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El Pla d’organització definitiu de Can Record pel curs 2020 - 2021 adoptarà en tot
moment una actitud de prudència i introduirà totes les mesures de seguretat
sanitària i seguirà tots els punts d’actuació que ens han marcat des de el
PRODISCAT.
En totes les mesures que es proposen, cal la col·laboració imprescindible de tots els
integrants de la comunitat educativa - incloses les famílies- perquè l’activitat
educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius
és una prioritat per tots. L’aprenentatge al nostre centre educatiu ha de poder
continuar amb la màxima normalitat i garantint la funció social de l’educació.
Aquest Pla d’organització Definitiu de Can Record s’ha aprovat el dimecres 2 de
setembre a les 18h. L’aprovació d’aquest Pla ha condicionat les aprovacions dels
canvis i modificacions que ha generat a les NOFC i a la carta de compromís
educatiu.
Una vegada el Pla Definitiu estigui aprovat pel Consell Escolar es farà una explicació
de tot el funcionament del centre respecte el Covid a les famílies pel canal de
youtube perquè tota la comunitat educativa n’estigui informada i en prengui
consciència.

1.- GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES I ORGANITZACIÓ D’HORARIS.
ACCÉS D’ENTRADA I SORTIDA AL CENTRE
El centre establirà els punts d’entrada i sortida, i marcarà quins grups accediran per
cada punt. Cada grup estable sortirà i entrarà pel mateix accés. Els alumnes hauran
de portar la mascareta en tot moment; fins i tot quan acccedeixin a l’aula del seu
grup estable. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del
recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les
mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la
distància de seguretat. Qualsevol persona aliena al centre ha d’entrar i sortir per la
porta principal.
El professorat i el personal del PAS entrarà per la porta principal del centre.
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TRANSPORT ESCOLAR
Per tal de limitar els contactes es fomentarà la mobilitat activa ( caminar,
bicicleta…). En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent
respecte a les mesures preventives davant la COVID - 19.
Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta posada,
exceptuant aquells pels quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús
de la mascareta durant tot el trajecte.

FLUXOS DE CIRCULACIÓ
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i
organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i
moments determinats.
El sentit en què es desplaçarà qualsevol persona pel centre estarà marcat amb en
una línea contínua i fletxes en tots els terres dels passadissos i escales.
1r d’E.S.O 
- 1a. planta - aules esquerra - utilitza l’escala esquerra i fa ús dels lavabos
de la planta baixa.
2n d’E.S.O - 
1a. planta - aules del mig - utilitza l’escala esquerra i fa ús dels lavabos
de la primera planta.
3r d’E.S.O

- 1a. planta - aules dreta - utilitza l’escala dreta i fa ús dels lavabos de la

primera planta.
4t d’E.S.O- 
Planta baixa i fa ús dels lavabos de la planta baixa.

ENTRADES I SORTIDES DELS ALUMNES
En entrar al centre, els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic,
mantenir la distància sanitària. A més, han de portar la mascareta posada
correctament en tot moment.
L’alumnat de Can record es reparteix per diferents entrades i sortides pel proper
curs escolar 2020 - 2021. S’avisarà a tot l’alumnat abans del dia d’inici de curs.
L’accés d’entrada serà el mateix de sortida.
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CURS

ENTRADA

ESCALA

SORTIDA

1r d’E.S.O

porta bicicletes

esquerra

porta bicicletes

2n d’E.S.O

entrada principal

esquerra

entrada principal

3r d’E.S.O

entrada piscina

dreta

entrada piscina

4t d’E.S.O

entrada piscina
entrada principal

-

entrada piscina
entrada principal

Tots els alumnes del centre fan el mateix horari, de les 8h. a les 14:30h.

PRÀCTIQUES EN EMPRESA
Es mantindran les pràctiques a les empreses dels nostres alumnes de 4t d’ E.S.O. Les
mesures de protecció seran les pròpies de les mateixes empreses.

2.- ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I
ESPAIS.
CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE
En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup
estable. Quan coincideixen més d’un grup estable caldrà mantenir la distància
interpersonal d’ 1,5 metres i portar mascareta.
Cada grup estable té assignat uns serveis. Els diferents serveis del centre han estat
repartit per aquests grups. Aquesta informació es donarà el primer dia de classe.

ESPAI GIMNÀS
L’educació Física s’intentarà portar a terme a l’aire lliure, a l’espai del pati, sempre
que sigui possible. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables
no serà necessari l’ús de la mascareta.
En un principi, no s’utilitzaran els vestidors i les dutxes fins una nova indicació de les
autoritats sanitàries que ho permeti.
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PATIS
Tot l’alumnat farà el pati en la mateixa franja horària: 10.45h fins a les 11:10h.
Es repartiran en diferents espais i seran rotatius setmanalment.
En cas de pluja tot l’alumnat romandrà a les seves aules. S’utilitzarà la mascareta a
les hores del pati i del descans, només no s’utilitzarà quan s’estigui menjant.
Es començarà el curs recomanant a les famílies que cada alumne/a porti una
ampolla d’aigua, si pot ser que no sigui de plàstic perquè no es podran fer ús de les
fonts del pati. Aquesta indicació pot anar variant en funció de la pandèmia.

1a. SETMANA MENSUAL

2a. SETMANA MENSUAL

3a. SETMANA MENSUAL

4a. SETMANA MENSUAL

1r
d’E.S.O

Bosc

Pista Esportiva

Bosc

Zona Gimnàs /
Porxo

2n
d’E.S.O

Pista Esportiva

Bosc

Zona Gimnàs / Porxo

Bosc

3r
d’E.S.O

Zona Gimnàs /
Porxo

Zona Sorra / Porxo

Pista Esportiva

Zona Sorra / Porxo

4t
d’E.S.O

Zona Sorra /
Porxo

Zona Gimnàs / Porxo

Zona Sorra / Porxo

Pista Esportiva

Obligatori, per tothom, dur mascareta a totes les zones del pati interiors i exteriors.

DESCANS - 10’
El descans es porta a terme de les 13:25h. a les 13:35h.
Tot l’alumnat surt al pati del centre amb mascareta i cada grup a la seva zona.
ZONA 1:APARCAMENT DE BICICLETES - SORTIDA PORTA PRINCIPAL- 4t. ESO
ZONA 2: 
PORXO - ESCALA DRETA - 1r. d’E.S.O
ZONA 3:ZONA DE SORRA DEL PATI - ESCALA ESQUERRA - 2n d’E.S.O
ZONA 4:ZONA DAVANT DEL GIMNÀS - ESCALA DRETA - 3r d’ E.S.O
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GRUPS D’ALUMNES
A partir del nombre d’alumnes, docents i personal de suport educatiu, el centre
organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent. El
grup estable s’ha de mantenir junt el màxim temps possible. Cada grup estable tindrà
el seu espai físic. Cal assegurar que cada vegada que marxa un grup d’un espai,
aquest es neteja i desinfecta. Els alumnes d’un grup seran sempre els mateixos. Els
docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup
estable, cal que portin mascareta, en tot moment.
Aquest any acadèmic 2020 - 2021, a Can Record ens hem organitzat en tres grups
estables per cada nivell. No s’utilitzaran aules específiques i tots els grups estables
tenen un lloc fixe i no hi haurà mobilitat per part de l’alumnat.

GRUPS

1r d’E.S.O “A“
1r d’E.S.O “B“
1r d’E.S.O “C“
2n d’E.S.O “A“
2n d’E.S.O “B“

2n d’E.S.O “C“
3r d’E.S.O “A“

ALUMNES

15
15
16
17
18

17
18

ESPAIS
Estable

Temporal

Aula 1

Gimnàs- Dilluns 11,35h a 13,25h.

Aula 2

Gimnàs-Divendres 8h.a 10h

DOCENTS
Estable Temporal

3

6

3

5

Gimnàs- Dijous 11,35h a 13,25h

5

4

Gimnàs -Dimarts 11,35h a 13,25 h.
Taller - reforç de llengües dij 8h-9h

6

3

Gimnàs-Divendres 11,35h a
13,25h.Taller - reforç de llengües
dllunsj 12h-13h

6

3

6

3

Aula 6

Gimnàs- Dilluns 8h.a 10h Taller
reforç de llengües dilluns 11h-12h

5

4

Aula 7

Gimnàs - Dijous 9h a 11h.
Laboratori

Aula 3
Aula 4
Aula 5
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3r d’E.S.O “B“

3r d’E.S.O “C“
4t d’E.S.O “A“

4t d’E.S.O “B“

4t d’E.S.O “C“

Gimnàs - Dimarts 8h.a 10h.
Laboratori

5

4

Gimnàs -Dimecres 12,30h a 14,30h

5

4

4

6

26

Gimnàs - dilluns i dimecres 12,30h.
Polivalent a 13,25h. Laboratori VIP dimarts/
dimecres 8:55 - 9:50. A.polivalent

4

6

22

Gimnàs- dimecres 13’35 a 14,30h i
Biblioteca Música divendres 11,35h a 12,30h.
VIP dimarts/ dimecres 8:55 - 9:50
Gimnàs- repartits en els altres dos
grups de 4t d’ESO

4

6

18

18

11

Aula 8

Aula 9

Aula 10

3.-ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA
COM L’ACTUAL I EN EL CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O
TANCAMENT DE CENTRES.
L’evolució actual de la pandèmia fa preveure un escenari d’inici de curs al setembre
d’una certa normalitat No obstant, l’institut Can record planifica una organització
pedagògica per si es torna a donar el cas d’un confinament parcial o tancament de
centre.
A Can Record tota l’organització pedagògica es programa per fer -la presencial. Les
reunions de pares seran telemàtiques, sempre en estret contacte ja sigui telefònic o
per correu electrònic.
Si es decretés un període de tancament del centre, es tornarien a utilitzar tots els
recursos i la mateixa organització pedagògica que es van utilitzar en la mateixa
situació el curs 2019 - 2020:
- Comunicació setmanal amb el tutor/a via email i videoconferència, donant
importància a l’acompanyament emocional de l’alumnat.
- Actualització de la informació de la pàgina web del centre: tasques
setmanals de l’alumnat, selecció d’activitats realitzades per l’alumnat.
- Graella horària de videoconferències de tot l’equip docent amb l’alumnat.
- Graella de seguiment de l’alumnat on es recull el treball i les
connectivitats d’aquests en les videoconferències.
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- Reunions setmanals presencials/ telemàtiques entre els equips docents i
els departaments.
- Tutories telemàtiques amb les famílies.
- Continuació de la incorporació del treball telemàtic i seguim garantint la
incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels
docents i dels alumnes.
- Vetllar per garantir que tot l’alumnat disposi de connectivitat, de la
formació necessària i de les eines adequades per poder treballar des de
casa en modalitat telemàtica en aquests possibles períodes de
confinament.
- Caldrà preveure les activitats d’avaluació específiques i la supervisió /
modificació, si s’escau, dels criteris d’avaluació.
- Planificar les reunions d’Equip Directiu i les CAD telemàtiques.

4.- PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ.
Els alumnes de Can Record participaran en la desinfecció de taules i cadires en el marc
de sensibilització per la covid-19 i dins del seu procés d’aprenentatge. Aquesta
participació per part de l’alumnat queda recollit en els canvis a la carta de compromís
educatiu que signen les famílies. L’alumnat col·laborarà en la neteja sempre que hagin
de canviar d’espais, i es concreta de la següent manera:
❖ 1r d’ESO: sempre estan amb el seu grup estable. No hi ha mobilitat.
❖ 2n d’ESO: sempre estan amb el seu grup estable. No hi ha mobilitat dins de
la mateixa jornada lectiva.
❖ 3r d’ESO: a l’hora de fer les optatives (cultura clàssica i emprenedoria/
francès)
❖ 4t d’ESO:a l’hora de fer les optatives específiques.
Pel que fa a la ventilació, les aules es ventilaran obrint les finestres dos cops al dia, a
l’estona d’esbarjo i al final de la jornada. Els alumnes col·laboraran amb aquesta tasca.
Cal dir, però, que el centre ja disposa d’un sistema de calefacció amb renovació d’aire
automàtic. Les aules romandran tancades a l’hora del pati.
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RENTAT DE MANS:
Freqüència
:En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:
● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu (tots els accessos)
● Abans i després d’anar al WC
● Al sortir i entrar a les aules.
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme:
▪A l’arribada al centre i a la sortida, abans del contacte amb els alumnes
▪Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Punts de rentat de mans:
●Entrades i sortides del centre (gel hidroalcohòlic als 3 accessos del centre)
●Lavabos de cada planta: rentat amb sabó de mans
●Secretaria, sala de professorat i Direcció: gel hidroalcohòlic
●Aules: cada aula comptarà amb el seu kit de desinfecció
●Gimnàs: gel hidroalcohòlic

ÚS DE LA MASCARETA
Responent a les indicacions sanitàries actuals, l’ús de la mascareta és obligatori per
accedir al centre. Aquesta s’haurà de dur ben posada en tot moment: aules,
passadissos, w.c., espais comuns, patis i altres. El centre romandrà amatent als
possibles canvis en les indicacions de les autoritats sanitàries.
Es recomana que es porti una mascareta de reserva per garantir-ne la seva
substitució en cas de trencament o pèrdua d’aquesta.
En cas de no portar mascareta de casa, s’haurà d’adquirir una que es cobrarà a través
del TPV.
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REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE
La família /tutors/es han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu
fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la
nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.
❏

Haver signat la declaració responsable en referència l Covid-19.

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID- 19
Menors o 14 anys
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Congestió nasal
Mal de panxa
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular

Majors de 14 anys
* Febre o febrícula
* Tos
*Dificultat per a respirar
*Mal de coll
* Alteració de l’olfacte/gust
* Vòmits i/o diarrees
* Mal de cap
* Malestar
* Calfreds
* dolor muscular

* No es pot anar a l’institut, si l’adolescent o la persona adulta presenta alguna de les
següents situacions:
❏ Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19
❏ Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de
diagnòstic molecular.
❏ Conviu amb una persona diagnosticada de COVID -19.
❏ Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat
identifit/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada
de COVID-19.
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● En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica 
d’elevada complexitat
que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció
per SARS-COV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i
l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat
educativa presencialment al centre educatiu.

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. A l’inici del curs, signaran una
declaració responsable a través de la nostra app de comunicacions TPV escola, en la
qual:
▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc
que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment.
▪ Es comprometen a no portar l’adolescent al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14
dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de
poder prendre les mesures oportunes.
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes, lliurat amb la
mateixa declaració responsable. 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.
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5.- PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE
COVID - 19.
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el
seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més
rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l'assoliment dels
objectius educatius i pedagògics.
El 
protocol que l’ institut Can Record 
seguirà davant d’una persona que comença a
desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID - 19 serà:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual.
ESPAI amb camilla davant lavabos professorat.
2. Cal portar la mascareta quirúrgica ( Tant la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o
l’adolescent.DIRECCIÓ / CONSERGERIA.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
CONSERGERIA.
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’educació per informar
de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 
DIRECCIÓ.

La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les
actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’alumne i
la família amb qui conviu, hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer - ne el
resultat.
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.
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