregui al seu tutor/a. La declaració també es               
pot enviar abans del 10 de setembre escanejada/fotografiada a l’adreça del           
centre, e3010347@xtec.cat,  indicant a l’assumpte el nom i curs de l’alumne. 

● Portar mascareta: 

○ L’ús de la mascareta és obligatori en totes les dependències del           
centre: passadisos, llocs comuns (lavabo, pati…), aules i en totes          
aquelles activitats en les quals no es pugui garantir la distància de            
seguretat interpersonal de 2 metres. 

○ L’alumnat haurà de portar també una mascareta de recanvi en una           
bossa o sobre de paper. 

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-CoV-2,             
correspon a la família comunicar-ho a l’institut per tal que es valori de manera conjunta               
amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat             
educativa presencialment al centre.  

 

Altres aspectes funcionals: 

- L’institut prendrà la temperatura corporal de manera aleatòria a l’entrada del           
centre, durant la jornada escolar i sempre que hi hagi sospita de            
simptomatologia.  

- Caldrà rentar-se les mans abans i a la sortida del centre. 

- Seguir les indicacions de circulació i mobilitat dins de l’institut respectant la            
distància mínima de seguretat. 

- L’alumnat ha de portar el seu propi material ja que no està permès compartir              
llibres ni material escolar. Es recomana posar nom al seu material. 

- En finalitzar la jornada escolar l’alumnat haurà de recollir tot el seu material i              
portar-lo cap a casa. No es pot deixar cap material a l’aula per tal de facilitar la                 
desinfecció diària dels espais i mobiliari. 

Incomplir les normes bàsiques de seguretat (treure’s la mascareta quan no toca,            
negar-se al control de temperatura…) serà considerat una falta de disciplina greu            
i per tant s’aplicarà la sanció corresponent d’acord amb les NOFC del centre. 
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https://agora.xtec.cat/institutmartamata/wp-content/uploads/usu281/2020/05/Declaraci%C3%B3-responsable-fam%C3%ADlies-secundaria.pdf
mailto:e3010347@xtec.cat
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4.ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 
 

Els grups classe s’organitzaran en grups estables heterogenis de com a màxim 25             
alumnes a l’ESO. A primer d’ESO tindrem 5 grups i 4 a cada nivell de segon, tercer i                  
quart. 

Com a criteri general es busca minimitzar la mobilitat de l’alumnat i del professorat.              
Així com la barreja d’alumnat de diferents classes. A tal efecte, per tal d’organitzar els               
futurs grups estables: 

- S’eliminen desdoblaments. 
- S’ajunten germans a la mateixa classe quan coincideixen al mateix curs. 
- S’intenta sempre que no hi hagi cap incompatibilitat, agrupar alumnes que           

normalment van junts.  
- Les optatives a 1r i 2n se substitueixen per projectes. A 3r son cursades              

trimestralment. L’alumnat de 3r A que no cursi alemany sí que s’haurà de             
desplaçar a l’hora de matèria optativa. 

- Les úniques matèries que tindran alumnes de diferents classes són la religió (1             
únic grup per cada nivell que sortirà de classe), l’alemany (2n,3r i 4t), i les               
optatives de 4t d’ESO i Batxillerat. 

- Sempre que ha estat possible s’han agrupat l’alemany, religió, així com les            
optatives de quart en el menor nombre de classes possibles. 

 

 

Grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021 
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CURS 
NIVELL 
GRUP 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS 
que 
intervenen 
al grup 
(amb 
mesures de 
seguretat) 

Personal 
d’atenció 
educativa 
que 
intervé en 
aquest 
grup (amb 
mesures 
de 
seguretat) 

ESPAI 
estable 
del grup 

1r ESO A 24 Equip docent 1r C. Robles 
Atenció 
diversitat  

 Aula 1 

1r ESO B 23 Equip docent 1r C. Robles 
Atenció 
diversitat  

 Aula 2 
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1r ESO C 23 Equip docent 1r C. Robles 
Atenció 
diversitat  

 Aula 4 

1r ESO D 23 Equip docent 1r C. Robles 
Atenció 
diversitat  

 Aula 3 

1r ESO E 23 Equip docent 1r C. Robles 
Atenció 
diversitat  

 Aula 5 

2n ESO A 25 Equip docent 2n Atenció 
diversitat  

 Aula 10 

2n ESO B 24 Equip docent 2n Atenció 
diversitat  

 Aula 11 

2n ESO C 25 Equip docent 2n Atenció 
diversitat  

 Aula 12 

2n ESO D 24 Equip docent 2n Atenció 
diversitat  

 Aula 13 

3r ESO A 22 Equip docent 3r Atenció 
diversitat  

 Aula 6 

3r ESO B 23 Equip docent 3r Atenció 
diversitat  

 Aula 7 

3r ESO C 23 Equip docent 3r Atenció 
diversitat  

Vetlladora Aula 8 

3r ESO D 23 Equip docent 3r Atenció 
diversitat  

 Aula 9 

4t ESO A 24 Equip docent 4t Atenció 
diversitat / 
orientadora 

 Aula 14 

4t ESO B 25 Equip docent 4 Atenció 
diversitat / 
orientadora 

 Aula 15 

4t ESO C 24 Equip docent 4 Atenció 
diversitat / 
orientadora 

 Música 

4t ESO D 25 Equip docent 4 Atenció 
diversitat / 
orientadora 
 

 Tecno 1 
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Matèries amb alumnat de diferents grups estables 

 

Serà obligatori l’ús de mascareta. L’alumnat i el professorat haurà de netejar            
prèviament la seva taula i cadira. Amb aquest fi les aules de matèries optatives              
disposaran d’un kit de material per a neteja i desinfecció. 

Si el nombre d’alumnat de la matèria optativa és reduït i es pot mantenir la distància                
interpersonal de 2 m, el grup d’optativa podrà treballar sense mascareta de manera             
excepcional. Això implica un màxim de 12 alumnes  en un aula de 50 m2. 

En  l’organització d’optatives de quart s’ha intentat que l’alumnat d’una optativa sempre 
que sigui possible, procedeixi de, com a màxim 2 grups estables. 
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1r BAT A 15 Equip docent 1r 
BAT A 

Professorat 
matèries de 
modalitat o 
específique
s / 
orientadora 

 Aula 16 

1r BAT B 28 Equip docent 1r 
BAT B 

Professorat 
Matèries de 
modalitat o 
específique
s / 
orientadora 

R. Perez Polivalent 

2n BAT 21 Equip docent 2n 
BAT 

Professorat
matèries de 
modalitat o 
específique
s / 
orientadora 

R. Perez Aula 18 

MATÈRIA/ACTIVITAT GRUPS 
ESTABLES 

DOCENT NOMBRE 
D’HORES 

ESPAI 

Religió 1r ESO grup A 1r A i 1r B  A. Sanchez 1 h BIBLIO 

Religió 1r ESO grup B 1r D i 1r E A. Sanchez 1 h BIBLIO 

Religió 2n ESO grup A 2n A,B A. Sanchez 1 h BIBLIO 

Religió 2n d’ESO grup B 2n C,D A. Sanchez 1 h BIBLIO 

Religió 3r ESO 3r A, B A. Sanchez 1h BIBLIO 
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Per a la distribució de les matèries optatives de Batxillerat, veure l’apartat concrecions 
de batxillerat. 
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Religió 4r ESO Alumnes tots 
els grups 

A. Sanchez 1 h  TECNO 2 

Religió BAT 1r BAT A i B A. Sanchez 2 h TECNO 2 

Alemany 2n Tots els grups N. Loran 2 h TECNO 2 

Alemany 3r 3r A N. Loran 2 h  Aula 6 

Alemany 4t 4t A i B N. Loran  3 h Aula 15 

Física-Química 1 4t 4t A R. Laboria 3h Aula 14 

Física-Química 2 4t 4t B M. Castellà 3h Aula 15 

Biologia 4t 4t A A. Pinent 3h Aula 14 

Tecnologia 4t 4t A,B,C,D J. Maymí 3h TECNO 2 

Llatí 4t 4t B i 4t C MJ. Mallol 3h Música 

Economia 4t 4t B i 4t C E.  Muñozo 3h Música 

Filosofia 4t 4t A,C V. Carrera 3h Aula 19 

Ciències aplicades 4t 4t D R. Llaboria 3h TECNO 1  

Visual i plàstica 1 4t 4t B,D A. Grau 3h TECNO 2 

Visual  i plàstica 2 4t 4t A,B,C,D A. Grau 3h TECNO 2 

TIC 1 4t (franja 1) 4t A, B, C, D J. Maymí 3h INFO 3 

TIC 2 4t (franja 3) 4t A,B,C J. Maymí 3h INFO 3 

TIC 3 4t  (franja 3) 4t D J. Martinez 3h INFO 2 
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Proposta de distribució de taules en aules de grups estables  (54.93 m2)

 

Aula ESO 

 

Aula BAT 
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5. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ        
DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT       
EDUCATIU 
 

El suport de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu recau           
fonamentalment en 2 àrees: l’aula d’acollida i l’alumnat amb necessitats educatives           
especials (NESE o NEE) 

Respecte a l’Aula d’acollida tenim alumnat distribuït en tres nivells de coneixement del             
català. El nivell 0 correspon al més baix i el nivell 2 a més alt. Els alumnes de nivell 2                    
van poques hores a l’Aula d’acollida, assistint la major part del seu horari a l’aula               
ordinària. 

Per evitar treure alumnes de diferents grups, contradient tot el propòsit d’evitar la             
mobilitat de l’alumnat i la seva barreja, s’establiran franges horàries per a cada nivell              
de l’ESO i per a cada nivell del coneixement del català (nivell 0 i 1). Els alumnes del                  
nivell 2 romandran a classe. 

 

 

Respecte els alumnes de necessitats educatives especials NESE o NEE, les           
orientadores tindran dintre del seu horari unes hores per assistir aquests nens in situ a               
les classes i per anar traient-los quan sigui necessari, per fer el seu seguiment i               
orientació. La idea és que les orientadores estiguin a les classes i facilitin la integració               
d’aquesta alumnes, així com fer el seguiment del compliment dels PIs d’aquests            
alumnes. 

Els casos NEE són els que més preocupen i tot i repartir-los per garantir              
heterogeneïtat del grup, s’intenta que hi hagi el menor nombre possible de grups amb              
alumnes NEE. Estem parlant de 3 a 4 alumnes per nivell de l’ESO. 
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ACTIVITAT GRUPS 
ESTABLES 

DOCENT FRANJA 
HORÀRIA 

ESPAI 

Aula acollida 1 1r A,B,C,D.E  1 12-14 h  Aula acollida 

Aula acollida 2 2n A,B,C,D  1 12-14 h  INFO 1 

Aula acollida 3 3r  ,B,D.  1 9’30-11’30  Aula acollida 

Aula acollida 4 4t  A,B,C,DE  1 9’30-11’30 h  INFO 1 
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6. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 
El centre disposa de tres portes d’entrada/sortida. Tot l’alumnat haurà d’anar amb            
mascareta per accedir al centre. L’entrada es farà esglaonada per nivells, amb un             
interval de 10 minuts entre aquests. 

L’alumnat haurà de ser puntual i entrar a l’institut amb el seu torn.  

Les portes d’accés al centre es tancaran a les 8’45 h. Passada aquesta hora no               
s’admetrà l’entrada d’alumnat si no és per una causa degudament justificada. En            
aquest cas, l’alumne/a haurà de ser acompanyat al centre per seu pare/mare/tutor o             
portar un document justificatiu oficial  de visita mèdica o tràmit administratiu. 

Entrades 

Es realitzaran per tres accessos diferents degudament marcats i en franges horàries 
diferenciades de la següent forma: 

  

A cadascuna de les portes hi haurà un membre del PAS controlant que l’accés es               
realitza amb les condicions de seguretat adequades. 

En entrar a l’edifici l’alumnat es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic. Un professor              
de guàrdia vigilarà el bon ús dels dispensadors i controlarà la temperatura a l’alumnat              
de manera aleatòria. 

Seguidament es dirigirà a la seva aula. Les aules dels grups estables estaran obertes              
a l’inici de la jornada i el professorat esperarà el seu alumnat a la porta de l’aula per                  
controlar la seva entrada. 

És obligatori que l’alumnat portin mascareta de casa per accedir al centre. 
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  Porta accés 1 

C/ Domènech Sugrañes i 

Gras amb cantonada c/ de 

Maria Castillo 

Porta accés 2 central 

C/ Domènech Sugrañes i 

Gras 

Porta accés 3 

C/ Domènech Sugrañes i 

Gras amb cantonada Av. 

Pau Casals 

8:30 1r d’ESO 2n  de Batxillerat 2n d’ESO 

8:40 3r d’ESO 1r de Batxillerat 4t d’ESO 
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Sortides 

Es realitzaran per tres rutes diferents degudament marcades i en franges horàries            
diferenciades de la següent forma: 

 

L’alumnat del transport escolar  podrà esperar el seu torn d’entrada al pati.  
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  Sortida Porta 1 

C/ Domènech Sugrañes i 

Gras amb cantonada c/ de 

Maria Castillo 

Sortida 2 porta central 

C/r Domènech Sugrañes 

i Gras 

Sortida Porta 3 

C/ Domènech Sugrañes i 

Gras amb cantonada Av. 

Pau Casals 

14:55 1r d’ESO 2n de Batxillerat 2n d’ESO 

15:00 3r d’ESO 1r de Batxillerat 4t d’ESO 
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7. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 
La sortida i entrada del pati es realitzarà de forma esglaonada a l’hora establerta,              
seguint les indicacions del professorat i les rutes marcades. Dins de l’edifici caldrà             
portar la mascareta en tot moment mentre que a l’exterior caldrà que l’alumnat             
mantingui la distància de seguretat o porti la mascareta.  

Sortida 

Hi haurà un ordre establert tenint com a referència la proximitat de l’aula al pati, de                
manera semblant a la sortida en cas de simulacre. 

Esbarjo 

L’alumnat de batxillerat podrà sortir del centre a l’hora de l’esbarjo. 

El patí es divideix en quatre sectors, un per cadascun dels nivells d’ESO. Cadascun 
d’aquests sectors serà controlat per diferents professors, així com l’accés als banys. 

 

Els límits de cadascun dels sectors seran explicats a les respectives tutories i estaran              
marcats per cinta d’abalisament o d’alguna altra forma (marques de guix blanc al terra,              
etc.) 

L’accés als banys durant el pati serà individual i caldrà fer ús de la mascareta. 

15 
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Els lavabos del pati seran d’ús de 1r i 2n d’ESO. Els lavabos de la planta baixa seran                  
per a 3r i 4t d’ESO. Els alumnes hauran de fer fila seguint les indicacions del                
professorat i mantenint les mesures i la distància de seguretat. Hi haurà marcada una              
ruta d’accés i una de sortida. 

La font d’aigua del pati restarà tancada mentre així l’indiquin les autoritats sanitàries.             
Es recomana que l’alumnat porti una ampolla d’aigua de casa. 

 

Entrada 

Quan soni el timbre d’entrada, l’alumnat farà fila al punt de trobada del seu grup               
estable marcat al pati i esperarà que el professorat el vingui a buscar. 

L’alumnat de batxillerat entrarà per la porta principal i es dirigirà directament a la seva               
aula. 

Tot l’alumnat es rentarà les mans a l’accés a l’aula amb sol.lució hidroalcohòlica             
repartida pel seu professorat de l’aula. 
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8. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

Com a norma general, les famílies no podran entrar a l’institut si no és que tenen una 
cita prèvia per a una entrevista o tràmit administratiu.  

Consell Escolar 

Es farà de forma telemàtica durant el primer trimestre. Durant la resta de trimestres si 
l’evolució de la pandèmia ho permet es farà de forma presencial amb les mesures de 
seguretat pertinents. 

Difusió del pla d’organització 

El pla d’organització es penjarà a la pàgina web del centre per tal que pugui ser                
consultat per les famílies. També es donarà a conèixer a les reunions d’inici de curs               
amb les famílies de cada grup estable i a l’alumnat a les tutories de cada grup estable.. 

Reunions grupals amb famílies (inici de curs…) 

Es faran per grups estables en format telemàtic. Els tutors/es de cada grup estable              
contactaran amb les famílies amb les quals no hagi estat possible fer la reunió              
telemàtica per tal de fer una trobada presencial amb cita prèvia o si no és possible una                 
entrevista telefònica. A la plataforma ieduca hi haurà un resum amb la informació més              
rellevant. 

Reunions individuals i de seguiment 

El seguiment amb les famílies es farà a través de la plataforma ieduca, correu              
electrònic i telèfon. En el cas de ser necessària una trobada aquesta es farà              
preferentment per videoconferència si la família disposa dels mitjans. En el cas            
excepcional d’haver de ser presencial es farà amb cita prèvia, mantenint les mesures             
de seguretat i amb un únic progenitor/tutor legal. El professor/a reservarà prèviament            
l’espai del centre habilitat per a trobades a la plataforma ieduca. 

Hi haurà un registre de totes les persones que han accedit al centre. 

Comunicació amb les famílies 

Es farà preferentment mitjançant el servei de missatgeria de la plataforma ieduca i la              
seva aplicació mòbil tokapp. A aquest efecte, durant el primer trimestre es            
programaran diversos webminars per a la formació de famílies en l’ús de la plataforma              
i es penjaran tutorials a la pàgina web.  

El tutor/a del grup estable serà la persona referent del centre per a la família, de                
manera que la pugui ajudar en un moment determinat (per exemple en cas de              
confinament o quarantena). 

Les informacions de caire general seran penjades a la pàgina web del centre i si               
s’escau a les xarxes socials: instagram, facebook, twitter. 
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Els recordatoris puntuals: convocatòria de reunió, entrevista…. també es podran fer           
per MENSARIO des de la secretaria del centre amb el vistiplau de l’equip directiu. 

Si alguna família ha de demanar algun tràmit administratiu, aquest se sol·licitarà per             
telèfon o mitjançant mail adreçat a l’institut. 

 

9. MÀQUINA DE VENDING  
Durant el primer trimestre no hi haurà servei de màquina de vènding. 

Depenent de com evoluciona la situació sanitària i sempre que es puguin garantir les 
condicions sanitàries, l’equip directiu decidirà reobrir aquest servei. 
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10. PLA DE NETEJA 
+ = ventilació                n = neteja                     √ = neteja i desinfecció 

19 

  Abans de 

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 

al dia 

Setmanalment 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 

      √     

Superfície de 

taulells i 

mostradors 

      √     

Cadires i bancs       √     

Utensilis d’oficina       √     

Aixetes       √     

Botoneres 

ascensors 

      √     

  

Material 

electrònic: 

netejar amb 

un drap 

humit amb 

alcohol 

propílic 70º 

Teclats i ratolins 

d’ordinadors 

      √   

Telèfons i 

comandaments a 

distància 

      √   



PLA PER A L’OBERTURA Setembre 2020 
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Interruptors 

d’aparells 

electrònics 

      √   

Fotocopiadores       √   

Aules i espais interiors 

Ventilació de 

l’espai 

      +   Mínim 10 

minuts 3 

vegades/dia 

Superfícies o 

punts de contacte 

freqüent amb les 

mans 

      √     

Terra     √       

Lavabos i vestuaris 

Ventilació de 

l’espai 

      +   Mínim 10 

minuts 3 

vegades/dia 

Rentamans       √   Després del 

pati i al final 

de la jornada 
Inodors       √   

Terra       √   

Dutxes     √       

Cubells de brossa 

o de compreses 

    √       

Gestió de residus 

Papereres     √       
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Pla de neteja i desinfecció adaptat al centre en funció dels diferents espais i la seva                
ocupació i concurrència. 

 
Es farà ús només dels desinfectants apropiats i amb mesura. Els productes s’han             
d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució             
indicades. 

La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir               
l’eficàcia dels desinfectants. 

Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats             
successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos,         
espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, zones d’elevada           
freqüència de pas i recepció, etc. 

L’alumnat col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats quan             
faci ús d’un espai que no és el del seu grup estable (per exemple, els alumnes que                 
cursen les matèries optatives). 

La ventilació es tan important com la neteja sobretot on hi ha presència continuada de               
persones. Com a criteri general, és recomanable mantenir les instal·lacions interiors           
ventilades, mantenint permanentment les finestres i portes obertes, sempre que es           
pugui o el màxim d’hores possibles, i especialment en els espais més concorreguts i              
en espais compartits. Així mateix és important aconseguir la ventilació creuada. 

De cara a l’hivern, cal cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic i acústic. La                 
calefacció estarà engegada i no serà factible mantenir les finestres i/o portes obertes             
durant tot el temps. Per això les aules es ventilaran durant els 15 primers minuts de                
cada classe, amb la porta i les finestres obertes (com a mínim una que permeti la                
ventilació creuada de l’espai).  
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11. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

No està previst realitzar activitats extraescolars al centre. 

En el cas d’organitzar-se  l’estudi assistit dins de les activitats de pla d’entorn, els 
criteris per a la confecció del grups seran: 

- Grups estables amb un màxim de 12 alumnes. 
- L’alumnat serà del mateix nivell. 
- Dins de cada grup s'adoptaran les mesures de seguretat pertinents: 

distància de seguretat de 2m o mascareta i neteja de taula i cadira quan 
s’escaigui. 

- Els espais utilitzats per cada grup seran preferentment una de les aules 
del mateix nivell. 

L’alumnat participant a l’estudi assistit haurà d’esperar a l’entrada del centre (davant la 
porta principal) amb la mascareta posada a què el monitor/a el vingui a buscar. No es 
permetrà l’entrada de cap alumne/a sense mascareta. 

 

 

12. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

Durant les sortides es tindran en compte les mesures de seguretat del centre, de              
l’empresa de transport i de l’espai o entitat que gestiona l’activitat. 

Només es programaran aquelles activitats o sortides en les que es pugui garantir les              
mesures de seguretat de tots els agents implicats. 

Les mesures de seguretat es detallaran en cadascun dels documents d’autorització de            
sortida depenent del tipus d’activitat a realitzar.  
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13. PERSONAL DEL CENTRE 
 

Sala de professorat 

Es podrà fer ús de la sala de professors tenint en compte l’aforament màxim (22               
persones) i que s’haurà de portar mascareta donat que la rotació i moviment constant              
de la sala fa preveure que al llarg del dia hi passin professors de tots els grups                 
estables. 

Els espais de treball estaran distribuïts de tal forma que es pugui mantenir la distància               
de seguretat. 

Cada docent, una vegada acabi de treballar a la sala de professors, guardarà al seu               
caseller tots els documents/material que hagi fet servir i netejarà la taula. Les taules de               
treball han de quedar buides i sense papers al final del dia perquè es puguin netejar. 

Departaments 

Els departaments són espais en els que poden passar moltes persones al llarg del dia i                
el seu ús és esporàdic. Per això es recomana l'ús de la mascareta en els               
departamentsi la neteja de taules.. 

Ordinadors 

Quan es faci ús dels ordinadors de la sala de professors, s’haurà de netejar el teclat en                 
el moment en que s’hagi finalitzat el seu ús amb les tovalloletes destinades a tal fi. 

També es farà el mateix amb els ordinadors de cada aula i el comandament del               
videoprojector 

Mesures de protecció 

Les mesures de protecció s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern,             
amb caràcter general o territorial. 

El personal docent i els membres del PAS portaran mascareta que será facilitada pel              
Departament d’Educació.  

El personal vulnerable rebrà un informe del departament de riscos del departament            
d’Educació en el que s’indiquen les mesures de protecció a prendre en cada cas. 

El personal del PAS també portarà una pantalla de protecció donat que es troben en               
contacte constant amb alumnes de tots els grups estables, i amb el professorat i              
persones que venen de fora del centre. 

El personal de l’EAP, suport educatiu (vetlladors, monitors d’estudi assistit…), agent           
de salut i en general tot personal extern hauran de portar mascareta. 
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14.REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 
COORDINACIÓ I GOVERN 
 

Les reunions dels òrgans de govern i coordinació es faran presencialment quan siguin 
iguals o inferiors a 8 persones i telemàticament a partir de 8 persones. 

Segons aquest criteri, les reunions previstes queden de la següent manera: 

 

Reunió de direcció: 

 

Consell de direcció: 

 

CAD: 

 

Reunió de coordinadores: 

 

Comissió Verda: 

 

Comissió Erasmus: 
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Participants Temps Espai 

4 3 hores a la setmana en horari fix Despatx de direcció 

Participants Temps Espai 

8 1 hora a la setmana en horari fix Despatx de direcció 

Participants Temps Espai 

6 professors del 
centre + 1-2 
professionals EAP 

1 hora al mes en horari fix Telemàtica 

Participants Temps Espai 

5 1 hora a la setmana en horari fix Departament de matemàtiques 

Participants Temps Espai 

4 1 hora a la setmana  Departament d’humanitats 

Participants Temps Espai 

4 1 hora a la setmana  Despatx de direcció 
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Comissió Programa Innovació (Model competencial orientador): 

 

 

Comissió Mòbils.edu: 

 

Reunió LIC: 

 

Reunions de coordinadores de cicle i tutors: 

 

Reunions de departament: 

 

Reunions d’equip docent: 

 

Reunions de claustre 
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Participants Temps Espai 

4 1 hora a la setmana  Departament d’humanitats 

Participants Temps Espai 

6 1 hora a la setmana  Despatx de direcció 

Participants Temps Espai 

3 1 hora a la setmana  Despatx de coordinació 

Participants Temps Espai 

1r d’ESO: 6 1 hora a la setmana en horari fix Departament de llengües 

2n d’ESO: 5 1 hora a la setmana en horari fix Departament de llengües 

3r: d’ESO: 5 1 hora a la setmana en horari fix Departament de matemàtiques 

4t d’ESO: 5 1 hora a la setmana en horari fix Departament de matemàtiques 

Batxillerat: 4 1 hora a la setmana en horari fix Departament de matemàtiques 

Participants Temps Espai 

 1 hora a la setmana en horari fix Telemàtica 

Participants Temps Espai 

 1 hora a la setmana en horari fix Telemàtica 

Participants Temps Espai 

Tot el claustre 1-2 cops el trimestre Telemàtica 
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15. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN 
POSSIBLE CAS DE COVID-19 
 

Mesures preventives amb els treballadors i alumnat vulnerable 

Se seguiran les indicacions que en tot moment dictin les autoritats sanitàries i el              
Departament d’Educació en els seus protocols al respecte. 

 

Protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas de COVID-19: 

1. Aïllar l’alumne en un espai específic (sala de visites) Se l’ha de portar a un                
espai separat d'ús individual 

  
2. 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). 
  

3.   Es pren la temperatura (Consergeria). 
  

4. Avisar pares, mares o tutors. S’ha de contactar amb la família per tal que               
vingui a buscar l’infant o adolescent. Si no es localitza a la família, caldrà              
romandre amb l’infant al centre. 

  
5.   Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061. 

  
6. Informar la família que ha d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció             

primària. 
  

7. Informar al CAP de referència (Centre d'atenció primària de Salou), per tal             
que activi els protocols previstos (ràpida coordinació entre els serveis          
territorials d’Educació i de Salut pública). L’encarregada de trucar al CAP           
serà la coordinadora de riscos. 

8.   Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

9. Davant la presència de símptomes se seguiran les indicacions sanitàries           
vigents en aquell moment. 

  

Protocol d’actuació si es dóna un cas de COVID-19 al centre: 

1.     Cal comunicar-ho al servei territorial, que ho comunicarà a Salut pública. 

2. Les autoritats sanitàries competents decidirà les mesures de quarantena a           
prendre al centre davant d’un positiu confirmat de COVID-19. 
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DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB        
LA COVID-19 

  

  

El professorat de guàrdia que sigui el responsable de reubicar l’alumne i custodiar-lo             
fins que el vinguin a buscar omplirà les dades de la graella i les enviarà a la directora i                   
a la coordinadora de riscos. 
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CASOS 
POTENCIA
LS 

(nom i  
grup) 

  

TEMPERA
TURA 

ESPAI 
HABILITAT 
PER A  
L’AÏLLAME
NT 

  

PERSONA 
RESPONSA
BLE DE  
REUBICAR 
L’ALUMNE/
A I  
CUSTODIA
R-LO FINS  
QUE EL  
VINGUIN A  
BUSCAR 

  

PERSONA 
RESPONSA
BLE DE  
TRUCAR A  
LA FAMÍLIA 

  

PERSONA 
RESPONSA
BLE DE  
COMUNICA
R EL CAS   
ALS 
SERVEIS 
TERRITORI
ALS 

  

   Sala de  
visites 

Professorat 
de guàrdia  
cridat pel  
docent del  
grup 
estable.(s’o
mplirà la  
graella amb  
el nom del   
docent) 

  

Professorat 
de guàrdia  
prèvia 
autorització 
de l’equip  
directiu o  
coordinador 
de cicle  
(s'omplirà la  
graella amb  
del docent) 

  

Directora 
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SEGUIMENT DE CASOS 

  

El seguiment de casos el portarà la coordinadora de riscos. 

 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora, cal que: 

•  No assisteixi al centre. 

•  Informi a la direcció del centre el més aviat possible. 

•  Es posi en contacte amb el seu metge de capçalera. 

• Empleni la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i            
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que aquesta persona té símptomes, que           
està en observació o que ha estat diagnosticada com a cas positiu i per poder fer-ne el                 
seguiment per part del personal sanitari i del servei de prevenció, així com el dels seus                
possibles contactes. 
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ALUMNE/A 

  

DIA I HORA   
DE LA  
DETECCIÓ 

  

EXPLICACIÓ 
DEL 
PROTOCOL 
SEGUIT I  
OBSERVACION
S (incloure el   
nom de la   
persona que ha   
fet les  
actuacions i el   
nom del familiar   
que l’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  
(la 
coordinadora 
de riscos  
mantindrà el  
contacte amb  
salut i farà   
seguiment del  
cas) 
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16. SEGUIMENT DEL PLA 
Responsables 

Equip directiu i coordinadora de riscos. 

Seguiment del pla 

L’equip directiu i la coordinadora de riscos avaluaran de forma trimestral el pla de              
reobertura i en faran el seguiment. 

També es farà una primera avaluació de les mesures previstes després de dues             
setmanes de funcionament del centre per comprovar que les mesures són suficients i             
que es segueixen de forma adequada. 

Les graelles de seguiment de casos possibles i confirmats el portarà al dia la              
coordinadora de riscos que n’informarà a la directora de forma setmanal i sempre que              
es produeixi un cas nou. 

En cas de confirmar-se un cas se seguiran les mesures de quarantena que determinin              
les autoritats sanitàries en cada moment per als diferents grups estables i docents             
vinculats a aquests grups. Es farà un registre i seguiment diari ja que aquest fet pot                
alterar de forma substancial el funcionament del centre. 

Indicadors 

Nombre de casos possibles detectats. 

Nombre de casos confirmats. 

Avaluació trimestral del compliment de les mesures de distanciament i d’higiene. 

Nombre d’incidències detectades. 

Avaluació trimestral del funcionament de les mesures proposades en el pla d’obertura. 

Propostes de millora trimestrals 

Les mesures preventives del pla d’obertura s’aniran adaptant a les mesures que            
estableix en cada moment les autoritats sanitàries i es podran proposar noves            
mesures de funcionament, d’higiene i distanciament a partir de l’avaluació dels           
indicadors. 

 

  

29 



PLA PER A L’OBERTURA Setembre 2020 
 
 

17. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 
 

Mesures preventives a realitzar durant el període presencial 100% 

● La plataforma digital utilitzada a l’ESO i el BAT serà google classroom de             
l’entorn G-suite Educació institutmartamata.cat (a batxillerat també es podrà         
utilitzar moodle).  

● El format d’arxius per a comunicar tasques a l’alumnat serà preferentment el de             
documents drive de G.suite i PDF. 

● Objectiu prioritari del primer trimestre serà donar a conèixer l’ús de la            
plataforma digital a l’alumnat, especialment al de nova incorporació al centre. 

A aquest efecte: 

○ El coordinador TAC donarà accés a tot l’alumnat nou al centre a l’entorn             
institutmartamata.cat durant el mes de setembre. 

○ Tot el professorat, des de l’inici de curs, haurà d’obrir una classe de la              
seva matèria a google classroom i donar d’alta l’alumnat del seu grup. 

○ Les diferents matèries programaran activitats telemàtiques periòdiques       
per assegurar la competència digital de l’alumnat en l’ús de la           
plataforma.  

○ L’aula d’acollida serà l’encarregada de donar a conèixer la plataforma          
digital a l’alumnat nouvingut i es coordinarà amb l’equip docent de           
l’alumnat per a la distribució de les tasques digitals. 

● Es faran sessions de formació amb el professorat sobre l’ús del domini G-suite,             
la intranet del centre i recursos digitals dins del programa de formació            
mòbils.edu. 

● Durant el primer trimestre es programaran webminars per a les famílies per tal             
de donar a conèixer l’ús de la plataforma ieduca i resoldre dubtes. 

● Es potenciarà les gestió telemàtica de tràmits per evitar desplaçaments          
innecessaris i el sistema de cita prèvia quan sigui necessària una           
presencialitat. 

● L’institut treballarà en col·laboració amb el Departament d’Educació,        
l’Ajuntament de Salou i altres entitats per tal de crear un fons de dispositius              
digitals per a  préstec a alumnat amb dificultats. 
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Actuacions en cas de confinament d’un grup, nivell o de tot el centre. 
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NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I 
RECURSOS DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB 
L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB LA FAMÍLIA 

Tots els 
nivells 
ESO 

Telemàtic mitjançant la 
plataforma google 
classroom i el correu 
electrònic. 
 
Almenys un 50% de les 
classes es faran en 
format 
videoconferència 
(meet) respectant 
l’horari presencial de la 
matèria. La resta de 
l’horari es dedicarà a 
consultes i dubtes de 
l’alumnat mitjançant 
xat, correu electrònic o 
telèfon. 
 
Les tasques s’enviaran i 
avaluaran a través de la 
plataforma utilitzant les 
eines del drive. 
Recursos: digitals i 
llibres de text 
convencionals. 
 

Tutor/a: 
Setmanal 
mitjançant 
videoconferència 
(meet) a l’hora 
de tutoria. 
 
Professorat: 
 
1-4 hores 
depenent del 
nombre d’hores 
setmanals de la 
matèria. Format 
videoconferència 
(meet) 

Tutor/a: 
Setmanal. Es 
pot fer a 
través del 
meet. 
Amb 
l’alumnat 
amb 
dificultats de 
connexió es 
farà  via 
telefònica. 
 
Resta de 
professorat: 
mínim un 
cop/setmana 
per mail. Amb 
l’alumnat 
amb 
problemes de 
connexió, via 
telefònica 
amb 
coordinació 
amb el 
tutor/a 

Les famílies 
podran fer 
seguiment diari 
de l’evolució 
dels seus fills/es 
a través de la 
intranet de 
centre, ieduca. 
 
Un cop cada 15 
dies el tutor/a 
s’ha de posar en 
contacte de 
manera 
individualitzada 
amb la família. 
Mitjans: mail, 
telèfon. 

Aula 
acollida 
 
 

Es valorarà la situació 
personal de cada 
alumne/a i les seves 
possibilitats 
d’adaptació a les 
tasques ordinàries. 
En casos especials: es 
pot imprimir dossiers 
escrits per lliurar a 
l’alumnat en 
col·laboració amb 
l’Ajuntament. 

 Tutors/es 
d’aula 
d’acollida: 
Mínim un cop 
de setmana. 
Mitjà 
preferent: 
videoconferè
ncia o mail. 
 

Un cop cada 15 
dies.  
S’ha de 
coordinar les 
actuacions amb 
el tutor/a 
estable del grup. 
Mitjà: en funció 
del nivell de 
llengua de la 
família. 
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Actuacions en cas de confinament/quarentena del professorat 

A l’ESO en cas de confinament o quarantena d’un professor/a, aquest/a haurà de             
lliurar a l’equip directiu la programació de les tasques a fer durant el període de               
confinament/no cobertura de la seva substitució per tal que les traslladi a l’equip de              
guàrdia del centre així com les pautes per al lliurament de les tasques de l’alumnat i la                 
seva avaluació.  
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NESE L'orientador/a valorarà 
la situació personal de 
cada alumne/a i les 
seves possibilitats 
d’adaptació a les 
tasques telemàtiques. 
En casos especials: es 
pot imprimir dossiers 
escrits per lliurar a 
l’alumnat en 
col·laboració amb 
l’Ajuntament. 
 

 Orientador: 
Un cop de 
setmana. 
Mitjà 
preferent: 
videoconferè
ncia o 
telèfon. 
 

Orientador/a: 
Un cop cada 15 
dies.  
S’ha de 
coordinar les 
actuacions amb 
el tutor/a 
estable del grup. 
Mitjà: telèfon o 
videoconferènci
a. 

BAT Telemàtic mitjançant la 
plataforma google 
classroom (preferent), 
moodle  i el correu 
electrònic. 
 
Almenys el 50% de les 
classes es faran en 
format 
videoconferència 
(meet) respectant 
l’horari presencial de la 
matèria. La resta de 
l’horari es dedicarà a 
consultes i dubtes de 
l’alumnat mitjançant 
xat, correu electrònic o 
telèfon. 
 
Les tasques s’enviaran i 
avaluaran a través de la 
plataforma utilitzant les 
eines del drive. 
Recursos: digitals i 
llibres de text 
convencionals. 
 

Tutor/a: 
Setmanal 
mitjançant 
videoconferència 
(meet) a l’hora 
de tutoria. 
 
Professorat: 
 
1-4 hores 
depenent del 
nombre d’hores 
setmanals de la 
matèria. Format 
videoconferència 
(meet) 

Tutor/a: 
Setmanal. Es 
pot fer a 
través del 
meet grupal. 
Amb 
l’alumnat 
amb 
dificultats de 
connexió es 
farà  via 
telefònica. 
 
Resta de 
professorat: 
mínim un 
cop/setmana 
per mail. Amb 
l’alumnat 
amb 
problemes de 
connexió, via 
telefònica 
amb 
coordinació 
amb el 
tutor/a 

Les famílies 
podran fer 
seguiment diari 
de l’evolució 
dels seus fills/es 
a través de la 
intranet de 
centre, ieduca. 
 
Un cop cada 
mes el tutor/a 
s’ha de posar en 
contacte de 
manera 
individualitzada 
amb la família. 
Mitjans: mail, 
telèfon. 
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Al Batxillerat, en cas de confinament/quarantena d’un professor, la matèria es cursarà            
de manera virtual mentre no es procedeixi a la substitució del professor/a. 

 

Actuacions en cas d’enseyament semipresencial. 

S’adoptarà un model d’ensenyament híbrid dintre dels percentatge que determini el           
Departament d’Educació 

Cada grup estable es dividirà en dos grups. La primera meitat del grup assistirà a               
classe dilluns/dimecres/divendres i la segona meitat del grup dimarts/dijous a horari           
complet. La setmana següent el primer grup assistiria a classe dimarts/dijous i el             
segon grup dilluns/dimecres/dijous i així successivament la resta de setmanes. 

L’alumnat que romangui a casa podrà seguir les classes on line en el seu horari               
habitual mitjançant la plataforma MEET de Classroom. 

Sempre que sigui possible es prioritzarà la presencialitat al 100% dels grups de 1r i               
2nd’ESO i d’aquell alumnat que no disposi d’ordinador/tablet o connectivitat per a            
seguir les classes telemàtiques a casa. 
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18. CONCRECIONS PER AL BATXILLERAT 
  
Criteris d’organització dels grups 

 

El batxillerat s’organitzarà en 2 grups a primer de Batxillerat segons la seva modalitat i               
1 grup a segon de batxillerat (el volum de l’alumnat no justifica separar-los). 

Els alumnes es desplaçaran a les aules assignades per a les diferents matèries             
comunes d’opció, si escau, i a les de modalitat o específiques amb mascaretes i              
seguint les mesures de seguretat. 

Els alumnes de la matèries comunes d’opció, de modalitat o específica amb més             
alumnes de cada grup estable seran els que romandran a l’aula designada pel seu              
grup estable, mentre que la resta marxaran a una altra aula designada a fi de reduir la                 
mobilitat al centre. 
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CURS 
NIVELL 
GRUP 

ITINERARI 
 
 

Matèria 
Comuna 
d’opció 

Nombre 
Alumnes 

Docent Aula 

1r BAT A Humanístic  LLatí I 5 M.J. Mallol Fotografia 

Social  Matemàtiques 
Ciències socials 
I 

23 P. 
Rodríguez 

Aula 16 

1r BAT B Científic  Matemàtiques I 
(tot el grup) 
 

8 C. Moreno Aula 18 

Tecnològic 7 

2n BAT A Humanístic  LLatí II 3 M.J. Mallol Fotografia 

Social  Matemàtiques 
Ciències socials 
II 

12 T. Giraud Aula 
polivalent 

Científic  Matemàtiques II 6 B. Velasco Biblioteca 

Tecnològic 1 
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Matèries de modalitat 

Apliquem la mateixa norma que l’alumnat de la matèria de modalitat. La més             
nombrosa és el que es queda a l’aula i l’altre marxa a l’aula assignada amb               
mascaretes i seguint les normes de seguretat establertes. 
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CURS 
NIVELL 
GRUP 

ITINERARI 
 
 

Matèria de 
Modalitat 

Nombre 
Alum. 

Matèria de 
Modalitat 

Nombre  
Alum. 

1r BAT B Humanístic  Literatura 
universal 
DOCENT: 
J. Santamaria 

6 
AULA: 
Fotografi
a 

Història del 
món 
contemporani 
DOCENT: 
N. Grau 

28 
(tot el 
grup) 
AULA: 
18 

Social  Economia de 
l’Empresa I 
DOCENT: 
E. Muñozo 

23 
AULA 18 

1r BAT A Científic  Física I 
(tot el grup) 
DOCENT: 
R. Laboria 

14 
AULA 16 

Biologia I 
DOCENT: 
per determinar 

8 
AULA: 
Laborato
ri Bio 

Tecnològic Tecnologia 
Industrial I 
DOCENT: 
J. Martínez 

7 
AULA 16 

2n BAT A Humanístic  Literatura 
Castellana 
DOCENT: A. 
Oriola 

3 
AULA: 
Fotografi
a 

Història de 
l’art 
DOCENT: 
N. Grau 

15 
AULA: 
Polivalen
t 

Social  Economia de 
l’Empresa II 
DOCENT: 
E. Muñozo 

12 
AULA: 
Polivalen
t 

Científic  Física II 
DOCENT: 
R. Laboria 

7 
AULA: 
Lab. FiQ 

Biologia II 
DOCENT: 
J. Vazquez 

6 
AULA: 
Lab bio 

Tecnològic Tecnologia 
Industrial II 
DOCENT: 
B. Milian 

1 
AULA: 
Fotografi
a 
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Matèries específiques 

Apliquem la mateixa norma general que l’alumnat de la matèria de modalitat. La 
matèria més nombrosa és el que es queda a l’aula i l’altre marxa a l’aula assignada 
amb mascaretes i seguint les normes de seguretat establertes. 

 

 

 
Model híbrid durant tot el curs 

Aquelles matèries que no es puguin cursar al centre per falta d’hores de professorat o               
poca demanda, es cursaran a l’IOC, online. En aquesta situació es troba la literatura              
catalana de segon de Batxillerat i la sociologia de Segon de Batxillerat. 

La resta de matèries tant de primer com de segon de batxillerat seran presencials. 

Tot i que les matèries siguin presencials, aquestes s’han de gestionar mitjançant un             
classroom i l’email des del començament: tasques, material complementari i          
comunicacions diverses. Tots els els alumnes tindran accés al classroom i al seu email              
(plataforma Gsuite). Si un docent o alumne està confinat o en quarantena, podrà             
utilitzar el classroom i el seu email per poder assegurar la seva continuïtat a la matèria.  
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CURS 
NIVELL 
GRUP 

Matèria específica Nombre 
alumnes 

Docent Aula 

1r BAT A i 
B 

Economia 13 E. Muñozo 18 

Religió/Psicologia 
(2h/2h) 

15 A.Sánchez / 
V. Carrera 

16 

Dibuix Tècnic 7 R. Cerisuelo 19 

1r BAT A Química I 8 R. Boix Lab. 
Química 

2n BAT A Geografia 16 J. Ximeno Polivalent 

Química II 5 R. Boix Lab 
Química 

Literatura Catalana 1 Tutor dept. 
català. 

IOC 
(Online) 
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Actuacions en cas d’enseyament semipresencial d’acord amb les mesures per a           
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 del 29/10/20  

D’’acord amb les disposicions del Departament d’Educació, s’adoptarà un model          
d’ensenyament híbrid per reduir la presencialitat de l’alumnat de batxillerat. 

1r batxillerat: L’alumnat de 1r de batxillerat cursarà en un 50% de les classes de               
manera presencial i un 50% de les classes de manera telemàtica. 

Cada grup estable de batxillerat, si el grup supera els 24 alumnes, es dividirà en dos                
grups. La primera meitat del grup (GRUP 1) assistirà a classe           
dilluns/dimecres/divendres i la segona meitat del grup (GRUP 2) dimarts/dijous a horari            
complet. La setmana següent el primer grup assistiria a classe dimarts/dijous i el             
segon grup dilluns/dimecres/dijous i així successivament la resta de setmanes. 

L’alumnat que romangui a casa podrà seguir les classes on line en el seu horari               
habitual mitjançant la plataforma MEET de Classroom. 

Els grups quedaran de la següent manera: 

 

En cas que el grup no superi els 24 alumnes, es considerarà tota la classe GRUP 1. 

Es prioritzarà la presencialitat al 100% d’aquell alumnat que no disposi           
d’ordinador/tablet o connectivitat per a seguir les classes telemàtiques a casa. 

Periode d’aplicació d’aquest horari: des de dilluns 9 de novembre fins que així ho              
determini el Departament d’Educació. 

2n batxillerat: L’alumnat de 2n de batxillerat cursarà el màxim percentatge de classes             
presencials permès per la normativa en vigor, amb el vistiplau del Departament            
d’Educació. 

En cas que la presencialitat sigui del 80%: assistirà a classe presencial 4 dies a la                
setmana i un dia serà classe telemàtica. Aquest dia de classe telemàtica serà rotatiu              
per setmanes, començant per dilluns. La següent setmana el dia de classe telemàtica             
seria dimarts  i així succesivament. 

En cas que no sigui autoritzada la màxima presencialitat, se seguirà el model de 1r de                
batxillerat. En aquest supòsit tot el grup de segon de batxillerat serà considerat GRUP              
2. 

 

  

37 

 GRUP 1 GRUP 2 

1r BAT A Cognoms de l’A-M Cognoms N-Z 

1r BAT B Cognoms de l’A-I Cognoms J-Z 
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19. CONCRECIONS PER AL PFI 
 

El PFI està situat al centre Atenea, que depèn de l’Ajuntament de Salou. El PFI seguirà 
les pautes de seguretat i protecció marcades per l’Ajuntament en el seu pla. 

L’institut  subministrarà mascaretes i material de protecció del Departament d’Educació 
al professorat del PFI. 

 

Actuacions en cas d’enseyament semipresencial d’acord amb les mesures per a           
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 del 29/10/20 

L’alumnat del PFI assistirà a classes presencials dilluns (fins a les 14 h), dimarts i               
dijous en el seu horari habitual.  

Dimecres i divendres l’alumnat romandrà a casa realitzant els treballs proposats pel            
seu tutor que podran ser escrits (mitjançant dossiers específics) o telemàtics. 

Període d’aplicació d’aquest horari: des de divendres 6 de novembre fins al 21 de              
desembre. 

A partir de l’11 de gener les classes presencials seran de dimarts a dijous en horari de                 
9’00-14’30.Dilluns i divendres les sessions seran telemàtiques. Aquest horari s’aplicarà          
mentre estigui vigent la modalitat híbrida determinada pel Departament d’Educació. 

 

20. CONCRECIONS PER A LA UEC 
 

La UEC seguirà les pautes de seguretat i organització marcades en el seu pla              
d’obertura. 
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