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1. INTRODUCCIÓ 
 
Seguint les instruccions rebudes des del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya per a l’organització de l’obertura del centres educatius, per al desplegament del Pla 

d’obertura de centres educatius i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis 

del curs 2021-2022, s’elabora el següent PLA D’OBERTURA DE CENTRE. 

Aquest document és l’elaboració del pla d’obertura del curs 2020-2021. També és l’expressió 

d’una part de l’autonomia dels centres i, d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de 

Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el 

Departament de Salut, té la voluntat de ser una ajuda per poder fer una proposta d’obertura 

adequada a la singularitat del nostre centre. 

 

MESURES PRINCIPALS 

 Grups de convivència estable 

 Us de mascareta. 

 Higiene de mans 

 Ventilació (creuada i finestres obertes) 

 

 

NOVETATS 

 No distància física de 1,5m dins els GCE 

 No presa de temperatura 

 Al pati, l’alumnat del GCE poden estar sense mascareta. Si 

s’ajunten l’alumnat de diferents GCE, han de dur la 

mascareta 

 Les famílies poden entrar als centres educatius (mascareta i 

higiene de mans) 

 Possibilitat de fer reunions del professorat presencials, 

sempre que es mantinguin les mesures de seguretat 

(mascareta i ventilació de l’espai) 

 Es poden compartir materials 

 Neteja i desinfecció 1 cop al dia, al final de la jornada escolar 
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2. DIAGNOSI 

L’institut de Miami amb codi de centre 43012988, està format per una plantilla de 32 professors 

i professores amb un equip de 2 docents de SIEI,  4 professionals PAS, i una persona de 

neteja. Els docents, els quals, després d’haver presentat la declaració  responsable d’inclusió 

en els grups vulnerables davant COVID-19, hi ha 3 casos possibles, probables o confirmats, 

que ens ha fet arribar el nostre titular. 

Com a mesures preventives generals s'estableix unes mesures generals d’organització, 

protecció, prevenció i higiene: 

 L’alumnat haurà d’arribar al centre poc abans de l’hora concertada. Just per tenir temps 

de posar-se gel hidroalcohòlic en les mans abans d’entrar a l’aula. 

 L’alumnat entrarà al centre sol sense acompanyants, tret de l’alumnat de SIEI, que podrà 

entrar a l’aula acompanyat, si així es decideix.  

 Les persones que accedeixin a l’edifici ho hauran de fer amb mascareta. 

 A l’entrada del centre i a les aules hi haurà gel hidroalcohòlic. 

 Caldrà seguir els fluxos de circulació establerts per accedir a les aules i per sortir de 

l’edifici. 

 El professorat de guàrdia vetllarà perquè no hi hagi coincidència d’alumnat als 

passadissos i als lavabos per tal d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 

 Quan coincideixin més d’un grup de convivència estable caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres. 

 Un  cop  els/les  alumnes  hagin  sortit  de  l’aula  es  procedirà  a  ventilar  la instal·lació 

al menys 10’, obrint les finestres i si és el cas a desinfectar l’objecte, l’instrument i/o el 

mobiliari. 

 Si es programen dues o més de reunions amb famílies, es realitzaran tenint present els 

minuts de ventilació, neteja i desinfecció de l’espai. 

3. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES  

 

Es mantindrà l’estanquitat del grups al màxim. Per nivells, enumerem els grups estables que es 

mantindran durant el curs 2021-2022. 
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CURS -
NIVELL – 

GRUP 

NOM
BRE 

ALUM

NES 

DOCENTS 
ESTABLES 

 
 

ALTRES 

DOCENTS 
 
 

Personal 

d’atenció 

educativa, 

que intervé 

en aquest 

grup 

 

Personal 

d’atenció educativa 

que intervé 

puntualment en 

aquest grup 

 

ESPAI 

estable 

d’aquest grup 

 1r ESO A 19 19   Integrador Social  1r ESO A 

 1r ESO B 18 19   Integrador Social  1r ESO B 

 1r ESO C 19 19  Vetlladora Tutora SIEI 
Educadora SIEI 
Integrador Social 

 1r ESO C 

 2n ESO A 19 22   Integrador Social 2n ESO A 

 2n ESO B 19 22   Integrador Social 2n ESO B 

 2n ESO C 19 22   Tutora SIEI 
Educadora SIEI 
Integrador Social 

2n ESO C 

2n ESO D 20 22   Integrador Social 2n ESO D 

3r ESO A 19 17   Integrador Social 3r ESO A 

3r ESO B 19 17   Integrador Social 3r ESO B 

3r ESO C 19 17   Tutora SIEI 
Educadora SIEI 
Integrador Social 

3r ESO C 

4t ESO A 18 16   Integrador Social 4t ESO A 

4t ESO B 17 16   Tutora SIEI 
Educadora SIEI 
Integrador Social 

4t ESO B 

4t ESO C 19 16   Integrador Social 4t ESO C 

 

Quan fem subgrups dins del mateix grup estable (desdoblaments, agrupaments flexibles), 

mantenim les mateixes mesures de seguretat (la mascareta és necessària sempre).  

Quan fem subgrups, en algun cas, per a suports educatius fora de l’aula, tallers en el cas de 

l’alumnat de la SIEI, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, la 

mascareta també s’haurà d'utilitzar sempre. 

Enumerem les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 

 

ACTIVITAT O 

MATÈRIA 

GRUPS 

ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN 

ELS 

ALUMNES 

DOCENT HORARI 

(NOMBRE 

SESSIONS 

SETMANAL

S) 

OBSERVACIONS 
(si escau) 

Religió 1r A, B, C F.Cortiella 1  

Religió 2n A, B, C, D F.Cortiella 1  

Religió 3r A, B, C F.Cortiella 1  

Religió 4t A, B, C F.Cortiella 1  

Cultura i Valors 1r A, B, C 2 1  

Cultura i Valors 2n A, B, C, D 3 1  

Cultura i Valors 3r A, B, C 2 1  
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Cultura i Valors 4t A, B, C 2 1  

Flexius matèries 
instrumentals, 
(Català, Castellà, 
Anglès i 
Matemàtiques) 

1r A, B, C 8 12  

Flexius matèries 
instrumentals, 
(Català, Castellà, 
Anglès i 
Matemàtiques) 

2n A, B, C, D 6 14  

Flexius matèries 
instrumentals, 
(Català, Castellà, 
Anglès i 
Matemàtiques) 

3r A, B, C 6 13  

Flexius matèries 
instrumentals, 
(Català, Castellà, 
Anglès i 
Matemàtiques) 

4t A, B, C 4 14  

4 Matèries optatives 1r A, B, C 4 2  

5  Matèries optatives 2n A, B, C, D 5 2  

4 Matèries optatives 3r A, B, C 4 2  

10 Matèries 
optatives 

4t A, B, C 10 3  

Aula Acollida 1r, 2n, 3r i 4t 
ESO 

½ català 9,5  

Orientació 1r, 2n, 3r i 4t 
ESO 

Sheila 

Toledano 

Integrador 

Social 

9 
 
30 

 

Reforç SIEI 1r, 2n, 3r i 4t 
ESO 

Tutora SIEI 
Docent SIEI 
Educadora SIEI 

18 + 9’5 + 26  

 

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

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de 

l’alumnat vulnerable, en aquest apartat exposem breument els criteris que s’han seguit per 

poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb especials 

dificultats. 
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4.1. Criteris organitzatius de l’alumnat amb NEE a l’aula ordinària 

- Es prioritzarà en tot cas el treball en el grup estable i el treball personalitzat. 

- En el treball de les matèries instrumentals, l’alumnat treballarà en agrupaments flexibles. Els 

professionals del SIEI farà suport i acompanyament a l’alumnat dins l’aula. 

- L’alumnat del SIEI treballarà en petit grup fora de l’aula 2 hores a la setmana en tallers, per 

poder incidir de manera més lúdica i manipulativa en la millora dels aprenentatges de les matèries 

instrumentals. En el cas que aquesta metodologia i agrupament de l’alumnat comporti la barreja 

d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat i fer ús de la 

mascareta. 

a.   Mesures i suports Universals. 

- Plans individualitzats: l’alumnat amb NEE compta amb el pla individualitzat personalitzat 

elaborat pel professorat i tutor o tutora, amb el suport del departament d’orientació i, si s’escau, 

del professorat del SIEI. 

 - Treball en grups heterogenis:  Tots els grups estables estan elaborats de manera  heterogènia 

per tal de fomentar l’aprenentatge entre iguals a través d’una educació inclusiva. 

- Treball per projectes dins l’aula ordinària: En algunes matèries no instrumentals, l’alumnat 

treballarà per projectes, fomentant el treball en grups heterogenis i l’ajuda entre iguals i fer 

l'aprenentatge més significatiu. L’alumnat amb NEE treballarà a partir del seu PI i en cas de 

l’alumnat SIEI, acompanyament dels seus professionals. 

- Treball en agrupament flexibles: L’alumnat treballa com a punt de partida en el seu nivell de 

competència. Específicament en les matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques) i 

anglès amb agrupaments específics i així fer l'aprenentatge més significatiu . L’alumnat amb NEE 

treballarà a partir del seu PI i en cas de l’alumnat SIEI, rebran el suport i acompanyament dels 

seus professionals. 

- Acció tutorial: Els tutors i tutores, juntament amb la tutora o tutor de la SIEI, seran els 

encarregats d’acompanyar i fer el seguiment de l’alumnat amb NEE de l’aula. 

 b.   Mesures i suports addicionals. 

- Suport dels professionals del SIEI dins a l’aula ordinària fent atenció individual i/o en petit 

grup a alumnes amb NEE, de manera consensuada amb el professorat de la matèria. 
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- Suport dels professionals del SIEI fora de l’aula ordinària en petit grup. L’alumnat sortiria 

de l’aula per treballar, reforçar i aprofundir mitjançant tallers lúdics i manipulatius els continguts de 

les matèries instrumentals. 

- Suport del professorat de reforç; en el cas que sigui necessari, treballarà de manera 

consensuada amb el professorat de la matèria i SIEI. 

- Suport de la vetlladora dins l’aula ordinària, fent suport i acompanyament de l’alumnat amb 

NEE que així estigui especificat al dictamen. 

- Acció tutorial específica de seguiment i orientació per part del tutor de l’aula ordinària i, en 

cas de l’alumnat atès pel SIEI, l’acció tutorial estarà coordinada pel tutor de l’aula ordinària i el 

tutor del SIEI. 

 c.    Mesures i suports intensius. 

 - Suport intensiu per a l'escolarització inclusiva (SIEI): Atenció en petits  grups  fora de l’aula 

amb alumnat atès per la SIEI que presenten dificultats significatives d’aprenentatge, i que tenen 

un Pla individualitzat, en les matèries instrumentals mitjançant tallers. 

 - Unitat d’escolarització Compartida. Sis alumnes del nostre centre estan matriculats a la UEC 

d’Hospitalet de l’Infant. 

4.2. Criteris organitzatius de l’alumnat amb NEE en situació de 
confinament 

- L’alumnat amb NEE rebrà l’acompanyament i seguiment del tutor o tutora de l’aula ordinària i de 

l’orientadora educativa. A nivell curricular, tot el professorat del centre que imparteix docència 

amb aquest alumnat també en serà responsable de la seva atenció i treball. 

- L’alumnat SIEI rebrà l’acompanyament i seguiment del tutor o tutora de l’aula ordinària i de la 

tutora del SIEI. A nivell curricular, tot el professorat del centre que imparteix docència amb aquest 

alumnat també en serà responsable de la seva atenció i treball conjuntament amb l’equip humà 

de la SIEI. 

5. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES  

El nostre centre està ubicat en mòduls prefabricats. Tenim tres accessos d’entrada i de sortida 

(porta principal adults, porta principal alumnes i porta del bosc). Dividim els alumnes de forma 
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que tenen accessos diferents en funció del curs. Hi haurà unes marques que delimiten els llocs 

on l’alumnat ha d’esperar per entrar. L’alumnat de transport entra per la porta que li pertoca en 

un horari concret. 

5.1. Entrades 

Els docents, la Vetlladora i l’Educadora SIEI que comencen a treballar a les 8.30 entren a les 8:25 

per la porta d’entrada principal adults. (la Secretària i la Conserge també accedeixen al centre per 

la porta principal seguint el seu horari laboral de permanència). Els docents i l’educadora SIEI que 

comencen a les 8.30 amb els alumnes de 3r A, B i C entraran a les 8.25 per la porta del carrer 

Badajoz de l’escola Joan Miró, (compartim espais). Els professionals que entren a partir de la 

segona hora del matí, faran servir les mateixes portes d’accés: la porta principal adults per 

accedir a l’institut i porta carrer Badajoz per accedir a l’escola. 

● 1r d’ESO: 8:30 per la porta d’entrada principal adults, segons plànol. 

● 2n d’ESO: 8:30 per la porta del bosc, segons plànol. 

● 3r d’ESO: 8:30 per la porta del carrer Badajoz de l’escola Joan Miró, (compartim espais). 

● 4t d’ESO: 8:30 per la porta d’entrada principal alumnes, segons plànol. 

En entrar al centre l’alumnat s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància 

sanitària i portar la mascareta posada. 

5.2. Sortides 

El personal laboral surt del nostre centre per la porta principal adults. Els docents i reforç SIEI que 

finalitzen la seva jornada laboral de permanència en l'edifici de l’escola Joan Miró sortiran per la 

porta del carrer Badajoz de l’escola, (compartim espais). 

● 1r d’ESO:15:00 per la porta d’entrada principal adults, segons plànol. 

● 2n d’ESO: 15:00 per la porta del bosc segons plànol. 

● 3r d’ESO: 15:00 per la porta del carrer Badajoz de l’escola Joan Miró, (compartim espais). 

● 4t d’ESO: 15:00 per la porta d’entrada principal alumnes segons plànol. 

S’ha de portar obligatòriament la mascareta fins que tothom estigui al carrer. Un cop al 

carrer s’han de seguir les mesures de seguretat que dictaminin els estaments governamentals 

adients en cada moment i/o fase en la que ens trobem.  
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5.3. Plànol de centre 

 

 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS 
HORA D’ENTRADA I DE 

SORTIDA 

2n ESO A, B, C, D (amb 
mascareta) 

Porta del bosc Entrada 8.30 h - Sortida 15.00 h 

1r ESO A, B, C (amb mascareta) Porta principal Entrada 8.30 h - Sortida 15.00 h 

4t ESO A, B, C (amb mascareta) Porta principal Entrada 8.30 h - Sortida 15.00 h 

3r ESO A, B, C (amb mascareta) Porta situada en carrer 
Badajoz de l’escola Joan 
Miró 

Entrada 8.30 h - Sortida 15.00 h 

Alumnes de transport de 2n (amb 
mascareta) 

Porta del bosc Entrada 8.30 h - Sortida 15.00 h 

Alumnes de transport de 1r i 4t 
(amb mascareta) 

Porta principal Entrada 8.30 h - Sortida 15.00 h 

Alumnes de transport de 3r (amb 
mascareta) 

Porta situada en carrer 
Badajoz de l’escola Joan 
Miró 

Entrada 8.30 h - Sortida 15.00 h 
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Observacions: 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així 

com en els passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i el personal del centre educatiu 

han de portar la mascareta. 

Cal recordar que pel curs 2021-2022 s’espera una presencialitat total en l’alumnat d’ESO, és per 

això que les famílies hauran de portar signat a l’inici de curs una Declaració responsable a 

través de la qual: 

 fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el risc que 

això comporta, i que, per tant, s'atendran a les mesures que puguin ser necessàries en 

cada moment; 

 es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a 

comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per tal de poder 

prendre les mesures oportunes. 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (veure Annex 1). 

En cas que s’hagin de dur a terme proves diagnòstiques (PCR) al centre educatiu per part de 

salut, les famílies hauran de signar l’autorització pertinent indicant la seva conformitat. 

A més, l’assistència al centre és obligatòria, tal com es determina en les instruccions rebudes 

per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i, per tant, aquest 

acompanyament presencial de l’alumnat es farà seguint totes les mesures de protecció i 

prevenció indicades des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de 

garantir la seguretat tant dels alumnes com del personal docent i PAS. 

En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de 

manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència– les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat 

que l’evidència és escassa, en infants i joves, es consideren malalties o condicions de risc per a 

complicacions de la covid-19: 
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 malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen 

tractaments immunosupressors); 

 malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...); 

 malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten tractament 

mèdic); 

 altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en 

adolescents...). 

REQUISITS D'ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

Per poder accedir als centres educatius, la família o els tutors han de verificar abans d’anar 

al centre educatiu: 

 L’absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per 

sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors 

musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea,pèrdua d’olfacte o gust en 

infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 No es pot anar a l’escola si l’alumnat o la persona adulta presenta alguna de les 

situacions següents: 

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

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

(excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge de tota l’escola). 

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

o Conviu amb una persona que està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova 

de diagnòstic molecular per ser un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret 

asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge). 

o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat o identificada 

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

o Sí que poden anar a l’escola els contactes de contactes estrets, és a dir, aquell alumnat 

o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent 

quarantena per ser contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills o filles del 
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professorat en quarantena o els germans o germanes d’alumnes en quarantena poden fer 

vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu. 

o En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus 

COVID-19, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu  

6. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

A l’espai del pati es pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, si es fa 

ús de la mascareta. Durant l’esbarjo a l’exterior, si es manté el grup de convivència estable, no 

és necessari l’ús de la mascareta, tot i que han de portar la mascareta posada fins arribar al pati 

i, per tant, se l’han de treure un cop a l’exterior.Provisionalment, mantenim els grups estables de 

nivell  durant el temps d’esbarjo.  

La utilització de l’espai 1, de l’espai 2 i de l’espai 3 permuta cada trimestre entre els nivells de 1r, 

2n i 4t d’ESO per tal de que tots els alumnes tinguin accés totes les instal·lacions esportives. 

Adjuntem graella i plànol identificatiu de les zones per curs. 
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CURS-NIVELL-
GRUP 

HORA DE PATI: 
                              10.30 - 10.45 
                              12.45 - 13.00 

1r ESO A, B, C 
Espai 2: camp de futbol del centre i zona lateral col·lindant amb 
escola Joan Miró. 

4t ESO A, B, C Espai 1: instal·lacions poliesportives municipals. 

2n ESO A, B, C, D 
Espai 3: camp de bàsquet del centre i zona lateral col·lindant amb 
el bosc. 

3r ESO A, B, C Espai 4: zona atorgada per i en l’escola Joan Miró. 

         

7. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

7.1. Consell escolar 

Previsió de les sessions del consell escolar i de la modalitat de les reunions (presencial o 

telemàtica). 

Preveiem realitzar una sessió amb el Consell Escolar a finals de cada trimestre per fer una 

valoració general del curs, tant a nivell dels resultats acadèmics com dels acords de 

corresponsabilitat principalment, i altres punts que es concretin. A més d’una sessió a finals del 

mes de març per realitzar el tancament de l’exercici econòmic de l’any 2021. 

A l’inici del curs, es preveu una reunió el dia 8 de setembre per, entre d’altres, presentar-los el 

document del Pla d’Organització i Obertura de Centre. 

En funció de la situació de pandèmia, prioritzarem les reunions de caràcter telemàtic. Si es 

valoressin fer presencials, es realitzarien amb les mesures de seguretat pertinents (ús de 

mascareta i mantenint la distància de seguretat de 1,5 m.) 

 7.2. Famílies 

Procediment de difusió i informació del Pla d’Obertura de Centre a les famílies. 

Les famílies podran accedir al Pla d’Obertura de Centre que es publicarà al nostre web del centre, 

en el qual s’especificarà: 
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 Mesures de seguretat obligatòries que han de seguir l’alumnat i organització horària de les 

entrades i sortides el 1r dia al centre. 

 Organització i horaris de l’alumnat, tant els ordinaris com els que se seguiran en una 

possible situació de confinament . 

 Plataforma de treball del centre (Classroom) i eines (tauleta, ordinador, mòbil...) que 

utilitzem tant en situació ordinària, principalment en situació de confinament. 

 Mesures de seguretat que han de seguir l’alumnat, professorat i famílies dins el centre. 

 Procediments i vies de comunicació que s’establiran amb les famílies. 

 Organització de les reunions de tutoria amb les famílies, tant si s’opta per fer-se de 

manera presencial com telemàtica. 

Es realitzarà una reunió telemàtica amb les famílies de l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO el 

dia 8 de setembre, en la qual el tutor o tutora de cada curs i un membre de l’equip directiu 

informarà a les famílies sobre el Pla d’Obertura de Centre. La reunió es realitzarà en format 

virtual. 

7.3. Reunions de les tutores i tutors amb les famílies 

Contacte amb les famílies 

Els tutors i tutores utilitzaran el correu electrònic i telèfon preferentment per posar-se en contacte 

amb les famílies, tant per fer el seguiment de l’alumnat com per fer-los arribar informació del 

centre.  

Reunions grupals 

Es preveu una reunió el dia 8 de setembre amb les famílies de l’alumnat de 1r , 2n, 3r  i 4t 

d’ESO amb la tutora o tutor corresponent i un membre de l’equip directiu, en la qual s’exposarà 

amb detall els punts importants del pla d’obertura del centre. Seguirem el format telemàtic. 

Per tal que les famílies coneguin les eines de comunicació escollides pel centre, així com les 

plataformes digitals que utilitzem, penjarem al web del centre enllaços de tutorials  que permetin 

conèixer aquest entorn virtual o plataforma de treball que el centre utilitza, tenint en compte les 

eines que pugui tenir la família (mòbil, ordinador, tauleta…). 

 Reunions Individualitzades 
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Per realitzar les reunions individualitzades, es prioritzarà el format telemàtic. Si, a criteri de l’equip 

directiu, tutor o tutora es cregués convenient que per assoli l'objectiu de la trobada s’ha de fer 

presencial, la reunió es realitzaria en format presencial mantenint les mesures sanitàries 

establertes en cada moment (ventilació de l’espai, ús de mascareta i mantenir una distància de 

seguretat de 1,5 m).  

Les famílies podran posar-se en contacte amb la tutora o tutor de l’alumne o alumna sempre a 

través del correu electrònic que se’ls faciliti. La tutora o tutor organitzarà la reunió partint del seu 

horari d’atenció a famílies. 

Festes escolars 

Les festes escolars (Jornades culturals, Premis Anna Savall, Acte de cloenda del curs/Acte de 

graduació de l’alumnat de 4) que s'organitzen des dels centres en espais interiors han de vetllar 

per garantir l'agrupament en grups estables de convivència.  

En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es pot valorar la participació 

de famílies evitant al màxim aglomeracions. 

Es pot organitzar amb diferents grups de convivència estable sempre que es garanteixi la 

distància entre grups. En qualsevol cas, cal vetllar sempre per l'acompliment de les mesures 

sanitàries establertes per al moment pel que fa a la distància, l'ús de mascareta i les mesures 

d'higiene i prevenció. No s'hi pot menjar ni beure. Es recomana que les persones participants 

estiguin vacunades amb la pauta completa.  

7.4. Reunions amb professionals externs al centre (CAD/CAD SOCIAL) 

Es preveu l’assistència de la professional del l’EAP setmanalment al centre. Es prioritzarà 

l’assistència presencial, tant en el seu treball individual de valoració amb l’alumnat com en la seva 

participació en les CADs. Caldrà que adopti les mesures de seguretat establertes pel 

departament de salut (ús de mascareta i mantenir una distància de seguretat de 1,5 m). En funció 

de la situació de pandèmia, es podran fer per videoconferència en l’horari pactat amb el centre. 

Un cop al mes, al centre ens reunim la CAD SOCIAL, formada per professionals del centre 

(Orientadora Educativa, Coordinadora pedagògica i tutor o tutora de la SIEI) , psicopedagoga i 

treballadora social de l’EAP, Educadora Social i la treballadora social del municipi i dues 

representants d’EBASI del Consell Comarcal. Es prioritzaran les reunions telemàtiques dins 

l’horari pactat amb el centre. En funció de l’evolució de la pandèmia, si aquestes reunions es 

poguessin fer presencials, es seguirien les mesures de seguretat establertes pel departament de 

salut (espais ventilats, ús de mascareta i mantenir una distància de seguretat de 1,5 m).  
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8. PLA DE NETEJA 

8.1. Pautes de ventilació: Document Noves orientacions sobre 
ventilació en els centres educatius en el marc de la covid-19  

 

- Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta 

ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, 

convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre 

si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb 

l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores 

possibles. 

- Ventilació adequada obrint les finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres 

corredisses o oscil·lobatents, o obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de 

manera continuada i mantenint les portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb 

gran diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten 

obertures menors. 

- El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor 

ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim 

una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.  

- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes 

(passadissos i vestíbuls) a l’exterior. 

- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, 

durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i 

ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la velocitat 

de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica a 

l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules 

amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora. Al final 

de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts. 

- Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 

minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai 

per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat.  
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- Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls 

prefabricats, cal que duguin a terme també ventilació natural tal com està indicat. Els 

aparells de ventilació han d’estar orientats cap el sostre. 

- Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui 

continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 

centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva. 

- Gimnasos. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és 

diferent. Quan es porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més gran i el 

risc de contagi és més elevat. Es recomana que aquestes activitats es portin a terme a 

l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això no sigui possible, cal que es mantingui 

l’espai del gimnàs permanentment ventilat amb totes les portes i finestres obertes. 

- Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin 

oberts a les persones usuàries. Per aquest motiu, si tenen extracció forçada d’aire és 

recomanable que sigui ininterrompuda mentre el centre estigui obert. Si tenen ventilació 

natural, caldrà que les finestres romanguin sempre obertes. 

8.2. Pautes generals de neteja i desinfecció 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 

rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no 

serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la 

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. Amb aquesta fi, i per 

tal d’implicar i responsabilitzar l’alumnat en el manteniment i higiene de l’aula, en acabar la 

jornada escolar, netejaran les superfícies (taules de l’aula, taules del taller o laboratori) de les 

quals n’hagin fet un ús.  

8.3. Gestió de residus 

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene 

respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal.  

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són 

considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig  
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En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa 

tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-la en una segona 

bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. 

9. TRANSPORT  

 
No hi ha cap alteració de les rutes de transport. Es realitzarà normalment seguint amb la 

normativa vigent respecte a les mesures preventives davant la COVID-19 i seguint les 

recomanacions de seguretat establertes pel Departament de Salut. 

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

10.1. Sortides  

El centre durà a terme les activitats previstes en la Programació General Anual, pel que fa a 

sortides amb o sense pernoctació, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de 

prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el Pla sectorial vigent.
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11. PERIODICITAT DE REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 
COORDINACIÓ I GOVERN  

En els espai de reunió i treball, cal que garantim el distanciament físic de 1,5 m, les mesures de ventilació correcta de l’espai i és obligatori l’ús de 

la mascareta. 
  

Les reunions poden ser presencials, vetllant per mantenir la distància de seguretat, les mesures de ventilació i l’ús de la mascareta. Quan no sigui 

possible mantenir les mesures necessàries, les reunions hauran de ser telemàtiques. 

 

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància de seguretat i l’ús de la mascareta 

 

Pel que fa a la formació, es pot fer de manera presencial sempre que es mantinguin les mesures de sanitàries establertes per salut en cada 

moment (ventilació i ús de mascareta). 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/ TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Tres per setmana 

Equip docent de 1r i avaluació Coordinació Presencial / videoconferència Una per mes 

Equip docent de 2n i avaluació Coordinació Presencial / videoconferència Una per mes 

Equip docent de 3r i avaluació Coordinació Presencial / videoconferència Una per mes 

Equip docent de 4t i avaluació Coordinació Presencial / videoconferència Una per mes 

CAD Coordinació Presencial / videoconferència Una per setmana 

CAD Social Coordinació Presencial / videoconferència Una al mes 
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Comissió de projectes 1r Coordinació Presencial / videoconferència Una per setmana 

Comissió de projectes 2n Coordinació Presencial / videoconferència Una per setmana 

REunió tutors ESO Coordinació Presencial / videoconferència Una per setmana 

Reunió activitats Coordinació Presencial / videoconferència Una per setmana 

Reunió convivència Coordinació Presencial / videoconferència Una per setmana 

Consell Escolar Coordinació Presencial / videoconferència 4 al curs escolar 

Claustre Coordinació Presencial / videoconferència 3 al curs 

Reunió de departaments Coordinació Presencial / videoconferència 3 al curs 

Reunió LIC Coordinació Presencial / videoconferència Una per setmana 
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12. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN 
POSSIBLE CAS DE COVID-19  

Els símptomes més comuns compatibles amb COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta 

d'aire. En alguns casos també hi pot haver disminució de l’olfacte i el gust, calfreds, mal de coll, 

dolors musculars, maldecap, debilitat general, diarrea o vòmits. 

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: 

 Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat (AULA DE SALUT), i s’ha 

de contactar amb el director o la directora del centre educatiu.  En cas que sigui un adult, 

haurà de marxar del centre de manera immediata. 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una 

mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat els símptomes com a la persona 

que l’acompanyi (en cas que es tracti d’una o un menor o d’una persona que pel seu estat 

de salut no pugui quedar-se sola).  

 Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt 

petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta 

per si soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització), 

l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 9/26 sense vàlvula, a més d’una 

pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest material 

per a les situacions en què es requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a 

l’atenció d’un cas sospitós.   

 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat 

general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 

adormir-se...) caldrà trucar al 061.  

A continuació, la directora del centre educatiu haurà de realitzar les accions següents:   

 En el cas que es tracti d’un alumne o una alumna, establir contacte immediat amb la 

família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

 Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un o una menor) que contacti amb el 

seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP del sistema 
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públic de salut que sigui de referència de la persona, per tal de facilitar la traçabilitat del 

contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.  

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la 

persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del 

CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. Cal posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei 

de prevenció. 

Per tal de garantir una actuació ràpida si apareix un cas sospitós, es considera imprescindible 

una bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primària més proper o de referència 

pel centre educatiu.   

12.1. Estudi de casos 

Quan es confirmi un cas positiu, es farà prova diagnòstica a tots els membres del GCE: 
 

 
 
ALUMNAT VACUNAT O  QUE HAN 
PASSAT LA COVID ELS DARRERS 6m 
 
 
 
ALUMNAT NO VACUNAT O AMB 
PAUTA INCOMPLETA: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
TAR supervisat a la farmàcia en-
tre els dies 0 i 1. 
NO FARAN QUARENTENA 

 
 
PCR en punt centralitzat entre els 
dies 4-6 

 
 

Com actuarem quan es confirmi un cas positiu?  

1. Les direccions dels centres escolars han d’informar els pares o tutors legals de 

l’alumnat del grup de convivència estable que els seus fills i filles són contactes estrets d’un 

cas i que han de començar la quarantena domiciliària, evitant les sortides i les interaccions fora 

d’aquest àmbit a partir de la sortida de l’escola. 

2. En el cas que la confirmació del cas positiu sigui durant l’horari escolar, el GCE 

romandrà al centre educatiu fins a acabar la jornada lectiva amb normalitat, sempre 

mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de 

convivència estable. Finalitzada la jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres possibles 

contactes estrets del cas positiu, retornaran directament als respectius domicilis per iniciar la 
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quarantena (no podran realitzar activitats extraescolars). En el cas que l’alumnat del GCE hagin 

de tornar a casa amb transport escolar, podran fer-ho extremant les mesures de seguretat, 

portant en tot moment la mascareta posada i estant separats més de 2 files de la resta d’infants 

que no pertanyin al mateix GCE ¯sempre que sigui possible, els infants es distribuiran al transport 

escolar asseguts amb els companys o companyes del seu mateix GCE. La direcció del centre 

avisarà els responsables de l’empresa de transport. 

3. En la presa de la mostra es prioritzarà l’organització de l’equip mòbil per fer les proves al 

centre educatiu sempre que sigui possible. Si no s’hagués pogut fer la presa de mostres per 

part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà a les famílies a través del correu electrònic quan i on 

(al centre mateix o en un punt centralitzat) es realitzarà la presa de mostres.  

4. Si el resultat del cas positiu es dona fora de l’horari escolar, els alumnes seran citats per 

realitzar la prova seguint les indicacions del Departament de Salut. Si apareixen casos durant el 

cap de setmana, les mostres es realitzaran tan aviat com sigui factible, d’acord amb el centre 

educatiu i la unitat de presa de mostres.  

5. Quan no es pugui dur a terme la prova per part de l’equip mòbil, la direcció del centre 

educatiu indicarà a les famílies on i quan es realitzarà. Mentrestant, l’alumnat anirà al seu 

domicili i s’hi quedarà per iniciar la quarantena. 

6. Donada la innocuïtat de la prova i com que gran part dels contagis es produeixen en l’àmbit 

familiar, es recomana que, excepte en algun cas puntual, els pares i mares no acompanyin els 

seus fills i filles durant la presa de mostra, per tal de no augmentar l’exposició si algun és positiu. 

Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del resultat de les 

PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha de realitzar comptant 10 dies des del darrer cop que van 

estar en contacte a l’aula aquests alumnes entre ells. 

Si un alumne o una alumna no s’ha realitzat la PCR com a membre d’un GCE per manca 

d’autorització o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment com la resta dels 

seus companys i companyes. 

12.2 Realització de la PCR i espera de resultats 

Mentre s’està en espera del resultat de la PCR de l’adolescent amb símptomes: 

 No està indicat el confinament del grup de convivència estable. 
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 Només es confinaran els germans i germanes i convivents adults de l’adolescent que 

estudiïn o treballin a un centre educatiu. 

 Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat el 

confinament de les persones convivents. Per tant, els pares o tutors legals i els germans i 

germanes d’un contacte estret no es consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer 

quarantena fins a tenir els resultats. 

12.3. Actuació en el cas de germans i/o familiars d’un cas 

Els germans i germanes convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha realitzat PCR per la 

presència de símptomes compatibles i que està en espera dels resultats), si pertanyen a 

l’àmbit d’un centre educatiu han de quedar-se a casa fins a conèixer-ne el resultat. Si el 

resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 

En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans i familiars que són 

contactes estrets han de fer quarantena durant 10 dies i, en el marc de la cerca activa de 

casos, es realitzarà una PCR a aquests germans i altres familiars convivents. Un resultat negatiu 

d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els 

convivents durant els 10 dies que dura el període màxim d’incubació.
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12.4. Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la Covid-19 

CASOS 

POTENCIAL
S 

ESPAI HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT 

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

PERSONA RESPONSABLE 
DE TRUCAR A LA FAMÍLIA 

PERSONA RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL CAS ALS 
SERVEIS TERRITORIALS 

Tots els cursos Aula de Salut Docent que realitza les tasques de 

guàrdia. 

Docent que realitza les 

tasques de guàrdia. 

DIRECTORA DEL CENTRE 

EDUCATIU 

 
 

SEGUIMENT DE CASOS 
 
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 (mantindrà el contacte amb 

salut i farà seguiment del cas) 

   RECO/Infermer o infermera  
del CAP de Mont-roig del 
Camp 

Montse Llebaria Cortés (directora) 
Robert Cots Vidal (Coord. COVID) 

     

...     
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l. Seguiment del pla  
 
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

 
RESPONSABLES: 

- Equip Directiu 

- Coordinador COVID del centre 

POSSIBLES INDICADORS DE L’EFECTIVITAT DEL PLA 
- Claredat en les indicacions i seguiment per part de l’alumnat, docents i famílies de les 
mesures adoptades 
. Rapidesa en la gestió un cop detectat un cas 
. Nombre de grups confinats 
. Nombre de confinaments al llarg del trimestre (quants cops ha calgut confinar grups) 
. Grau de satisfacció de la comunitat educativa (Professorat, PAS, famílies, alumnat) amb 
el pla 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: les mesures organitzatives i d’actuació del 
pla es valoraran per l’equip docent, famílies i l’alumnat. En funció de les valoracions es 
realitzaran propostes de millora del pla seguint la normativa establerta per Sanitat i 
s’aprovaran per Consell Escolar. 

 
 
 
 

13. COM ENS ORGANITZAREM? CONCRECIONS DE LES MESURES A SEGUIR  

 

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 

Mentre part del grup estigui confinat, no s'han de fer proves (exàmens) presencials que tinguin 

com a única finalitat l'avaluació, ja que es valora que l'avaluació és contínua i amb diferents 

contextos i materials 

 

a.1. En el cas que hi hagi 1 alumne o més, sense haver de confinar el grup 
 

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS PREVISTOS 

Per part del docent: 

- Fitxa de recull de tasques: Es recull en un formulari de drive les tasques que haurà de 
realitzar des de cada matèria l’alumnat i que el tutor o tutora li farà arribar via telemàtica 
(document drive en carpeta de tutor, dilluns al matí). 

- Treball de cada matèria Cada docent desde la seva materia i a través de la plataforma 
Classroom, li farà arribar a l’alumnat i família les tasques a realizar setmanalment. 

- Els recursos didàctics seran diversos i estaran en funció de les decisions preses per cada 
departament (fitxes, links, vídeos...) 

 
Per part del tutor: 
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El tutor es posarà en contacte amb la família un cop a la setmana, dins l’horari pactat, per tal 
de que ambdues parts es mantinguin informades: la família informarà al tutor/a de l’evolució de 
la salut física i emocional de l’alumne i del seu entorn més pròxim i  el tutor/a, si s’escau,  
traspassarà informació acadèmica, i comprovarà que la família està assabentada de les 
tasques  que ha de fer l’alumne. 

Per part de l’alumnat: 

-Programa de voluntariat: ENS CONFI(n)EM;  Per una banda, l’alumnat malalt serà 
acompanyat en les seves tasques setmanals per l’alumnat de cursos superiors i també per 
alumnat del mateix nivell. Aquests alumnes realitzaran de manera voluntària un 
acompanyament telemàtic de les diferents matèries curriculars. La periodicitat serà de dues 
hores setmanals en dies alterns per cada alumne acompanyant. 

- L’alumnat acompanyant podrà variar en funció de la matèria (l’alumnat podrà decidir quina o 
quines matèries decideix acompanyar, en funció de amb quines se senti més destre) 

 
 
a.2. En cas de  confinament d’un grup o nivell. 
 
 

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS PREVISTOS 

Per part del docent: 

- Fitxa de recull de tasques: Es recull en un formulari de drive les tasques que haurà de 
realitzar des de cada matèria l’alumnat i que el tutor o tutora li farà arribar via telemàtica 
(document drive en carpeta de tutor, dilluns al matí). 

- Treball de cada matèria Cada docent desde la seva materia i a través de la plataforma 
Classroom, li farà arribar a l’alumnat i família les tasques a realizar setmanalment. 

- Els recursos didàctics seran diversos i estaran en funció de les decisions preses per cada 
departament (fitxes, links, vídeos...) 

 
 
Per part del tutor: 
 
Hi haurà un tutor i un cotutor. Entre tutor i cotutor posaran en contacte amb la família un cop a 
la setmana, dins l’horari pactat, per tal de que ambdues parts es mantinguin informades: la 
família informarà al tutor/a de l’evolució de la salut física i emocional de l’alumne i del seu 
entorn més pròxim i  el tutor/a, si s’escau,  traspassarà informació acadèmica, i comprovarà 
que la família està assabentada de les tasques  que ha de fer l’alumne. 

 

Per part de l’alumnat: 

-Programa de voluntariat: ENS CONFI(n)EM;  L’alumnat malalt serà acompanyat en les 
seves tasques setmanals per l’alumnat de cursos superiors. Aquests alumnes realitzaran de 
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manera voluntària un acompanyament telemàtic de les diferents matèries curriculars. La 
periodicitat serà mínim d’una hora setmanal per cada alumne acompanyant. 

- L’alumnat acompanyant  podrà variar en funció de la matèria (l’alumnat podrà decidir quina o 
quines matèries decideix acompanyar, en funció de amb quin es senti més destre. 

 
 
 
a.3. En cas de  confinament de tot el centre  
 
 

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS PREVISTOS 

Per part dels docents: 

- Fitxa de recull de tasques: Es recull en un formulari de drive les tasques que haurà de 
realitzar des de cada matèria l’alumnat i que el tutor o tutora li farà arribar via telemàtica 
(document drive en carpeta de tutor, dilluns al matí). 

- Treball de cada matèria Cada docent desde la seva materia i a través de la plataforma 
Classroom, li farà arribar a l’alumnat i família les tasques a realizar setmanalment. 

- Els recursos didàctics seran diversos i estaran en funció de les decisions preses per cada 
departament (fitxes, links, vídeos...) 

 
Per part del tutor: 
 
Hi haurà un tutor i un cotutor. Entre tutor i cotutor es posaran en contacte amb la família un cop 
a la setmana, dins l’horari pactat, per tal de que ambdues parts es mantinguin informades: la 
família informarà al tutor/a de l’evolució de la salut física i emocional de l’alumne i del seu 
entorn més pròxim i  el tutor/a, si s’escau,  traspassarà informació acadèmica, i comprovarà 
que la família està assabentada de les tasques  que ha de fer l’alumne. . 
 
 
Reunions: 
 
Es mantindrà l’horari de reunions(tutoria, activitats, coordinacions, direcció, projectes, etc) 
contemplades dins l’horari fix de manera telemàtica. La resta de reunions hauran de ser 
convocades per la direcció del centre. 
 
 
Videoconferències: 
 
Es realitzarà classes telèmàtiques amb l’alumnat amb un 50% de reducció de l’horari lectiu, 
sent aquesta reducció igualitària per a cada matèria. L’horari de classes telemàtiques es 
realitzarà de manera compactada fent un màxim de 3 videoconferències diàries. 
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b. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO: 
  
Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius fora de l’aula, si 

aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, la mascareta també 

s’haurà d'utilitzar sempre fins a noves directrius donades pels estaments governamentals 

adients. 

 

Enumerem a continuació les activitats o matèries optatives que estan subjectes a aquesta 

circumstància:
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OPTATIVA O ACTIVITAT 
GRUPS 

ESTABLES 
DOCENTS 

NOMBRE 
SESSIONS 
SETMANALS 

4 Matèries optatives: 

❖ Francès 1 

❖ English Games 

❖ Fem teatre 

❖ Competents digitalment 
 

1r A, B, C 4 2 

5 Matèries optatives: 

❖ Francès 2 

❖ Ukelele! 

❖ Restaurants and Catering 

❖ Un viatge en el temps: els mites, llegendes i llegat dels nostres avantpassats 
grecs i romans 

❖ Mou-te 

2n A, B, C, 
D 

4 2 

4 Matèries optatives: 

❖ Francès 3 

❖ Emprèn amb creativitat 

❖ Science photography 

❖ Esport i salut II 

3r A, B, C 6 2 
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10 Matèries optatives, (3 itineraris: Científic Tecnològic / Humanistic i Social / Aplicat): 

❖ Física i química 

❖ Biologia i Geologia 

❖ Cultura Clàssica 

❖ Economia 

❖ Tecno-Tic 

❖ Emprenedoria 

❖ Francès 4 

❖ Tecnologia 

❖ Vip 

❖ Música 

4t A, B, C 8 3 

Orientació 1r, 2n, 3r i 
4t ESO 

Sheila 9 

Reforç SIEI 

1r, 2n, 3r i 
4t ESO 

Tutora SIEI 
Orientador 

SIEI 
Educadora 

SIEI 

15 + 9 + 26 

 

Aquest curs, per tal de garantir que els grups de convivència estiguin màxim de temps possible junts, el centre oferta matèries optatives de caire 

rotatiu i trimestral per cada grup de 1r a 3r d’ESO. 
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5. Model híbrid/sincrònic 

 
En el model híbrid queda explicat en el punt  de concrecions per a l’educació de l’ESO dins del 

Pla de treball del centre educatiu en confinament. 

 

Tal i com es descriu, s’aprofita la presencialitat perquè l’alumnat faci activitats individualitzades, 

interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat. 

 

També cal aprofitar la no presencialitat perquè l’alumnat treballi autònomament i, en 

col·laboració amb altres, per mitjà de tots els recursos possibles. 

 

També es preveu el manteniment del contacte amb l’alumnat i les seves famílies i les activitats 

que puguin fer en un marc de confinament. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1: LLISTA DE SÍMPTOMES 

 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una  creu quins 

d’aquests símptomes presenta:  
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 Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC)  

 Tos  

 Dificultat per respirar  

 Mal de coll**  

 30  

 Refredat nasal**  

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

 Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’escola i que us poseu  en contacte amb els/les 

responsables d’aquesta per comunicar-ho. En l’horari d’atenció del  vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en 

contacte telefònic amb el vostre equip de  pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.  

**Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els  infants, només s’haurien de 

considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha  febre o altres manifestacions de la llista de 

símptomes.  

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu  quins 

d’aquests símptomes presenta:  

 Febre o febrícula  

 Tos seca  

 Dificultat per respirar  

 Falta d’olfacte i/o de gust  

 Mal de coll  

 Mal de cap  

 Vòmits i diarrees  

 Fatiga  

 Pèrdua de gana  

 Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura  

 Refredat nasal  

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de les  persones i el 

context epidemiològic del moment.  

 

 

 
 
                                                           

1 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 
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