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1. INTRODUCCIÓ 

La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar          

permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats          

competents, especialment per les sanitàries. A conseqüència de la vigència          

d’aquestes noves mesures es fa necessari adaptar les mesures específiques          

previstes per als centres de treball de l’Administració de la Generalitat i els seus              

organismes autònoms, als efectes de preservar al màxim la salut dels empleats            

públics i contribuir decididament a contenir el risc de contagi. Tot i això, aquestes              

mesures, així com els plans de contingència, s’hauran d’adequar a l’evolució de            

l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les             

autoritats sanitàries i a l’evolució del pla d’emergències PROCICAT, per malalties           

emergents. Aquest Pla d’Organització Bàsic pretén establir les bases per tal que el             

curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri           

entre la protecció i la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió               

de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. 

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la             

màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien            

aplicant les mesures sanitàries de protecció. 

L’objectiu del pla és el següent: 

● Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a             

l’educació en condicions d’equitat. 

● L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima           

normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de           

l’educació. 

● L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

● A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en            

condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de             

casos i contactes. 
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2. DIAGNOSI 

La pandèmia ha suposat un gran trasbals en l’acció educativa i ha fet que sorgir en                

molts casos, els punts forts i els punts febles de l’Institut de Sant Pol de Mar, que                 

ara estan en procés d’anàlisi i correcció, si s’escau, per a la seva millora. 

Com a punts forts, destacar per sobre de tot la implicació del personal docent en la                

tasca educativa, ja que des de bon principi, i tenint en compte la complexitat en               

l’organització inicial, els alumnes han mantingut el contacte amb el centre, i s’ha             

continuat treballant de forma telemàtica. Un dels factors que ha facilitat el pas a la               

versió telemàtica del centre és que la gran majoria dels alumnes disposen d’un             

Chromebook com a eina de treball diari, i també disposen d’un compte G-Suite             

(Google for Education) amb el que es registren i gràcies al qual es pot fer seguiment                

d’ús. 

Destacar com a punt fort, i veient que la situació de confinament s’allargava en el               

temps, que l’Equip Directiu i tota l’estructura de coordinació del centre va respondre             

ràpidament a la nova situació organitzant nous horaris d’atenció als alumnes via            

Meet, establint canals de comunicació clars, i mantenint l’estructura de reunions de            

coordinació i equips docents de forma estable. 

Finalment destacar la figura dels tutors dels diferents grups, que en tot moment han              

dut a terme un seguiment acadèmica i personal/emocional dels alumnes, per tal de             

procurar mantenir la continuïtat amb l’Institut. 

Agrair a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de                

Vallalta la rapidesa en què van facilitar connectivitat als alumnes de les seves             

poblacions que no en tenien en el domicili. 

Els punts febles de l’acció acadèmica en confinament és la pèrdua de la vivencialitat              

de la pràctica diària, la impossibilitat d’atendre el 100% dels alumnes, per la             

complexitat de comunicació en determinats casos concrets, i la gran quantitat de            

feina que s’ha hagut de fer per adaptar les matèries a la nova realitat. Destacar que                

molts dels projectes s’han hagut de cancel·lar per la impossibilitat de poder treballar             

en equip de forma col·laborativa, un dels punts clau dels projectes.  
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3. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

3.1. Seguretat 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els             

integrants de la comunitat educativa -incloses les famílies-, els centres educatius           

han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una              

manera segura i confortable. 

Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un            

col·lectiu de risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica               

que desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica            

d’aquest coronavirus. 

3.2. Salut 

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres           

educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i Salut. Totes les            

mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat              

de casos i contactes. 

3.3. Equitat 

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de             

població. Sovint, aquelles pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit           

-o estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L'assistència als           

centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El              

tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre              

alumnes. Al mateix temps l’afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació            

d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i         

desenvolupament. 

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la              

seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

6 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

3.4 Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència              

amb la realitat dels centres educatius de l’entorn. El marc que es proposa ha de ser                

fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic. 

3.5 Normativa 

El pla d’organització bàsic està subjecte a les indicacions que es rebin des del              

Departament d’Educació pels seus diversos canals. 

Tenint en compte la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats, 

instruccions, decrets, recomanacions i orientacions pot ésser ampliada. 

Comunicats del Departament d’Educació sobre les actuacions lligades a la          

pandèmia provocada pel SARS-CoV-2  
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4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la                 

transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

4.1 Grups de convivència i socialització molt estables. 

Es proposa l’organització entorn de grups de convivència estables. El seu principal            

valor és la facilitat que dóna en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin:               

permet una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta              

de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es                 

produeix la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest            

grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si              

la major part de la jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un               

professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic             

grup estable. 

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt               

quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper             

d’infants i joves i la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància              

física de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat             

de 2,5 m²), tot i que l’ús de la mascareta continuarà sent imprescindible per a evitar                

la propagació del virus en cas de positiu. En aquestes condicions, des d’un punt              

de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius            

en garantir l’estabilitat i l’estanquitat d’aquest grup, amb la finalitat de           

preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre            

d’integrants del grup. 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquest grup (docents i              

altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de             

relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció           

individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5           

metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta. 
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4.2 Mesures de prevenció personal 

Distanciament físic 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny per la qual s’adopten mesures             

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la              

contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de           

seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure s’estableix en 1,5 metres en              

general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m² per persona, i és               

exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper            

molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física             

interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de            

seguretat de 2,5 m²). 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la            

distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes              

així com la del personal docent i no docent. 

En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús            

del personal de l’escola. 

Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un              

correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 

Ús de mascaretes 

La mascareta és obligatòria tant si s’està amb el grup de convivència dins de l’aula,               

com fora del grup quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres. 

Per al personal docent i no docent, és obligatori l’ús de mascareta en els grups               

estables així com per al personal quan imparteixi classes a diferents grups, quan no              

forma part del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5               

metres. 
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El tipus de mascareta en tots els casos és la mascareta higiènica amb compliment              

de la normativa UNE. 

Requisits d’accés als centres educatius 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,         

dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre         

infecciós. 

● No convivents o contacte estret amb positius confirmat o         

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

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

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

valorarà de manera conjunta -amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic               

de referència-, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa          

presencialment al centre educatiu. 

Control de símptomes 

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se              

responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. 

La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre                

símptoma. 

En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la            

implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a          

l’arribada a l’escola. 

4.3 Neteja, desinfecció i ventilació 

L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció           

adaptada a les característiques del centre. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat             

almenys diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en            

establiments i locals de concurrència humana. 
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Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així            

més contacte en les manetes de les portes. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per             

aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles             

activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de               

seguir les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais            

exteriors de concurrència humana. 

Gestió de residus 

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

d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al              

contenidor de rebuig (contenidor gris) amb tapa i pedal. 

En el cas que alguna persona presenta símptomes mentre està al centre, cal tancar              

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

Introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la             

resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

4.4 Promoció de la salut i suport emocional 

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències           

emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o               

l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un nombre significatiu            

d’infants i adolescents. També pot ser necessari adaptar-se a les diferents           

situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits durant els mesos            

de confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i             

abordar situacions no resoltes. Es proposa que les primeres setmanes es realitzin            

activitats que permetin adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en              

el centre educatiu. 

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar            

alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

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

● Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

11 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

● Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 
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5. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

El control dels possibles casos compatibles amb la COVID-19, així com les mesures             

de prevenció i gestió dels diferents espais es realitzarà per la coordinadora de riscos              

laborals, Judit Nadal. 

5.1 Gestió de casos 

En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos               

i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més                

rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels            

objectius educatius i pedagògics. 

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. 

● Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de mascareta, se li ha de               

col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes (en cas que no en porti)               

com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una               

persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola). 

● 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, el director del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions: 

● En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la             

família per tal que vingui a buscar l’adolescent. 

● Recomanar a la persona o a la família (en cas d’un/a menor) que es traslladin               

al domicili i des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció            

primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la             

persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del             

contagi i el seguiment epidemiològic. 

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               
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o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per             

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

Al Centre d’Atenció Primària: 

● El pediatre o metge de família valorarà el cas en les primeres 24 hores d’inici               

dels símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR. En la mesura              

del possible la PCR es farà en les primeres 24 hores després de l’inici dels               

símptomes tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos          

d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 

● En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per            

SARS-CoV-2, s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa així com          

dels seus convivents almenys fins a conèixer el resultat. 

● En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona              

amb sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que            

s’encarregarà de les tasques següents: 

○ Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de “La Meva Salut” i            

explicar-ne el funcionament. 

○ Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i registrar que            

es tracta d’un cas escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els contactes             

estrets seran introduïts al programa “COVID Contacts” que inclourà         

una pregunta/variable que permetrà que la informació de l’existència         

d’un cas sospitós d’àmbit escolar arribi directament i de forma          

prioritzada al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial per poder         

fer el seguiment del cas i l’estudi. 

○ Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en cas d’un            

menor), que hauran d’estar confinats al domicili fins, com a mínim,           

conèixer el resultat del test. Això inclou, si és el cas, a germans de la               

persona atesa que estiguin a altres grups de convivència estables del           

centre educatiu. Valorar la presència de persones vulnerables en el          

domicili i, si és el cas, valoració social i disponibilitat d’espais on tenir             

cura dels infants. 
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El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques          

següents: 

● A través dels seus propis gestors COVID trucar a la direcció del centre             

educatiu d’on sigui la persona atesa (alumne/treballador) per tal de sol·licitar           

el llistat de contactes escolars a la persona directora del centre, informant, al             

mateix temps, de l’existència d’un cas sospitós. 

● Informar el Servei Territorial d’Educació. 

● Realitzar el seguiment del resultat de la prova PCR. 

● Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin resultar          

de l’estudi del cas. 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest            

cas, els contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera            

del resultat de la prova. 

En el cas que l’entrevista per a la recollida de contactes estrets es produeixi fora de                

l’horari lectiu del centre educatiu, el gestor COVID del Servei de Vigilància            

Epidemiològica territorial trucarà al centre educatiu durant la primera franja del matí            

següent hàbil per tal de recollir les dades dels contactes estrets de l’àmbit escolar.              

Quan es tracte d’un període no lectiu de com a mínim 48 hores, s’habilitarà una               

persona de contacte del Servei Territorial del Departament d’Educació. 

En el cas de famílies que consultin a un servei mèdic privat o a una mútua,                

actualment la recollida dels contactes estrets no es podrà fer en el moment de la               

sospita clínica. Per tant, serà responsabilitat del professional sanitari que ha atès la             

sospita, alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial de referència de la            

persona atesa en el moment en què es constati un resultat positiu en laboratoris              

clínics homologats per a la realització de PCR per a SARS-CoV-2. EN coordinació             

amb la Societat Catalana de Pediatria es faran arribar les instruccions als pediatres             

que exerceixen a l’àmbit privat. 

La persona o família del menor rebrà el resultat, si és negatiu, a través de l’aplicació                

“La Meva Salut” i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas que sigui                 

positiu es comunicarà a través d’un professional sanitari. 
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Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu              

cal que ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent. 

En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància               

Epidemiològic territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquesta ho           

posarà en coneixement del Servei Territorial d’Educació i, seguidament, de la           

direcció del centre educatiu i se li comunicaran les primeres mesures a prendre, així              

com el plantejament per fer l’estudi del cas en el centre educatiu. 

També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància          

Epidemiològica territorial i el Servei Territorial d’Educació que permetrà que el centre            

rebi els resultats amb celeritat en el cas que la PCR sigui negativa. 

La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la            

coordinació fluida, en última instància, entre el centre educatiu i el Servei de             

Vigilància Epidemiològica encarregats de l’estratègia del control del brot que pot           

incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En             

qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de           

l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre            

el terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat           

educativa. 

Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament corresponent            

a través dels Serveis Territorials d’Educació. 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si             

s’escau, tancaments parcials o total del centre serien: 

● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable →             

tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant,             

s’hauria de recomanar la quarantena de tot el grup de convivència durant 14             

dies després del darrer contacte amb el cas, amb la vigilància d’aparició de             

nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial            

per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de                

convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un          

resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat           
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de mantenir la quarantena durant els 14 dies que perdura el període            

màxim d’incubació. 

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups            

de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala            

d’un edifici…) → tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de             

contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància           

epidemiològica, es podria recomanar la quarantena dels grups de convivència          

d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb             

vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de            

l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. Es farà            

un test PCR a tots els membres del grup estable que siguin contacte estret              

d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no           

eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies            

que perdura el període màxim d’incubació. 

● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a            

grups de convivència en diferents espais → tot el grup de convivència            

estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la            

quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del           

darrer contacte amb el cas, amb la vigilància d’aparició de nous casos. A             

més, es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre           

educatiu, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del               

grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat.           

Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la           

necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que perdura el            

període màxim d’incubació. 

En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per              

l’autoritat sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos            

mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin           

detectat casos. 

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per            

PCR als 6 mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena. 
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5.2 Retorn al Centre Educatiu 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessària realitzar-la, la                

persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les            

recomanacions del document de no assistència al centre educatiu per malaltia           

transmissible. De manera general, els infants es podran reincorporar quan faci 24            

hores que es troben sense febre. 

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha               

estat atesa a l’atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les            

recomanacions de l’OMS, l’aïllament es mantindrà almenys 10 dies des de l’inici            

dels símptomes i fins que hagin transcorregut 72 hores des de la resolució dels              

símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control. 

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la             

reincorporació a l’institut. 

5.3 Vincle amb Atenció Primària 

Les infermeres de referència dels centres educatius, que ja són referents als centres             

per a temes de salut, ja sigui en el marc del programa Salut i Escola, o en el marc                   

del programa de vacunacions, seran les professionals encarregades de resoldre o           

vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres educatius.             

La direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de contacte de              

la infermera referent. Les infermeres rebran una formació complementària en tots           

els aspectes relacionats amb la COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part              

de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, tant els centre educatius             

com les seves infermeres de referència disposaran d’un telèfon i adreça electrònica            

de contacte amb la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya per traslladar-hi             

totes les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre. 

Silvia Carrión; scarrionb.g.ics@gencat.cat; 937956676 
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5.4 Actuació en cas de germans d’un cas i dels seus familiars 

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós han de quedar-se a casa fins a               

conèixer el resultat del test PCR. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al              

centre educatiu. 

En el cas de la confirmació (PCR positiva), els germans o familiars que són              

contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca                

activa de casos, es realitzarà un test PCR a aquests germans o 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 14 dies que             

dura el període màxim d’incubació. 

En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que            

integren el grup de convivència estable dels germans o familiars del cas en el              

moment de fer-los la PCR en el marc de la cerca activa de contactes. En el cas que                  

es confirmés positivitat en aquest test, s’establiran les mesures oportunes en els            

grups de convivència dels germans o familiars convivents. 

5.5 Gestió dels casos del personal del Centre Educatiu 

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies              

generals, l’esquema mostrat i el director del centre utilitzarà l’aplicatiu          

TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de           

cada cas. La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19           

s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà            

d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària el              

més ràpidament possible. 

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a              

SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els            

resultats. Es prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de           

realitzar-se, en la mesura del possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels               

símptomes. 

Els gestors COVID-19, tant dels CAPS com dels Serveis de Vigilància           

Epidemiològica, faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha            
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explicat anteriorment, li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a              

realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en               

contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SRPL) corresponent per            

tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin anar              

preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. 

Si la PCR és negativa, el professional es podrà reincorporar al centre educatiu un              

cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o               

altres símptomes. 

Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es               

coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com             

indica la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals             

per fer front a la pandèmia de COVID-19. 

5.6 Com funciona el TRAÇACOVID? 

A partir del moment en què el director d’un centre docent rep la informació que una                

persona vinculada al centre (alumne, personal PAS, docent, personal proveïdor de           

serveis…) té simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que, d’acord amb la            

valoració clínica del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha fet una PCR, anirà               

introduint al TRAÇACOVID dos tipus de dades: 

1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la PCR (data            

en què s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data d’alta                  

(moment en què la persona retorna al centre), per tal de fer-ne el seguiment i               

les comunicacions necessàries. 

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats,          

nombre de docents confinats i nombre d’altres professionals confinats. 

Els Serveis Centrals d’Educació, els Serveis Territorials d’Educació, la Inspecció          

d’Educació i Salut Pública rebran diàriament (dos cops al dia) una actualització de             

les dades emplenades pels centres educatius. 

La informació engega el procés de registre d’un cas al TRAÇACOVID la pot rebre el               

director del centre directament de l’afectat, de la família de l’afectat, del gestor             
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COVID del CAP o del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial; o el Servei             

Territorial del Departament d’Educació. 

El director del centre educatiu també serà la persona encarregada de comunicar a la              

persona que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està          

present al centre docent de la necessitat d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal                  

que Salut n’estigui al cas, així com d’actualitzar les dades relatives a cada cas en el                

moment en què disposi de nova informació. 

5.7 Model de recollida de casos COVID 

Casos COVID-19 Aula Espai 

habilitat per 

a l’aïllament 

Persona responsable de 

reubicar l’alumne i 

custodiar-lo fins que el 

vinguin a buscar 

Persona responsable de 

trucar a la família 

Casos 

potencials 

Grup estable 

(exemple) 

Nom alumne 

1r ESO A Sala visites 1 Docent d’aula/professor 

de guàrdia 

Tutor/membre de l’equip 

directiu 
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6. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

6.1 Calendari 

El calendari d’actuació del Pla d’Organització Bàsica és pel curs 2020-2021, adaptat            

a les necessitats particulars del centre a partir del Calendari Escolar del curs             

2020-2021 del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i sempre           

estarà subjecte a les decisions preses per l’administració sanitària competent. 

6.2 Grups d’ESO i Batxillerat 

L’Institut de Sant Pol de Mar, en el curs 2020-2021 culmina el seu creixement amb               

l’obertura de l’últim nivell de l’ensenyament previst, el segon de batxillerat. 

L’institut consta, a dia 22 de juliol, de: 

● Primer d’ESO: 79 alumnes distribuïts en 3 grups estables. 

● Segon d’ESO: 102 alumnes distribuïts en 4 grups estables. 

● Tercer d’ESO: 113 alumnes distribuïts en 4 grups estables. 

● Quart d’ESO: 100 alumnes distribuïts en 5 grups estables segons l’itinerari           

escollit per a la continuïtat dels estudis. 

● Primer de Batxillerat: 41 alumnes distribuïts en 2 grups estables 

● Segon de Batxillerat: 1 grup de 9 alumnes. 

6.3 Seus de l’Institut de Sant Pol de Mar (3 espais) 

L’Institut de Sant Pol de Mar, encara ubicat en una seu provisional a l’espera de la                

construcció de l’edifici definitiu, consta de dues seus pròpies ubicades en espais            

diferents. Per poder fer front a les mesures excepcionals a causa de la pandèmia              

per la COVID-19, afegim un nou espai per poder fer docència als batxillerats. La              

nova seu són uns espais cedits per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per tal de                

descongestionar la Seu 1. 

Seu 1, o seu central 

La denominada seu central s’ubica al parc del litoral, i és on es desenvolupa la gran                

part de l’activitat acadèmica. És on es troba el despatx de direcció i la majoria dels                

espais amb activitat acadèmica. 
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Consta de: 

● 14 Aules que es poden usar com a espai referent per a 13 grups estables. 

● 3 Aules de desdoblament/reforç. 

● 1 Aula complementària (14 alumnes màxim). 

● 1 Aula de tecnologia. 

● 1 Laboratori. 

● 1 Biblioteca (molt petita). 

● 2 sales de reunió. 

● 4 WC (2 de nois, i 2 de noies). 

● Patis. Tres espais clarament diferenciats que permeten respectar la distància          

entre els diferents grups de convivència dels grups estables. 

● 3 entrades. 
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Es proposa que la seu central estigui ocupada per 2n, 3r i 4t d’ESO, que en el seu                  

conjunt, configuren 13 grups estables, 3 portes d’entrada/sortida i tres espais de pati             

diferenciats, 4 WC, i les aules específiques, entre d’altres. 

La Seu 1 es dividirà en tres espais per tal que els alumnes dels diferents nivells                

tinguin els seus espais de referència (colors) i en cap cas es puguin barrejar. 

Els patis de la Seu 1 són els denominats Parc del Litoral i el pati del lateral,                 

cadascun d’aquests espais serà d’ús preferent per segon i tercer d’ESO; el quart             

d’ESO usarà com a pati el lateral del pavelló, espai que l’Ajuntament de Sant Pol de                

Mar ha d’habilitar per a tal finalitat. 

TOTAL Alumnes Seu 1: 315 

 

Equip de coordinació: Direcció, coordinadors de 2n, 3r i 4t i coordinadora COVID. 

Consergeria: Mercè Codosal 

Seu 2 o mòduls de l’Escola 

La Seu 2, s’ubica als mòduls prefabricats localitzats al costat de l’Escola de Sant              

Pau, i consten de: 

● 3 aules que es poden usar com a espai referent per a 3 grups base. 

● 1 aula de desdoblament/reforç. 

● 1 WC 

Es proposa que la Seu 2 s’ocupi pels alumnes de primer d’ESO, ja que consta de                

tres grups, i en aquest espai consta de 4 aules, separades per un espai a l’aire lliure.                 

A més, el poden usar el camp de futbol municipal com a pati. 

TOTAL Alumnes Seu 2: 80 

Equip de coordinació: Direcció, coordinador 1r i coordinadora COVID. 

Consergeria: Laura Fernández 
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Seu 3 o Escola de Santa Clara 

La Seu 3 és un espai municipal cedit puntualment per l’Ajuntament de Sant Pol de               

Mar per descongestionar la seu central de l’Institut. 

Consta de: 

● 4 aules. 

● 1 WC. 

● 1 pati interior. 

Es proposa que els tres grups de Batxillerat ocupin la seu 3 de l’Institut; és l’única                

seu sense servei de consergeria. 

TOTAL Alumnes Seu 3: 50 

Equip de coordinació: Direcció, cap d’estudis adjunt i coordinadora COVID. 

6.4 Coordinació del centre i amb la comunitat educativa 

La coordinació dels centre pel que fa al correcte seguiment de les mesures             

adoptades per a la prevenció de la infecció per COVID-19 recau sobre l’estructura             

pròpia de funcionament del centre. 

En cas de confinament, el centre continuarà funcionant en format telemàtic tal com             

es va dur a terme durant el confinament del tercer trimestre del curs 2019-2020. 

Previsió de sessions amb el Consell Escolar 

Les sessions del Consell Escolar es realitzaran amb la regularitat d’un curs            

acadèmic ordinari, a no ser que l’excepcionalitat del moment determini la           

convocatòria de sessions extraordinàries. 

Les sessions es duran a terme per videoconferència usant les eines G-suite (Meet), i              

convocades per la secretària del centre, com és habitual. 

En la mesura del possible, el calendari acadèmic del curs 2020-2021 determina les             

diferents sessions amb el Consell Escolar. 

25 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

Reunió d’inici de curs amb les famílies 

Les trobades d’inici de curs es duran a terme de forma telemàtica. Si finalment les               

mesures sanitàries ho permeten es faran de forma presencial i en espais de             

l’Ajuntament de Sant Pol de Mar que compleixin els requisits sanitaris de distància i              

seguretat personal. 

Entrevistes durant el curs 

El seguiment acadèmic dels alumnes amb les famílies es farà preferentment per            

telèfon i correu electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint              

les mesures de seguretat establertes pel Departament de Salut. En funció de la             

situació de pandèmia, i si la família pot es podran fer per videoconferència. 

6.5 Personal docent 

El personal docent ha estat informat de les actuacions indicades pel Departament            

d’Educació i el Departament de Salut pel que fa a les mesures protectores de la               

pandèmia provocada pel COVID-19. 

Cada docent formarà part d’un únic grup estable, determinat a partir de la             

responsabilitat del docent vers el grup (tutoria) i la càrrega lectiva que imparteixi en              

el grup (hores de classe). 

Horari del personal docent 

S’annexa l’horari del personal docent de l’Institut de Sant Pol de Mar. 

(Annex I) 

Horari personal docent en cas de confinament 

En cas de confinament es continuarà treballant de forma telemàtica reduint el            

nombre d’hores amb els alumnes per tal de no sobrecarregar-los de pantalles. Es             

realitzarà una sessió de videoconferència per matèria, segons l’horari establert. 

(Annex II) 
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Assignació del Personal Docent als grups estables d’alumnes 

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, s’assignen els docents de          

l’Institut en un únic grup estable de convivència, prioritzant el tutor del grup així com               

els docents que imparteixen més hores de matèria en el grup estable. 

Grup estable Docent assignat 

1r ESO A Alba Freixas 

Judit Nadal 

Àngela Puche 

1r ESO B Adrià Santacreu 

Jennifer Cruz 

Ivan de Fez 

1r ESO C Eva Martínez 

Yasmina Garcia 

2n ESO A Joan Oltra 

Estel Martí 

Roser Solé 

2n ESO B Raúl Casado 

Laura Chacón 

Violeta de Lama 

2n ESO C Anna Armengol 

Montse Hernández 
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Núria Raurell 

2n ESO D Adil Marouan 

Xavi Vallalta 

3r ESO A Joaquim Ruiz 

Ana Martín 

3r ESO B Núria Miró 

Juan Carlos González 

3r ESO C Pilar Robledo 

Eva Sánchez 

3r ESO D Albert Rins 

Faustí Rico 

4t ESO A Marisa Monsergas 

Dani Ribó 

Tamara González 

Aida Gonzláez 

4t ESO B Aida Fuster 

Alberto Sánchez 

Enric Abadal 

4t ESO C Ana Isabel Soria 

Neus Casajuana 
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Maria Pizarro 

Francisco Javier Bretón 

4t ESO D Ivón Cárdenas 

Natàlia Miró 

4t CAMINS Lorena Andrades 

Maite Garcia 

1r BAT A Bàrbara Rovira 

Esther Fabrellas 

1r BAT B Ricard Puigvert 

Lu Bantí 

2n BAT Rosa Aragay 

Cristina Espuga 

 

6.6 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

Les reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern es            

realitzaran tenint en compte les següents indicacions: 

● Les reunions realitzades al matí amb la comunitat educativa del centre es            

duran a terme de forma presencial preferentment, mantenint els protocols de           

seguretat. 

● Les reunions de tarda, que impliquen un major nombre de docents (equip            

docent, reunió d’àmbit, coordinació de projectes) es faran de forma presencial           

o telemàtica segons la situació de pandèmia. 
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● Les reunions amb personal extern del centre es faran de forma telemàtica o             

en format híbrid. 

● En qualsevol cas, es respectaran les mesures de seguretat establertes          

(distància, mans, mascareta) en tot moment. 

Òrgans Tipus de reunió Format de la  reunió Periodicitat/temporització 

Equip directiu Planificació Presencial Una per setmana 

Consell de 

direcció 

Coordinació Presencial Una per setmana 

Coordinació de 

nivells 

Coordinació Presencial Una per setmana 

Coordinació 

tutors 

Coordinació Presencial Una per setmana 

Coordinació 

Equip Docent 

Coordinació i 

planificació 

Videoconferència Una per setmana 

Reunió Àmbit Coordinació i 

planificació 

Videoconferència Una per setmana 

Comissió de 

convivència 

Coordinació Presencial Una per setmana 

Comissió social Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Coordinació 

EAP 

Coordinació Videoconferència Una per setmana 

Coordinació 

Projectes 

Coordinació i 

planificació 

Videoconferència Una per setmana 

Coordinació 

TAC 

Coordinació Presencial Una per setmana 
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6.7 Personal extern de suport educatiu 

El personal extern de suport educatiu del centre se centra en la figura del vetllador,               

que s’establirà com a persona estable dins el grup on hagi d’impartir l’acció             

professional. 

El personal extern, com la resta de personal del centre, només formarà part d’un              

grup estable, encara que pugui dur accions de suport en altres grups, moment en              

què adoptarà les mesures de seguretat determinades (distància i mascareta). 

6.8 Personal d’Administració i Serveis 

El personal d'administració i serveis de l’Institut de Sant Pol de Mar ha estat informat               

de les mesures adoptades pel Departament d’Educació i el Departament de Salut. 

Seu 1 o Seu Central 

Consergeria: Mercè Codosal. 

Administració: Ana Mª Pérez 

Seu 2 o mòduls de l’Escola 

Consergeria: Laura Fernández 

Seu 3 o Escola Santa Clara 

No disposa de servei de Personal d’Administració i Serveis. 

6.9 Connectivitat i dispositius digitals 

Pel que fa als dispositius digitals, tots els alumnes de l’Institut de Sant Pol de Mar                

disposen d’un Chromebook i un compte G-suite per al correcte desenvolupament de            

l’activitat docent. Aquesta eina digital ha estat present al centre des del moment de              

la seva creació, afavorint l’adquisició de la competència digital del seu alumnat.            

Remarcar que els alumnes de primer d’ESO duen a terme el projecte ENS             

CONEIXEM durant els primers deu dies del curs per introduir el funcionament del             

Chromebook i del G-suite, així com treballar els hàbits saludables en relació amb les              

mesures sanitàries efectives contra el COVID-19. 
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Pel que fa a la connectivitat, en la forma de funcionament presencial, l’institut en              

garanteix l’accés a internet en les tres seus de l’Institut de Sant Pol de Mar. 

En cas de confinament, l’Institut adopta el funcionament telemàtic, per la qual cosa,             

a l’inici de curs es farà una avaluació de les necessitats de connectivitat familiar i               

prendre les mesures oportunes amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 

6.10 Coordinació amb agents externs 

S’entenen com agents externs els membres de la Comissió Social, la Regidora            

d’educació i l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’AFA, l’EAP, AIS,             

CRETDIC, entre d’altres. La comunicació amb els agents externs es durà a terme             

de forma telemàtica preferentment, tot i que no es descarta fer sessions presencials             

segons les necessitats del moment, per tal de continuar l’atenció dels nostres            

alumnes i el correcte funcionament del centre. 
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7. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA I CURRICULAR 

La comunitat educativa del centre aprofita l’oportunitat per organitzar el primer i            

segon curs de l’ESO, fruit de la reflexió pedagògica encetada a causa de la              

pandèmia, adequant-se a les noves necessitats del moment. 

Es diferencia l’organització d’un primer i segon de l’ESO de la del tercer i quart, així                

com es diferencia l’organització de l’ESO i la de Batxillerat. 

7.1 Educació Secundària Obligatòria 

Primer d’ESO 

Seguint les instruccions del Departament, el primer d’ESO s’estructura en tres grups            

estables (grups classe) que ocupen un espai de referència fix a la Seu 2 de l’Institut. 

L’organització pedagògica de primer d’ESO s’estructura en relació amb els diferents           

Àmbits per tal de reduir el nombre de docents que participen de l’acció educativa en               

el nivell alhora que faciliten el pas de l’Escola a l’Institut, afavorint una millor atenció               

personalitzada i seguiment acadèmic i personal dels alumnes. 

Els grups de primer d’ESO es confeccionen seguint els criteris d'heterogeneÏtat i            

inclusió propis del centre, a partir del traspàs d’informació realitzat amb els centres             

de primària i els Orientadors Educatius. En cas de desdoblaments de grups, aquests             

es consideraran subgrups estables, i es mantindran durant un trimestre com a            

mínim. 

● Àmbit CTM. 1 professor impartirà les matèries de Ciències Experimentals          

(Biologia i Geologia), Tecnologies i Matemàtiques de manera integrada         

seguint un fil conductor (8 hores de docència), que conclourà trimestralment           

amb l’elaboració d’un projecte d’àmbit. 

● Àmbit Lingüístic. 1 professor impartirà Català i Castellà (6 hores de           

docència) de manera integrada, distribuint els continguts de forma coherent          

amb el desenvolupament de les sessions d’aula i segons necessitats dels           

alumnes. 

● Anglès. 1 professor impartirà la matèria d’Anglès. 
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● Àmbit AS. 1 professor impartirà les matèries d’Educació Visual i Plàstica i            

Ciències Socials. El grau d’interrelació entre les dues matèries quedarà definit           

en les programacions anuals del curs 2020-2021. 

● Expressió. Les matèries d’Educació física i de Música, a causa de la            

singularitat, les impartiran els professors especialistes. 

● Projectes d’Àmbit. Es continuaran duent a terme els projectes d’Àmbit          

propis del centre, amb les modificacions pertinents relacionades amb el          

desenvolupament del curs acadèmic i la integració de les matèries. 

● Optatives. Per tal de continuar oferint matèries optatives de qualitat i           

mantenint els grups estables, s’oferiran 5 optatives trimestrals, que es duran           

a terme per grup classe en el cas de l’optativa obligatòria i en mig grup-aula               

en cas de les altres optatives. 

● Tutoria. Es procura que el professor amb més càrrega docent en el grup             

actuï com a tutor d'aquest, i esdevingui part del grup estable, tal com està              

previst pel Departament d’Educació. 

● Codocència (atenció a la diversitat). L’aposta per a la codocència i atenció a             

la diversitat gràcies a professors de suport a l’aula es manté i consolida per              

tal de potenciar l’especialista de matèria. Es contempla que el professor que            

imparteix les matèries de l’àmbit CTM, si és especialista en Matemàtiques,           

tingui un professor codocent d’una altra de les dues especialitats. Aquest           

docent de suport actuarà sempre en el mateix nivell i durà mascareta sempre             

que no estigui en el seu grup estable 

Segon d’ESO 

El segon d’ESO s’estructura en quatre grups estables (grups classe) que ocupen un             

espai de referència fix a la Seu 1 de l’Institut (seu central). 

Donant continuïtat, i amb la intenció que l’estructura de les matèries per àmbits             

perduri més enllà de la pandèmia, es manté l’estructura organitzativa i pedagògica            

iniciada a primer d’ESO. 
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Els grups de segon d’ESO, seguint els criteris organitzatius i pedagògics del centre             

són els mateixos de primer d’ESO, per tal de donar continuïtat a la tasca pedagògica               

iniciada. 

● Espai TM. 1 professor impartirà les matèries de Tecnologies i Matemàtiques           

de forma integrada (7 hores), amb els projectes propis del curs i àmbit. 

● Ciències Experimentals. 1 professor impartirà la matèria de Ciències         

Experimentals (Física i Química). Cal dir que a 2n tot i que un docent dona               

TM i un altre Física i Química, la proposta pedagògica continua sent treballar             

interdisciplinàriament dins l’àmbit CTM. 

● Àmbit Lingüístic. 1 professor impartirà Català i Castellà (6 hores de           

docència) de manera integrada, distribuint els continguts de forma coherent          

amb el desenvolupament de les sessions d’aula i segons necessitats dels           

alumnes. 

● Àmbit humanístic amb metodologia AICLE (Anglès-Socials). 1 professor        

impartirà les matèries de Llengua Anglesa i Ciències Socials en anglès,           

potenciant l’adquisició de les competències lingüístiques de la segona llengua          

dins el projecte GEP d’anglès. Aquesta combinació es pot dur a terme per la              

presència al centre de professionals amb titulació per impartir les dues           

matèries. El grau d’interrelació entre les dues matèries quedar definit en les            

programacions anuals del curs 2020-2021. 

● Expressió. Les matèries d’Educació física i Música, a causa de la           

singularitat, les impartiran els professors especialistes. 

● Projectes d’Àmbit. Es continuaran duent a terme els projectes d’Àmbit          

propis del centre, amb les modificacions pertinents relacionades amb el          

desenvolupament del curs acadèmic i la integració de les matèries. 

● Optatives. Per tal de continuar oferint matèries optatives de qualitat i           

mantenint els grups estables, s’ofertaran 6 optatives trimestrals, que es duran           

a terme per grup classe en el cas de l’optativa obligatòria i en mig grup-aula               

en cas de les altres optatives. Una de les 6 optatives és la segona Llengua               
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Estrangera, Alemany, que té una durada anual, i amb alumnes provinents           

dels quatre grups estables. 

● Tutoria. Es procura que el professor amb més càrrega docent en el grup             

actuï com a tutor d'aquest, i esdevingui part del grup estable, tal com està              

previst pel Departament d’Educació. 

● Codocència (atenció a la diversitat). L’aposta per a la codocència i atenció a             

la diversitat gràcies a professors de suport a l’aula es manté i consolida per              

tal de potenciar l’especialista de matèria. Es contempla que el professor que            

imparteix les matèries de l’àmbit CTM, si és especialista en Matemàtiques,           

tingui un professor codocent d’una altra de les dues especialitats. 

 

Tercer d’ESO 

El grup de tercer s’estructura en quatre grups estables (grup classe), i ocuparan             

aules de la Seu 1 de l’Institut (seu central). A tercer d’ESO, es mantenen més               

matèries a causa de les seves característiques específiques afavorint la millor           

comprensió de les singularitats de les competències i continguts. 

Els grups de tercer d’ESO es reorganitzen seguint els criteris pedagògics i            

d’organització del centre, seguint criteris d’homogeneïtat i inclusivitat dels grups. 

● Espai TM. 1 professor impartirà les matèries de Tecnologies i Matemàtiques           

de forma integrada (6 hores), amb els projectes propis del curs i àmbit. 

● Ciències Experimentals. 1 professor impartirà la matèria de Ciències         

Experimentals, tenint en compte que en aquest nivell es cursen la Física i             

Química, Biologia i Geologia. 

● Àmbit Lingüístic. 1 professor impartirà Català i Castellà (6 hores de           

docència) de manera integrada, distribuint els continguts de forma coherent          

amb el desenvolupament de les sessions d’aula i segons necessitats dels           

alumnes. 

● Anglès. 1 professor impartirà la matèria d’Anglès. 
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● Expressió. Les matèries d’Educació Visual i Plàstica, i Educació Física          

s’impartiran cadascuna d’elles pels especialistes corresponents, a causa de         

la singularitat pròpia. 

● Ciències Socials. 1 professor impartirà la matèria de Ciències Socials,          

segons la programació establerta en el present curs. 

● Projectes d’Àmbit. Es continuaran duent a terme els projectes d’Àmbit          

propis del centre, amb les modificacions pertinents relacionades amb el          

desenvolupament del curs acadèmic i la integració de les matèries. 

● Optatives. Per tal de mantenir els grups estables del nivell, s’ofertaran tres            

optatives, una per trimestre. 

● Tutoria. Es procura que el professor amb més càrrega docent en el grup             

actuï com a tutor d'aquest, i esdevingui part del grup estable, tal com està              

previst pel Departament d’Educació. 

● Codocència (atenció a la diversitat). L’aposta per a la codocència i atenció a             

la diversitat gràcies a professors de suport a l’aula es manté i consolida per              

tal de potenciar l’especialista de matèria. Es contempla que el professor que            

imparteix les matèries de l’àmbit CTM, si és especialista en Matemàtiques,           

tingui un professor codocent d’una altra de les dues especialitats. 

Quart d’ESO 

Quart d’ESO s’estructura en quatre grups organitzats a partir dels itineraris formatius            

que han escollit, ocupant aules de la Seu 1 de l’Institut (seu central). S’estableix un               

cinquè grup que es correspon al Projecte de Diversificació Curricular denominat           

CAMINS. 

Totes les optatives d’itinerari s’impartiran en els grups estables corresponents. 

● Matèries comunes. Totes les matèries comunes seran impartides pels         

especialistes, degut a la seva complexitat i característiques. 

● Matèries d’itinerari. Totes les matèries d’itinerari s’impartiran per docents         

especialistes de cadascuna d’elles. 
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● Matèries optatives. Les optatives s’impartiran segons itinerari respectant en         

tot moment el grup estable. 

● Servei comunitari. Es duu a terme en funció de la situació sanitària del             

moment, i dels àmbits d’actuació dels projectes a realitzar, seguint les           

indicacions del Departament d’Educació. 

● Camins. El programa de diversificació curricular es continuarà realitzant         

d’acord amb les mesures sanitàries vigents. Els alumnes que realitzen          

estades en empresa cal que adoptin les mesures sanitàries indicades per als            

treballadors de la pròpia empresa. El grup “Camins”, per les seves           

característiques i per facilitar l’organització del centre, s’estructura com a grup           

estable. 

7.2 Batxillerat 

El Batxillerat ocuparà els espais municipals cedits per l’Ajuntament de Sant Pol de             

Mar, o Seu 3. 

Cada grup classe s’estructura com a grup estable, i es manté la gran majoria del               

professorat especialista donada la complexitat i característiques pròpies de les          

matèries. De manera puntual, un professor pot impartir dues o més matèries 
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8. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT 

El plantejament pedagògic del curs 2020-2021 es basa en la capacitat de            

desenvolupar l’acció educativa tant de manera presencial com de manera virtual,           

emprant les eines digitals que ja disposa el centre. 

Els pilars on es recolza l’acció pedagògica en confinament són: 

● Tots els alumnes tenen un Chromebook d’ús personal i un compte G-Suite            

(Google for Education) gestionat per l’Institut. 

● Bona connectivitat a l’Institut i al domicili. 

● Site de matèries. La gran majoria de les matèries han creat un site (web) amb               

la informació pròpia de la matèria, que serveix per al treball d’aula tant en              

format presencial com telemàtic. Algunes matèries treballen amb llibre         

individual, d’ús a l’Institut i a domicili. 

● Classroom. Tots els alumnes de l’Institut coneixen el mecanisme de          

funcionament del Classroom, ja que és una eina usada habitualment en           

moltes matèries. 

● Projecte “ENS CONEIXEM”. A primer d’ESO es realitza un projecte          

globalitzat enfocat a fer l’acollida personal i digital als alumnes nouvinguts. En            

la versió del curs 2020-2021 es posarà més èmfasi en l’adquisició de la             

competència digital necessària per al desenvolupament de l’activitat docent. 

● En cas de confinament, els alumnes passaran a la modalitat telemàtica de            

l’Institut, amb l’horari establert per al moment. Es contempla fer una sessió            

Meet (eina G-suite) per matèria, per mantenir el contacte amb àmbits, espais,            

matèries, tutoria… 

● El Classroom s’estableix com l’eina preferencial d’enviament i entrega de          

tasques. Les últimes actualitzacions permeten la inclusió de rúbriques         

d’avaluació amb les explicacions per als diferents nivells de gradació de la            

tasca. També es fa ús de l’enllaç del Classroom amb el calendari dels             

alumnes, així com l’enllaç al meet de la matèria. 
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● La temporalització de les tasques és setmanal, per tal de donar temps als             

alumnes a organitzar-se. La sessió Meet setmanal amb el docent està           

orientada a resoldre dubtes o ajudar als alumnes a fer les tasques en el              

mateix moment. 

● Correu setmanal a les famílies amb les tasques a realitzar, especificant           

activitats, data d’entrega, i les especificitats pròpies de la tasca. D’aquesta           

manera es pretén que la família estigui informada de les activitats dels            

alumnes que han de realitzar en el domicili. 

● Setmanalment cal que els docents de cada nivell anotin a la graella de             

seguiment setmanal les tasques fetes/no fetes/en curs, per tal de fer el            

seguiment des de tutoria i facilitar el seguiment dels alumnes i tenir            

informació per tal que la comunicació amb la família sigui més efectiva. 

● Es mantenen les reunions setmanals pròpies del calendari del curs acadèmic           

2020-2021, tot i que es reubicaran en dia i hora segons necessitats i             

possibilitats. 

● Els Orientadors Educatius vetllaran dels alumnes amb PI de manera més           

individualitzada, per tal d’assegurar els seus aprenentatges en coordinació         

amb el docent de la matèria. 

● En cas de confinament es contempla que l’Avaluació segueixi sent          

l’establerta pel centre, adequada a la situació, per tant, cada docent, en la             

programació anual especificar els criteris d’avaluació en cas de confinament. 

● En cas que un alumne presenti simptomatologia compatible amb el          

COVID-19, i hagi de restar a casa, es farà seguiment des de tutoria, i sempre               

que l’estat de salut ho permeti, es procurarà que pugui el curs de manera              

telemàtica fins a la seva reincorporació al centre. En cas que no pugui seguir              

el curs per motius sanitaris, l’alumne no serà penalitzat en les avaluacions de             

les matèries. 
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Tot el material destinat al seguiment acadèmic en cas de pandèmia estarà            

organitzat al Drive per tal de posar en marxa l’Institut Virtual amb el menor temps               

possible, i poder continuar amb l’activitat docent en confinament. 
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9. PLA D’ÚS DELS ESPAIS ESPECÍFICS I MATERIAL SOCIALITZAT 

9.1 Aules específiques d’ús dels alumnes (laboratori, visual i plàstica, flexible..) 

Les aules específiques romandran tancades, sense docència assignada. En cas de           

necessitat puntual es podran usar per part dels grups estables o mig grup estable.              

Hi haurà un llistat amb l’ús de l’aula on s’especificarà quin grup va i quan. No                

coincidiran en un mateix dia diversos grups estables en una aula específica. 

Per tal de garantir la desinfecció de les aules específiques, el servei de neteja              

desinfectarà les aules segons el pla de neteja acordat amb l’empresa. També es             

duran tasques de sensibilització a tot l’alumnat perquè col·labori amb la desinfecció            

de material compartit i del seu propi espai. 

9.2 Pavelló esportiu 

El pavelló esportiu s’emprarà per a la matèria d’Educació Física en tots els nivells de               

l’ESO, especialment els nivells de segon a quart, per la proximitat amb la Seu 1. 

Els alumnes de primer de Batxillerat usaran el pavelló esportiu per a la matèria              

d’Educació Física, organitzada segons horari a primera o última franja del matí, per             

evitar desplaçaments innecessaris. També es duran tasques de sensibilització a tot           

l’alumnat perquè col·labori amb la desinfecció de material compartit. 

9.3 Camp de futbol municipal 

El camp de futbol municipal s’emprarà puntualment per a la matèria d’Educació            

Física, i s’estableix com a espai de pati per als alumnes de primer d’ESO per la                

proximitat amb la Seu 2. També es duran tasques de sensibilització a tot l’alumnat              

perquè col·labori amb la desinfecció de material compartit. 

9.4 Material socialitzat 

Totes les aules que acullin un grup estable tindran material escolar propi a             

disposició dels alumnes (pintura, pinzells, grapadora…). Els propis alumnes         

desinfectaran el material usat després de cada ús tot i ser el material propi del grup                

estable. 

En cap cas es compartirà material amb altres grups estables. 
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10. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

El Pla d’Organització Bàsic determina l’ús de les aules i altres espais específics de              

les diferents seus del centre. Per tal de garantir al màxim l’estanqueïtat dels grups              

estables, els espais de referència només seran ocupats pels respectius grups. 

Pel que fa als espais comuns o aules compartides cal establir un protocol de neteja               

específic en funció del seu ús. 

El servei de neteja procedirà a la neteja i desinfecció de les diferents aules de cada                

seu del centre, seguint les indicacions del Departament d’Educació i de Salut. 

10.1 Pla de neteja de les aules de referència 

Les aules de referències dels grups estables es netejaran i ventilaran seguint les             

indicacions del Departament d’Educació i de Salut. 

● Ventilació de l’aula 4 vegades al dia mínim: abans que entrin els alumnes             

(7:30 - 7:55) i a cada hora s’obriran les portes i finestres durant mínim de deu                

minuts (normalment coincidirà amb el canvi classe) i en acabar les activitats            

lectives (14:40). Si el temps ho permet i les condicions d’aula també, es             

mantindran les portes i finestres obertes. 

● Cada aula tindrà el material de desinfecció d'aules, cadires, manetes de les            

portes, etc. a disposició dels alumnes per desinfectar el seu lloc de treball             

com a mínim en finalitzar el dia. 

● Cada aula tindrà un dispensador de gel hidroalcohòlic per al rentat de mans. 

● El servei de neteja desinfectarà les aules, segons el procediment establert. 

10.2 Pla de neteja dels espais compartits. 

Tots els espais compartits del centre només s’usen en moments puntuals (optatives            

i desdoblaments) evitant la concurrència en aquests espais de grups estables           

consecutius, facilitant la ventilació dels espais entre els diferents usos. 

Per altra banda, seguint les indicacions del Departament d’Educació es promourà           

que els propis alumnes facin la neteja i desinfecció del material emprat en l’aula, de               

manera similar a com es fa de manera normal en el laboratori de ciències i el taller                 
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de tecnologia. Tanmateix, la desinfecció es durà a terme cada dia pel servei de              

neteja. 

10.3 Control de neteja i desinfecció dels espais 

 Respons

able 

Abans i 

després 

de cada 

ús de 

cada ús 

Diàriament Més d’una 

vegada al 

dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 

l’espai 

Docent 

que 

inicia 

classe a 

cada 

hora 

  X  Abans d’entrar, 

a cada hora,  al 

final del matí 

Manetes i 

poms de 

portes i 

finestres 

Servei 

neteja 

 X    

Superfície de 

taulells i 

mostradors 

Servei 

neteja 

 X    

Cadires i 

bancs 

Servei 

neteja 

 X   Especialment 

en les zones 

que contacten 

amb les mans 

Grapadores i 

altres utensilis 

d’oficina 

Docent X  X   

Aixetes Servei 

neteja 

 X    
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Ordinadors, 

sobretot 

teclats i 

ratolins 

Docents 

i  Servei 

neteja 

X  X  Material 

electrònic: 

netejar amb un 

drap humit 

amb alcohol 

70º. Telèfons i 

comandament

s a distància 

Docents 

i  Servei 

neteja 

X  X  

Interruptors 

d’aparells 

electrònics 

Servei 

neteja 

 X   

Fotocopiadore

s 

Servei 

neteja 

 X   

Terra Servei 

neteja 

 X   

Material d’ús 

comunitari 

 X    

ESPAIS EXTERIORS 

Ping-pong Alumnat 

i Servei 

neteja 

X X    

Bancs Servei 

neteja 

 X    

Manetes de 

les portes 

Servei 

neteja 

 X    
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Aula 2.1                     1r ESO A Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

CTM OPT VIP 
SOC 

ED. F CTM 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CTM 
AD 

ANG VIP 
SOC 

ED. F CTM 
AD 

09:50 - 09:55 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

09:55 - 10:20 
PATI 1 Futbol 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LING 
AD 

CTM TUT CTM 
AD 

ANG 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN CTM 
AD 

OPT CTM LIN 

12:10 - 12:15 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:15 - 12:40 
2n PATI. Futbol 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

MÚS VIP 
SOC 

LING LING 
AD 

VIP 
SOC 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

VALO
RS 

VIP 
SOC 

LING 
AD 

ANG 
AD 

MÚS 

14:30 - 14:35 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 

     

47 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 2.2                     1r ESO B Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

VIP 
SOC 

OPT CTM CTM ANG 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

VIP 
SOC 

VALO
RS 

CTM 
AD 

CTM 
AD 

MÚS 

09:50 - 10:00 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

10:00 - 10:20 
PATI 1 Futbol 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CTM 
AD 

LIN AS TUT LING 
AD 

LING 
AD 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CTM ANG 
AD 

OPT ANG LIN 

12:10 - 12:20 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:20 - 12:40 
2n PATI. Futbol 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN 
AD 

ED. F VIP 
SOC 

MÚS CTM 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN ED. F VIP 
SOC 

VIP 
SOC 

CTM 
AD 

14:30 - 14:30 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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Aula 2.3                     1r ESO C Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

ANG 
AD 

OPT LIN VIP 
SOC 

VIP 
SOC 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN 
AD 

CTM 
AD 

LING 
AD 

VIP 
SOC 

VIP 
SOC 

09:50 - 09:55 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

09:55 - 10:20 
PATI 1 Futbol 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

MÚS CTM TUT ANG CTM 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

VALO
RS 

VIP 
SOC 

OPT LIN 
AD 

CTM 
AD 

12:10 - 12:15 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:15 - 12:40 
2n PATI. Futbol 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ED. F MÚS CTM CTM 
AD 

LIN 
AD 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ED. F ANG CTM 
AD 

CTM LIN 

14:30 - 14:35 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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Aula 1.12                     2n ESO A Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

ED. F MÚS LING OPT LIN 
AD 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ED. F ANG 
SOC 

LING 
AD 

TUT LIN 
AD 

09:50 - 09:55 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

09:55 - 10:20 
PATI 1 Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

FQ OPT ANG 
SOC 
AD 

ANG 
SOC 

TM 
AD 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

FQ AD VALO
RS 

ANG 
SOC 

ANG 
SOC 

TM  

12:10 - 12:15 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:15 - 12:40 
2n PATI. Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN 
AD 

TM AD TM FQ ANG 
SOC 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN TM TM AD MÚS ANG 
SOC 

14:30 - 14:35 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 1.13                     2n ESO B Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

LIN LIN 
AD 

ANG 
SOC 

OPT MÚS 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN 
AD 

LIN 
AD 

ANG 
SOC 
AD 

TUT LIN 

09:50 - 10:00 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

10:00 - 10:20 
PATI 1 Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

TM AD OPT FQ TM AD ED. F 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

TM FQ FQ AD TM ED. F 

12:10 - 12:20 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:20 - 12:40 
2n PATI. Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG 
SOC 

ANG 
SOC 
AD 

MÚS LING 
AD 

TM AD 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG 
SOC 

ANG 
SOC 

VALO
RS 

LING TM 

14:30 - 14:40 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 1.15                     2n ESO C Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

LIN 
AD 

LIN 
AD 

MÚS OPT LIN 
AD 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN 
AD 

LIN ANG 
SOC 

TUT ANG 
SOC 

09:50 - 09:55 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

09:55 - 10:20 
PATI 1 Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

FQ OPT TM ANG 
SOC 

TM 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

MÚS VALO
RS 

TM AD ANG 
SOC 
AD 

TM AD 

12:10 - 12:15 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:15 - 12:40 
2n PATI. Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG 
SOC 

TM ED. F FQ LIN 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG 
SOC 

TM AD ED. F FQ AD LIN 
AD 

14:30 - 14:35 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 

     

52 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 1.14                     2n ESO D Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

TM TM TM AD OPT FQ AD 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

TM AD TM AD TM TUT FQ 

09:50 - 10:00 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

10:00 - 10:20 
PATI 1 Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ED. F OPT LIN 
AD 

MÚS LIN 
AD 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ED. F VALO
RS 

LIN FQ LIN 
AD 

12:10 - 12:20 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:20 - 12:40 
2n PATI. Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN 
AD 

ANG 
SOC 

ANG 
SOC 

ANG 
SOC 
AD 

ANG 
SOC 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN ANG 
SOC 
AD 

MÚS ANG 
SOC 

ANG 
SOC 

14:30 - 14:40 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 1.8                     3r ESO A Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

TM AD CCSS ED. F CCSS 
AD 

LIN 
AD 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

TM ANG ED. F VIP LIN 
AD 

09:50 - 09:55 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

09:55 - 10:20 
PATI 1 Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG 
AD 

TM OPT BGFQ BGFQ 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN TM AD TUT BGFQ BGFQ 
AD 

12:10 - 12:15 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:15 - 12:40 
2n PATI. Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

VALO
RS 

LIN 
AD 

TM AD LIN VIP 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

OPT LIN 
AD 

TM AD ANG CCSS 

14:30 - 14:35 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 1.9                     3r ESO B Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

LIN 
AD 

TM VIP TM CCSS 
AD 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN 
AD 

TM AD CCSS TM AD VIP 

09:50 - 10:00 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

10:00 - 10:20 
PATI 1 Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

TM ANG OPT LIN 
AD 

ANG 
AD 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

TM AD LIN TUT LIN 
AD 

LIN 

12:10 - 12:20 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:20 - 12:40 
2n PATI. Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG ED. F BGFQ CCSS BGFQ 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

OPT ED. F BGFQ VALO
RS 

BGFQ 
AD 

14:30 - 14:40 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 1.11                     3r ESO C Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

ANG ANG BGFQ ANG 
AD 

TM 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CCSS LIN BGFQ 
AD 

LIN TM AD 

09:50 - 09:55 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

09:55 - 10:20 
PATI 1 Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

TM AD CCSS OPT BGFQ CCSS 
AD 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

TM VIP TUT BGFQ VIP 

12:10 - 12:15 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:15 - 12:40 
2n PATI. Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

VALO
RS 

TM AD LIN 
AD 

ED. F LIN 
AD 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

OPT TM LIN 
AD 

ED. F LIN 
AD 

14:30 - 14:35 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 1.10                     3r ESO D Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

BGFQ LIN 
AD 

TM LIN 
AD 

LIN 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

BGFQ 
AD 

LIN 
AD 

TM AD LIN 
AD 

ANG 

09:50 - 10:00 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

10:00 - 10:20 
PATI 1 Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

VALO
RS 

BGFQ OPT ED. F TM 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG BGFQ TUT ED. F TM AD 

12:10 - 12:20 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:20 - 12:40 
2n PATI. Lateral 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CCSS CCSS
AD 

ANG 
AD 

TM AD CCSS 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

OPT VIP LIN TM VIP 

14:30 - 14:40 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 1.1                     4t ESO A Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

ED. F MAT CCSS BG ANG 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ED. F BG FQ ANG 
AD 

VALO
RS 

09:50 - 09:55 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

09:55 - 10:20 
PATI 1 Pavelló 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:30 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:30 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

MAT 
AD 

FQ BG MAT FQ 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CCSS CAT 
AD 

ANG EMP CAST 

12:10 - 12:15 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:15 - 12:40 
2n PATI. Pavelló 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:50 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:50 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

EMP TUT EMP CAST 
AD 

MAT 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

FQ CAST CAT CAT 
AD 

CCSS 

14:30 - 14:35 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 1.2                     4t ESO B Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

MAT MAT CAT 
AD 

MAT 
AD 

CCSS 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG CAT FQ FQ VALO
RS 

09:50 - 10:00 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

10:00 - 10:20 
PATI 1 PAvelló 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:30 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CCSS TEC ANG ANG 
AD 

FQ 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

TEC CAS 
AD 

MAT 
AD 

PROG TEC 

12:10 - 12:20 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:20 - 12:40 
2n PATI. Pavelló 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:50 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:50 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

PROG TUT PROG CAT 
AD 

ED. F 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

FQ CCSS CAST 
AD 

CAST ED. F 

14:30 - 14:40 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 1.3                     4t ESO C Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

ECO CCSS ECO LLAT MAT 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CAT 
AD 

CAST ANG 
AD 

CAST 
AD 

ECO 

09:50 - 09:55 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

09:55 - 10:20 
PATI 1 Pavelló 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CAST 
AD 

MAT CCSS CAT LLAT 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG ECO VALO
RS 

FILO CAT 
AD 

12:10 - 12:15 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:15 - 12:40 
2n PATI. Pavelló 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

FILO TUT FILO ED. F CCSS 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

MAT 
AD 

LLAT MAT 
AD 

ED. F ANG 

14:30 - 14:35 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 

     

60 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

Aula 1.4                     4t ESO D Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

PLAST TEC 
APL 

ANG CCSS ED. F 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

VALO
RS 

CCSS CCSS CAT ED. F 

09:50 - 10:00 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

10:00 - 10:20 
PATI 1 Pavelló 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG CAT 
AD 

MAT 
AD 

CAST 
AD 

TEC 
APL 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

MAT 
AD 

CAST TEC 
APL 

PROG
/ARTS 

ANG 
AD 

12:10 - 12:20 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:20 - 12:40 
2n PATI. Pavelló 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

PROG
/ARTS 

TUT PROG
/ARTS 

MAT CAST 
AD 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

TEC 
APL 

MAT PLAS PLAS CAT 
AD 

14:30 - 14:40 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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Aula 1.7                     4t ESO CAMINS Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

CTM TUT EMP CTM EMP 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CTM LIN EMP CTM EMP 

09:50 - 09:55 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

09:55 - 10:20 
PATI 1 Pavelló 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

AS ED. F EMP LIN EMP 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

AS ED. F EMP LIN EMP 

12:10 - 12:15 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:15 - 12:40 
2n PATI. Pavelló 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN AS EMP TUT EMP 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

LIN AS EMP LIN EMP 

14:30 - 14:35 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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Aula 1 BAT                           1r BAT A Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

MAT DIB 
QUI 

CAST ANG CMC 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

MAT DIB 
QUI 

ANG TUT CAST 

09:50 - 09:55 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

09:55 - 10:20 
PATI 1  

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:30 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:30 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CMC FILO BIO 
TEC 

DIB 
QUI 

CTMA 
FIS 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG 
AD 

FILO BIO 
TEC 

DIB 
QUI 

CTMA 
FIS 

12:10 - 12:15 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:15 - 12:40 
2n PATI 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:50 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:50 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

BIO 
TEC 

CTMA 
FIS 

ED. F FILO MAT 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

BIO 
TEC 

CTMA 
FIS 

ED. F CAT MAT 

14:30 - 14:35 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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Aula 2 BAT                     1r BAT B Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

HIST ED. F ANG ECO CAST 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

HIST ED. F CAST ECO CMC 

09:50 - 10:00 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

10:00 - 10:20 
PATI 1 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:30 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

ANG FILO EMP HIST MAT 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CMC CAT EMP HIST MAT 

12:10 - 12:20 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:20 - 12:40 
2n PATI 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:50 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:50 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

EMP ECO MAT CAT ANG 
AD 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

EMP ECO MAT FILO TUT 

14:30 - 14:40 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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Aula 3 BAT                     2n BAT Dl Dm Dx Dj Dv 

07:50 - 08:05 
Entrada a l’aula 

Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons itinerari indicat. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohol. 
Deixar el mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT! Manternir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 

     

08:05 - 08:55 
1a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del docent. 

PSICO
FIS 

FILO PSICO 
FIS 

MAT 
GEO 

BIO 
TEC 

08:55- 09:05 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

09:05 - 09:50 
2a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

PSICO 
FIS 

ANG 
AD 

PSICO 
FIS 

MAT 
GEO 

BIO 
TEC 

09:50 - 09:55 
Final primera 
Franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

09:55 - 10:20 
PATI 1 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

10:20 - 10:25 
Inici segona franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

10:25 - 11:15 
3a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CAST MAT 
GEO 

CAT HIST CAST 

11:15 - 11:25 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

11:25 - 12:10 
4a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

HIST MAT 
GEO 

ANG HIST ANG 

12:10 - 12:15 
Final segona 
franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents. 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
Finestres obertes mentre esmorzem 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 

     

12:15 - 12:40 
2n PATI 

Anar a la zona assignada del peti per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 

     

12:40 - 12:45 
Inici tercera franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
Seure al lloc indicat 

     

12:45 - 13:35 
5a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

CAT MAT S 
QUI 

BIO 
TEC 

MAT S 
QUI 

FILO 

13:35 - 13:45 
Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades 
Rentat de mans  dels alumnes i docents 
ALUMNES: Fer estiraments però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…). 

     

13:45 - 14:30 
6a Classe 

Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

TUT MAT S 
QUI 

BIO 
TEC 

MAT S 
QUI 

FILO 

14:30 - 14:35 
Neteja i sortida 

Obrir finestres i portes 
Netejar espai personal de treball 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (colors) 
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11. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

11.1 Primer d’ESO 

1r ESO A 

25 alumnes 

Àngela Puche 

Aula 2.1 

Seu 2 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 09:55 → Final primera franja 
09:55 - 10:20 → PATI 1. Camp futbol 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:15 → Final segona franja 
12:15 - 12:40 → 2n PATI. Camp futbol 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:35 → Neteja i sortida 

Matèries Integrades Hores Docent titular 6 Diversitat 4 

Ciències (BiG) 3 

Matemàtiques 3 

Tecnologies 2 

CTM 

 

8 Alba Freixas Adrià Santacreu 

Català 3 

Castellà 3 

LING 6 Judit Nadal Ivan de Fez 

Ed. Visual i Plàstica 2 

Ciències Socials 3 

EVP-Socials 

 

5 Yasmina Garcia Tamara González 

Anglès 3 Àngela Puche Jennifer Cruz 

Ed. Física 2 Neus Casajuana  

Música 2 Montse Hernández  

Optativa Primer 

trimestre 

Els secrets 

d’estudiar 

Judit Nadal  

Segon 

trimestre 

CTM / Ed. 

Física 

Eva Martínez / Neus 

Casajuana 

 

Tercer 

trimestre 

Alemany / 

AS 

Francisco Javier 

Bretón / Natàlia 

Navarro 
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1r ESO B 

25 alumnes 

Ivan de Fez 

Aula 2.2 

Seu 2 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 10:00 → Final primera franja 
10:00 - 10:20 → PATI 1. Camp futbol 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:20 → Final segona franja 
12:20 - 12:40 → 2n PATI. Camp futbol 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:40 → Neteja i sortida 

Matèries Integrades Hores Docent titular 6 Diversitat 4 

Ciències (BiG) 3 

Matemàtiques 3 

Tecnologies 2 

CTM 

 

8 Adrià Santacreu Eva Martínez 

Català 3 

Castellà 3 

LING 6 Lorena Andrades Ivan de Fez 

Ed. Visual i Plàstica 2 

Ciències Socials 3 

EVP-Socials 

 

5 Yasmina Garcia Tamara González 

Anglès 3 Àngela Puche Jennifer Cruz 

Ed. Física 2 Neus Casajuana  

Música 2 Montse Hernández  

Optativa Primer 

trimestre 

Alemany / 

AS 

Francisco Javier 

Bretón / Natàlia 

Navarro 

 

Segon 

trimestre 

Els secrets 

d’estudiar 

Judit Nadal  

Tercer 

trimestre 

CTM / Ed. 

Física 

Eva Martínez / Neus 

Casajuana 
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1r ESO C 

25 alumnes 

Eva Martínez 

Aula 2.1 

Seu 2 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 09:55 → Final primera franja 
09:55 - 10:20 → PATI 1. Camp futbol 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:15 → Final segona franja 
12:15 - 12:40 → 2n PATI. Camp futbol 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:35 → Neteja i sortida 

Matèries Integrades Hores Docent titular 6 Diversitat 4 

Ciències (BiG) 3 

Matemàtiques 3 

Tecnologies 2 

CTM 

 

8 Eva Martinez Alba Freixas 

Català 3 

Castellà 3 

LING 6 Lorena Andrades Ivan de Fez 

Ed. Visual i Plàstica 2 

Ciències Socials 3 

EVP-Socials 

 

5 Yasmina Garcia Tamara González 

Anglès 3 Àngela Puche Jennifer Cruz 

Ed. Física 2 Neus Casajuana  

Música 2 Montse Hernández  

Optativa Primer 

trimestre 

CTM / Ed. 

Física 

Eva Martínez / 

Neus Casajuana 

 

Segon 

trimestre 

Alemany / 

AS 

Francisco Javier 

Bretón / Natàlia 

Navarro 

 

Tercer 

trimestre 

Els secrets 

d’estudiar 

Judit Nadal  
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11.2 Segon d’ESO 

2n ESO A 

25 alumnes 

Joan Oltra 

Aula 1.12 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 09:55 → Final primera franja 
09:55 - 10:20 → PATI 1. Lateral 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:15 → Final segona franja 
12:15 - 12:40 → 2n PATI. Lateral 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de 
classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:35 → Neteja i sortida 

Matèries Integrades Hores Docent titular 6 Diversitat 4 

Ciències (FiQ) 3 C 3 Aida Fuster Adil Marouan 

Matemàtiques 4 

Tecnologies 2 

TM 6 Joan Oltra Adrià Santacreu 

Català 3 

Castellà 3 

LING 6 Laura Chacón Roser Solé 

Anglès 4 

Ciències Socials 3 

Anglès-Socials 7 Estel Martí Violeta de Lama 

Ed. Física 2 2 Raúl Casado  

Música 2 2 Montse Hernández  

Optativa trimestral Primer trimestre Creixement personal. Emocions i art  

Segon trimestre Jocs matemàtics  

Tercer trimestre Jocs cooperatius  

Optativa continuïtat Anual Alemany Francisco Javier Bretón 
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2n ESO B 

25 alumnes 

Laura Chacón 

Aula 1.13 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 10:00 → Final primera franja 
10:00 - 10:20 → PATI 1. Lateral 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:20 → Final segona franja 
12:20 - 12:40 → 2n PATI. Lateral 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:40 → Neteja i sortida 

Matèries Integrades Hores Docent titular 6 Diversitat  

Ciències (FiQ) 3 C 3 Aida Fuster Adil Marouan 

Matemàtiques 4 

Tecnologies 2 

TM 6 Joan Oltra Anna Armengol 

Català 3 

Castellà 3 

LING 6 Laura Chacón Roser Solé 

Anglès 4 

Ciències Socials 3 

Anglès-Socials 7 Estel Martí Violeta de Lama 

Ed. Física 2 2 Raúl Casado  

Música 2 2 Montse Hernández  

Optativa trimestral Primer 

trimestre 

Creixement personal. Emocions i art  

Segon 

trimestre 

Jocs cooperatius  

Tercer 

trimestre 

Jocs matemàtics  

Optativa continuïtat Anual Alemany Francisco Javier Bretón 
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2n ESO C 

25 alumnes 

Montse 

Hernández 

Aula 1.15 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 09:55 → Final primera franja 
09:55 - 10:20 → PATI 1. Camp futbol 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:15 → Final segona franja 
12:15 - 12:40 → 2n PATI. Camp futbol 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:35 → Neteja i sortida 

Matèries Integrades Hores Docent titular 6 Diversitat  

Ciències (FiQ) 3 C 3 Adil Marouan Aida Fuster 

Matemàtiques 4 

Tecnologies 2 

TM 6 Anna Armengol Adrià Santacreu 

Català 3 

Castellà 3 

LING 6 Xavier Vallalta Maria Pizarro 

Anglès 4 

Ciències Socials 3 

Anglès-Social

s 

7 Núria Raurell Violeta de Lama 

Ed. Física 2 2 Raúl Casado  

Música 2 2 Montse Hernández  

Optativa trimestral Primer 

trimestre 

Jocs matemàtics  

Segon 

trimestre 

Creixement personal. Emocions i art  

Tercer 

trimestre 

Jocs cooperatius  

Optativa continuïtat Anual Alemany Francisco Javier Bretón 
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2n ESO D 

25 alumnes 

Adil Marouan 

Aula 1.14 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de 
classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 10:00 → Final primera franja 
10:00 - 10:20 → PATI 1. Lateral 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de 
classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:20 → Final segona franja 
12:20 - 12:40 → 2n PATI. Lateral 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de 
classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:40 → Neteja i sortida 

Matèries Integrades Hores Docent titular 6 Diversitat  

Ciències (FiQ) 3 C 3 Adil Marouan Aida Fuster 

Matemàtiques 4 

Tecnologies 2 

TM 6 Anna Armengol Aida Fuster 

Català 3 

Castellà 3 

LING 6 Xavier Vallalta Maria Pizarro 

Anglès 4 

Ciències Socials 3 

Anglès-Socials 7 Núria Raurell Violeta de Lama 

Ed. Física 2 2 Raul Casado  

Música 2 2 Montse Hernández  

Optativa trimestral Primer trimestre Jocs cooperatius  

Segon trimestre Creixement personal. Emocions i 

art 

 

Tercer trimestre Jocs matemàtics  

Optativa continuïtat Anual Alemany Francisco Javier Bretón 
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11.3 Tercer d’ESO 

3r ESO A 

28 alumnes 

Joaquim Ruiz 

Aula 1.8 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 09:55 → Final primera franja 
09:55 - 10:20 → PATI 1. Parc litoral 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:15 → Final segona franja 
12:15 - 12:40 → 2n PATI. Parc litoral 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:35 → Neteja i sortida 

Matèries Integrades Hores Docent titular 7 Diversitat 5 

Ciències 4 BGFQ 4 Pilar Robledo Núria Miró 

Matemàtiques 4 

Tecnologies 2 

CTM 

 

6 Joaquim Ruiz Albert Rins 

Català 3 

Castellà 3 

LING 6 Anna Martín Eva Sánchez 

Anglès 3 3 Violeta de Lama Jennifer Cruz 

Ciències Socials 3 3 Juan Carlos 

González 

Cristina Espuga 

Educació Visual i Plàstica 2 2 Natàlia Navarro  

Ed. Física 2 2 Lu Bantí  

Optativa trimestral Primer trimestre Secrets d’aprendre i estudiar II  

Segon trimestre Cultura clàssica  

Tercer trimestre Emprenedoria  

Optativa continuïtat Anual Alemany Francisco Javier Bretón 
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3r ESO B 

28 alumnes 

Juan Carlos 

González 

Aula 1.9 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de 
classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 10:00 → Final primera franja 
10:00 - 10:20 → PATI 1. Parc 
litoral 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de 
classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:20 → Final segona franja 
12:20 - 12:40 → 2n PATI. Parc litoral 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:40 → Neteja i sortida 

Matèries Integrades Hores Docent titular 7 Diversitat 5 

Ciències 4 BGFQ 4 Núria Miró Pilar Robledo 

Matemàtiques 4 

Tecnologies 2 

CTM 6 Joaquim Ruiz Núria Miró 

Català 3 

Castellà 3 

LING 6 Anna Martín Eva Sánchez 

Anglès 3 3 Violeta de Lama Jennifer Cruz 

Ciències Socials 3 Juan Carlos 

González 

Cristina Espuga 

Educació Visual i Plàstica 2 Natàlia Navarro  

Ed. Física 2 Lu Bantí  

Optativa trimestral Primer trimestre Secrets d’aprendre i estudiar II  

Segon trimestre Emprenedoria  

Tercer trimestre Cultura clàssica  

Optativa 

continuïtat 

Anual Alemany Francisco Javier Bretón 
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3r ESO C 

28 alumnes 

Pilar Robledo 

Aula 1.11 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 09:55 → Final primera franja 
09:55 - 10:20 → PATI 1. Parc litoral 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:15 → Final segona franja 
12:15 - 12:40 → 2n PATI. Parc litoral 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:35 → Neteja i sortida 

Matèries Integrades Hores Docent 

titular 

7 Diversitat 4 

Ciències 4 BGFQ 4 Pilar Robledo Núria Miró 

Matemàtiques 4 

Tecnologies 2 

CTM 

 

8 Albert Rins Núria Miró 

Català 3 

Castellà 3 

LING 6 Eva Sánchez Anna Martín 

Anglès 3 3 Violeta de Lama Jennifer Cruz 

Ciències Socials 3 Juan Carlos 

González 

Cristina Espuga 

Educació Visual i Plàstica 2 Natàlia Navarro  

Ed. Física 2 Lu Bantí  

Optativa 

trimestral 

Primer trimestre Cultura clàssica  

Segon trimestre Secrets d’aprendre i estudiar  

Tercer trimestre Emprenedoria  

Optativa 

continuïtat 

Anual Alemany Alemany Francisco Javier Bretón 
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3r ESO D 

28 alumnes 

Faustí Rico 

Aula 1.10 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 10:00 → Final primera franja 
10:00 - 10:20 → PATI 1. Parc litoral 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:20 → Final segona franja 
12:20 - 12:40 → 2n PATI. Parc litoral 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:40 → Neteja i sortida 

Matèries Integrades Hores Docent titular 7 Diversitat  

Ciències 4 BGFQ 4 Pilar Robledo Núria MIró 

Matemàtiques 4 

Tecnologies 2 

CTM 

 

8 Albert Rins Joaquim Ruiz 

Català 3 

Castellà 3 

LING 6 Faustí Rico Anna Martín 

Anglès 3 3 Violeta de Lama Jennifer Cruz 

Ciències Socials 3 Juan Carlos 

González 

Cristina Espuga 

Educació Visual i Plàstica 2 Natàlia Navarro  

Ed. Física 2 Lu Bantí  

Optativa 

trimestral 

1r trimestre Emprenedoria  

2n trimestre Cultura clàssica  

3r trimestre Secrets d’aprendre i estudiar II  

Optativa 

continuïtat 

Anual Alemany Francisco Javier Bretón 

  

76 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

11.4 Quart d’ESO 

4t ESO A 

19 alumnes 

Marisa Monsergas 

Científic 

Aula 1.1 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 09:55 → Final primera franja 
09:55 - 10:20 → PATI 1. Pavelló 
10:20 - 10:30 → Inici segona franja 
10:30 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:15 → Final segona franja 
12:15 - 12:40 → 2n PATI. Pavelló 
12:40 - 12:50 → Inici tercera franja 
12:50 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:35 → Neteja i sortida 

Matèries Hores Docent titular Diversitat 

Català 3 Rosa Aragay Faustí Rico 

Castellà 3 Esther Fabrellas Mar Pizarro 

Socials 3 Alberto Sanchez  

Educació física 2 Neus Casajuana  

Anglès 3 Aida Hidalgo Jennifer Cruz 

Matemàtiques Acadèmiques 4 Marisa Monsergas Ana Isabel Soria 

Física i Química 4 Bàrbara Rovira  

Biologia i Geologia 3 Dani Ribó  

Emprenedoria lligat al Treball de Recerca 3 Tamara González  
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4t ESO B 

24 alumnes 

Aida Fuster 

Tecnològic 

Aula 1.2 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 10:00 → Final primera franja 
10:00 - 10:20 → PATI 1. Pavelló 
10:20 - 10:30 → Inici segona franja 
10:30 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:20 → Final segona franja 
12:20 - 12:40 → 2n PATI. Pavelló 
12:40 - 12:50 → Inici tercera franja 
12:50 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:40 → Neteja i sortida 

Matèries Hores Docent titular Diversitat 

Català 3 Rosa Aragay Jennifer Rico 

Castellà 3 Esther Fabrellas Francisco Javier Bretón 

Socials 3 Alberto Sánchez  

Educació física 2 Neus Casajuana  

Anglès 3 Aida Hidalgo Jennifer Cruz 

Matemàtiques Acadèmiques 4 Joan Oltra Ana Isabel Soria 

Física i Química 4 Aida Fuster  

Tecnologia + TIC 3 Enric Abadal  

Prgramació 3 Anna Armengol  
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4t ESO C 

26 alumnes 

Mara Pizarro 

Humanístic - Social 

Aula 1.3 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 09:55 → Final primera franja 
09:55 - 10:20 → PATI 1. Pavelló 
10:20 - 10:30 → Inici segona franja 
10:30 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:15 → Final segona franja 
12:15 - 12:40 → 2n PATI. Pavelló 
12:40 - 12:50 → Inici tercera franja 
12:50 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:35 → Neteja i sortida 

Matèries Hores Docent titular Diversitat 

Català 3 Rosa Aragay Faustí Rico 

Castellà 3 Maria Pizarro Francisco Javier Bretón 

Socials 3 Alberto Sanchez  

Educació física 2 Neus Casajuana  

Anglès 3 Aida Gonzalez Jennifer Cruz 

Matemàtiques Aplicades 4 Marisa Monsergas Ana Isabel Soria 

Economia i Emprenedoria 4 Ricard Puigvert  

Llatí 3 Laura Chacón  

Filosofia 3 Cristina Espuga  
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4t ESO D 

26 alumnes 

Natàlia Navarro 

Aplicat 

Aula 1.4 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 10:00 → Final primera franja 
10:00 - 10:20 → PATI 1. Pavelló 
10:20 - 10:30 → Inici segona franja 
10:30 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:20 → Final segona franja 
12:20 - 12:40 → 2n PATI. Pavelló 
12:40 - 12:50 → Inici tercera franja 
12:50 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:40 → Neteja i sortida 

Matèries Hores Docent titular Diversitat 

Català 3 Rosa Aragay Faustí Rico 

Castellà 3 Maria Pizarro Esther Fabrellas 

Socials 3 Alberto Sanchez  

Educació física 2 Neus Casajuana  

Anglès 3 Aida Gonzalez Jennifer Cruz 

Matemàtiques Aplicades 4 Marisa Monsergas Ana Isabel Soria 

Tecnologia Aplicada 4 Ivón Cárdenas  

Plàstica i Disseny 3 Natàlia Navarro  

Arts Escèniques/Programació 3 Esther Fabrellas/Ivón 

Cárdenas 
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Camins 

24 alumnes 

Maite Garcia 

Diversificació 

curricular 

Aula 1.7 

Seu 1 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 10:00 → Final primera franja 
10:00 - 10:20 → PATI 1. Pavelló 
10:20 - 10:30 → Inici segona franja 
10:30 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:20 → Final segona franja 
12:20 - 12:40 → 2n PATI. Pavelló 
12:40 - 12:50 → Inici tercera franja 
12:50 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de 
classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:40 → Neteja i sortida 

Matèries Hores Docent titular Diversitat 

CTM 4 Marisa Monsergas  

AS 4 Lorena Andrades  

LING 5 Maite Garcia  

Educació Física 2 Neus Casajuana  

Estada a empresa 12 Empresa  
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11.5 Primer de Batxillerat 

1r BAT A 

20 alumnes 

Esther Fabrellas 

Cientifictecnològic 

Aula 1 

BAT 

Seu 3 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de 
classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 09:55 → Final primera franja 
09:55 - 10:20 → PATI 1 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de 
classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:15 → Final segona franja 
12:15 - 12:40 → 2n PATI 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:35 → Neteja i sortida 

Matèries Hores Professor especialista  Diversitat  

Llengua catalana i 

literatura I 

2 Eva Sánchez  

Llengua castellana i 

literatura I 

2 Esther Fabrellas  

Llengua estrangera 

(anglès) I 

3 Àngela Puche Jennifer Cruz 

Filosofia i ciutadania 2 Cristina Espuga  

Ciències pel Món 

Contemporani 

2 Pilar Robledo  

Educació Física 2 Lu Bantí  

Matemàtiques I 4 Ivón Cárdenas  

Biologia I 4 Alba Freixas  

Tecnologia Industrial I 4 Enric Abadal  

Química I 4 Bàrbara Rovira  

Dibuix I 4 Albert Rins  

CTMA I 4 Dani Ribó  

Física I 4 Adil Marouan  

82 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

 

1r BAT B 

24 alumnes 

Ricard Puigvert 

Humanísticsocial 

Aula 2 BAT 

Seu 3 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de 
classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 10:00 → Final primera franja 
10:00 - 10:20 → PATI 1 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de 
classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:20 → Final segona franja 
12:20 - 12:40 → 2n PATI 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:40 → Neteja i sortida 

Matèries Hores Professor especialista Diversitat 

Llengua catalana i 

literatura I 

2 Eva Sánchez  

Llengua castellana i 

literatura I 

2 Esther Fabrellas  

Llengua estrangera 

(anglès) I 

3 Àngela Puche Jennifer Cruz 

Filosofia i ciutadania 2 Cristina Espuga  

Ciències pel Món 

Contemporani 

2 Pilar Robledo  

Educació Física 2 Lu Bantí  

Matemàtiques CCSS I 4 Ricard Puigvert  

Economia d’Empresa I 4 Ricard Puigvert  

Economia 4 Ricard Puigvert  

Història del Món 

Contemporani 

4 Alberto Sánchez  
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11.6 Segon de Batxillerat 

2n BAT 

9 alumnes 

Rosa Aragay 

Cientifictecnològic 

Humanísticsocial 

Aula 3 BAT 

Seu 3 

07:50 - 08:05 → Entrada a l’aula 
08:05 - 08:55 → 1a Classe 
08:55 - 09:05 → Canvi de classe/pausa  
09:05 - 09:50 → 2a Classe 
09:50 - 09:55 → Final primera franja 
09:55 - 10:20 → PATI 1 
10:20 - 10:25 → Inici segona franja 
10:25 - 11:15 → 3a Classe 
11:15 - 11:25 → Canvi de classe/pausa 

11:25 - 12:10 → 4a Classe 
12:10 - 12:15 → Final segona franja 
12:15 - 12:40 → 2n PATI 
12:40 - 12:45 → Inici tercera franja 
12:45 - 13:35 → 5a Classe 
13:35 - 13:45 → Canvi de 
classe/pausa 
13:45 - 14:30 → 6a Classe 
14:30 - 14:35 → Neteja i sortida 

Matèries Hores Professor especialista Diversitat 

Llengua catalana i 

literatura II 

2 Rosa Aragay  

Llengua castellana i 

literatura II 

2 Esther Fabrellas  

Llengua estrangera 

(anglès) II 

3 Núria Raurell Jennifer Cruz 

Història de la Filosofia 3 Cristina Espuga  

Història d’Espanya 3 Juan Carlos González  

Matemàtiques II 4 Ivón Cárdenas  

Matemàtiques CCSS II 4 Ivón Cárdenas  

Biologia II 4 Dani Ribó  

Tecnologia Industrial II 4 Enric Abadal  

Química II 4 Bàrbara Rovira  

Geografia 4 Estel Martí  

Física II 4 Adil Marouan  

Psicologia/Sociologia 4 Cristina Espuga  
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11.7 Organització de les matèries optatives anuals (Alemany) 

Alemany - 2n ESO Aula 6 

Seu 1 

xx alumnes 

Grup estable Alumnes Hores Docent titular 

2n ESO A Alumne1 

alumne2 

2 Francisco Javier Bretón 

2n ESO B Alumne3 

Alumne4 

2n ESO C Alumne5 

alumne6 

2n ESO D Alumne7 

alumne8 

 

Alemany - 3r ESO Aula 6 

Seu 1 

xx alumnes 

Grup estable Alumnes Hores Docent titular 

3r ESO A Alumne1 

alumne2 

2 Francisco Javier Bretón 

3r ESO B Alumne3 

Alumne4 

3r ESO C Alumne5 

alumne6 

3r ESO D Alumne7 

alumne8 
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12. ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES, I ELS PATIS 

L’Institut de Sant Pol de Mar consta de dues seus en mòduls prefabricats,             

cadascuna d’elles amb les seves característiques: 

Seu 1 o Seu central 

La seu 1 té tres accessos d’entrada i sortida (porta principal, porta lateral dreta i               

porta lateral esquerra). Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents            

en funció del curs. Hi haurà unes marques que delimitaran els llocs on l’alumnat ha               

d’esperar per entrar. 

L’alumnat de transport entrarà per la porta que li pertoca en l’horari concret. 

A l’entrada del matí, les portes i accessos del Centre s’obriran 10 minuts abans de               

les 8h i els alumnes aniran entrant progressivament a mesura que van entrant. 

 

Seu 2 o Mòduls de l’escola 

La seu 2 té un únic accés exterior i dos accessos interiors d’entrada i sortida. Hi                

haurà unes marques que delimitaran els llocs on l’alumnat ha d’esperar per entrar. 

Per les característiques dels accessos de la Seu 2 del centre, els alumnes entraran              

de manera ordenada segons el grup, porta i aules de referència 5 minuts abans. 
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Seu 3 o Escoles de Santa Clara 

La seu 2 té un únic accés exterior que comunica amb el pati interior, des del que                 

s’accedeixen a les aules de la Seu. Aquest espai interior s’usa de pati i d’espai               

d’espera per a la distribució dels alumnes a les aules corresponents. 

12.1 Entrades i sortides per grups 

A les sortides els alumnes sortiran de manera progressiva amb 5 minuts de             

diferència i sortiran per portes diferents. 

 

Entrades/Sortides SEU 1  315 alumnes 

 Aula Alumnes Entrada Sortida Recorregut 

2n ESO A 1.12 25 7:50 - 08:05 14:35 102 alumnes 

VERD 

Porta reixa ping-pong 

Porta lateral dreta 

2n ESO B 1.13 25 7:50 - 08:05 14:40 

2n ESO C 1.15 26 7:50 - 08:05 14:35 

2n ESO D 1.14 24 7:50 - 08:05 14:40 

3r ESO A 1.8 28 7:50 - 08:05 14:35 111 alumnes 

BLAU 

Porta reixa parc litoral 

Porta lateral esquerra 

3r ESO B 1.9 27 7:50 - 08:05 14:40 

3r ESO C 1.11 28 7:50 - 08:05 14:35 

3r ESO D 1.10 28 7:50 - 08:05 14:40 

4t ESO A 1.1 19 7:50 - 08:05 14:35 100 alumnes 

VERMELL 

Porta reixa principal 

Entrada porta 

principal 

4t ESO B 1.2 25 7:50 - 08:05 14:40 

4t ESO C 1.3 26 7:50 - 08:05 14:35 

4t ESO D 1.4 23 7:50 - 08:05 14:40 
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Camins 1.7 10 7:50 - 08:05 14:40 

 

Entrades/Sortides SEU 2  75 alumnes 

 Aula Alumnes Entrada Sortida Recorregut 

1r ESO A 2.1 25 7:50 - 08:05 14:35 75 alumnes 

Porta reixa principal 

Entrada porta 

principal 

1r ESO B 2.2 24 7:50 - 08:05 14:40 

1r ESO C 2.3 26 7:50 - 08:05 14:35 

 

Entrades/Sortides SEU 3  56 alumnes 

 Aula Alumnes Entrada Sortida Recorregut 

1r BAT A 3.1 20 7:50 - 08:05 14:35 56 alumnes 

Porta entrada 

Pati interior 

Aules BAT 

1r BAT B 3.2 24 7:50 - 08:05 14:40 

2n BAT 3.3 12 7:50 - 08:05 14:35 

 

12.2 Organització dels espais d’esbarjo 

El centre consta de diferents espais d’esbarjo, distribuïts entre la Seu 1, la Seu 2 i la                 

Seu 3. 

Seu 1 o Seu central 

Els espais d’esbarjo de la Seu 1 del centre són dos. El primer espai d’esbarjo o “pati                 

de lateral” està situat al lateral dret dels Mòduls prefabricats i consta de dues taules               

de ping-pong i dues cistelles de bàsquet. El segon espai d’esbarjo o Parc del litoral               

és un espai verd que forma part del Parc del Litoral de Sant Pol de Mar, que                 
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l’Ajuntament ens ha de cedit per al nostre ús durant els matins. Consta de tres               

taules amb els respectius bancs de fusta. 

Cal afegir un tercer espai habilitat per a la situació de pandèmia i cedit per               

l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, ubicat al lateral del Pavelló Esportiu, que consta de               

tres cistelles de bàsquet i altres equipaments esportius.  
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Pati 1 SEU 1  315 alumnes 

Sortida  Grup Aula Entrada Alumnes Pati Total 

9:55 2n ESO A 12 10:20 25 lateral 51 alumnes 

2n ESO C 15 10:20 26 lateral 

10:00 2n ESO B 13 10:20 25 lateral 49 alumnes 

2n ESO D 14 10:20 24 lateral 

9:55 3r ESO A 8 10:20 28 litoral 55 alumnes 

3r ESO C 9 10:20 27 litoral 

10:00 2r ESO B 11 10:20 27 litoral 55 alumnes 

3r ESO D 10 10:20 28 litoral 

9:55 4t ESO A 4 10:20 19 litoral 44 alumnes 

4t ESO C 5 10:20 25 litoral 

10:00 4t ESO B 6 10:20 23 litoral 46 alumnes 

 4t ESO D 7 10:20 20 litoral 

10:00 Camins camins 10:20 10 litoral 10 alumnes 

 

Pati 2 SEU 1  315 alumnes 

Sortida  Grup Aula Entrada Alumnes Pati Total 

12:15 2n ESO A 12 12:40 25 lateral 51 alumnes 

2n ESO C 15 12:40 26 lateral 

12:20 2n ESO B 13 12:40 25 lateral 49 alumnes 

2n ESO D 14 12:40 24 lateral 

12:15 3r ESO A 8 12:40 28 litoral 55 alumnes 

3r ESO C 9 12:40 27 litoral 

12:20 2r ESO B 11 12:40 27 litoral 55 alumnes 

3r ESO D 10 12:40 28 litoral 

12:15 4t ESO A 4 12:45 19 litoral 44 alumnes 

4t ESO C 5 12:45 25 litoral 

12:20 4t ESO B 6 12:45 23 litoral 46 alumnes 
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 4t ESO D 7 10:45 20 litoral 

12:20 Camins camins 10:45 10 litoral 10 alumnes 

 

Seu 2 o Mòduls de l’escola 

L’espais d’esbarjo de la Seu 2 és el camp de futbol municipal, cedit per l’Ajuntament               

per a tal finalitat mentre duri la situació d’excepcionalitat. 

Pati 1 SEU 2  80 alumnes 

Sortida  Grup Aula Entrada Alumnes Pati Total 

9:55 1r ESO A 12 10:20 25 lateral 51 alumnes 

1r ESO C 15 10:20 26 lateral 

10:00 1r ESO B 13 10:20 25 lateral 25 alumnes 

 

Pati 2 SEU 2  80 alumnes 

Sortida  Grup Aula Entrada Alumnes Pati Total 

12:15 1r ESO A 12 12:40 25 Futbol 51 alumnes 

1r ESO C 15 12:40 26 Futbol 

12:20 1r ESO B 13 12:40 25 Futbol 25 alumnes 

 

Seu 3 o Escoles de Santa Clara 

La Seu 3 consta d’un petit espai destinat a l’esbarjo. No obstant, com que els               

alumnes ubicats a aquesta seu són els batxillerat, poden sortir de les instal·lacions             

educatives. 

Pati 1 SEU 3  80 alumnes 

Sortida  Grup Aula Entrada Alumnes Pati Total 

9:55 1r BAT A 1 BAT 10:20 20 Exterior 29 alumnes 

2n BAT 2 BAT 10:20 9 Exterior 

10:00 1r BAT B 3 BAT 10:20 20 Exterior 20 alumnes 

 

92 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC  v1 INSTITUT SANT POL DE MAR 

Pati 2 SEU 3  80 alumnes 

Sortida  Grup Aula Entrada Alumnes Pati Total 

12:15 1r BAT A 1 BAT 12:40 20 Exterior 29 alumnes 

2n BAT 2 BAT 12:40 9 Exterior 

12:20 1r BAT B 3 BAT 12:40 20 Exterior 20 alumnes 
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14. CONCRECIÓ D’ACCIONS A REALITZAR ABANS, DURANT I DESPRÉS DE          

CLASSE 

Durant la jornada lectiva cal dur a terme una sèrie d’accions per part dels docents i                

els alumnes i garantir les mesures higièniques, de desinfecció i de ventilació dels             

espais ocupats pels grups estables i els espais compartits. Aquestes accions           

ocuparan 10 minuts aproximadament de cada sessió, fet que implica que cal            

programar les sessions d’aula de 50 minuts. 

Accions 1r, 2n i 3r ESO /1r i 2n de Batxillerat 
Hora  Acció Concreció 

7:50 - 8:05 Entrada a l’aula Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons l’itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 
Deixar mòbil a l’armari. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT: Mantenir ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

8:05 - 8:55 1a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

8:55 - 9:05 Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents 
ALUMNES. Fer estiraments, però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

9:05 - 9:50 2a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

9:50 - 10:00 Final de la 
primera franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

10:00 - 10:20 1r PATI Anar a la zona assiganda del pati per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

10:20 -10:25 Inici segona 
franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 
Seure al lloc indicat 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

10:25 - 11:15 3a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

11:15 - 11:25 Canvi de Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades. 
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classe/pausa Rentat de mans de tots els alumnes i docents 
ALUMNES. Fer estiraments, però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

11:25 - 12:10 4a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

12:10 - 12:20 Final de la 
segona franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir el pati segons horari indicat (color) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

12:20 - 12:40 2r PATI Anar a la zona assiganda del pati per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

12:40 - 12:45 Inici tercera 
franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 
Seure al lloc indicat 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

12:45 - 13:35 5a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

13:35 - 13:45 Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents 
ALUMNES. Fer estiraments, però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

13:45 - 14:30 6a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

14:30 - 14:40 Neteja i sortida  Obrir finestres i portes. 
Netejar espai personal de treball. 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula. 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (color) 

* Els horaris d’aquesta taula són aproximats; prevalen els específics de cada grup estable. 

 

Accions 4t d’ESO 
Hora  Acció Concreció 

7:50 - 8:05 Entrada a l’aula Portes i finestres obertes. 
Entrada dels alumnes amb mascareta segons l’itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 
Seure al lloc indicat. 
IMPORTANT: Mantenir l’ordre dels estris personals (estoig, jaqueta…) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

8:05 - 8:55 1a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 
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8:55 - 9:05 Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents 
ALUMNES. Fer estiraments, però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

9:05 - 9:50 2a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

9:50 - 10:00 Final de la 
primera franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els embolcalls! 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir al pati segons horari i itinerari indicats (color) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

10:00 - 10:20 1r PATI Anar a la zona assiganda del pati per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

10: 20 -10:30 Inici segona 
franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 
Seure al lloc indicat 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

10:30 - 11:15 3a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

11:15 - 11:25 Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents 
ALUMNES. Fer estiraments, però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

11:25 - 12:10 4a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

12:10 - 12:20 Final de la 
segona franja 

Recollir i ordenar l’aula. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents 
ALUMNES: Esmorzar al lloc assignat. Atenció amb els envolcalls! 
DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
Sortir el pati segons horari indicat (color) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

12:20 - 12:40 2r PATI Anar a la zona assiganda del pati per nivell i grup classe. 
Respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

12:40 - 12:50 Inici tercera 
franja 

Entrar a l’aula segons itinerari indicat (color) 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 
Seure al lloc indicat 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

12:50 - 13:35 5a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

13:35 - 13:45 Canvi de 
classe/pausa 

Obrir portes i finestres en cas que estiguin tancades. 
Rentat de mans de tots els alumnes i docents 
ALUMNES. Fer estiraments, però en cap cas moure’s del lloc assignat. 
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DOCENT: Netejar espai del docent (taula, ordinador, cadira…) 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 

13:45 - 14:30 6a Classe Realitzar les activitats segons indicacions del professor. 
L’ús de la mascareta és OBLIGATORI 
Respectar en tot moment l’espai del professor 

14:30 - 14:40 Neteja i sortida  Obrir finestres i portes. 
Netejar espai personal de treball. 
Recollir material personal (jaqueta, llibretes…) 
Escombrar i ordenar l’aula. 
Sortir segons itinerari indicat a l’hora corresponent (color) 

* Els horaris d’aquesta taula són aproximats; prevalen els específics de cada grup estable. 
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13. PRIMER DIA DE CURS (14 de setembre) 

S’estableix un horari específic per al primer dia de curs per tal de comunicar als               

alumnes les novetats del curs i els protocols de seguretat i salut, per part dels tutors                

i coordinadors del nivell, i per un dels membres de l’Equip Directiu. En els patis hi                

haurà identificat amb cartells on ha d’estar cada grup,  

Benvinguda SEU 1 315 alumnes 

Grup/Nivell Aula Alumnes Entrada Sortida PATI LATERAL 

102 alumnes 

2n ESO A 1.12 25 8:00 14:35 2n A: Joan Oltra 

2n B: Laura Chacón 

2n C: Montse Hernández 

2n D: Adil Marouan 

Núria Raurell 

2n ESO B 1.13 25 8:00 14:40 

2n ESO C 1.15 26 8:00 14:35 

2n ESO D 1.14 24 8:00 14:40 

Grup/Nivell Aula Alumnes Entrada Sortida PARC DEL LITORAL 

114 alumnes 

3r ESO A 1.8 28 8:00 14:35 3r A: Joaquim Ruiz 

3r B: Juan Carlos Gonzlez 

3r C: Pilar Robledo 

3r D: Faustí Rico 

Eva Sánchez 

3r ESO B 1.9 27 8:00 14:40 

3r ESO C 1.11 28 8:00 14:35 

3r ESO D 1.10 28 8:00 14:40 

Grup/Nivell Aula Alumnes Entrada Sortida LATERAL DEL PAVELLÓ 

99 alumnes 

4t ESO A 1.1 24 8:00 14:35 4t A: Marisa Monsergas 

4t B: Aida Fuster 

4t C: Maria Pizarro 
4t ESO B 1.2 27 8:00 14:40 
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4t ESO C 1.3 20 8:00 14:35 4t D: Rosa Lladós 

Camins: Maite Garcia 

Neus Casajuana 
4t ESO D 1.4 19 8:00 14:40 

Camins 1.7 10 8:00 14:40 

Benvinguda SEU 2  80 alumnes 

Grup/Nivell Aula Alumnes Entrada Sortida PATI SEU 2 

1r ESO A 2.1 25 8:00 14:35 1r A: Àngela Puche 

1r B: Iván de Fez 

1r C: Eva Martinez 

Yasmina Garcia 

1r ESO B 2.2 24 8:00 14:40 

1r ESO C 2.3 26 8:00 14:35 

Entrades/Sortides SEU 3  61 alumnes 

Grup/Nivell Aula Alumnes Entrada Sortida PATI INTERIOR 

1r BAT A 1 BAT 24 8:00 14:35 1r A: Esther Fabrellas 

1r B: Ricard Puigvert 

2n A: Rosa Aragay 

Dani Ribó 

1r BAT B 3.2 20 8:00 14:40 

2n BAT 3.3 12 8:00 14:35 
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14. TRANSPORT ESCOLAR 

El transport escolar no preveu cap reorganització derivada de la pandèmia; caldrà            

seguir la normativa pel que fa al transport escolar del Departament de Salut centrat              

en l’ús de mascareta de forma obligatòria. 

Al transport escolar, on tots els alumnes han d’anar asseguts, es podran utilitzar la              

totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la             

màxima separació entre els usuaris. 

Els alumnes han d’accedir al transport amb mascareta col·locada, excepcionalment          

aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la               

mascareta durant tot el trajecte i fins que arribi a l’aula. 

A les parades del bus escolar, quan es recullen i deixen els alumnes, és molt               

important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i             

es portin posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai             

reduït. 
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15. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Seguint les indicacions del Departament d’Educació en el marc de la pandèmia, es             

procurarà la realització de la majoria de les activitats complementàries en la mesura             

del possible, i sempre seguint les indicacions del Departament de Salut específiques            

per a les activitats a realitzar (visites museus, sortides a l’entorn natural, concursos,             

entre d’altres). 

En el mes de setembre, moment on es confecciona el calendari de sortides i              

activitats complementàries, es tindran en compte les mesures de seguretat del           

Departament per a cada tipologia d’activitats complementària. 

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les              

activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals:              

distància física de seguretat, rentat de mans, etc. 
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16. EXTRAESCOLARS 

L’extraescolar d’Anglès de preparació del B1 es una activitat extraescolar que es            

realitza per la tarda en una aula (a determinar) per un grup reduït d’alumnes de 4t                

d’ESO. Per a la seva realització es tindrà en compte la normativa de seguretat del               

Departament d’Educació i de Salut (mascareta i distància de seguretat). 
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