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Educació Híbrida. Presentació de la proposta.

El curs 2020-2021 ens ha dut a haver de fer un Pla d’Organització de centre que va ser presentat el
23 de juliol de 2020 i aprovat en CEC el passat 7 de setembre de 2020. Partint de la reflexió duta a
terme pel professorat del centre ens vam proposar participar en aquest Projecte Pilot d’Educació
Híbrida. El plantejament de l’Educació Híbrida que es fa l’Institut Cardener parteix de diferents
elements que han canalitzat les idees principals que en aquest pla es desenvolupen.
Partim, en bona mesura, dels plantejaments metodològics i les idees fonamentals del PEC que es
visualitzen en les quatre ecologies d’aprenentatge del centre. També són elements a tenir en
compte en la proposta l’experiència en el desenvolupament de propostes organitzatives i d’aula que
tenen com a base una estratègia cooperativa i d’aplicació d’eines i recursos TAC i TIC. El
plantejament cooperatiu es visualitza tant en el treball i gestió dels equips docents (col·lectiu de
professorat que actuen a l’aula) com en el treball d’aulade l’alumnat.

Quadre 1: Ecologies d’Aprenentatge del 1r Cicle(1r a 3r ESO) i 2n Cicle (4t ESO).

Aquests elements són presents, com es pot veure en el Pla d’Organització (PdO) que acompanya
aquesta proposta i en especial en el cas de confinament parcial o total. La proposta d’Educació
Híbrida que es desenvolupa veu d’aquestes idees i les concreta donades les característiques del
plantejament que fa el Departament d’Educació per a dur-lo a terme.
És en base a tot això, en aquesta variació del PdO 2020-2021 es desenvolupa una proposta
d’Educació Híbrida en el marc del Projecte Pilot que el Departament d’Educació ha acordat posar en
marxa. Projecte que té com a finalitat promoure models organitzatius, metodològics i de treball en
xarxa com a resposta de qualitat i equitat educativa davant d’escenaris canviants i complexos, en el
marc de la transformació educativa.
Val a dir, que l’experiència del claustre (assemblea de professorat) un claustre dinàmic i amb una
alta capacitat creativa i de treball, fruit del treball en equip, cooperativament, i dels plantejaments
del PEC són factors que han facilitat, malgrat el breu període de temps per desenvolupar aquesta
proposta. En educació no existeixen les casualitats ni els resultats bolet de generació espontània. És,
en bona mesura, el treball que es va fer durant el confinament de final de curs passat un altre dels
artífexs del que es presenta.
Com es podrà copsar en el detall de la proposta es preveu que l’alumnat vulnerable per raons socials
i/o acadèmiques pugui assistir al centre de manera presencial continuada. De totes maneres l’equip
docent revisarà amb periodicitat la situació de tot l’alumnat per poder ajustar el treball a les
necessitats o requeriments que ens puguem trobar. Tanmateix aquells alumnes que per motiu propi
4
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o per qüestions familiars vulguin assistir presencialment a totes les classes tindran garantit el seu
dret.
En la concreció d’aquest projecte les famílies han manifestat el desig de participar o no en aquest
projecte per part del centre. La decisió de participar del centre no defineix ni obliga a cap format de
participació de l’alumnat. L’alumnat, juntament amb la família concreta com participa en el projecte
(presencial o semipresencial).
Els resultats obtinguts, tenint en compte les famílies que han participat ( % del total de 3r i 4t d’ESO)
són:
Participants

% A favor del Projecte

% No al projecte

3r ESO A

60% (18)

83,3% (15)

16,7% (3)

3r ESO B

73,3% (22)

81,8% (18)

18,2% (4)

Total 3r ESO

66,6% (40)

82,5% (33)

17,5% (7)

4t ESO A

65% (11)

64% (7)

36% (4)

4t ESO B

77,8% (14)

86% (12)

14% (2)

4t ESO C

88,8% (18)

68,7%(12)

31,3% (6)

4t ESO D

76,5% (14)

84,6% (12)

15,4% (2)

Total 4t ESO

75% (54)

75,9% (41)

24,1% (13)

Mitjana 3r i 4t ESO

74,2% (98)

78,6% (77)

21,4% (21)

Per la qual cosa, s’APROVA la participació de l’Institut Cardener al Projecte Pilot d’Educació Híbrida
promogut pel Departament d’Educació.

2.

El Projecte Educatiu en la proposta.

Dins dels elements que es planteja el PEC de l’institut Cardener hi ha un seguits de postulats que
reflecteixen elements rellevants en la nostra acció pedagògica i d’aula. Del conjunt d’aspectes
podem destacar-ne en aquesta proposta:
i.

Perspectiva de la personalització de l’aprenentatge.

ii.

Disposar d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) com a centre d’informació i sense
llibres de text tradicionals.

iii.

Importància del treball de seguiment i acompanyamentde l’alumnat i les famílies.

iv.

Translació de l’aula fora de l’aula sempre que sigui possible, amb un fort component
d’aplicabilitata tot allò que es fa.

v.

El treball en equip, tant a nivell d’alumnat com del professorat.

Aquests aspectes, detallen en certa manera allò que es vol, les línies mestres de com es vol
desenvolupar les situacions d’aprenentatge al centre. Però també és important reflectir la finalitat
de les accions que es fan. En aquest sentit tenim:
5
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Que el treball que fa, desenvolupa i els resultats que l’alumnat obté han de generar un estat
de felicitat.
Desenvolupar i afavorir en l’alumnat l’autonomia i l’autoregulació.
La progressivitat dels aprenentatges, des de la base de l’autonomia i l’autoregulació.

Com ja hem dit, tot això no seria possible sense un professorat competent, que treballa
cooperativament i que té un domini de metodologies i eines i recursos tecnologies que acompanyen
i faciliten el conjunt d’estratègies. El treball en equip i la organització en diferents formats (illa, àmbit
i comissions) faciliten que els aprenentatges entre iguals incrementin el nivell de competència 
del
conjunt del professorat i milloren el clima de treball.
Aquesta organització en illes, àmbits de competència (Comunicatiu, Comunicatiu Estrangeres,
Matemàtic, STE, SAM, Edu. Física i Orientació) i les comissions (Acompanyament, Projectes,
Pedagògica, Comunicació i Escola Verda) són un dels factors clau per fer possible que malgrat la
simplicitat de la proposta del Projecte Educatiu de Centre, la complexitat organitzativa i de gestió
que aquesta simplicitat comporta es pugui fer possible.
Les competències del professorat estan recollides en el PEC en els àmbits:
●
●
●

Àmbit Digital (TIC/TAC).
Àmbit Comunicatiu (lingüístic).
Àmbit pedagògico-currícular

Aquests àmbits de competència parteixen de l’individu i de l’aprenentatge entre iguals que, segons
la teoria socioconstructivista en facilita la seva millora personal. D’altra banda, la formació del
professorat va orientada i dirigida a vetllar per aquesta millora competencial del professorat.
Dins de les estratègies d’aprenentatge un dels aspectes als quals creiem cal donar importància són
la comunicació i la recollida d’informació. En aquest sentit l’EVA de cada membre de l’Institut
Cardener disposa d’un compte de correu el qual es vincula i des del qual té accés a totes les eines
digitals que li faciliten la gestió i creació d’aquest tipus de continguts.
Les eines/espais que es proporcionen a tots els membres de la comunitat consisteix en un compte
de correu vinculat a un GSuite de Google i accés a un domini Padlet per a la creació de documents o
per la recollida dels mateixos. Tot aquest conjunt que es defineix en aquest EVA es pot identificar
com a carpeta d’aprenentatge.
Podem definir la Carpeta d'Aprenentatge, també coneguda com portafolio o portfoli, com el recull
documental elaborat per un alumnat que mostra la feina que ha realitzat en les diferents matèries al
llarg d'un curs. La Carpeta d’aprenentatge emmagatzema, doncs, en suport digital i fa accessibles els
documents escrits, els objectes digitals (les imatges, padlets, textos, presentacions, blocs, webs...)
que resulten del procés d'aprenentatge.
La Carpeta d'Aprenentatge consisteix en una selecció d'evidències recollides al llarg d'un període de
temps determinat i presentades en un suport digital. Aquestes evidències a més a més han d'anar
acompanyades de les reflexions que facin comprendre al lector quins canvis ha provocat aquest
treball en la persona que presenta la Carpeta d'Aprenentatge.

6
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Així, la finalitat principal de la Carpeta d'Aprenentatge és que les persones de la SINS Cardener
puguin registrar les experiències d’aprenentatge, que evidencien de manera reflexiva l'evolució i
grau de coneixement en cadascuna de les activitats desenvolupades a l'institut.
La Carpeta d'Aprenentatge és quelcom més que una col·lecció digital de reflexions i artefactes
(documents, vídeos, resums, treballs, blocs, imatges, etc). La carpeta és útil per [de]mostrar els
aprenentatges, habilitats i competències. Per al professorat és un element més per fer el seguiment
del procés d’aprenentatge i per tenir-ho present en la valoració i avaluació de la feina.
El procés d’elaboració de la Carpeta d'Aprenentatge es pot concretar en quatre fases:
●
●
●
●

Col·leccionar les evidències,
Seleccionar les que exemplifiquen millor les teves competències,
Reflexionar, tot analitzant la relació d’aquestes evidències amb l'aprenentatge i, finalment,
Presentar-lo a un grup de persones mitjançant un entorn digital.

PLA DE TREBALL
El pla de treball és un document individual, confeccionat per l’alumnat juntament amb el tutor/a
individual, i que recull les fites que un alumne/a pretén assolir, a nivell pedagògic i personal, en un
trimestre, i la manera en que les assolirà, concretades en unes estratègies que les han de fer
possibles. Per tant, esdevé i constitueix la guia del treball del que fa l’alumnat en la seva estada a
l’institut.
Partint del punt d’origen de l’alumne/a i tenint en compte els seus objectius la tutora o el tutor
planificaran conjuntament amb ell/a les propostes a desenvolupar en cada ecologia, per tal d’assolir
els objectius. Aquestes propostes s’hauran de desenvolupar, entre altres, en un conjunt de plans
d'acció i tallers i llenguatges. No obstant, podem veure els projectes com la ecologia on es fan
visibles i permeten posar en contrast els objectius personals i el seu assoliment.
El tutor/a és qui dóna el “vistiplau” a la proposta. Un cop validat el pla de treball aquest ha d’estar a
la carpeta d’aprenentatge de l’alumne/a. Així mateix aquest pla es presenta als pares durant els
primers quinze dies del trimestre.
Serà aquest, l'element que defineix l'itinerari personal que farà una alumna al llarg de tres anys a
l'Institut Cardener, amb la posterior continuïtat cap a 4t d'ESO i posteriors opcions d'estudi. Com és
de pensar, aquest conjunt és viu i dinàmic i anirà adaptant-se a l'evolució personal de l'alumnat. El
resultat és que cada alumne disposarà del seu horari personal i un mapa d'aprenentatges personal,
no estandarditzat.
TREBALL AUTÒNOM
L'espai de treball autònom, constituït per tres sessions, és l'espai on l'alumnat amb
l'acompanyament d'un professor/a, pot dur a terme les activitats i tasques acadèmiques, tant a títol
individual, com les que puguin ser de grup. L'alumnat pot, a més, aprofitar la oportunitat per poder
preguntar dubtes sobre el seu aprenentatge a tot el professorat del centre o als companys/es amb
qui comparteix activitats en les diferents activitats d’aula (matèries).
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Es fomenta que l'alumnat, partint de la iniciativa personal i de la seva autogestió
, s’organitzi el seu
temps i faci possible la realització de les tasques que rep des de cadascuna de les matèries
treballades en cada ecologia d'aprenentatge.
Ha de ser el moment del dia per a revisar, organitzar, ordenar i aprofundir en l’aprenentatge
personal. Al professorat, i en especial a les tutories individuals, els ha de nodrir de la informació
referida a l’alumnat tutoritzat que faci de contrast amb els objectius plantejats en el Pla de Treball i
que contribueixi a ajustar l’acompanyament.
Tot allò que es fa i es desenvolupa en els espais de treball autònom persegueix que sigui fet des dels
principis del Bon aprenent i fomentin l’autonomiai l’autoregulacióde l’alumnat.
CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
El PEC no és un model d'any rere any, és un model per a quatre cursos, durant els quals l'alumnat
que comença a 1r d'ESO realitza un itinerari personal, individualitzat, per assolir el màxim nivell
personal, tant pel que fa a l'aprenentatge com pel que fa a l'autonomia personal. Per assolir aquest
objectiu ens cal establir unes fites, verificables i avaluables, a les quals volem que l'alumnat,
individualment i en grups heterogenis (des de plantejaments col·laboratius/cooperatius), vagi fent
un progrés personal.
Podem resumir aquesta idea de treball individual i de grup com un itinerari que duu a l'alumnat del
jo als altres i dels altres al jo.
Els criteris que tenim presents a l’hora de desenvolupar el currículum en el context d’aquest PEC
són:
1. Desenvolupament del currículum en base a un treball competencial, dirigit tant a una
perspectiva individual com a una altra grupal.
2. Concretar i prioritzar les competències a treballar en cada curs, tenint en compte dos
cicles diferenciats, entre altres coses per aspectes maduratius. Els cicles que diferenciem,
sense cap etiqueta identificativa són:. 1r - 3r ESO i 4t d'ESO.
3. Definir un conjunt d'ecologies d'aprenentatge que permetin el desenvolupament del
conjunt d'aprenentatges i coneixements de l'etapa. Aquestes ecologies es trobaran descrites
tot seguit.
4. Espai de treball individual, identificat com a Treball autònom, que permet a l'alumnat
desenvolupar el seu itinerari personal partint del treball i la reflexió sobre tot allò fet i que
queda recollit en el seu Pla de Treball.
5. Espai de treball en grup que permeti construir coneixement en grup a partir de les
aportacions personals, especialment en els projectesi tallers i llenguatges.
6. La tutoria com a element enfortidor de la personalitat individual i de la col·lectiva, i com a
eix fonamental en l'acompanyament i treball de l'alumnat al centre.
El que acabem de dir es concreta en dues línies de treball per a l’alumnat: individual i en grups. El
treball individual, el de superació personal i progrés guanya rellevància en el moment en el que el
8
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treball en grup petits contribueix a aquesta millora individual. Fet important per al desenvolupament
personal i per esdevenir competents. Això implica tenir present la personalitat i identitat de
cadascun dels nois i noies del centre i acompanyar-los en el procés de treball, individualment com en
els treballs en grup.
D’altra banda, veurem que el PEC estableix uns nivells competencials descrits no en base a les Cb
sinó respecte als sabers sobre els quals es vol ser competent. En bona mesura s’ha optat per
treballar sobre aquestes i no sobre les Cb donat que aquestes darreres són de llarg recorregut i, a
vegades, difícils de valorar. Per altra banda, i com pot observar-se en el diagrama s’ha vinculat les Cb
a les Intel·ligències Múltiples, amb la idea de fer més evident els sabers que es pretenen assolir.
En el desenvolupament del treball en grups heterogenis la forma més eficaç de desenvolupar-los és
en el marc de Comunitats d'Aprenentatge (CdA), vistes aquestes com un treball entre iguals
(alumnat i professorat) que treballen amb uns objectius comuns i compartits. Això no treu que el
professorat i l'alumnat perdin els seus rols dins del centre, sinó que fem un treball partint de la
proximitat més que no pas de la distància. En tot cas hi ha un guany en la inclusió de tot l’alumnat i
en la cohesió social del grup.
En el primer cicle es vol aconseguir, entre altres coses, anàlisi, descripció i reflexió.
En bona mesura podem parlar que el treball que ens proposem desenvolupar en el context del
currículum es fa al voltant de la idea d’un treball continuat, contribuint al treball per competències i
el treball de les intel·ligències múltiples. En bona mesura aquest plantejament de desenvolupament
curricular rau en el pes o la importància del coneixement personal que donem en el nostre PEC i al
valor de l’avaluació, entesa com a suma d’un procés i uns resultats. Tot això volem que sigui sense
deixar de banda dos aspectes: la importància a l’entorn i el paper de les famílies.
ECOLOGIES D’APRENENTATGE.
Plantegem una estada de l’alumnat al nostre institut en dos cicles. Cicles que van vinculats i es
fonamenten en el que la ciència de la neuroeducació ens diu sobre el com i quan s’aprèn. És a dir,
entre altres coses el referent als nivells de maduresa de l’alumnat i els moments òptims per treure el
màxim de cadascú. És per això que, tenim un primer cicle que compren de 1r a 3r d’ESO (edats de 12
a 15 anys) i un segon cicle que correspon a 4t d’ESO.
Aquest primer cicle té com a finalitat bastir a l’alumnat d’un nivell d’exploració i coneixement de qui
és, què li agrada, quines són les potencialitats, com és la vida en grup i en societat, com prendre
decisions, què el fa feliç... i tot un seguit de qüestions que no es fonamenten en la transmissió de
continguts.
El segon cicle, que de moment al centre finalitza a 4t d’ESO, és el que ha d’afavorir la consolidació
personal i reforçar, així com donar sentit, a tot allò après fins aquell moment i que acabarà en
futures decisions acadèmiques, personals i professionals.
És per això que la organització del treball que fa l’alumnat, i en conseqüència la organització horària
és un xic diferent o té matisos diferenciadors entre un i altre cicle. Tal i com és pot veure en la
organització de les ecologies de un i altre cicle en els següents quadres.

9
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En el context del Pla d’organització 2020-2021 s’han realitzat petits canvis o ajustos per poder
continuar el desenvolupament de les Ecologies en la situació actual de pandèmia i totes les
restriccions que aquesta comporta.
CRITERIS PER L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Si partim del concepte veurem que aquest fa referència a la qualitat de la diferencia o del que és
divers, o fent ús d’alguna de les accepcions, podem dir que és el paràmetre que fa referència a la
riquesa relativa en elements d’un conjunt. Aquest seria per a nosaltres el punt de partida de la
diversitat, la riquesa relativa del grup, el que comporta la diferencia en el conjunt del grup i el guany
general que acostuma a comportar. Una mica enfront de les postures que no hi veuen riquesa sinó
un punt de dificultat.
És per això que pel que fa a aquest aspecte mantenim el mateix criteri s’explica en tot el PEC i que és
el referent a dos principis, el d’inclusió i cohesió social. Així, i tenint aquesta perspectiva creiem que
un dels camins que més s’ajusten a als plantejaments pedagògics del centre és fer-ho en base al
treball en grups heterogenis.
No entenguem, però, que aquesta heterogeneïtat està renyida amb l’atenció a la individualitat de
l’alumnat sinó que el treball d’aquesta des d’un grup ampli on convisquin diferents realitats és un
ambient de treball que ha de permetre situacions en les quals el creixement personal sigui un
element palpable. Tot i amb això hi ha moments que per característiques del treball que es fa és pot
trencar una mica aquesta heterogeneïtat, però això pot donar-se per motiu de la tria del mateix
alumnat més que no pas per agrupament provocat pel professorat.
El treball al voltant de la diversitat i la seva categorització també ens ha fet adonar que hem de tenir
en compte que la diversitat és un concepte que està en espiral i que l’alumnat també té diversitat de
comportaments o canvis en funció de la situació en la qual es troba. Això ho diem perquè ens
trobarem que la diversitat l’hem d’explicar des d’un conjunt d’aspectes diferents i que poden
respondre a aspectes: acadèmic, interpersonal, intrapersonal, emocional...
Partim en el nostre plantejament d’una categorització en tots els ritmes que hi pugui haver que
respon a la idea de ritmes: inicial (baix), intermig (mig) i final (alt). En cap moment la categorització
respon a la idea de separar o excloure per ritmes sinó identificar a l’alumnat en quin es troba i
acompanyar-lo per progressar des d’aquest punt cap a un estadi superior. Entre parèntesi tenim la
nomenclatura més habitual als centres educatius i de la que, en principi, volem fugir per les
connotacions que comporten.
CONVIVÈNCIA I COMUNITAT D’APRENENTATGE
Un dels reptes de les societats del segle XXI és avançar, col·lectivament, en la igualtat de drets i
oportunitats de totes les persones, sense discriminacions per raons d'origen, de sexe o capacitat.
L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit educatiu,
independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats i l'oportunitat de créixer
conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge.
La inclusió suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. Quan es parla d’integració, es
pretén facilitar a l’alumnat els suports necessaris perquè pugui participar en el programa del centre
10
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educatiu. Es posa l’accent, doncs, en l’adaptació de l’alumnat al centre i a l’entorn. La inclusió pretén
que siguin els mateixos centres educatius els que s’adaptin a la diversitat de l’alumnat que tenen
escolaritzat.
Això implica identificar les barreres que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la participació de
l’alumnat i cercar-les, eliminar-les o minimitzar-les.
La inclusió, més enllà de la provisió de serveis, implica un canvi en les expectatives d'aprenentatge
de l'alumnat, un reconeixement de les possibilitats d'aprendre els uns dels altres i un treball
interactiu dels professionals per donar respostes adequades a les necessitats de l'alumnat.
L'educació inclusiva de tot l'alumnat crea nous marcs de convivència i genera noves complicitats que
afavoreixen l'equitat i la cohesió social. Per altra banda, la coeducació té com a objectiu promoure
una acció educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats entre nois i noies, entre homes i
dones. Així, la coeducació cerca l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, la
integració explícita de la perspectiva de gènere als continguts d’aprenentatge i el respecte per la
TUTORIA DE GRUP
L'inici de cada nou curs és un bon moment per fer una petita reflexió sobre el projecte educatiu que
compartim i fer conscients que a tots i totes els que en formem part de la comunitat d'aprenentatge
amb uns valors i una manera de fer que anem construint entre tots i que això implica la participació
de tots i totes en la presa de decisions i com a conseqüència la responsabilitat compartida per assolir
els objectius del projecte.
La tutoria de grup és l'espai per vetllar que tothom se senti integrat en el centre i en sigui partícip
perquè els objectius de la comunitat es facin realitat. Com a escola integradora, volem fer de
l'assemblea l'òrgan de govern on es decideixin els temes que ens afecten a tots com a comunitat. Per
tant es parlaran de temes de funcionament i organització del centre establint responsabilitats dins
del grup (de neteja, d'ordre, formant comissions...) i vetllant per les nostres normes de convivència.
En la tutoria de grup serà per parlar de la relació amb el món que ens envolta i prendre consciència
sobre temes com: natura, ciutadania, valors...a través del diàleg, dinàmiques de grup, lectures,
documentals, etc.

3.

CONCRECIÓ DE LA PROPOSTA D’EDUCACIÓ HÍBRIDA

El confinament va provocar a l’Institut Cardener, com a tots els centres educatius del país, un repte a
resoldre sense gairebé temps de reflexió ni espai per a fer-ho. El professorat va haver de reconduir i
repensar els espais d’aprenentatge.
Fruit del recorregut del PEC de l’institut es va prendre l’opció de posar l’accent en l’acompanyament
i tutorització de l’alumnat i en el desenvolupament d’un projecte globalitzat on tots els àmbits de
competència es veiessin identificats. La proposta tenia un format de repte personal d’aprenentatge,
tant per l’alumnat com per al professorat. Fruit d’aquesta feina de tot l’alumnat i de la feina de
tutoria, acompanyament i seguiment (en molts casos i moments va ser tant estret que va conduir a
11
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un contacte directe cada dia de la setmana, de dilluns a diumenge) es va poder fer un treball
d’avaluació, una mirada crítica de tot allò fet.
De la valoració se’n va treure:
●
●
●
●

●

La tutoria, acompanyament i seguiment, en casos de virtualitat guanya pes i té vital
importància.
La personalització dels aprenentatges, partint des de la realitat de l’alumnat són el
disparador ideal per a facilitar l’autonomia i l’autoregulació de l’alumnat.
La presència de tots els àmbits de competència faciliten la visió de l’aprenentatge i permeen
els aprenentatges que en fa l’alumnat.
El paper de les famílies en l’evolució del treball de l’alumnat. Un paper de facilitadores i amb
una bona comunicació amb la persona tutora, veritable nexe de les dues realitats, la familiar
i l’educativa.
La detecció de la situació real de cada alumne. Des de la virtualitat han aflorat les realitats de
cada cas: vulnerabilitat, capacitats, autonomia...

A la finalització del confinament de final de curs l’equip de professorat va valorar i treure’n un
conjunt de conseqüències. Entre altres que en la majoria de casos el nivell d’autonomia va permetre
que els aprenentatges no es veiessin minvats com podia semblar. Que l’aprenentatge virtual
requereix d’una feina de coordinació i acompanyament important.
Totes aquestes reflexions i les conclusions van conduir al professorat de l’Institut Cardener a definir
el Pla d’Organització que hi ha en l’annex d’aquesta proposta. Però val a dir que aquestes reflexions i
conclusions han estat importants també en el plantejament d’Educació Híbrida que proposem.
La proposta que es va aprovar en Assemblea de professorat (1 de setembre de 2020) i en CEC (7 de
setembre de 2020) es proposava les línies mestres sobre les qual el centre ha estat treballant.
Aquestes línies defineixen:
-

-

No tots els nivells participaran de la mateixa manera.
L’alumnat podrà decidir de quina manera participa. Els diferents equips docents de les illes
faran propostes tenint en compte els criteris d’atenció en funció de la vulnerabilitat de
l’alumnat.
Una avaluació periòdica de l’aplicació del projecte.
Retiment de comptes al CEC i a les famílies participants.

Seguiment del treball telemàtic
A cada franja horària hi ha assignat professorat de suport, el qual segueix l’alumnat que està a casa
aquella setmana, i es connecta per videoconferència durant la sessió. Passa llista, explica les tasques
a realitzar i fa l’acompanyament i seguiment, en coordinació amb el professorat que està atenent
l’alumnat presencialment.
L’assistència de l’alumnat que està en modalitat telemàtica és obligatòria a totes les sessions.
L’horari de l’alumnat en la modalitat telemàtica és el mateix que l’horari presencial. En cada franja
horària, el professorat de suport passa llista i fa l’acompanyament i seguiment de l’alumnat que està
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en modalitat telemàtica, en coordinació amb el professorat que està atenent l’alumnat
presencialment. Les tasques realitzades en temps d’estada a casa formen part de l’avaluació.
Es valorarà de manera particular si un/a alumne/a assisteix sempre en modalitat presencial en base
a un conjunt de criteris pedagògics per a fer un bon seguiment del curs: trastorns d’aprenentatge,
situació familiar desfavorida, risc social, manca d’autonomia (demostrada durant el període de
confinament)...

Plataformes videoconferències
S’utilitzarà el Meet per totes les ecologies excepte per projectes, en què s’emprarà l’eina Zoom 
per
tal de crear aules de treball de petit grup i que el professorat pugui entrar a cadascuna de les aules
simultàniament.

13
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3r ESO
L’estructura plantejada per a 3r d’ESO es mostra en les taules inferiors, i com es pot observar implica
que cada setmana tot l’alumnat vindrà al centre. D’aquesta manera sempre hi haurà 1 grups de
convivència estable (GCE) al centre i un altre treballant des de casa. És a dir, sempre hi ha la meitat
de la illa en modalitat presencial i l’altra meitat en modalitat telemàtica. Malgrat això, els nombres
totals poden variar donada la opció que pot fer cada família.
Apliquem alternança en la presencialitat. Una setmana docència al centre amb el grup estable A
mentre el grup B estarà seguint amb normalitat el funcionament de les classes des de casa. I la
setmana següent es fa el canvi, els que havien estat a casa van al centre i els del centre a casa.
El canvi té lloc els dimecres, de manera que tots els alumnes passen pel centre cada setmana de
curs.

PLA EDUCACIÓ HÍBRIDA Dilluns

Dimarts

Dimecres Dijous

Divendres

Setmana 1

3r ESO A 3r ESO A 3r ESO B

3r ESO B 3r ESO B

Setmana 2

3r ESO B 3r ESO B 3r ESO A

3r ESO A 3r ESO A

Agrupacions i distribució de les diferents ecologies
En la taula següent podem observar quines ecologies són pròpies de 4t d’ESO, quantes sessions hi ha
en l’horari de grup i en quines agrupacions i aules es distribueix l’alumnat.

Ecologies

TUTORIA
PROJECTES
ÀMBITS COMP.
TREBALL
AUTÒNOM

Nombre de sessions
setmanals

Agrupació

Aula

2 sessions

GCE

aules GCE

5 sessions

GCE

aules GCE

10 sessions

GCE

aules GCE

3 sessions

GCE

aules GCE

Pla Educació híbrida per a 3r ESO
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L’equip docent de l’Illa, seguint els criteris del projecte, ha establert un llistat d’alumnat que segueix
la presencialitat al centre. D’altres alumnes han escollit també la presencialitat per demanda
familiar.
El funcionament de docència per l’alumnat que està a casa garanteix el control de presència i
l’acompanyament en els dubtes que sorgeixen. Hi ha un professor durant cada franja acompanyant
els alumnes que estan a casa.
El treball pautat per fer-se des de casa està dissenyat per facilitar més l’autonomia de l’alumne que
el treball presencial. També cerca potenciar la capacitat d’atenció i el treball en silenci. Durant el
treball des de casa es garantirà deixar espai als alumnes per aixecar-se i mobilitzar el cos entre
franges horaries, garantir una normativa saludable en teletreball.
Per treballar de forma unitaria i alhora compartida, garantint la interactivitat tant a l’aula com des
de casa fem servir les següents eines:
Un centre de convergència informativa per tothom:
https://sinscardener.padlet.org/a8066322/ILLA3
Des del qual s’obren espais de recursos i connectivitat mitjançant les eines contenidores: Padlet,
google meet i google classroom.

4t ESO
La proposta de semipresencialitat de 4t d’ESO es basa en els criteris següents:

Criteris d'agrupació
Agrupació de l’alumnat en 4 grups de tutoria, cadascun dels quals esdevé un grup de convivència
estable (GCE) que té assignada una aula específica (aules GCE), que van rotant trimestralment. A la
vegada, els GCE estan agrupats en dues tutories de grup per afavorir el treball semipresencial:
Tutoria de grup 4t ESO A : GCE 1 + GCE 3
16
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Tutoria de grup 4t ESO B: GCE 2 + GCE 4

Agrupacions i distribució de les diferents ecologies
En la taula següent podem observar quines ecologies són pròpies de 4t d’ESO, quantes sessions hi ha
en l’horari de grup i en quines agrupacions i aules es distribueix l’alumnat.

Ecologies

TUTORIA
PROJECTES
MATÈRIES
NUCLEARS
MATÈRIES
OPTATIVES

Nombre de sessions
setmanals

Agrupació

Aula

2 sessions

GCE

aules GCE

4 sessions

GCE

aules GCE

8 sessions

GCE

aules GCE

grups Bloc optativa 1

aules d’optativa

grups Bloc optativa 2

aules d’optativa

grups Bloc optativa 1

aules d’optativa

GCE

aules GCE

BLOC 1:2 sessions
BLOC 2: 2 sessions
BLOC 3:1 sessió.
Modalitat telemàtica

TREBALL
AUTÒNOM

1 sessió

Pla Educació híbrida per a 4t ESO
L’estructura plantejada per a 4t d’ESO es mostra en les taules inferiors, i com es pot observar implica
que cada setmana tot l’alumnat vindrà al centre. D’aquesta manera sempre hi haurà 2 grups de
convivència estable (GCE) al centre i els altres 2 treballaran des de casa. És a dir, sempre hi ha la
meitat de la tutoria grupal en modalitat presencial i l’altra meitat en modalitat telemàtica.
Així, a tall d’exemple, la setmana 1 el GCE 1 de 4t ESO A vindrà presencialment al centre dilluns i
dimarts, i el GCE 3 de 4t ESO A ho farà dimecres, dijous i divendres. En el cas de 4t ESO B, el GCE 4
vindrà presencialment al centre dilluns i dimarts, i el GC2 ho farà dimecres, dijous i divendres.
La següent setmana, s’inverteixen els dies. I així successivament.
Setmana 1
Tutories
de grup

Agrupacions
GCE

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres
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GCE 1

presencial

presencial

telemàtic

telemàtic

telemàtic

GCE 3

telemàtic

telemàtic

presencial

presencial

presencial

GCE 4

presencial

presencial

telemàtic

telemàtic

telemàtic

GCE 2

telemàtic

telemàtic

presencial

presencial

presencial

Tutories
de grup

Agrupacions
GCE

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

4t ESO A

GCE 1

telemàtic

telemàtic

presencial

presencial

presencial

GCE 3

presencial

presencial

telemàtic

telemàtic

telemàtic

GCE 4

telemàtic

telemàtic

presencial

presencial

presencial

GCE 2

presencial

presencial

telemàtic

telemàtic

telemàtic

4t ESO A

4t ESO B

Setmana 2

4t ESO B
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ANNEX: PLA d’ORGANITZACIÓ
CURS 2020-2021
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4. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
El plantejament que hem fet com a centre és definir una proposta centrada en l’organització a través
d’illes docents, que es desenvoluparia de la mateixa manera tant en format presencial com en
format de confinament parcial o de tancament de centre. La definició i concreció de l’organització
pedagògica d’aquesta proposta ens permetria, a més de reduir el nombre d’aules en les quals es
mou un alumne/a, reduir també el professorat que entra en contacte amb l’alumnat.
Són diferents els elements que han motivat la proposta que presentem, la majoria dels quals ja són
presents en les directrius o instruccions publicades pels departaments d’Educació i Salut. Donem a
aquests elements el valor d’idees força sobre les quals pivoten molts dels punts que ens duen a
configurar el present Pla d’Organització pel curs 2020-2021. D’entre tots ells en volem destacar:
●
●
●
●
●
●

la garantia educació de qualitat i inclusiva
el manteniment al màxim el PEC
la promoció la innovació
la contribució al benestar i aprenentatge de tot l’alumnat
la consideració de la traçabilitat i salut com a element prioritari
el compliment de tot l’horari

Com ja s’ha esmentat, l’eix de nostra proposta segueix les indicacions i directrius descrites en els
documents desenvolupats pels departaments de Salut i Educació. En l’estructura d’illes docents
prenem doncs, com a referència per a cada alumne/a, un grup estable
.
Les illes docents estaran formades generalment per dos grups estables, cadascun d’ells
acompanyats per dues persones tutores. Els grups d’una mateixa illa comparteixen el professorat
,
el qual desenvoluparia el conjunt d’àmbits pedagògics (aspecte indicat pel departament com a
mesura per al desenvolupament de l’activitat pedagògica del proper curs).
A banda de compartir el professorat, les illes també comparteixen un conjunt d’espais
. El
funcionament de les illes esdevé d’aquesta manera un petit nucli, com si es tractés d’un institut dins
de l’institut. Això permet reduir els moviments de l’alumnat dins el centre, reduint per tant les
possibilitats de contacte amb altres alumnes, que queden circumscrites als alumnes de la mateixa illa
i el professorat compartit.
En les circumstàncies puntuals en què s’agrupin de manera diferent els alumnes de la mateixa illa i
es barregin alumnes de diferents grups estables es tindran en compte les mesures indicades, i
s’utilitzarà la mascareta i/o distància.
Les entrades i sortides, així com els patis, seguiran la mateixa premisa. Cada illa disposarà d’una
entrada diferenciada, així com un pati senyalitzat i dedicat íntegrament a l’alumnat del mateix
grupestable i illa, seguint igualment les mesures establertes per als espais oberts.
Per acabar, esmentar que l’experiència duta a terme durant el confinament desenvolupat al llarg del
3r trimestre ens ha permès recollir un seguit d’informacions i una experiència de gran vàlua per al
plantejament que hem acabat fent pel proper curs, sigui quina sigui la situació per a
desenvolupar-lo.
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Aquesta experiència es tradueix en un reforçament dels treballs a desenvolupar en els àmbits
comunicatius i matemàtic. Així mateix, el desenvolupament de les competències digital i ciutadana i
el treball que ens duu a la millora de l’autonomia i l’autoregulació seran els eixos principals a
treballar i tenir en compte durant el curs, i especialment en el 1r trimestre.
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5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM
L’ACTUAL
La proposta d’organització pedagògica que presentem per a la situació actual de pandèmia té en
compte els punts o idees força que hem esmentat. Però de tots ells voldríem destacar els que fan
referència als principis d’equitat i a la garantia d’una escola inclusiva, des d’una educació de
qualitat, així com garantir la salut de totes les persones que desenvoluparan la seva activitat en el
context de l’Institut Cardener.
No ha estat fàcil arribar a la definició final del pla, però malgrat les dificultats i les inseguretats
acabem fent una proposta d’organització pedagògica que, complint el que esmentàvem, també
mirarà de mantenir-se en la mesura del possible fidel al PEC, particularment a l’aspecte de la
personalització de l’aprenentatge.

Illes docents
Com ja s’ha introduït i justificat, la proposta d’organització pedagògica per al curs 2020-2021 es basa
en l’estructuració en illes docents.
Es preveuen 4 illes docents, cadascuna de les quals consta de 2 grups estables del mateix curs amb
un equip exclusiu(és a dir, que només participa en una illa).
En primer lloc, cal remarcar que tots els professors/es que estan en una illa són tutors, encara que
no siguin tutors individuals d’aquell alumne/a. En aquest sentit les funcions del professorat de l’illa
són:
●
●
●
●
●
●
●

cobrir els àmbits pedagògics del PEC.
realitzar l’acció tutorial.
desenvolupar totes les activitats docents de l’aula.
avaluar tot allò que es fa a l’illa.
tancar l’avaluació individual (tutoria).
constituir-se com a junta d’avaluació.
entrevistar a les famílies.

Dit això, l’equip de cada illaestà format per:
●

dos 
tutors de referència.

●

un conjunt de professorsque acaben conformant la plantilla de cadascuna de les illes i
desenvolupant la globalitat delsàmbits pedagògicsestablerts en el PEC:
○ Àmbit COM (comunicatiu).
○ Àmbit EST (estrangeres).
○ Àmbit STE (Ciències - Tecnologia - Enginyeria).
○ Àmbit MAT (Matemàtic).
○ Àmbit SAM (Social - Artístic - Musical).
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Àmbit EF (Educació física).

●

un o dos membres de l’equip directiu són presents en cadascuna de les illes i desenvolupen
docència, i acaben de donar cobertura a tots els àmbits pedagògics:
○ Director: Illa 4.
○ Cap d’estudis: Illa 4.
○ Cap d’estudis adjunta: Illa 1.
○ Secretari:Illa 3.
○ Coordinadora pedagògica: Illa 2.

●

un membre de suport educatiu o pedagògic (vetlladora i TIS) en els cursos de 1r i 3r ESO,
que és on es detecten majors necessitats.
■ es coordinen amb les psicopedagogues.
■ reben suport de l’EAP.
■ desenvolupen les següents funcions:
● detecció de situacions personals a cada illa.
● orientació acadèmica NESE i NEE.
● suport dels alumnes SIEI que hi hagi en aquella illa.

A continuació es desglossen els equips de cada illa, en base a l’estructura comentada anteriorment:
ILLES

GRUP ESTABLE

EQUIP QUE CONFORMA L’ILLA

Illa 1

1r ESO A
1r ESO B

-

4 tutors/es
1 professora
1 membre ED
1 suport vetlladora

Illa 2

2n ESO A
2n ESO B

-

5 tutors/es1
1 professor
1 membre ED

Illa 3

3r ESO A
3r ESO B

-

4 tutors/es
1 professora2
1 membre ED
1 suport TIS

Illa 4

4t ESO A
4t ESO B
4r ESO C

-

7 tutors/es3
2 membres ED

Les illes docents esdevenen un concepte innovador
, perquè permeten garantir:
-

la capacitat d’autoregulació i autonomiaen diversos nivells:

1

Una de les tutores forma part de l’equip d’orientació.
Excepcionalment aquesta professora desenvoluparà continguts de l’àmbit d’estrangeres a les illes 3 i 4.
3
Una de les tutores forma part de l’equip d’orientació.
2
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pedagògic (el professorat de cada illa assegura la docència de tots els àmbits
pedagògics)
funcional: cada illa disposa d’uns espais i equipaments propis que li confereixen una
certa independència de la resta d’illes i dels espais comuns del centre (consergeria,
administració, sala de professorat, etc.):

-

la sostenibilitat (pot funcionar tant en mode presencial o en altres formats no presencials)

-

la salut, ja que es minimitzen la interacció entre alumnes d’illes diferents, del personal
docent i no docent, i faciliten la traçabilitat dels possibles casos de covid-19. A més aquest
tipus d’organització facilita el compliment de les directrius de neteja i desinfecció dels
espais. Els possibles moviments dels alumnes durant l’horari lectiu queden reduïts als espais
i aules que conformen l’illa, de manera que només interaccionen amb mascareta amb un
altre grup estable del mateix curs (concepte d’institut dins de l’institut).

-

un aprenentatge de qualitati inclusiu, personalitzat i amb un acompanyament intensiu.

-

l’assessorament per part dels professionals de l’àmbit d’orientació o de suport que
garanteixen la rapidesa en la detecció i/o gestió de necessitats per part de l’alumnat.
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6. ORGANITZACIÓ DE GRUPS DOCENTS, D’ALUMNES I ESPAIS
Organització de grups docents
FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT /
TEMPORITZACIÓ

Planificació, gestió i gestió+
planificació.

Presencial

Tres per setmana

Illa 1

coordinació d’equip docent,
seguiment i avaluació

Presencial

1,5 h / setmanal

Illa 2

coordinació d’equip docent,
seguiment i avaluació

Presencial

1,5 h / setmanal

Illa 3

coordinació d’equip docent,
seguiment i avaluació

Presencial

1,5 h / setmanal

coordinació d’equip docent,
seguiment i avaluació

Presencial

1,5 h / setmanal

Illa 4
Assemblea
professorat

coordinació, gestió, formació i
avaluació.

Presencial

1,5 h / setmanal

Àmbits

coordinació, seguiment i
avaluació.

Presencial

1,5 h / quinzenal

Comissions

coordinació i gestió

Presencial

1,5 h / quinzenal

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

Equip directiu

Organització de grups d’alumnes
Pel que fa a l’organització dels grups d’alumnat i l’acompanyament d’aquests mitjançant l’acció
tutorial, tindrem alguns elements damunt de la taula que ens acompanyaran o donaran la guia per a
la seva realització. L’organització dels grups d’alumnat per aquest context té present el que recull la
Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació en el seu article 57, en relació a l’educació bàsica, tal i com
s’esmenta en els seus apartats 3, 5,6 i 7:
3. En el marc dels objectius que estableix l’article 52.2, els currículums de l’educació bàsica s’han d’orientar a
l’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal dels alumnes i a la
pràctica de la ciutadania activa, i han d’incorporar de manera generalitzada les tecnologies de la informació i la
comunicació en els processos d’aprenentatge.
5. Els centres que imparteixen l’educació bàsica han d’adoptar les mesures pertinents per a atendre la diversitat
de l’alumnat i per a continuar la comesa de detecció i prevenció de les dificultats en l’aprenentatge iniciada a
l’educació infantil.
6. Correspon al Departament, en un context d’organització flexible dels ensenyaments d’educació bàsica, establir
els criteris que han de regir l’atenció a la diversitat a què fa referència l’apartat 5 i orientar els centres per a
l’aplicació de les mesures organitzatives i curriculars corresponents. Igualment, correspon al Departament
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establir els criteris a què s’han d’ajustar les mesures que adoptin els centres per a atendre els alumnes amb
necessitats educatives específiques i per a atendre els alumnes amb altes capacitats.
7. L’acció tutorial a l’educació bàsica, que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de
contribuir al desenvolupament de llur personalitat i els ha de prestar l’orientació de caràcter personal, acadèmic
i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. Per a facilitar a les
famílies l’exercici del dret i el deure de participar i d’implicar-se en el procés educatiu de llurs fills, els centres han
d’establir procediments de relació i cooperació amb les famílies i els han de facilitar informació sobre l’evolució
es- colar i personal de llurs fills.

Tots aquests elements han estat presents i recollits en el PEC i en els documents que se’n deriven
d’aquest, com són el Pla d’Acció Tutorial i el Pla de Convivència. Donat que són eixos del centre el
que realitzem en aquesta nova situació és fer-ne un encaix per poder seguir treballant en aquesta
línia tenint present les condicions actuals.
Així, i tenint en compte la situació de pandèmia actual i tots els possibles canvis que s’esdevinguin, la
decisió del centre pel que fa als agrupaments d’alumnat és prioritzar els criteris de salut i el que diu
el PEC. Aspecte, aquest darrer, que es menciona en l’apartat 2 d’aquest document on es parla de
l’organització pedagògica.
Els grups d’alumnes s’organitzen al voltant d’un grup estable (tutoria) i un espai de tutoria. Serà al
voltant d’aquest on es realitzaran la majoria de les accions pedagògiques d’aula (blocs e treball) que
es fan en cada illa o curs.
Els criteris seguits per realitzar les agrupacions han estat, principalment:
● el principi d’equitat, que tots els grups siguin heterogenis i tinguin diversitat d’alumnat.
● el criteri d’inclusió, que tots els grups tinguin alumnat que requereix d’unes atencions
“diferents”.
● el criteri de cohesió, que fa que tots els grups siguin i representin una part del centre ells
mateixos.
Explicació general del marc horari
El marc horari sobre el qual es treballa en la situació de pandèmia ens ha obligat a fer alguns canvis
en la proposta horària desenvolupada fins ara. Malgrat els canvis o ajustos els quals ens hem vist
obligats a fer, hem intentat mantenir una estructura semblant a l’anterior (exceptuant els moments
o espais de treball intergeneracional que no hem vist viable per raons de traçabilitat i salut).
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Exemple marc horari per l’alumnat.

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

08,0009.30 h

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 1

09,3011,00 h

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 2

11,0011,35h

ESBARJO

11,3513,05 h

BLOC 3

BLOC 3

BLOC 3

BLOC 3

BLOC 3

13,05 14,35

BLOC 4

BLOC 4

BLOC 4

BLOC 4

BLOC 4

En relació a aquest marc horari, esmentar que la distribució i la concreció de cada bloc estarà
determinada pel repartiment que se’n faci a cada illa. De la mateixa manera podem establir que el
pes i la càrrega horària en cada bloc de cada illa es definirà en el context de la pròpia illa i podrà ser
revisat en el decurs de cada trimestre.
Les concrecions de cada illa parteixen i es fonament en les estructures de grups estables. Recordem
que en cada illa hi ha dos o tres grups estables, depenen del curs en el qual ens trobem.
A fi i efecte de poder desenvolupar l’acció tutorial d’una manera més profunda i efectiva s’estableix
dins del marc horari lectiu una sessió per tal de facilitar que els tutors del grup puguin trobar-se,
coordinar-se i fer el seguiment de tot l’alumnat de l’illa. Donat que l’equip de tutors i tutores, és qui
desenvolupa tots els aspectes pedagògics, de docència, de seguiment i d’avaluació de l’alumnat,
hem cregut necessari i de vital importància facilitar aquest espai.
Cicle de 1r a 3r ESO
Aquest cicle està desenvolupat, com es pot veure al PEC del centre, en quatre ecologies
. Aquestes
tenen diferents plantejaments o propostes metodològiques i d’estratègies de treball. En l’actual
proposta s’ha volgut mantenir aquests plantejaments de base per a seguir fent, al màxim possible,
allò que ens dona els trets característics de com s’aborda el treball en aquest cicle. Així veurem que
hi ha alguns canvis, no només de nom, sinó també de com desenvolupem les diferents ecologies en
aquesta nova conjuntura d’aula.
A continuació es descriuen les 4 ecologies o blocs de treball. Aquests blocs tenen unes
característiques pròpies que deriven en un ús o altre dels espais i també del tipus d’agrupaments i
del professorat que hi participa, tutories o docents de suport.
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BLOC 1: TUTORIA
La tutoria és l'espai per vetllar perquè cadascun dels alumnes trobi l'interès i la motivació per
aprendre i se senti estimat i animat amb la convicció que és capaç de qualsevol conquista que es
plantegi. És per aquest motiu que es destinen dues sessions, d’una hora i mitja cadascuna, al treball
de la tutoria, amb l’acompanyament del tutor/a individual.
En la idea de tutoria, en aquest context, hi queden visibilitzades dues visions complementàries i que
hi conviuran. Per una banda la tutoria del grup estable, on el grup està compost per un nucli d’uns
30 alumnes i dos persones tutores, i de l’altra, un grup de tutoria individual on el grup de tutoria
es divideix en dos grups d’alumnat d’uns quinze i una persona tutora. És en aquest darrer format
on es fa el treball real de tutoria.
Té per objectiu acompanyar l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge, fent orientació acadèmica
i professional i tractant tots aquells temes més personals que sigui millor fer-ho en petit grup.
Fomenta la comunicació i ajuda als alumnes a trobar el seu camí, descobrir les seves habilitats i
treballar les seves capacitats mitjançant la reflexió personal que pot recollir en el seu Lifebook4, en
el format i forma que decideixi.
Així mateix, 
la tutoria individual també orienta les famílies en l'educació dels seus fills i esdevé el
vincle i lligam entre aquestes i el centre.
El bloc de tutoria és on també té lloc el desenvolupament i seguiment del Pla de treballpersonal5.
Aquest bloc reforça la figura del tutor/a ja que és qui recull, analitza i duu a terme la valoració de
cadascun dels membres de la seva tutoria. Del conjunt d’informacions recollides s’esdevindrà
l’avaluació. Avaluació que es realitzarà en el context de les tutories d’una mateixa illa. Això és
possible perquè els mateixos tutors/es desenvolupen a l’aula diferents tasques.

BLOC 2: PROJECTES
Lifebook

: eina pròpia de reflexió i identitat on l’alumne pot fer evident l’evolució d’ell mateix amb un
llenguatge i format propi, i mostrar el seu camí d’aprenentatge en tots els moments vitals. Aquesta eina que
permet recollir tots els aprenentatges realitzats per l’alumnat des d’una visió 360, és a dir, dins i fora del
centre.
4

Pla de treball personal: document individual viu, on la tutora o el tutor planificaran conjuntament amb

l’alumne/a i la família les propostes a desenvolupar en cada ecologia d’aprenentatge, per tal d’assolir els
objectius. Recull les fites que un alumne/a pretén assolir a nivell pedagògic i personal al llarg d’un trimestre, i
la manera en què les assolirà. Per tant, esdevé i constitueix la guia del treball del que fa l’alumne en la seva
estada a l’institut.
5

29

Institut CARDENER

Pla d’Organització de centre 2020-2021

Els projectes són l’espai d’aprenentatge on es treballen els diferents coneixements d’una manera
transversal. Aquest bloc és on es potencia l’autonomia, el pensament crític, l’emprenedoria i el
treball cooperatiu. Han de servir per desenvolupar i posar en moviment tot el coneixement treballat
en les altres ecologies. El plantejament global dels projectes i l’heterogeneïtat dels grups permeten a
l'alumnat aprendre de la diferència, respectar-la i facilitar l'autoregulació personal i del grup.
Els projectes plantegen a l’alumnat reptes que requereixen una reflexió del saber inicial per tal
d’esperonar la recerca i presa de decisions. Són, en bona mesura, la culminació de tot el treball que
es fa a l’institut. És per això, que cal tenir en compte que caldrà donar resposta a una
situació-problema i desenvolupar tots els continguts, habilitats i capacitats adquirits en altres
moments i situacions del procés educatiu, fomentant les destreses i estratègies de treball en grup,
de comunicació (oral i escrita), la capacitat d'aprendre a aprendre i la de gestió personal.
Els projectes normalment culminen amb l’obtenció d’uns productes (amb diferents formats) i una
exposició oral.
Aquest curs, i donades les circumstàncies actuals, es mantindrà l’estructura de projectes ja existent
al centre però modificant i adaptant tots aquells aspectes susceptibles de no poder ser mantinguts
en cas de confinament total o parcial. Així doncs, es reformularan i/o ampliaran per donar resposta a
qualsevol circumstància.
Aquest bloc reforça el treball cooperatiu. Aquest serà un aspecte que es veurà reflectit en la
valoració i posterior avaluació. Donat el plantejament del bloc i la seva funció de síntesi dels
aprenentatges en la valoració distingirem coavaluació i autoavaluació. Les informacions fruit del
seguiment que fa el professorat del projecte complementen les que s’obtenen del mateix alumnat.
El conjunt d’informacions recollides formen l’avaluació.
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BLOC 3: TREBALL PER ÀMBITS
En aquest bloc es desenvolupen les propostes pedagògiques que afavoreixen l’aprenentatge dels
coneixements, capacitats i habilitats de tot l’alumnat des de la perspectiva del desenvolupament de
les seves competències. Aquestes propostes estan íntimament lligades als àmbits competencials i es
procura associar-les al màxim amb el projecte que s’està desenvolupant, donant-li sentit i
contextualitzant els aprenentatges.
Les propostes de treball es vinculen, per una banda a allò que es descriu en el Decret 187/2015 de
25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria i de l’altra al
professorat que executa.
La funcionalitat d’aquest bloc rau en el fet que esdevenen una aproximació a diferents
continguts/coneixements que permeten ser utilitzats als projectes. Són en essència càpsules de
coneixement. En funció de l’illa docent, de l’alumnat i dels recursos existents hi ha un major o menor
grau d’optativitat i de personalització dels aprenentatges.
Els treballs per àmbit atenen i contemplen, per una banda allò que són els interessos de l’alumnat i
per altra els diferents ritmes d’aprenentatge. Així, en les aules on es duen a terme els treballs per
àmbits.
L’avaluació del treball per àmbits serà una recollida sistemàtica de valoracions continuades per part
del professorat. Aquesta informació serà utilitzada pel grup de tutors/es per tal de veure la
trajectòria de l’alumnat i poder-ne fer una avaluació.

31

Institut CARDENER

Pla d’Organització de centre 2020-2021

BLOC 4: TREBALL AUTÒNOM
En l'espai de treball autònom l’alumnat està agrupat en els grups estables de cada illa docent, en
el seu espai. Amb l'acompanyament d'un professor/a o tutor pot dur a terme les activitats i tasques
acadèmiques, tant a títol individual, com en grup. L'alumnat pot, a més, aprofitar l’oportunitat per
resoldre dubtes sobre el seu aprenentatge contactant sincrònicament o asincrònicament amb el
professorat.
L'alumnat, partint de la iniciativa personal i de la seva autoregulació, ha de poder organitzar el seu
temps i fer possible la realització de les tasques que reben des de cadascuna de les ecologies
d'aprenentatge. En els casos on l’alumnat per raons personals o acadèmiques no sigui capaç de dur
a terme per ell sol aquest treball serà el professorat de l’aula qui farà la tasca d’acompanyament
intentant afavorir el seu desenvolupament i l’adquisició gradual dels hàbits autònoms.
La feina feta en aquest bloc passarà a formar part de la valoració de tutoria. Aquesta informació
complementa la que recull i descriu el tutor/a en el seguiment de l’alumne/a.
D'altra banda, i donada la configuració de les aules per grups, també és un espai pensat per a la
realització d'activitatsde formaciói/o treball.
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Cicle de 4t d’ESO
Tal i com es reflecteix en el PEC del centre, el cicle de 4t d’ESO, té unes finalitats terminals d’etapa
que fan i duen a fer una proposta un xic matisada respecte al cicle 1r-3r d’ESO. L’estructura del marc
horari es desenvolupa al voltant de cinc blocs de treball, propers a les ecologies definides en l’altre
cicle i es planteja de manera similar (tot i que aquí el caràcter orientador i de personalització pren
molta més rellevància). Els trets i personalitat pròpia d’aquest curs fan que tingui unes
característiques diferenciades que deriven en un ús o altre dels espais i també del tipus
d’agrupaments.
En el context de l’actual pla d’organització, el cicle queda desenvolupat de la següent manera:
BLOC 1: TUTORIA INDIVIDUAL
La tutoria és l'espai per vetllar perquè cadascun dels alumnes trobi l'interès i la motivació per
aprendre i se senti estimat i animat amb la convicció que és capaç de qualsevol conquista que es
plantegi. És per aquest motiu que es destinen dues sessions, d’una hora i mitja cadascuna, al treball
de la tutoria, amb l’acompanyament del tutor/a individual.
En la idea de tutoria, en aquest context, hi queden visibilitzades dues visions complementàries i que
hi conviuran. Per una banda la tutoria del grup estable, on el grup està compost per un nucli d’uns
30 alumnes i dos persones tutores, i de l’altra, un grup de tutoria individual on el grup de tutoria
es divideix en dos grups d’alumnat d’uns quinze i una persona tutora. És en aquest darrer format
on es fa el treball real de tutoria.
Té per objectiu acompanyar l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge, fent orientació acadèmica
i professional i tractant tots aquells temes més personals que sigui millor fer-ho en petit grup.
Fomenta la comunicació i ajuda als alumnes a trobar el seu camí, descobrir les seves habilitats i
treballar les seves capacitats mitjançant la reflexió personal que pot recollir en el seu Lifebook6, en
el format i forma que decideixi.
Així mateix, 
la tutoria individual també orienta les famílies en l'educació dels seus fills i esdevé el
vincle i lligam entre aquestes i el centre.
El bloc de tutoria és on també té lloc el desenvolupament i seguiment del Pla de treballpersonal7.
Aquest bloc reforça la figura del tutor/a ja que és qui recull, analitza i duu a terme la valoració de
cadascun dels membres de la seva tutoria. Del conjunt d’informacions recollides s’esdevindrà
l’avaluació. Avaluació que es realitzarà en el context de les tutories d’una mateixa illa. Això és
possible perquè els mateixos tutors/es desenvolupen a l’aula diferents tasques.
Lifebook

: eina pròpia de reflexió i identitat on l’alumne pot fer evident l’evolució d’ell mateix amb un
llenguatge i format propi, i mostrar el seu camí d’aprenentatge en tots els moments vitals. Aquesta eina que
permet recollir tots els aprenentatges realitzats per l’alumnat des d’una visió 360, és a dir, dins i fora del
centre.
6

Pla de treball personal: document individual viu, on la tutora o el tutor planificaran conjuntament amb

l’alumne/a i la família les propostes a desenvolupar en cada ecologia d’aprenentatge, per tal d’assolir els
objectius. Recull les fites que un alumne/a pretén assolir a nivell pedagògic i personal al llarg d’un trimestre, i
la manera en què les assolirà. Per tant, esdevé i constitueix la guia del treball del que fa l’alumne en la seva
estada a l’institut.
7
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BLOC 2: PROJECTE
Els projectes són l’espai d’aprenentatge on es treballen els diferents coneixements d’una manera
transversal. Aquest bloc és on es potencia l’autonomia, la resolució de problemes, el pensament
crític, l’emprenedoria i el treball cooperatiu. Han de servir per desenvolupar i posar en moviment tot
el coneixement treballat en les altres ecologies. El plantejament global dels projectes i
l’heterogeneïtat dels grups permeten a l'alumnat aprendre de la diferència, respectar-la i facilitar
l'autoregulació personal i del grup.
Els grups de treball d’alumnat es varia en cada projecte fomentant el coneixement mutú entre
alumnat, facilitant la comunicació i afavorint la inclusió de tot l’alumnat. L’experiència ens ha
demostrat que aquest canvi d’agrupació redueix i contribueix a una millora del clima de treball i la
convivència.
Les propostes de projecte i els temes que es desenvolupen tenen una concreció diferent en cada
curs. Això implica que la temàtica i obertura de les propostes varia de 1r a 4t. D’una proposta més
orientada i encaminada a orientar en el treball per projectes que es va a 1r d’ESO a una proposta
més oberta i personal per a l’alumnat de 4t. Això també comporta un increment en el pes de l’opinió
i valoració de l’alumnat en la valoració dels projectes (autoavaluació).
Els projectes plantegen a l’alumnat reptes que requereixen una reflexió del saber inicial per tal
d’esperonar la recerca i presa de decisions. Són, en bona mesura, la culminació de tot el treball que
es fa a l’institut. És per això, que cal tenir en compte que caldrà donar resposta a una
situació-problema i desenvolupar tots els continguts, habilitats i capacitats adquirits en altres
moments i situacions del procés educatiu, fomentant les destreses i estratègies de treball en grup,
de comunicació (oral i escrita), la capacitat d'aprendre a aprendre i la de gestió personal.
Els projectes normalment culminen amb l’obtenció d’uns productes (amb diferents formats) i una
exposició oral.
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Aquest curs, i donades les circumstàncies actuals, es mantindrà l’estructura de projectes ja existent
al centre però modificant i adaptant tots aquells aspectes susceptibles de no poder ser mantinguts
en cas de confinament total o parcial. Així doncs, es reformularan i/o ampliaran per donar resposta a
qualsevol circumstància.
Aquest bloc reforça el treball cooperatiu. Aquest serà un aspecte que es veurà reflectit en la
valoració i posterior avaluació. Donat el plantejament del bloc i la seva funció de síntesi dels
aprenentatges en la valoració distingirem coavaluació i autoavaluació. Les informacions fruit del
seguiment que fa el professorat del projecte complementen les que s’obtenen del mateix alumnat.
El conjunt d’informacions recollides formen l’avaluació.
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BLOC 3: MATÈRIES NUCLEARS
Les matèries nuclears, desenvolupades des del plantejament competencial al qual es circumscriuen,
es treballaran d’una manera més global i amb un enfocament semblant al que es durà a terme al
cicle anterior (de 1r a 3r d’ESO).

BLOC 4: MATÈRIES OPTATIVES
Les matèries optatives són aquelles que l’alumne pot escollir. Aquest curs les matèries que
s’ofertaran, distribuïdes en 3 blocs d’optatives, seran biologia i geologia, física i química, disseny de
productes (+ robòtica i programació telemàticament) , economia, VIP, francès-alemany.

BLOC 5: TREBALL AUTÒNOM
Veure descripció a l’etapa de 1r a 3r ESO. A 4t d’ESO es redueixen les hores de treball autònom

respecte l’etapa anterior.
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Organització de grups de docents

ILLA 1
GRUP ALUMNAT

1r ESO LListat 1r ESO A
A

1r ESO Llistat 1r ESO B
B

DOCENTS

PAE

Estable

Temporal

Docent 1(Ester Vila)
Docent 2 
(Lioba Vilarasau)
Docent 5 
(Pilar Calçada)

Docent 3(Núria Castañé)
Docent 4 (Pere Pladellorens)
Docent 6 (Vanessa Grau (ED)

Docent 3(Núria Castañé)
Docent 4 
(Pere Pladellorens)

Docent 1(Ester Vila)
Docent 2 (Lioba Vilarasau)
Docent 5 (Pilar Calçada)
Docent 6 (Vanessa Grau (ED)

Estable

ESP
Temporal

Est

-

PAE 1(Rosa
Sánchez)(vetlladora)

N1

-

PAE 1 
(Rosa Sánchez)
(vetlladora)

N2
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HORARIS 1r ESO
1r ESO A (Ester Vila i Lioba Vilarasau)

HORES
08,0009.30 h

09,3011,00 h

DILLUNS

DIMARTS

Bloc 3

Aules:N1, N2 i PI
Docents:
Pere P
Ester V
Pilar Calçada

Bloc 3

Aules:N1, N2 i PI
Docents: Núria
Vanessa G
Pilar Calçada

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

PROJECTES
Aula
: N1
Docent
: Ester V
Aula
: Delta
Docent:Lioba V

PROJECTES
Aula: N1
Docent: Ester V
Aula: Delta
Docent:Lioba V

11,0011,35h

11,3513,05 h

TREBALL AUTÒNOM
Aula: N1
Docent: Ester Vila

PROJECTES
Aula: N1
Docent: Ester V
Aula: Delta
Docent:Lioba V

DIJOUS

DIVENDRES

Bloc 3
Aules:N1, N2 i PI
Docents: Núria
Pere
Pilar Calçada

Bloc 3

Aules:N1, N2 i PI
Docents: 
Núria
Pere
Ester

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

PROJECTES
Aula: N1
Docent: Ester V
Aula: Delta
Docent:Lioba V

PROJECTES
Aula
: N1
Docent
: Ester V
Aula
: Delta
Docent:Lioba V

TUTORIA
Aula: N1
Docent:Ester Vila
Aula: Delta
Docent: Lioba
Vilarasau

Bloc 3

Aules:N1, N2 i PI
Docents:
Lioba V
Vanessa G
Pilar Calçada

ESBARJO

Bloc 3

Aules:N1, N2 i PI
Docents:Ester
Lioba
Vanessa G
Pilar Calçada

TUTORIA
Aula: N1
Docent:Ester Vila
Aula: Delta
Docent: Lioba
Vilarasau

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

13,05 14,35

DIMECRES

TREBALL AUTÒNOM
Aula
: N1
Docent
: Vanessa
Grau

Bloc 3
Aules:N1, N2 i PI
Docents:Vanessa G
Lioba V
Pilar Calçada
*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

TREBALL AUTÒNOM
Aula: N1
Docent: Lioba
Vilarasau

Bloc 3
Aules:N1, N2 i PI
Docents:Pere P
Ester V
Pilar Calçada

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

TREBALL AUTÒNOM
Aula: N1
Docent: Pilar
Calçada

TREBALL AUTÒNOM
Aula
: N1
Docent
: Lioba
Vilarasau

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.
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1r ESO B (Pere Pladellorens i Núria Castañé)

HORES

08,00- 09.30 h

09,30- 11,00 h

DILLUNS

DIMARTS

Bloc 3

Aules:N1, N2 i PI
Docents:
Pere P
Ester V
Pilar Calçada

Bloc 3
Aules:N1, N2 i PI
Docents: Núria
Vanessa G
Pilar Calçada

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

PROJECTES
Aula
: N2
Docent
: Núria
Castañe

PROJECTES
Aula: N2
Docent: Núria
Castañe

Aula
: PI
Docent:Pere

Aula: PI
Docent:Pere

DIJOUS

DIVENDRES

Bloc 3
Aules:N1, N2 i PI
Docents: Núria
Pere
Pilar Calçada

Bloc 3

Aules:N1, N2 i PI
Docents: 
Núria
Pere
Ester

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

PROJECTES
Aula: N2
Docent: Núria
Castañe

PROJECTES
Aula: N2
Docent: Núria
Castañe

PROJECTES
Aula
: N2
Docent
: Núria
Castañe

Aula: PI
Docent:Vanessa G

Aula: PI
Docent:Pere

Aula
: PI
Docent:Pere

TUTORIA
Aula: N2
Docent: Núria
Castañé
Aula: PI
Docent: Pere P

Bloc 3

Aules:N1, N2 i PI
Docents:
Lioba V
Vanessa G
Pilar Calçada

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: N2
Docent: Núria C

ESBARJO

11,00- 11,35h

11,35- 13,05 h

DIMECRES

Bloc 3

Aules:N1, N2 i PI
Docents:Ester
Lioba
Vanessa G
Pilar Calçada

TUTORIA
Aula: N2
Docent: Núria
Castañé
Aula: PI
Docent: Pere P

*Agrupacions
d’alumnes definides a

Bloc 3
Aules:N1, N2 i PI
Docents:Pere
Lioba V
Pilar Calçada
*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

principi de trimestre
.

13,05 - 14,35

TREBALL
AUTÒNOM
Aula
: N2
Docent
: Pilar
Calçada

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: N2
Docent: Pilar
Calçada

Bloc 3
Aules:N1, N2 i PI
Docents:Pere P
Ester V
Pilar Calçada

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: N1
Docent: Pilar
Calçada

TREBALL
AUTÒNOM
Aula
: N2
Docent
: Pere P

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.
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ILLA 2
GRUP ALUMNAT

2n ESO Llistat 2n ESO A
A

2n ESO Llistat 2n ESO B
B

DOCENTS

PAE
Estable

ESPA

Estable

Temporal

Temporal

Docent 7 
(Laura Paloma)
Docent 8
(Toni Tubio)
Docent 9
(Carme Bosch)

Docent 10 (Marta Vicente)
Docent 11 (Gerard Mas)
Docent 13 (Ana Martínez) (ED)
Docent 12 (Mates 1/2)

-

-

Sigm

Docent 10
(Marta Vicente)
Docent 11
(Gerard Mas)
Docent 12
(Mates 1/2)

Docent 7 (Laura Paloma)
Docent 8 (Toni Tubio)
Docent 9 (Carme Bosch)
Docent 13 (Ana Martínez) (ED)

-

-

Gamm
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Estab

HORARIS 2n ESO
2n ESO A (Toni Tubio, Carme Bosch i Laura Paloma)

HORES

08,00- 09.30 h

09,30- 11,00 h

DILLUNS

DIMARTS

DIVEND
RES

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: Sigma
Docents: Laura
Paloma / Ana
Martínez

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: Sigma
Docents: Carme
Bosch / Gerard
Mas

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: Sigma
Docents: Toni
Tubio / Laura
Paloma

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: 
Sigma
Docents: 
Laura
Paloma / Marta
Vicente

TUTORIA
Aula: 
Sigma
Docent: 
Toni Tubio
/ Carme Bosch
Aula: 
Lab FiQ
Docent: Laura
Paloma

BLOC 2-3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.
Docents: Marta
Vicente, Laura
Paloma i Mates
1/2.

BLOC 2-3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.

BLOC 2-3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.

Docents: Marta
Vicente, Laura
Paloma i Mates
1/2.

Docents: Marta
Vicente, Laura
Paloma, Toni Tubio
i Mates 1/2.

TUTORIA
Aula: 
Sigma
Docent: 
Toni Tubio
/ Carme Bosch
Aula: 
Lab FiQ
Docent: Laura
Paloma

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

principi de trimestre.

11,00- 11,35h

13,05 - 14,35

DIJOUS

PROJECTES
Aules: 
Sigma i Lab.
FiQ
Docents: 
Toni
Tubio i Laura
Paloma.

*Agrupacions
d’alumnes definides a

11,35- 13,05 h

DIMECRES

ESBARJO

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: 
Sigma
Docent: 
Ana
Martínez

PROJECTES
Aules: Sigma / Lab
FiQ
Docents: Ana
Martínez / Mates
1/2

PROJECTES
Aules: Sigma / Lab
FiQ
Docents: Mates
1/2 / Laura Paloma

PROJECTES
Aules: Sigma / Lab
FiQ
Docents: Toni
Tubio / Ana
Martínez

PROJECTES
Aules: 
Sigma / Lab
FiQ
Docents: Laura
Paloma / Mates
1/2

BLOC 3
Aules: 
Sigma,
Gamma i Lab Bio.

BLOC 3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.

BLOC 3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.

BLOC 3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.

BLOC 3
Aules: 
Sigma,
Gamma i Lab Bio.

Docents: 
Mates
1/2, Ana Martínez,
Toni Tubio.

Docents: Toni
Tubio, Gerard Mas,
Marta Vicente.

Docents: Mates
1/2, Gerard Mas,
Marta Vicente.

Docents: Laura
Paloma, Carme
Bosch, Mates 1/2.

*Agrupacions
d’alumnes definides a

*Agrupacions
d’alumnes definides a

Docents: Laura
Paloma, Gerard
Mas, Marta
Vicente.

*Agrupacions
d’alumnes definides a

*Agrupacions
d’alumnes definides a

principi de trimestre
.

principi de trimestre.

principi de trimestre.

principi de trimestre
.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.
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2n ESO B (Marta Vicente i Gerard Mas)

HORES

08,00- 09.30 h

09,30- 11,00 h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PROJECTES
Aules: 
Gamma i
Lab. Bio.
Docents: 
Carme
Bosch, Gerard Mas.

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: Gamma
Docents: Gerard
Mas, Ana Martínez.

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: Gamma
Docents: Marta
Vicente, gerard
Mas.

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: Gamma
Docents: Ana
Martínez, Laura
Paloma.

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: 
Gamma
Docents: 
Gerard
Mas, Marta
Vicente.

TUTORIA
Aula: 
Gamma
Docent: 
Marta
Vicente
Aula: 
Lab Bio.
Docent: 
Gerard
Mas.

BLOC 2-3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.
Docents: Marta
Vicente, Laura
Paloma i Mates
1/2.

BLOC 2-3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.

BLOC 2-3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.

Docents: Marta
Vicente, Laura
Paloma i Mates
1/2.

Docents: Marta
Vicente, Laura
Paloma, Toni Tubio
i Mates 1/2.

TUTORIA
Aula: 
Gamma
Docent: 
Marta
Vicente
Aula: 
Lab Bio.
Docent: 
Gerard
Mas.
Docent: Laura
Paloma

*Agrupacions
d’alumnes definides a

*Agrupacions
d’alumnes definides a

principi de trimestre.

principi de trimestre.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

11,00- 11,35h

ESBARJO

11,35- 13,05 h

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: 
Gamma
Docent: 
Mates 1/2.

PROJECTES
Aules: Gamma /
Lab. Bio.
Docents: Marta
Vicente, Gerard
Mas.

PROJECTES
Aules: Gamma /
Lab. Bio.
Docents: Marta
Vicente, Gerard
Mas.

PROJECTES
Aules: Gamma /
Lab. Bio.
Docents: Marta
Vicente, Gerard
Mas.

PROJECTES
Aules: 
Gamma /
Lab. Bio.
Docents:
Carme
Bosch, Gerard Mas

13,05 - 14,35

BLOC 3
Aules: 
Sigma,
Gamma i Lab Bio.

BLOC 3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.

BLOC 3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.

BLOC 3
Aules: Sigma,
Gamma i Lab Bio.

BLOC 3
Aules: 
Sigma,
Gamma i Lab Bio.

Docents: 
Mates
1/2, Ana Martínez,
Toni Tubio.

Docents: Toni
Tubio, Gerard Mas,
Marta Vicente.

Docents: Mates
1/2, Gerard Mas,
Marta Vicente.

Docents: Laura
Paloma, Carme
Bosch, Mates 1/2.

*Agrupacions
d’alumnes definides a

*Agrupacions
d’alumnes definides a

Docents: Laura
Paloma, Gerard
Mas, Marta
Vicente.

*Agrupacions
d’alumnes definides a

*Agrupacions
d’alumnes definides a

principi de trimestre
.

principi de trimestre.

principi de trimestre.

principi de trimestre
.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.
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ILLA 3

GRUP ALUMNAT

3r ESO Llistat 3r ESO A
A

3r ESO Llistat 3r ESO B
B

DOCENTS

PAE

Estable

Temporal

Docent 14(Yolanda Cara)
Docent 15 
(Sergi Horrillo)

Docent 16 (M.Àngels Farré)
Docent 17 (Laura Martínez)
Docent 18 (Jaume Comenge) (ED)
Docent 19 (Elisenda Bori)

Docent 16(M.Àngels Farré)
Docent 17 
(Laura Martínez)

Docent 14(Yolanda Cara)
Docent 15 (Sergi Horrillo)
Docent 18 (Jaume Comenge) (ED)
Docent 19 (Elisenda Bori)

Estable

ES
Temporal

Est

-

TIS

C1

-

TIS

C3
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HORARIS 3r ESO
3r ESO A (Yolanda Cara i Sergi Horrillo)

HORES

08,00- 09.30 h

09,30- 11,00 h

11,00- 11,35h

11,35- 13,05 h

DILLUNS

DIMECRES

DIJOUS

Bloc 3
Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:
M.Àngels F
Elisenda
Jaume

Bloc 3
Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Laura
Elisenda
Jaume
M.Àngels F

*Agrupacions
d’alumnes definides a

*Agrupacions
d’alumnes definides a

*Agrupacions
d’alumnes definides a

principi de trimestre
.

principi de trimestre.

principi de trimestre.

PROJECTES
Aules: C1, C3,
Èpsilon 1 i 2
Docents: Laura M
M. Àngels F
Sergi H

PROJECTES
Aules: C1, C3,
Èpsilon 1 i 2
Docents: Laura M
M. Àngels F
Sergi H

PROJECTES
Aules: 
C1, C3,
Èpsilon 1 i 2
Docents: 
Laura M
Sergi H
Yolanda (suport)

Bloc 3
Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Yolanda
Elisenda
Laura M
M. Àngels F

Bloc 3

Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Sergi
Yolanda
Jaume

Bloc 3

Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Yolanda
M.Àngels F
Laura M
Sergi

PROJECTES
Aules: 
C1, C3,
Èpsilon 1 i 2
Docents: 
Laura M
M. Àngels F
Sergi H

TUTORIA
Aula: C1
Docent: Yolanda
Aula: Èpsilon 1
Docent: Sergi H

PROJECTES
Aules: C1, C3,
Èpsilon 1 i 2
Docents: Laura M
M. Àngels F
Sergi H

DIVENDRES
TREBALL
AUTÒNOM
Aula
: C1
Docent
: Laura M

ESBARJO
Bloc 3

Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:
Yolanda
M.Àngels
Jaume
*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

13,05 - 14,35

DIMARTS

TREBALL
AUTÒNOM
Aula
: C1
Docent
: Yolanda

Bloc 3
Aules:C1, C2, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Yolanda
Elisenda
Jaume
Laura M
Sergi

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: C1
Docent: Elisenda

*Agrupacions
d’alumnes definides a

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

Bloc 3
Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Yolanda
Jaume
Sergi
*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

principi de trimestre.

Bloc 3
Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:
Yolanda
Elisenda
Sergi H
Jaume

TUTORIA
Aula: C1
Docent: Yolanda
Aula: Èpsilon 1
Docent: Sergi H

Bloc 3

Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Sergi
Yolanda
Jaume
*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

3r ESO B (M.Àngels Farré i Laura Martínez)

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
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Bloc 3

Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Yolanda
M.Àngels F
Laura M
Sergi

TUTORIA
Aula: C3
Docent: Laura M
Aula: Èpsilon 2
Docent: M. Àngels
F

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

09,30- 11,00 h

PROJECTES
Aules: 
C1, C3,
Èpsilon 1 i 2
Docents: 
Laura M
M. Àngels F
Sergi H

PROJECTES
Aules: C1, C3,
Èpsilon 1 i 2
Docents: Laura M
M. Àngels F
Sergi H

11,00- 11,35h

11,35- 13,05 h

Bloc 3
Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:
M.Àngels F
Elisenda
Jaume

Bloc 3
Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Laura
Elisenda
Jaume
M.Àngels F

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

PROJECTES
Aules: C1, C3,
Èpsilon 1 i 2
Docents: Laura M
M. Àngels F
Sergi H

PROJECTES
Aules: C1, C3,
Èpsilon 1 i 2
Docents: Laura M
M. Àngels F
Sergi H

PROJECTES
Aules: 
C1, C3,
Èpsilon 1 i 2
Docents: 
Laura M
Sergi H
Yolanda (suport)

Bloc 3
Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Yolanda
Elisenda
Laura M
M. Àngels F

Bloc 3

Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Sergi
Yolanda
Jaume

TREBALL
AUTÒNOM
Aula
: C3
Docent
: M.Àngels F

ESBARJO
Bloc 3

Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:
Yolanda
M.Àngels
Jaume
*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

Bloc 3
Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Yolanda
Elisenda
Jaume
Laura M
Sergi

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: C1
Docent: Jaume

*Agrupacions
d’alumnes definides a

*Agrupacions
d’alumnes definides a

*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.

principi de trimestre.

principi de trimestre.

13,05 - 14,35

TREBALL
AUTÒNOM
Aula
: C1
Docent
: M. Àngels
F

Bloc 3
Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Yolanda
Jaume
Sergi
*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

Bloc 3
Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:
Yolanda
Elisenda
Sergi H
Jaume
*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre.

TUTORIA
Aula: C3
Docent: Laura M
Aula: Èpsilon 2
Docent: M. Àngels
F

Bloc 3

Aules:C1, C3,
Èpsilon 1 i Èpsilon 2
Docents:Sergi
Yolanda
Jaume
*Agrupacions
d’alumnes definides a
principi de trimestre
.
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ILLA 4

GRUP

ALUMNAT

4tr ESO A

Llistat 4t ESO A

4t ESO B

Llistat 4t ESO B

4t ESO C

Llistat 4t ESO C

DOCENTS

PAE

Estable

Temporal

Estable

Temporal

Docent 20 
(Àngels Carbonell)
Docent 19(Elisenda Bori)

Docent 21 (Glòria Luceño)
Docent 5(COM)
Docent 22 (Marc Rodríguez)
Docent 23 (PSICO)
Docent 24 (David Atzet) (ED)
Docent 25 (Vanessa Cruz) (ED)

-

-

Docent 21 
(Glòria Luceño)
Docent 5(COM)

Docent 20 (Àngels Carbonell)
Docent 19(Elisenda Bori)
Docent 22 (Marc Rodríguez)
Docent 23 (PSICO)
Docent 24 (David Atzet) (ED)
Docent 25 (Vanessa Cruz) (ED)

-

-

Docent 22 (Marc Rodríguez)
Docent 23 (PSICO)

Docent 20 (Àngels Carbonell)
Docent 19(Elisenda Bori)
Docent 21 (Glòria Luceño)
Docent 5(COM)
Docent 24 (David Atzet) (ED)
Docent 25 (Vanessa Cruz) (ED)

-

-
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HORARIS 4t ESO

4t ESO A (Àngels Carbonell i Elisenda Bori)

HORES

08,00- 09.30 h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

TUTORIA
Aula
: Kappa
Docents
: Àngels
Carbonell /
Elisenda Bori

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: Kappa
Docents: Vanessa
Cruz

OPTATIVES: BLOC I
Aula: Kappa, Fab
Lab., VIP.
Docents: Marc
Rodríguez, Vanessa
Cruz, David Atzet.

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: Kappa
Docents: Docent
de COM.

OPTATIVES: Bloc III
Aula
: Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents
: Vanessa
Cruz, Elisenda Bori,
Docent de
COM,Àngels
Carbonell, Psico.

*Agrupacions
d’alumnes anuals
definides a principi de
curs.

09,30- 11,00 h

PROJECTES
Aula
: Kappa
Docents
: Àngels
Carbonell. Marc
Rodríguez, Glòria
Luceño, Docent de
COM.

PROJECTES
Aula: Kappa
Docents:
Marc Rodríguez,
Glòria Luceño,
Docent de COM,
Elisenda Bori.

PROJECTES
Aula: Kappa
Docents:
Àngels Carbonell,
Marc Rodríguez,
Elisenda Bori,
Docent de COM.

*Agrupacions
d’alumnes anuals.

PROJECTES
Aula: Kappa
Docents: Àngels
Carbonell, Marc
Rodríguez, Glòria
Luceño, Docent de
COM.,

OPTATIVES: Bloc II
Aula
: Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents
: Vanessa
Cruz, Marc
Rodríguez, Elisenda
Bori, Psico.
*Agrupacions
d’alumnes anuals
definides a principi de
curs.

ESBARJO

11,00- 11,35h

11,35- 13,05 h

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula
: Kappa
Docents
: Àngels
Carbonell

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: Kappa
Docents: Glòria
Luceño

TUTORIA
Aula: Kappa
Docents: Àngels
Carbonell /
Elisenda Bori

OPTATIVES: BLOC I
Aula: Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents: Marc
Rodriguez, Vanessa
Cruz, David Atzet.

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula
: Kappa
Docents
: Docent
de COM.

*Agrupacions
d’alumnes anuals
definides a principi de
curs.

13,05 - 14,35

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula
: Kappa
Docents
: Glòria
Luceño.

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: Kappa
Docents: David
Atzet.

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: Kappa
Docents: Àngels
Carbonell

OPTATIVES: Bloc II
Aula:Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents: Marc
Rodríguez, Vanessa
Cruz, Elisenda Bori,
Glòria Luceño.

TREBALL
AUTÒNOM
Aula
: Kappa
Docents
: Psico

*Agrupacions
d’alumnes anuals
definides a principi de
curs.

4t ESO B (Glòria Luceño i Docent COM)

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
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TUTORIA
Aula
: FabLab
Docents
: Glòria
Luceño / Docent de
COM

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: FabLab.
Docents: David
Atzet.

OPTATIVES: BLOC I
Aula: Kappa, Fab
Lab., VIP.
Docents: Marc
Rodríguez, Vanessa
Cruz, David Atzet.

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: FabLab.
Docents: Àngels
Carbonell.

*Agrupacions
d’alumnes anuals
definides a principi de
curs.

09,30- 11,00 h

PROJECTES
Aula
: FabLab
Docents
: Àngels
Carbonell. Marc
Rodríguez, Glòria
Luceño, Docent de
COM.

PROJECTES
Aula: FabLab
Docents:
Marc Rodríguez,
Glòria Luceño,
Docent de COM,
Elisenda Bori.

PROJECTES
Aula: FabLab
Docents:
Àngels Carbonell,
Marc Rodríguez,
Elisenda Bori,
Docent de COM.

OPTATIVES: Bloc III
Aula
: Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents
: Vanessa
Cruz, Elisenda Bori,
Docent de
COM,Àngels
Carbonell, Psico.
*Agrupacions
d’alumnes anuals
definides a principi de
curs.

PROJECTES
Aula: FabLab
Docents: Àngels
Carbonell, Marc
Rodríguez, Glòria
Luceño, Docent de
COM.,

OPTATIVES: Bloc II
Aula
: Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents
: Vanessa
Cruz, Marc
Rodríguez, Elisenda
Bori, Psico.
*Agrupacions
d’alumnes anuals
definides a principi de
curs.

11,00- 11,35h

11,35- 13,05 h

ESBARJO
BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula
: FabLab
Docents
: Glòria
Luceño.

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: FabLab.
Docents: Docent
de COM.

TUTORIA
Aula: FabLab
Docents: Glòria
Luceño / Plaça de
COM

OPTATIVES: BLOC I
Aula: Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents: Marc
Rodriguez, Vanessa
Cruz, David Atzet.

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula
: FabLab
Docents
: Glòria
Luceño

*Agrupacions
d’alumnes .

13,05 - 14,35

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula
: FabLab
Docents
: Docent
de COM.

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: FabLab.
Docents: Àngels
Carbonell.

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: FabLab
Docents: Glòria
Luceño.

OPTATIVES: Bloc II
Aula:Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents: Marc
Rodríguez, Vanessa
Cruz, Elisenda Bori,
Glòria Luceño.

TREBALL
AUTÒNOM
Aula
: FabLab.
Docents
: Glòria
Luceño.

*Agrupacions
d’alumnes anuals.
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4t ESO C (Marc Rodríguez i Psico)

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

08,00- 09.30 h

TUTORIA
Aula
: VIP
Docents
: Marc
Rodríguez / Psico

TREBALL
AUTÒNOM
Aula: VIP
Docents: Tutor
rotatiu

OPTATIVES: BLOC I
Aula: Kappa, Fab
Lab., VIP.
Docents: Marc
Rodríguez, Vanessa
Cruz, David Atzet.

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: VIP
Docents: David
Atzet

OPTATIVES: Bloc III
Aula
: Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents
: Vanessa
Cruz, Elisenda Bori,
Docent de
COM,Àngels
Carbonell, Psico.

*Agrupacions
d’alumnes anuals
definides a principi de
curs.

09,30- 11,00 h

PROJECTES
Aula
: FabLab
Docents
: Àngels
Carbonell. Marc
Rodríguez, Glòria
Luceño, Docent de
COM.

PROJECTES
Aula: FabLab
Docents:
Marc Rodríguez,
Glòria Luceño,
Docent de COM,
Elisenda Bori.

PROJECTES
Aula: FabLab
Docents:
Àngels Carbonell,
Marc Rodríguez,
Elisenda Bori,
Docent de COM.

*Agrupacions
d’alumnes anuals
definides a principi de
curs.

PROJECTES
Aula: FabLab
Docents: Àngels
Carbonell, Marc
Rodríguez, Glòria
Luceño, Docent de
COM.,

OPTATIVES: Bloc II
Aula
: Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents
: Vanessa
Cruz, Marc
Rodríguez, Elisenda
Bori, Psico.
*Agrupacions
d’alumnes anuals
definides a principi de
curs.

ESBARJO

11,00- 11,35h

11,35- 13,05 h

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula
: VIP
Docents
: Docent
de COM

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: VIP
Docents: Àngels
Carbonell

TUTORIA
Aula: VIP
Docents: Marc
Rodríguez / Psico

OPTATIVES: BLOC I
Aula: Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents: Marc
Rodriguez, Vanessa
Cruz, David Atzet.

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula
: VIP
Docents
: Glòria
Luceño

*Agrupacions
d’alumnes anuals

13,05 - 14,35

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula
: VIP
Docents
: Àngels
Carbonell

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: VIP
Docents: Glòria
Luceño

BLOC 3: TREBALL
D'ÀMBIT
Aula: VIP
Docents: Docent
de COM

OPTATIVES: Bloc II
Aula:Kappa,Fab
Lab., VIP.
Docents: Marc
Rodríguez, Vanessa
Cruz, Elisenda Bori,
Glòria Luceño.

TREBALL
AUTÒNOM
Aula
: VIP
Docents
: Marc
Rodríguez

*Agrupacions
d’alumnes anuals
definides a principi de
curs.
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Ús de mascareta
Ens regirem per la normativa vigent en el transcurs del curs i les instruccions que l’acompanyen. En
tot moment adaptarem aquesta normativa als canvis que sorgeixin.
Per garantir les condicions de salut i evitar trencament dels grups estables per contactes no
adequats, al nostre centre es mantindrà l’obligatorietat de portar la mascareta des de l'entrada fins
a l’arribada a l’espai de treball.
Si s’escau, en els apartats que correspongui es farà concreció sobre l’obligatorietat de l’ús de la
mascareta.
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7. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
Entrades i sortides
Donat que la infraestructura del centre permet crear quatre accessos diferenciats, tots els alumnes
accediran a la mateixa hora. Hi haurà quatre entrades diferenciades per a cada illa.
-

Illa 1:entrada per la porta principal del carrer del Sol.
Illa 2:entrada per la porta A del carrer Alzines.
Illa 3: entrada per la porta B del carrer Alzines.
Illa 4:entrada per la porta del parc del carrer Alzines / Costarrodona.

Accés

Grup

Horari Entrada

Horari Sortida

Porta Principal
(del Sol 13)

Illa 1. Grup A

07.55 a 08.00

14.35 a 14.40

07.55 a 08.00

14.35 a 14.40

07.55 a 08.00

14.35 a 14.40

07.55 a 08.00

14.35 a 14.40

Illa 1. Grup B
Porta C. Alzines
(Porta A)

Illa 2. Grup A
Illa 2. Grup B

Porta C. Alzines
(Porta B)

Illa 3. Grup A
Illa 3. Grup B

Porta Parc
(Alzines-Costarodona)

Illa 4. Grup A
Illa 4. Grup B
Illa 4. Grup C

Les portes s’obriran a les 7,55hi es tancaran a les 8’10h.
Els recorreguts dins de l’institut estaran senyalitzats i permetran que cada illa tingui un accés
exterior diferenciat i senyalitzat als espais de treball, garantint la minimització dels riscos. Hi haurà
una única porta d’entrada i sortida a cada illa docent, per tal de facilitar el control de les entrades i
sortides de l’alumnat als espais de treball i vetllar per l’estanqueïtat del grup. Podem veure els
accessos i els recorreguts en els plànols 3 i 4.
D’aquesta manera es redueix l’impacte dels alumnes que entren junts. L’accés fins als espais de
treball es farà amb mascareta.
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Zones exteriors
Les zones exteriors estaran senyalitzades i sectoritzades segons es pot veure en els plànols 1 i 2.
Les zones asfaltades (exceptuant la pista superior) seran de pas i garantiran la circulació de
l’alumnat reduint els riscos. Estaran senyalitzades indicant els recorreguts dins de l'institut.
S’habilitaran espais coberts per garantir que surtin i entrin del pati per grups estables.
Les zones verdes i la pista superior són les destinades preferentment a l’esbarjo. Estaran clarament
diferenciades i sectoritzades per cadascun dels grups que les facin servir (veure quadre inferior de
l’apartat Esbarjos).

Esbarjos
Els esbarjos 
es faran de les 11’00 ales11’35h.Totes les illes, i per tant grups estables, podran sortir
a la mateixa hora al pati, perquè cadascuna utilitzarà una àrees específica i diferenciada.
PATI
Zona entrada principal
Zona pista volei
Zona parc
Zona basses

GRUP
ILLA 1
ILLA 2
ILLA 3
ILLA 4

HORARI PATI
11-11’35h
11-11’35h
11-11’35h
11-11’35h
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Podem veure els accessos i els recorreguts en els plànols 5 i 6.
Dies de pluja.
Els esbarjos en els dies de pluja es faran en les zones de marquesina. Cada grup tindrà un temps de
15 minuts per poder estar a fora. El professorat que era a l’aula en el moment de l’inici de l’esbarjo
acompanyarà el primer grup que tingui assignat l’espai. El professorat que tingui el grup després de
l’esbarjo acompanyarà durant el segon temps d’esbarjo a la marquesina.
En els moments d’esbarjo a la marquesina es farà ús de la mascareta tant en el moment d’anar-hi
com en el de tornar a l’aula.
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RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

La col·laboració amb les famílies també és un dels eixos fonamentals del nostre pla d’acció tutorial
per això donem molta importància a les tutories individuals que ens permeten mantenir un clima de
de confiança mutu amb les famílies. Creiem que cal crear ponts i xarxes de comunicació constants
entre família i centre educatiu. Tot seguit detallem alguns dels eixos sobre els quals es fonamenta
aquesta relació amb la comunitat educativa.
-

Consell Escolar:

Les reunions de Consell Escolar són cada mes i mig. Normalment seran en format presencial
mantenint les mesures de seguretat. Quan no sigui possible es farà la reunió en format telemàtic.
-

Reunions de tutoria:

El procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies es durà a terme a través
del correu electrònic i també, de manera inicial, amb una reunió el dia 7 de setembre. Aquesta
reunió general per a les famílies (o almenys una part) es durà a terme si és possible de manera
presencial seguint les normes de seguretat del departament de salut.
Les entrevistes i reunions familiars inicials es duran a terme sempre que es pugui en format de
videoconferència.
-

Comunicació amb les famílies:

Les vies més habituals per comunicar-se amb les famílies seran el correu electrònic i les trucades
telefòniques.
-

Formació adreçada a les famílies i persones de referència:

Des de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada s’està plantejant una formació a través del CIO
d’informàtica bàsica per a les famílies. D’aquesta manera les famílies que ho necessitin podran
adquirir formació en les plataformes digitals i eines que utilitza el centre.
Les persones de referència que podran ajudar a les famílies seran, sobretot en període de
confinament, la persona responsable de la coordinació informàtica i el tutor/a.
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9. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19
El responsable últim de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director, David Atzet
.
Tot i així hi ha un membre de l’equip directiu a cada illa docentde la ESO.
En el moment de la matrícula les famílies han signat la carta de compromís on s’han compromès a
no portar els seus fills i filles si tenen símptomes compatibles amb la COVID-19 o 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.
Protocol del centre davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles
amb la COVID-19 al centre educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual (cada illa té el seu espai individual de
seguretat).
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la
persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
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. La família o la persona amb símptomes 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’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili
fins conèixer-ne el resultat.
Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips
directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips
d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, responsables
d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del
Programa salut i escola (Pilar Villamayor Junyent - pendent de confirmació).
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PROTOCOL DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19.
CASOS
POTENCIALS

ESPAI HABILITAT
PER A
L’AÏLLAMENT

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

PERSONA
RESPONSABLE DE
TRUCAR A LA
FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE DE
COMUNICAR EL
CAS ALS SERVEIS
TERRITORIALS

1r ESO

Ksi

Docent del grup
estable o docent
que el té a l’aula
en el moment de
la detecció.

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu.

Membre de
l’equip directiu.

2n ESO

Aula reunions

Docent del grup
estable o docent
que el té a l’aula
en el moment de
la detecció.

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu.

Membre de
l’equip directiu.

3r ESO

C2

Docent del grup
estable o docent
que el té a l’aula
en el moment de
la detecció.

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu.

Membre de
l’equip directiu.

4t ESO

Phi

Docent del grup
estable o docent
que el té a l’aula
en el moment de
la detecció.

Tutor/a o
membre de
l’equip directiu.

Membre de
l’equip directiu.

42

Institut CARDENER

Pla d’Organització de centre 2020-2021

10.PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció es proposen les següents consideracions
amb tots els aspectes a tenir en compte. Aquest pla està basat en les recomanacions fetes pel
Departament de Salut i recollides en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius
en el marc de la pandèmia.
Consideracions:
●
●
●
●
●

●

Aquest Pla de ventilació, neteja i desinfecció està adaptat a aquest centre educatiu en
funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència.
S’utilitzaran només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de
productes incompatibles pot provocar intoxicacions.
La neteja es farà de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels
desinfectants.
Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures
de precaució indicades.
Es farà neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per
persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de
reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada
freqüència de pas i recepció, etc.
La ventilació és tan important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de
persones. Totes les aules hauran de ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran
les finestres obertes durant les classes.

Participació de l’alumnat en el Pla de ventilació, neteja i desinfecció del
centre
L’alumnat contribuirà en la ventilació, neteja i desinfecció dels espais que utilitzi, especialment la
seva aula de referència i els espais comuns que utilitzi, assegurant la ventilació d’un mínim 10
minuts a cada franja.
L’alumnat participarà en la neteja, desinfecció i ventilació després de l'ocupació dels espais
compartits.A continuació passarà el servei de netejaprèviament a l'ocupació pel següent grup.

Participació del professorat en el Pla de ventilació, neteja i desinfecció del
centre
El professorat contribuirà en la ventilació, neteja i desinfecció dels espais que utilitzi, especialment la
seva aula de referència i els espais comuns que utilitzi, assegurant la ventilació d’un mínim 10
minuts a cada franja.
També participarà en la neteja, desinfecció i ventilació dels espais o infraestructures i
equipaments específics per a ús del professorat que hi hagi en espais compartits. A continuació
passarà el servei de netejaprèviament a l'ocupació pel següent grup.
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Funcions de consergeria en el Pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre
El personal no docent vetllarà per la higiene i neteja dels espais de trànsit i garantirà el repartiment
dels estris de neteja necessaris als diferents espais.
També es faran càrrec de l’ús de la màquina de desinfecció per ozó a les aules i vetllaran pel seu
correcte funcionament i el compliment de les normes de seguretat.
Així mateix cada matí també verificaran els aspectes remarcats a la Llista de comprovació per a la
l’obertura diària dels centres educatius:

Funcions del Servei de neteja en el Pla de ventilació, neteja i desinfecció del
centre
El servei de neteja contractat pel centre durà a terme la ventilació, neteja i desinfecció del centre
atenent a la Planificació establerta en el punt següent.
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Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció *
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Ús temporal d’espais de manera compartida
En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups en cada canvi
de grup es farà una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre
grup.
Hi participarà l’alumnat i el professorat en acabar d’utilitzar l’aula, ventilant i netejant i desinfectant
les taules i cadires. El professorat netejarà i desinfectarà la seva taula i l’equipament informàtic en
cas que n’hi hagi. Els equipaments informàtics en espais compartits s’hauran d’utilitzar prèvia
desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic i amb ús de mascareta.
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11.ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O
TANCAMENT DEL CENTRE
Tal i com s’especifica en les instruccions del “Pla d’actuació per el curs 2020-2021 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19” cal preveure l’organització tant per la situació
d’obertura en presencial com en les dues següents variants: confinament parcial o tancament de
centre.
Ha estat, com s'esmenta més amunt, l’experiència del procés de confinament esdevingut el darrer
trimestre del curs 2019-2020 ens ha permès definir i concretar l’actual proposta. Aquesta
experiència ens ha aportat informacions diverses sobre els punts forts i dèbils en:
●
●
●
●
●
●
●

acompanyament i seguiment individual de l’alumnat.
com gestionem les relacions amb les persones (alumnat, famílies o professorat), treballar en
confinament parcial o total.
les
eines
de
comunicacions
professorat-alumnat,
professorat-famílies
i
professorat-professorat.
gestió de grups de tutoria/alumnat no presencialment.
afavorir la cohesió i comunicació de grup.
dificultats de l’alumnat en la gestió de l’autonomia i l’autoregulació.
connectivitat i accessibilitat als entorns virtuals de treball.

Com s’ha descrit la proposta el centre ha plantejat una definició i concreció de l’organització
pedagògica per illes docents. Aquesta divisió ens permet mantenir el funcionament en cas de
confinament parcial o tancament total
. En aquest sentit ens remetem a tot allò esmentat en els
apartats anteriors pel que fa referència a aquests aspectes i passem a concretar i descriure amb més
detalls el nostre funcionament.
I.

Comunicació amb alumnat, professorat i famílies:
Mantindríem les eines establertes durant l’anterior etapa de confinament. Algunes de les
quals ja les feiem servir en cursos anteriors. En aquest sentit hi ha eines sincròniques i
asincròniques.
○

○

○

Comunicació professorat -alumnat: Tot el professorat tindrà hores d’atenció a
l’alumnat per poder-lo acompanyar en el seu treball. Cada tutoria tindrà el seu espai
virtual per poder guiar a l’alumnat durant el confinament. Sobretot prioritzarem
l’acompanyament en tot els sentits.
Comunicació professorat-famílies: El tutor/a mantindrà una comunicació fluida a
través de correus electrònics o videotrucades conjuntes amb l’alumnat i les famílies.
Durant el confinament parcial o total és més necessari que mai el treball conjunt de
famílies i institut. I és per aquest motiu que la no presencialitat s’ha de substituir
amb la presencialitat de les famílies.

Comunicació profesosorat -professorat: El professorat dins i fora de l’institut té una
comunicació molt fluida fent servir tots els mitjans que té a l’abast. A més a més de
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les reunions virtuals que es puguin dur a terme (com a mínim quatre per setmana)
també hi ha una relació més propera que fa de la comunicació una eina de treball
imprescindible.

II.

Adaptació metodològica: la figura del tutor/a individual adquireix, si és possible, més
importància de la que ja té a nivell presencial. Acompanya i guia a l’alumne durant el seu
procés d’aprenentatge i l’orienta de la millor manera per poder continuar el treball iniciat de
manera presencial.
○ Funcionament per àmbits: el treball per àmbits es segueix desenvolupant seguint la
mateixa estructura adaptada a la virtualitat.
○ Projectes: tot i ser un dels punts més complicats per la necessitat i requeriment del
treball en grup, es planteja la modificació o adaptació (si s’escau) d’alguns aspectes
per seguir treballant en format de petits grups (5 alumnes) i finalitzar els projectes
inicialment proposats. L’acompanyament i seguiment del professorat de projectes
vetllarà per poder garantir un bon aprenentatge des de casa.
○ Tutoria, seguiment i avaluació: el tutor/a continua sent qui gestiona tota la
informació de l’alumne/a i qui lidera el procés de valoració i avaluació de l’alumnat.
El seguiment es desenvolupa tant de manera sincrònica (videoconferència o
trucades de veu) o asincrònica (correu electrònic o missatges de text).

III.

Adaptació del marc horari:
- Horari - calendari d’atenció virtual del professorat: tal i com s’explica a
l’apartat de comunicacions s’estableix un horari d’atenció i classes virtuals
on s’atenen les diferents ecologies o blocs d’aprenentatge.
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PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT.
NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT DEL
CONTACTE AMB
EL GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL AMB
L’ALUMNE/A

MITJÀ I
PERIODICITAT DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL AMB
LA FAMÍLIA.

1r ESO

MÈTODE DE
TREBALL:Se
seguirà el mètode
de treball
presencial en
format virtual en
el: Treball de
tutoria, treball
d’àmbits i
projectes.
RECURSOS
PREVISTOS:
material i
bibliografia online,
videotutorials,
Padlets,Webs
educatives….

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp).
PERIODICITAT:
com a mínim 2
cops per setmana.

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp),
correus
electrònics,
missatges
instantanis
PERIODICITAT:
diària

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp), emails
d’informació i
seguiment,
trucades
telefòniques...
PERIODICITAT:
com a mínim 1 cop
per setmana.

2n ESO

MÈTODE DE
TREBALL:Se
seguirà el mètode
de treball
presencial en
format virtual en
el: Treball de
tutoria, treball
d’àmbits i
projectes.
RECURSOS
PREVISTOS:
material i
bibliografia online,
videotutorials,
Padlets,Webs
educatives….

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp).
PERIODICITAT:
com a mínim 2
cops per setmana.

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp),
correus
electrònics,
missatges
instantanis
PERIODICITAT:
diari (de dilluns a
diumenge).

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp), emails
d’informació i
seguiment,
trucades
telefòniques...
PERIODICITAT:
com a mínim 1 cop
per setmana.

3r ESO

MÈTODE DE
TREBALL:Se
seguirà el mètode
de treball
presencial en
format virtual en
el: Treball de
tutoria, treball

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp).
PERIODICITAT:
com a mínim 2
cops per setmana.

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp),
correus
electrònics,
missatges
instantanis

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp), emails
d’informació i
seguiment,
trucades
telefòniques...
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d’àmbits i
projectes.
RECURSOS
PREVISTOS:
material i
bibliografia online,
videotutorials,
Padlets,Webs
educatives….
4t ESO

MÈTODE DE
TREBALL:Se
seguirà el mètode
de treball
presencial en
format virtual en
el: Treball de
tutoria, treball
d’àmbits i
projectes.
RECURSOS
PREVISTOS:
material i
bibliografia online,
videotutorials,
Padlets,Webs
educatives….

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp).
PERIODICITAT:
com a mínim 2
cops per setmana.

PERIODICITAT:
diari (de dilluns a
diumenge).

PERIODICITAT:
com a mínim 1 cop
per setmana.

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp),
correus
electrònics,
missatges
instantanis
PERIODICITAT:
diari (de dilluns a
diumenge).

MITJÀ:
Videotrucades
(zoom, meet i
whatsapp), emails
d’informació i
seguiment,
trucades
telefòniques...
PERIODICITAT:
com a mínim 1 cop
per setmana.
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