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1. INTRODUCCIÓ

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat, per part de les autoritats

públiques, l’aplicació d’estrictes mesures de confinament, que han cercat contenir la

transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions socials. En el cas de

Catalunya, una de les que més ens va afectar va ser el tancament rigorós dels centres

educatius, al llarg del darrer trimestre escolar del curs 2019-20.

L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a

l’educació i a la protecció dels infants i joves fan que sigui una prioritat l’obertura del

nostre Centre, amb la màxima normalitat possible, per al curs 2020-21.

L’obertura de l’Institut és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot

tenir diversos efectes sobre la salut dels infants, tant física com emocional. Aquests

efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en

aquells que tenen alguna dificultat d’aprenentatge.

Com ha exposat la UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una

crisi: aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al

desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica i serveix

de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta

part de la població. Com més aviat es restableixi l'activitat quotidiana dels centres

educatius, abans es podran curar les ferides deixades per aquesta crisi. Malgrat això,

continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie

de mesures (per part de les autoritats públiques) que canvien de manera notable el

funcionament de la societat i, evidentment, també canvien el funcionament del nostre

sistema educatiu. Caldrà, doncs, que responsables, famílies, docents i la resta del

personal de l’Institut s’involucrin i es comprometin per garantir els dos grans pilars que

poden fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat dels casos.

L’obertura del nostre Centre, per tant, es farà tenint en compte les dades d’incidència

de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses; segons la situació sanitària de

la pandèmia i seguint la normativa existent. Òbviament, les famílies tindran informació de

totes les mesures adoptades a l’INS, en relació amb la prevenció i control de la Covid-19.

De fet, aquest document es penjarà a la nostra web un cop hagi estat definitivament

aprovat.
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2. OBJECTIU I CARACTERÍSTIQUES DEL PLA D’ORGANITZACIÓ DE
CENTRE

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui

reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les

persones al Centre, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els estudiants a una

educació de qualitat.

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

normalitat possible. Per tant, cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com es feia, però

aplicant les mesures sanitàries de protecció necessàries.

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 de contactes.

El POC, elaborat en el marc de l’autonomia de Centre i amb l’acompanyament de la

inspecció educativa, ha estat aprovat pel Consell Escolar i serà un element clau de la

PGAC. El nostre Pla d’organització definitiu establirà, com a mínim, la informació següent:

a) Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual.

b) Organització pedagògica, en cas de confinament parcial o tancament del centre.

c)Organització de grups d’alumnes, professionals i d’espais educatius.

d) Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.

e) Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 .

f) Pla de neteja, desinfecció i ventilació.
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3. FONAMENTS DEL PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

a) Seguretat

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

integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, l’Institut vol continuar sent un

espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.

b) Salut

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores del centre és una prioritat

per a tota la comunitat educativa, i per als Departaments d’Educació i de Salut (de la

Generalitat de Catalunya). Totes les mesures preses estan adreçades a reduir la

transmissió del virus i a millorar la traçabilitat dels possibles casos i contactes.

c) Equitat

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

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

patit –o estan patint– les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència al

centre permet una socialització dels adolescents que té un gran valor. El tancament dels

centres ha fet palesa una bretxa digital i cognitiva existent entre l’alumnat. 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 del nostre Centre.

d) Vigència

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

amb la realitat dels centres educatius del nostre entorn. El marc educatiu que proposem

mira de ser de fàcil adaptació, per si canviessin les circumstàncies del context

epidemiològic.

Una conseqüència d’aquest POC és que deixarà sense validesa totes aquelles

disposicions de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre que es

contradiguin amb les del present Pla.
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4. PRINCIPIS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT DEL
POC

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 detectats.

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i a l'espera d'assolir la

immunitat de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment de

la traçabilitat dels casos.

4.1.- GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE

Es manté la proposta de l'organització entorn a grups de convivència estable. El seu

principal valor, tal com s'ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que ofereix

en la traçabilitat de possibles casos que s'hi donin, atès que permet una identificació i

gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d'alumnes, en

el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l'integren.

4.2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

4.2.1. Distanciament físic.- La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais

tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un

espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre

persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de

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

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

seguretat de 2,5 m2).

4.2.2. 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.

Al nostre alumnat li serà requerit el rentat de mans, en els casos següents:

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.

▪ Abans i després dels esbarjos.

▪ Abans i després d’anar al WC.

▪ Abans i després de les diferents activitats d’ EF.
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En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans serà necessari:

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat.

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments.

▪ Abans i després d’anar al WC.

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Garantirem l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de

sabó, i amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (passadissos,

consergeria, sala del professorat,aules, etc.) tindrem col·locats dispensadors de solució

hidroalcohòlica per a ús de tot el personal de l’Institut. També col·locarem pòsters i cartells

informatius, en llocs destacats (inclosa la pàgina web), tot explicant els passos per a un

correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat.

4.2.3. Ús de mascareta.- La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic,

en compliment de la norma UNE. El Departament d'Educació lliurarà a tots els centres de

la seva titularitat, mascaretes higièniques per a tots els professionals, un estoc de

mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d'un possible cas de covid-19

durant l'activitat al centre i un estoc de mascaretes FFP2 per a aquells casos de detecció

d'un possible cas covid-19 quan l'alumne o alumna no porti mascareta, i també gel

hidroalcohòlic. A més, i de manera particular, es lliurarà material complementari (pantalles

de protecció facial, mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...) per a

situacions específiques.

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la

normativa vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 serà obligatòria

a secundària. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons

l'evolució de la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació.

Serà sempre obligatòria, tant si s’està amb el grup de convivència dins de l’aula

com fora del grup. També en els passadissos i en els lavabos s’haurà de portar

mascareta. No serà obligatori el seu ús en els espais exteriors.

També contemplarem requisits d’accés al Centre de persones pertanyents a altres

entitats o empreses, de cara a la gestió de les vulnerabilitats i dels contactes.
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4.2.4. Control de símptomes.- Les famílies, o directament l'alumne o alumna si té 16

anys o més, han de fer-se responsables de l'estat de salut dels fills i filles o de si

mateixos. A l'inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual:

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

que això comporta, i que, per tant, s'atindran 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 10

dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per poder

prendre les mesures oportunes. Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de

símptomes (vegeu l'annex 1). La família o, si escau, el mateix alumne o alumna, 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. Els centres disposen de

termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un infant o adolescent es troba

malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la

temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre.

4.2.5. Requisits d’accés als centres educatius.-

● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula

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

fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea,

pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre

quadre infecciós.

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia

compatible en els 10 dies anteriors.

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

s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions

de la llista de símptomes.

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

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

s'ha de valorar de manera conjunta —amb la família o persones tutores i el seu equip

mèdic de referència—, les implicacions a l'hora de reprendre l'activitat educativa

presencialment al centre educatiu. Malgrat que l'evidència és escassa, en infants, es
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consideren malalties o condicions de risc per a complicacions de la covid-19: malalties

que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen

tractaments immunosupressors); malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia

broncopulmonar, asma greu...); malalties cardíaques greus (amb repercussió

hemodinàmica i/o que necessiten tractament mèdic); altres: diabetis tipus 1 amb mal

control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en adolescents...).

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a

l'alumnat no reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a

l'atenció personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19:

a) Alumnat amb malalties cròniques complexes d'elevada vulnerabilitat enfront de

la covid-19.

b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i

d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada.

* En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d'atenció a

aquest alumnat.

En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els

infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus han de ser avaluades

pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar

en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques,

diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia

cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal

crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o

adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer. Les dones embarassades es consideren un

col·lectiu d'especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel

servei de prevenció de riscos laborals, propi o extern, de cada titularitat. També caldrà

preveure els requisits d'accés als centres educatius de persones pertanyents a altres

entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. En tots aquests

casos, la vacunació completa pot fer variar l'actitud a prendre.
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4.3. PLA DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

L’institut disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les

seves característiques. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de

contagis en un espais interiors. Per això cal seguir curosament les orientacions de

ventilació.Ventilarem les instal·lacions interiors, com a mínim abans de l’entrada i la

sortida dels alumnes, i dues vegades més durant el dia durant; almenys, 15 minuts cada

vegada. Totes les aules que farem servir tenen la possibilitat de ser adequadament

ventilades.

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

menys rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs

2021-2022 no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs

2020-2021. La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat

diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte

habitual. No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la

importància d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que

compleixin condicions d'higiene. 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.

4.3.1. Gestió de residus.- Posarem els mitjans per tal que els mocadors i les tovalloles

d'un sol ús, utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria, es puguin

llençar en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa. El material d’higiene

personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, s’haurà de llençar

als contenidors de rebuig, que s’instal·laran en lloc estratègics del Centre.

En el cas que alguna persona presenti símptomes de la malaltia mentre està a l’institut,

caldrà 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.
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4.4. PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT EMOCIONAL

L'impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències

emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d'un familiar, l'angoixa

per la situació viscuda o l'impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar

presents en un nombre significatiu d'infants i adolescents. La pandèmia actual brinda una

oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en

qualsevol context:

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

● Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.

● Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica.

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre serà la Direcció. I,

d’entrada, no hauran d’assistir al centre l’alumnat, els docents i altres professionals que

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19. Així com aquelles persones que es

troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19, o en període de quarantena domiciliària

per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada 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. Per tant, el centre escolar tindrà un protocol d’actuació,

en cas de detectar un cas sospitós de Covid-19, que ha d’incloure la ràpida coordinació

amb els serveis territorials d’Educació i els responsables de Salut pública.

4.4.1. Protocol d’actuació al Centre.- El nostre centre demanarà a les famílies el

certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup, si es dona el cas.El

Departament d’Educació estudia la viabilitat d'incloure aquesta informació a la Traçacovid

de forma automatitzada.

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes

compatibles amb la COVID-19, al centre, s’actuarà de la següent manera:

1. Se l’haurà de portar a un espai separat, d'ús individual (sala de visites situada al

passadís de direcció que romandrà tancada per a tal funció).
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2. S’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que presenta

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec. (I tenir present el que diu

l’apartat precedent sobre la gestió de residus).

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar el fill o la filla (ho farà

algú de l’Equip Directiu).

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

d’emergències: 061.(ho farà algú de l’Equip Directiu).

5. El Centre (concretament algú de l’Equip Directiu) contactarà amb el servei

territorial d’Educació per informar de la situació, i a través d’ells, amb el servei de

salut pública.

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut pública garantirà la

coordinació fluïda, en última instància, entre el nostre Centre i els serveis territorials de

vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure,

en determinats casos, el tancament total o parcial de l’Institut. 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. Si hi ha un cas positiu també se’n farà la comunicació a

l’Ajuntament, a través dels Serveis Territorials d’Educació.

Comptem que l’equip d’atenció primària de referència dels nostre centre estarà a

disposició de l’equip directiu per a qualsevol mesura (o consell sanitari) sobre la

COVID-19. Per tant, caldrà que el nostre equip d’atenció primària identifiqui una persona,

com a responsable d’aquesta interlocució amb l’Institut que, preferiblement, serà la

infermera encarregada del Programa salut i escola.
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5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021.

5.1. ALUMNAT

L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des

d'educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris. En el cas de la incorporació d'un

nou alumne o alumna al centre, se l'assignarà a un grup estable existent.

5.2. PERSONAL DELS CENTRES: DOCENTS, PERSONAL D’ATENCIÓ
EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

El Departament d'Educació determinarà i comunicarà la plantilla de personal

docent, de personal de suport educatiu i d'administració i serveis assignada a cada centre

finançat amb fons públics, tenint en compte les directrius del Departament en el marc de

la covid19. El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del

centre ha d'avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la

covid-19, en el marc de referència vigent en cada moment, i d'acord amb aquest

coneixement establir, si escau, mesures específiques de protecció.

5.3. GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE

A partir del nombre d'alumnes, del nombre de docents i personal de suport

educatiu, el centre ha organitzat els grups de convivència estable d’alumnes amb un espai

referent. Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de

l'alumnat. Per tant, el nombre màxim d'alumnes d'un grup estable de convivència és el

d'alumnat matriculat per a aquell grup classe. Poden formar part d'aquest grup estable

altres docents o personal de suport educatiu i d'educació inclusiva si la major part de la

seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent o una docent i un professional

o una professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable. En el

cas del professorat de secundària, batxillerat, cicles formatius i de centres de formació de

persones adultes no es considera que forma part del grup estable de convivència de

l'alumnat ja que en la majoria dels casos no fa tota la docència dins aquest grup.

El Departament també ens informa que determinarà i comunicarà la plantilla de tots

els professionals (docents, conserges, TIS, etc.) assignats al centre, tenint en compte les

directrius sanitàries en el marc de la Covid-19. De fet, el personal sanitari del servei de
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prevenció de riscos laborals (dels nostres SSTT), avaluarà la presència del nostre

personal treballador, especialment sensible a la COVID-19, en funció de la situació

sanitària vigent a cada moment; i en base als resultats establirà, si s’escau, mesures

específiques de protecció.

Es reduirà al màxim el nombre de docents de cada grup i el nombre de grups que

atengui cada docent o professional de suport educatiu i d'educació inclusiva. Els

professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que assessoren els centres poden

entrar als centres i a les aules: han de mantenir la distància física recomanada, portar

mascareta i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. També hi poden accedir, si és

necessari, els professionals municipals. El suport específic personalitzat normalment no

es porta a terme en el grup estable de convivència. Per tant, per poder-ho fer dins i fora

l'horari lectiu s'hi han de garantir les mesures sanitàries establertes en cada moment

tenint en compte la ventilació de l'espai, així com també la distància entre alumnat i l'ús de

la mascareta.Els grups de matèries optatives d'educació secundària no es poden

considerar grup de convivència estable. Per aquest motiu cal garantir la distància, la

ventilació i l'ús de mascareta quan s'imparteixin aquestes matèries.

5.4. ESPAIS

El centre ha d'identificar tots els espais susceptibles d'acollir un grup de
convivència estable.

5.4.1. Espais docents per a grups estables.- Al nostre centre es podran utilitzar com a

espais docents per a un grup d'alumnes les aules de grup i també les aules o espais

específics: aula taller, aula de música, aula de dibuix, laboratoris, tallers de les diferents

famílies professionals, biblioteca, gimnàs, etc. En tots els centres es podran utilitzar com a

aula de grup tots els espais clarament sectoritzats. En funció de cada centre, l'ús dels

espais per a un grup poden ser diferents. Es recomana que cada grup tingui un únic espai

de referència. Tot i això, de forma excepcional a l'educació secundària, si l'ocupació dels

espais ho permet,es poden utilitzar les diferents aules específiques: els laboratoris, les

aules tallers, música, dibuix, etc. Un cop identificats i assignats els espais, dins del centre

educatiu, per a grups estables, cal detectar si hi ha necessitats de més espais fora del

centre. Si són necessaris aquests espais externs, el centre ho ha de comunicar a la

Inspecció educativa, i els serveis territorials han d'analitzar i acordar, conjuntament amb
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els ajuntaments, el pla de cobertura d'espais. Un cop definits els espais d'altres

administracions i/o entitats i les condicions de la cessió temporal d'aquests espais per a ús

educatiu, cal formalitzar aquesta cessió administrativament.

5.4.2. Espai de menjador.- El servei de menjador escolar, que inclou l'àpat i les activitats

posteriors fins a la represa de l'activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar

segons els casos, s'organitza en els espais habilitats a tal efecte. Davant la nova

evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de les superfícies, les

recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el rentat de mans i la

disposició de l'alumnat per grups de convivència estable, mantenint la distància física

recomanada entre grups. Els joves que facin tasques com les de parar i desparar taula, o

d'altres, les han de fer exclusivament per al seu grup de convivència. L'alumnat recollirà el

menjar a la barra mantenint la distància en la filera.

El personal docent i el personal d'administració i serveis del centre podrà fer ús del

servei de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai

clarament diferenciat de l'ocupat per l'alumnat i mantenint en tot moment la distància de

seguretat d'1,5 metres entre els adults i amb l'alumnat. El professorat i el personal

d'administració i serveis han d'utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador

excepte quan estiguin asseguts a taula fent l'àpat.

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran a l'aire lliure, amb ocupació

diferenciada d'espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la

mascareta.

5.4.3. Espai de cantina.- Es preveu el funcionament de la cantina a l’institut, d'acord amb

els criteris de distància de seguretat establerts a l'apartat 4.2 i adoptant les mesures

necessàries per evitar la concentració d'alumnes a l'entrada i a l'interior de la cantina. És

obligatori l'ús de mascareta pel personal que atengui la cantina.

L’alumnat no podrà romandre dins ,expecte els dies de pluja. I en aquesta cas,

només els alumnes d'un mateix grup estable poden seure junts. En cas que en una

mateixa taula hi hagi alumnes de més d'un grup, caldrà deixar una cadira buida

(equivalent a 1,5 m) entre ells per garantir-ne la distància. A l'entrada de la cantina

l’alumnat trobarà un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè l'alumnat es renti les mans
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abans d'entrar-hi. Cal ventilar i desinfectar la cantina d'acord amb instruccions de

ventilació vigent.

5.4.4. Espai de gimnàs.- Es recomanarà que l'educació física es faci a l'aire lliure —a

l'espai del pati— sempre que sigui possible, evitant la franja horària de major exposició

solar durant els mesos de calor. Si l'activitat té lloc a l'exterior i/o es mantenen els grups

estables no serà necessari l'ús de mascareta.

5.4.5. Patis.- La sortida al pati es realitzarà per les portes d’accés al centre delimitades

per colors i nivells.A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de

convivència estable, fent ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el

grup de convivència estable, no és necessari l'ús de la mascareta. Els joves han de portar

la mascareta posada fins al pati i, per tant, se l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la

adequadament.

5.4.6. Espais de reunió i treball per al personal.- En els espais de reunió i treball per al

personal s'han d'establir les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de

seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. S'ha de prestar especial

atenció a la ventilació correcta de l'espai. Quan no sigui possible mantenir les mesures

necessàries, les reunions han de ser telemàtiques. Els claustres es poden fer en espais

exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de mascareta. Pel que fa a la formació del

professorat en el centre es pot fer de manera presencial sempre que es mantinguin les

mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb ventilació i ús de la

mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb tot el claustre

mantenint les distàncies i fent ús de mascareta.

5.5. FLUXOS DE CIRCULACIÓ

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre establirem circuits pintats al

terra del centre amb 4 colors. Un color per cada nivel. El color groc per primer, el color

vermell per segon, el color blau per tercer i color verd per quart. I organitzarem la

circulació dels diferents membres de la comunitat educativa per diferents llocs i espais

interiors on no es puguin creuar.
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5.5.1. Entrades i sortides.- Les entrades i sortides del Centre es faran de manera

conjunta, tenint en compte el nombre d’accessos disponibles i el nombre de grups

estables necessaris. Com ja és habitual, l’Institut informarà també a l’Ajuntament sobre

l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos, per tal que la policia local pugui

planificar les seves actuacions sobre la mobilitat en aquestes franges.

L’Institut ha identificat tots els accessos possibles i ha establert quatre punts

d’entrada i sortida per a l’alumnat en un únic torn:

● Accés de primer de l’ESO per la porta principal

● Accés de segon de l’ESO per la porta d’accés al pati del carrer Montjuïc

davant de l’Escola Mansuet

● Accés de tercer de l’ESO per la porta del menjador situada al costat de l’Hort

del centre al carrer Tarragona)

● Accés de quart de l’ESO per la porta d’accés a la pista poliesportiva del carrer

Lleida

L’alumnat seguirà el seu color del seu nivell i no es podrà creuar amb cap altre nivell.

Els i les docents així com la resta de professionals del centre entraran per la porta

principal.Així com els serveis externs que han d’entrar-hi: transportistes, carters, etc.

Sense passar del vestíbul.

Un cop dins del recinte, els alumnes hauran de portar la mascareta. En entrar a l’edifici,

l’alumnat s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i mantenir la distància

sanitària recomanada.

Recomanarem als pares que només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas

que ho indiqui el personal del centre. Òbviament seguint totes les mesures de protecció

establertes, utilitzant la mascareta i mantenint rigorosament la distància de seguretat. En

qualsevol cas, els adults convidats al Centre han de ser els mínims possibles per família.

La sortida al pati i l’ entrada posterior serà per la mateixa porta que han accedit al

centre.

L’alumnat ocuparà diferents espais del pati per evitar-ne l’amuntegament. La pista de

joc tindrà una distribució de dies per nivells.

● Dilluns per l’alumnat de primer,

● Dimarts per l’alumnat de segon

● Dimecres per l’alumnat de tercer
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● Dijous per l’alumnat de quart.

● Divendres serà rotatiu, una setmana per nivell al mes.

No es podrá jugar amb alumnat que no sigui del teu nivell a pilota.

5.5.2. Circulació dins del centre.- En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè

no coincideixin més d'un grup estable. Quan coincideixin més d'un grup de convivència

estable cal mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres.

5.5.3. Ascensors.- S'han de reservar els ascensors per a les persones que presenten

dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si escau. L'ús dels ascensors ha de

ser esporàdic.

5.6. HORARIS

L'horari del centre serà l’habitual. De dilluns a divendres de 8 a 14.30h. El centre

s’obrirà a les 7.30h i es tancarà a les 15h.

5.7. TRANSPORT ESCOLAR

En el cas del transport escolar col·lectiu, cal aplicar la normativa vigent respecte a

les mesures preventives davant la covid-19.

Recomanacions sobre el transport en autocar:

● Durant els trajectes en autocar garantirem la ventilació i la resta de mesures

de seguretat.

● L'ús de mascareta és obligatori, exceptuant aquells per als quals l'ús de la

mascareta està contraindicada.

● No es pot menjar ni beure durant el trajecte.

● S'ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l'ús del transport amb

solució hidroalcohòlica.

● Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d'ocupació ho permeti,

s'ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.

● Els joves usuaris s’agruparan per grups de convivència estable i, si és

possible, deixar un espai de separació entre els diferents grups.
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● Cal mantenir una mateixa distribució de seients en els trajectes habituals

durant com a mínim el primer trimestre.

● A les sortides es mantindrà la mateixa distribució a l'anada i la tornada quan

aquests trajectes es facin en un termini de 48 hores.

● Crearem un registre de l'ocupació dels seients, identificant la posició de cada

jove dins el vehicle.

● A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i

adolescents, 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.

● El centre atendrà dins les seves instal·lacions l'alumnat de transport

obligatori mentre no pugui accedir a la seva aula amb la resta d'alumnat del

mateix grup,o bé pels motius organitzatius d'horaris diferenciats d'entrada i

sortida.

5.8. ALTRES ACTIVITATS

5.8.1. Sortides i colònies.- El centre ha previst en la seva programació fer sortides

escolars d’un dia i sortides amb pernoctació d'acord amb el pla sectorial vigent.

5.8.4. Activitats extraescolars.- El centre ha previst en la seva programació fer activitats

extraescolars previstes en la seva programació general anual, d'acord amb el pla sectorial

vigent.Aquestes activitats s’iniciaran el mes d’octubre.

5.8.5. Participació de les famílies als centres educatius.- Reunions i entrevistes amb

les famílies. Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup i/o nivell seran virtuals,

tot i que tenint en compte la realitat del context, el centre pot valorar dur-les a terme amb

un format híbrid sempre que es respecti l'aforament que permeti el compliment de les

mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts i/o ventilats. En limitarem la

durada i garantirem l'ús de la mascareta i la distància física recomanada de les persones

assistents, i aplicarem les mesures d'higiene i prevenció. És preferible que les persones

participants a les reunions presencials estiguin vacunades amb la pauta completa.
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Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat

considera que per assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les

mesures sanitàries establertes en cada moment.

Les festes escolars que s'organitzen tradicionalment des del centre: Nadal , Sant

Jordi o la festa de graduació al juny es procuraran fer si la pandèmia ho permet. En cas

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

de famílies evitant al màxim aglomeracions. En qualsevol cas, vetllarem sempre per

l'acompliment de les mesures sanitàries establertes per al moment pel que fa a la

distància, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene i prevenció. No s'hi podrà menjar ni

beure. Es recomana que les persones participants estiguin vacunades amb la pauta

completa.

5.9. INSPECCIÓ EDUCATIVA I SERVEIS EDUCATIUS

La Inspecció educativa i les persones de serveis educatius treballaran de manera

presencial als centres en les tasques que els són pròpies. Pel que fa a les reunions de la

Inspecció i els serveis educatius, cal respectar l'aforament que permeti el compliment de

les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts i/o ventilats. Garantirem

l'ús de la mascareta i la distància física recomanada de les persones assistents, i

aplicarem les mesures d'higiene i prevenció. En el cas que les reunions es duguin a terme

a l'aire lliure cal mantenir la distància física recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les

mesures d'higiene i prevenció.
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6. PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

El centre ha elaborat, en el marc de l'autonomia de centre i amb l'acompanyament

de la Inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments

d'entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars...). Aquest pla definitiu ha

estat aprovat pel consell escolar del centre, i serà un element clau de la programació

general anual del centre. El nostre pla d'organització ha establert la informació següent:

● Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l'actual i en cas

de confinament parcial o tancament del centre.

● Organització de grups d'alumnes, de professionals i d'espais.

● Organització d'horaris i gestió d'entrades i de sortides.

● El pla d'organització del centre ha d'estar a disposició de la Inspecció

d'Educació, i el centre l'ha de publicar al seu espai web. Si al llarg del curs

es modifica aquest pla, cal que l'aprovi el consell escolar.

6.1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

En una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o

tancament del centre Tots els centres han de garantir un pla de contingència per a tots els

nivells i ensenyaments que imparteixin. Es treballarà de forma 100% presencial en tots els

cursos. El centre compta amb un document que reculi el pla de contingència amb les

mesures organitzatives i pedagògiques que es portaran a terme en cas que es doni un

cas positiu al grup i es confini un alumne o una alumna, un grup reduït d'alumnes o bé tot

el grup. Aquest pla de contingència ha d'incloure com es farà el seguiment de l'alumnat,

com es vetllarà pel seu estat emocional i en cas que sigui necessari com es lliurarà

material escolar i el pícnic del servei de menjador. Cal vetllar perquè el centre incorpori la

pràctica habitual de l'ús d'eines digitals de forma habitual dins l'aula per garantir que en

cas de confinament es podrà seguir l'aprenentatge amb normalitat.

6.1.1. Educació secundària.- A partir de l'educació secundària es considera que

l'alumnat pot treballar de manera autònoma des de casa. En cas de confinament total del

grup, el professorat de cada àmbit o matèria, farà una proposta pedagògica vinculada al

treball que es porta a terme amb el grup. Cal que l'alumnat conegui els objectius de

treball, així com també els indicadors d'avaluació perquè pugui organitzar-se les tasques
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mentre duri el confinament. És faran connexions periòdiques per fer el seguiment dels

alumnes, així com també per fer tutories i resoldre dubtes.

En cas de confinament parcial del grup el professorat seguirà la docència

presencial amb l'alumnat que està al centre i faciliti el contacte simultàniament amb

l'alumnat que es troba confinat a casa. Es proposarà treballar en un entorn en línia i

col·laboratiu, de manera que a través del correu del centre, l'alumnat es pugui connectar a

través d'una plataforma de comunicació que li permeti veure i seguir el que s'està

treballant a classe. En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània

del treball que es fa a l'aula, el professorat haurà de facilitar els materials que es lliurin

presencialment, per a l'alumnat que es trobi confinat a casa. Es prioritza la modalitat de

formació de manera síncrona. Mentre part del grup estigui confinat, no ses faran proves

(exàmens) presencials que tinguin com a única finalitat l'avaluació, ja que es valora que

l'avaluació és contínua i amb diferents contextos i materials.

6.2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DE PROFESSIONALS I

D’ESPAIS

Garantirem que tots els alumnes de l’ESO puguin seguir el curs de manera

presencial, sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total

l’alumnat i del professorat del centre; o bé de la població. En el cas de la incorporació d’un

nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent.

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu

s’organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor/a. Poden formar

part d’aquest grup estable altres docents (o personal de suport educatiu) si la major part

de la seva jornada laboral transcòrrer en aquest grup. La realitat, però, és que un institut

de secundària de les dimensions del nostre acaba tenint molts pocs docents que entren

simultàniament a diversos grups; per la qual cosa aquests grups serán molt estables

d’alumnat i també professorat. En el nostre cas només 6 docents formen part de dos

equips docents, la gran majoria de docents només formaran part d’un sol equip docent i

d’un nivell d’alumnat.

El grup estable s’ha de mantenir junt el màxim nombre d’hores possibles. A l’interior de

l’edifici, cadascun dels nivells ocuparan, exclusivament, només 4 aules.
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Equip docent 1r d’ESO
1r A Tutor Sònia Corbella  1r B Tutora Magda González (CN1)

1r C Tutora Enric Ruiz (SOC1) 1r D Tutora Elisabet Mateo (MUS1)

Cotutora: Marta De Santos i Roser Font (½) 

Les aules que s’utilitzaran seran les 1,2,3,que tenen 55m2 i la de VIP que té 63 m2 com a grup classe i el
desdoblament 1 que té 20m2( només per 12 alumnes).

PRIMER   
CATALÀ 3 Sònia Corbella 
CASTELLÀ 3 Djamila  (1.1, 1.2, 1.3), Enric Ruiz (CAT1) (1.4)
ANGLÈS 3 Nàdia Martínez
MATEMÀTIQUES 3 Montse N (1.1, 1.2), Roser Font(1.3, 1.4)
CIÈNCIES NATURALS 3 Magda (CN1)
CIÈNCIES SOCIALS 3 Enric Ruiz
DIBUIX 3 Dolors Balaguer/Elisabet Mateo
MÚSICA 3 Daniel Casanova/Elisabet Mateo
ALTERNATIVA/ÈTICA 1 Sònia Corbella/Ivonne T
OPTATIVES 2 Esteve, Enric Ruiz , Bernat i Marta DS
EDUCACIÓ FÍSICA 2 Ricard Gassiot Sambola
TUTORIA 1 Sònia, Magda , Enric i Elisabet

OPTATIVES TÍTOL PROFESSOR/A
FRANCÈS Iniciació al francès (2n i 3r trimestre) DJAMILA M.
INFORMÀTICA Eines d’internet ESTEVE A
INFORMÀTICA Eines d’internet BERNAT RODRÍGUEZ
INFORMÀTICA Eines d’internet ENRIC RUIZ
INFORMÀTICA Eines d’internet MARTA DS
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Equip docent 2n d’ESO
2n A Tutor: Bernat Rodríguez 

2n B Tutor:Antonio Hidalgo  

2n C Tutora: TECNO 3

Cotutor: Neus Pérez i Vanessa Muñoz  

Les aules que s’utilitzaran seran les 4,5,6 i 7 tenen 55 m2.

SEGON   
CATALÀ 3 Ivonne Tutusaus
CASTELLÀ 3 Antonia González(2.1, 2.2, 2.3) /Vanessa Muñoz (2.4)
ANGLÈS 4 Neus Pérez
MATEMÀTIQUES 4 Marta Fernández
CIÈNCIES NATURALS 3 (1 hora B) Bernat Rodríguez / Magda (B)
CIÈNCIES SOCIALS 3 Antonio Hidalgo 
TECNOLOGIA 3 (1 hora B) TECNO 3/ Xavi Manera (B)

MÚSICA 1 Elisabet Mateo
ALTERNATIVA/ÈTICA 1 Ivonne Tutusaus
OPTATIVES 2 Djamila, Lucía, Marta Fernández i Antonio H
EDUCACIÓ FÍSICA 2 Ricard Gassiot
TUTORIA 1 Bernat Rodríguez, Antonio Hidalgo, Lucía Ramís?

OPTATIVES TÍTOL PROFESSOR/A
FRANCÈS Iniciació al francès 2 DJAMILA M.
CIÈNCIES Emocions MARTA FERNÁNDEZ
INFORMÀTICA Eines d’internet 2 TECNO 3

SOCIALS Antropologia ANTONIO H.
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Equip docent 3r d’ESO
3r A Tutora Anna K. Martí

3r B Tutora  Xavi Manera

3r C Tutor Anna Romeu 

Cotutors: Esteve Aguirregabiria i Vanessa Muñoz

Les aules que s’utilitzaran seran les  11,12 que tenen 55m2, aula tecno que té 120m2 i com aula de
desdoblament el Laboratori 1.  que té 65m2.

TERCER
CATALÀ 3 Josep Rostoll 
CASTELLÀ 3 Antonia González (1.1, 1.2, 1.3), Vanessa M (3.4)
ANGLÈS 3 Esteve A.
MATEMÀTIQUES 4 Anna K. M 
BIOLOGIA 2 (1 hora B) Anna Romeu/Bernat R (B)
FÍSICA I QUÍMICA 2 (1 hora B) Anna Romeu/Remei D (B)
CIÈNCIES SOCIALS 3 Núria Baró
DIBUIX 1 Dolors Balaguer
TECNOLOGIA 3 (1 hora B) Xavi Manera / Fanny
ALTERNATIVA/ÈTICA 1 Josep Rostoll
OPTATIVES 2 Esteve, Anna K, Vanessa i Djamila
EDUCACIÓ FÍSICA 2 Ricard Gassiot
TUTORIA 1 Tutora Anna K. Martí, Xavi Manera, Anna Romeu

La 4a hora de matemàtiques es realitzarà amb professor mentor. Aquesta funció la realitzaran
Anna R, Xavi M, i Roser Font 

OPTATIVES TÍTOL PROFESSOR/A
FRANCÈS Francès 3 DJAMILA M.
SOCIALS Cultura Clàssica ESTEVE
CIÈNCIES Resolució de conflictes VANESSA M.
MATEMÀTIQUES Emprenedoria ANNA K 
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Equip docent 4t d’ESO
4t A Tutora Natalia Dorado 4t B Tutora  Salva Cotaina

4t C Tutor Rosa M Solà           Cotutores: Olga Pérez i Fanny Peretó

Les aules que s’utilitzaran seran les  8,9,10 tenen 55 m2 i l’aula música té 65 m

QUART
CATALÀ 3 Rosa M Solà
CASTELLÀ 3 Sandra R
ANGLÈS 3 Natalia Dorado
MATEMÀTIQUES 4 Salva Cotaina
BIOLOGIA 3 Anna Romeu
FÍSICA I QUÍMICA 3 Remei Díaz
CIÈNCIES SOCIALS 3 Antonio H (A i B) i Núria Baró (C)
DIBUIX 3 Dolors Balaguer
TECNOLOGIA 3 TECNO 3
ÈTICA 1 Natalia Dorado
ALTERNATIVA 1 Rosa M Solà
EDUCACIÓ FÍSICA 2 Jaume V 
TUTORIA 1 Natalia Dorado, Salva Cotaina, Rosa M Solà

Professors mentors de matemàtiques: Fanny P, Remei C i  Xavi M. 

Franja 1 dimarts 1a hora, dimecres 1a hora  i divendres 3a hora

LLATÍ Sandra R

FÍSICA I QUÍMICA Remei D  

INFORMÀTICA Salva Castelló

VISUAL I PLÀSTICA Dolors Balaguer

ECONOMIA Olga Pérez

Franja 2 dilluns 3a hora, dimecres 6a hora i divendres 1a hora

FRANCÈS Djamila M.
BIOLOGIA Anna Romeu

ECONOMIA Olga Pérez
VISUAL I PLÀSTICA Dolors Balaguer
TECNOLOGIA Fanny Peretó

 
Franja 3  dimarts 4a hora, dimecres 3a hora i dijous 4a hora

INFORMÀTICA Salva Castelló

TECNOLOGIA Fanny Peretó

VISUAL I PLÀSTICA Dolors
Balaguer

ECONOMIA Olga Pérez
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6.3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I DE SORTIDES

6.3.1. Entrades i sortides.- Les entrades i sortides del centre son 4 i diferenciades per

colors. On s’identifiquen tots els accessos disponibles, l’accés al pati, accés al gimnàs i es

defineixen quins grups entraran i sortiran per cada accés; l'horari de cada grup; l'horari

del transport escolar. Tal i com la fotografia explica (annex foto aèria)

L’alumnat de transport esperarà el bus al davant del centre, sempre que el temps ho permeti. En cas contrari
romandrà al porxos interiors i entrarà al centre per les mateixes portes que la resta de companys del seu
nivell.
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Per l’alumnat participant en el Servei comunitari de 4t d’ESO i de l’alumnat del nostre

Projecte de Diversificació Curricular de tercer i quart de l’ESO prendrem totes les mesures

de seguretat prèvies i farem el seguiment d’acord amb les normes establertes pel

Departament de Salut per tal que evitin les estades en llocs de risc: llars d’infants, actes

esportius, etc. Cal tenir present que sovint realitzen aquestes activitats en residencies

geriàtriques o altres institucions on s’atenen col·lectius de persones especialment

vulnerables.

Els professionals dels serveis educatius que fan assessorament al Centre (com la

psicopedagoga de l’EAP) podrà entrar a les aules quan calgui; però haurà de mantenir la

distància física recomanada, portar mascareta, i aplicar les mesures d’higiene i prevenció.

També hi poden accedir, si és necessari, els professionals municipals: p. ex., els dels

Serveis socials.

L’organització de l’espai de totes les aules de grups estables assegurarà, en la

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

mobiliari será en files o en petits grups al voltant de la taula, tindrà en compte aquesta

distància mínima.

A continuació, adjuntem una sèrie de taules, amb tots els grups estables (i la seva aula

principal), on indiquem les hores de cada matèria i els docents que fan classe a tot un

grup, en lletres negres, i els que fan classe només a una part de l’alumnat .Hi figuren tots

els grups del Centre.

Com que encara no tenim la plantilla docent tancada, de moment fem servir una sigla

per diferenciar al professorat; és a dir: MA 1 (1r docent de Matemàtiques), TEC 2 (2n

docent de Tecnologia), i així successivament.

Finalment ens han informat que el centre disposarà d’un docent més. Una persona més

de suport per atendre el sobreratio. Serà un docent de ciències que realitzarà Ciències i

matemàqtiques.

Dit això, el Centre iniciarà les classes amb el màxim de normalitat pedagògica
possible, mantenint totes les directrius del PEC i de la resta de documents
estratègics de centre.
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6.3. DELIMITACIÓ D’ESPAIS EDUCATIUS

6.3.1. Espai dels grups estables.- L’Institut de Collbató ha identificat tots els espais

susceptibles d’acollir un grup d’alumnes estable, per la qual cosa tots aquests grups estan

clarament dividits per grups clase. Concretament quatre grups de primer, tres grups de

segon, tres grups de tercer i tres grups classe de quart i cinc grups segons l’itinerari triat.

A dia d’avui, la nostra plantilla docent permet crear 13 grups estables, per a

l’ESO, que es converteixen durant 13 hores, pràcticament la meitat de l’horari en

17 grups.

Distribució dels espais:

● Els grups estables més grans a les aules més grans del centre de 120m2 , de 65m2

i de 55m2. Finalment hem ubicat:
● Els primers de l’ESO a l’aula 1, 2, 3 , aula de VIP i desdoblament
● Els segons de l’ESO a l’aula  4, 5, 6 i 7
● Els tercer de l’ESO a l’ aula 11,12, Taller de tecno i laboratori 1
● Els quart de l'ESO  a l’aula 8, 9, 10 i aula música

A continuació, indiquem amb dos plànols esquemàtics la ubicació dels grups
estables per al curs 2021-22. També fem servir colors per indicar els respectius torns
(d’entrada i sortida):
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Planta baixa i primer pis
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6.3.2. Altres espais docents: tallers, gimnàs, aules específiques, etc..- El

nostre institut, donades les seves dimensions, necessita utilitzar com a espais de grup

estable les aules específics: aula de dibuix, aula de VIP, Taller de tecnología, i el

laboratori1.

Pel que fa a l’ús del gimnàs, en la mesura que ho permetin les situacions

meteorològiques, es tractarà de realitzar les classes d’Educació física a l’aire lliure. Si

l’activitat té lloc a l’exterior i es mantenen els grups estables, no serà necessari l’ús de

mascareta. L’espai del gimnàs, per tant, serà utilitzat principalment a les hores més fredes

del matí, així com els dies de pluja o de vent fort, etc. A més, restringirem al màxim l’ús

dels seus vestidors per evitar riscos.Es desinfectarà després de cada ús.

Malgrat que recomanarem als docents que limiten els moviments dels grups tant com

puguin, com que l’ocupació dels espais ho permet, es podran utilitzar també les diferents

aules específiques: laboratoris, aules d’informàtica, tallers, etc. Quan es faci aquest ús

d’aules compartides, tractarem que la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la

mínima. I, òbviament, cada cop que hi hagi un canvi de grup s’haurà de netejar i

desinfectar l’espai i el material d’ús comú (amb la col·laboració activa dels usuaris).

De fet, les instruccions del Departament d’Educació ja consideren, dins del conjunt

d’actuacions de sensibilització que un centre portarà a terme amb l’alumnat sobre

mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la Covid-19, que l’alumnat

desplaçat a altres espais col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris

utilitzats, per possibilitar un ús posterior en bones condicions sanitàries.

6.3.4. Espais de reunió i treball per als professionals.- En els espais de reunió i

treball per al personal (com, p. ex., els departaments didàctics o els despatxos de l’equip

directiu) s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de

seguretat d’un metre i mig. I serà obligatori l’ús de mascareta quan això no pugui

garantir-se. Evitarem en la mesura del possible que es comparteixin estris o altres

accessoris, i també prestarem especial atenció a la correcta ventilació d’aquests espais.

Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais seguirem allò que ja hem

establert a l’apartat 4.3.

S’han creat més espais que s’utilitzaran com espais de treball entre professorat

d’una mateixa àrea.
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6.3.5. Sala del professorat.- La Sala del professorat és dels llocs més concurregut

del centre durant les hores d’esbarjo. Enguany per evitar riscos evitarem fer-ne tant d’ús.

Potenciant altres espais de reunió del professorat com els departaments. Evitarem realizar

reunions de departament i també atendre qualsevol persona externa del centre. Evitarem

en la mesura del possible que es comparteixin estris o altres accessoris, i també

prestarem especial atenció a la correcta ventilació d’aquest espai. Pel que fa a la neteja,

desinfecció i ventilació d’aquest espai seguirem allò que ja hem establert a l’apartat 4.3. A

la taula central en un lloc clarament visible s’hi deixarà un dispensador de gel

hidroalcohòlic. L’aforament màxim serà de 10 persones. En cas de superar aquest

aforament no s’hi podrà entrar.

6.3.6 Circulació dins dels edificis: lavabos, passadissos, ascensor, etc..- El

professorat de guàrdia, amb el suport dels conserges i de l’Equip directiu, vetllarà perquè

als passadissos i als lavabos no coincideixin gaire alumnat de diferents grups estables.

Com ja és habitual, es limitarà al màxim les anades i vingudes de l’alumnat als lavabos en

hores de classe. Lògicament, quan es produeixi una necessitat peremptòria, el docent

autoritzarà l’alumnat per tal que vagi al lavabo i ho anotarà a l’aplicació iEduca Tokk app

per portar-ne un seguiment.

Els lavabos s’utilitzarant per color de classe i no seran diferenciats per sexes. Els

serveis de la planta baixa seran exclusivament utilitzats per l’alumnat de primer i per

l’alumnat de segon. Els serveis exteriors seran exclusivament utilitzats per l’alumnat de

tercer i quart. El paper no l’hauran d’agafar a consergeria i el trobaran a l’interior així com

sabó per desinfectar-se.

D’altra banda, reservarem l’ascensor (de l’edifici principal) només per a les persones
que presenten dificultats per a la mobilitat. L’ús de l’ascensor serà restringit i individual.
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7. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT

7.1. L’ACTIVITAT TELEMÀTICA EDUCATIVA I LES SEVES MODALITATS

Amb l’objectiu d’estar preparats per si cal tornar a un confinament temporal en algun

moment del curs 2021-22, el Centre vetllarà 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. En

termes generals, la modalitat híbrida permet dividir el temps de docència per a l’alumnat

en tres blocs complementaris:

a) Activitat presencial (almenys el 50%, sempre que sigui possible).

b) Activitat telemàtica sincrònica, on una part de l’alumnat rep la formació dins l’aula

i l’altra, al mateix temps, des de casa, o en una altra aula del centre (un 25%,

com a màxim).

c) Activitat telemàtica asincrònica, on l’alumnat realitza les activitats proposades pel

professorat segons la seva disponibilitat horària (un 25%, com a mínim).

L’equip directiu i els departaments didàctics decidiran quina part del contingut

curricular de cada mòdul professional, unitat formativa o matèria, s’impartirà de forma

presencial i quina de manera no presencial (telemàtica sincrònica o asincrònica). És a

dir, hi haurà flexibilitat curricular. Aquesta decisió es prendrà, en cada cas, d’acord amb

les competències del perfil professional, les característiques dels continguts i els

recursos disponibles. Quan es tracta de modalitats no presencials es fa referència a la

formació telemàtica i, també, a poder disposar d’altres materials en diferents suports

que permetin treballar autònomament des de casa o altres espais del centre.

La formació en la modalitat híbrida permet que els dies que l’alumnat assisteixi al

centre a fer formació presencial pugui rebre els encàrrecs de feina que l’alumne haurà

de fer autònomament els dies que no hi assisteixi. La combinació de les dues

possibilitats no presencials (treball telemàtic i encàrrecs de feina) faciliten poder donar

resposta a tot l’alumnat.

Les activitats d’avaluació específiques sobre l’adquisició dels coneixements i
competències, sempre que sigui possible, s’hauran de preveure de forma presencial.
Obstant això, les activitats formatives establertes tant presencials com no presencials
tenen la mateixa consideració en l’avaluació contínua de l’alumnat.
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7.2. RECURSOS TELEMÀTICS I ALTRES SUPORTS

7.2.1. Recursos informàtics i programari de suport.- El Departament d’Educació ens

ha assegurat que vetllarà perquè cada centre educatiu disposi de connexió telemàtica i de

la formació i els equipaments específics que permetin l’aprenentatge telemàtic de tot

l’alumnat. També caldrà disposar de material i documentació per poder treballar des de

casa; per tant, el Centre adquirirà, quan calgui, els recursos adients específics per poder

oferir formació i tutoria telemàtica sincrònica a tot l’alumnat.

El Centre també disposarà de llicències de programari al servidor del Centre, i les

configurarà per tal que l’alumnat les pugui fer servir de manera remota per realitzar la

formació pràctica corresponent.

Pel que fa als recursos telemàtics de suport al currículum, tenim presents tots els

materials que es poden trobar a l’adreça següent: https://ioc.xtec.cat/educació/recursos;

així com altres recursos i materials formatius del portal XTEC, etc.

7.2.2. Acompanyament tutorial.- D’altra banda, en un model de formació híbrida,

l’atenció personalitzada de l’alumnat és cabdal. Per tant, serà necessari que el tutor

responsable de cada grup estable faciliti l’acompanyament i el suport que els seus

alumnes requereixin. Aquesta atenció personalitzada es pot plantejar presencialment, de

forma telemàtica o mixta. Té la doble funció d’oferir suport personal a l’alumnat per

garantir la seva fidelització i també poder atendre les seves necessitats formatives de

l’àmbit acadèmic i professional.

Considerem rellevant, en aquest context que es programin i concertin entrevistes

periòdiques amb l’alumnat i, sobretot, amb aquells que mostren més dificultats. Dedicarem

una atenció especial a l’alumnat vulnerable, acompanyant de forma personalitzada la seva

activitat formativa des de l’inici. En aquests casos, podrà ser de gran ajuda utilitzar les

eines telemàtiques sincròniques.

Collbató, 9 de setembre de 2021
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8. ANNEXES

ANNEX 1 Llistat de comprovació de símptomes per a les famílies
ANNEX 2 Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària

Més informació

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/doc
umentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.pdf
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