PLA D’ORGANITZACIÓ DE
CENTRE
CURS 20-21

Una primera versió d'aquest pla ha estat presentada al Consell Escolar amb data 14 de juliol de 2020
La versió definitiva va ser aprovada pel Consell Escolar amb data 9 de setembre de 2020

1. Diagnosi
A partir de l’experiència del primer confinament, el centre hem après quines mesures, recursos,
estratègies, etc. són les més efectives per a oferir la millor qualitat educativa i humana possible
en les condicions d’excepcionalitat que ha suposat la pandèmia actual. En el curs 20-21 el
principal objectiu és minimitzar alguns efectes negatius i anticipar la situació de confinament i
aprenentatge a distància que ja coneixem. Els principis bàsics del pla són el següents:
●
●

●
●

Malgrat la pandèmia, tots els adolescents han de tenir accés a l’educació en
condicions d’equitat.
L’aprenentatge al centres educatiu ha de poder continuar amb la màxima
normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de
l’educació.
L’institut ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
El pla ha de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i
de contactes.

Els criteris d’actuació es resumeixen en:

Els aprenentatges que hem fet de l’experiència del primer confinament s’incorporaran com
a propostes de millora en aquest pla del curs 20-21. Alguns d’aquests aspectes són:
●
●
●

Unificar o simplificar els canals i plataformes digitals (sobretot de 1r a 3r)
Unificar dies de trameses de tasques i de lliurament (sobretot de 1r a 3r)
Classes síncrones:
■
No massives (fer desdoblaments)
■
Metodologies actives
■
Resolució de dubtes
■
Augmentar número de les classes i matèries que les realitzen

●

Reduir classes magistrals, i substituir-les per recursos penjats que es poden consultar
de forma asíncrona
Garantir tutories individuals amb alumnes i famílies
Modificar format i tipus d’activitats
Realitzar xerrades concretes sobre mal ús d’imatges, gravacions…
Planificar activitats per treballar la gestió emocional (Exemples;. el dol, el positivisme
)
Establir normes clares ús de càmera i micròfon (pautes per una classe virtual)

●
●
●
●
●
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La dotació de reforç per al curs 2020-21 assignada al nostre centre en data de 15 de juliol és
d’
1 dotació de personal docent, el que suposa un 1,75% d’increment en recursos de
personal.

2. Organització dels grups estables
Es proposa prioritzar l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor
és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una
identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables
d’alumnes d’aproximadament uns 20 alumnes (a excepció d’un cas a 2n de batxillerat que
s’ha habilitat un espai gran, l’aula de Visual i Plàstica).
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups, o alumnes provinents de
diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’hauran d’incrementar les mesures de protecció
individual, especialment en quant al manteniment de la distància física de, l’ús de mascaretes
de tipus FFP2 per part del professorat i incrementar la ventilació dels espais emprats.
Els 
principis generals de configuració dels grups són:
-

l’equitat
la inclusivitat
l’heterogeneïtat pel que fa als diferents ritmes d’aprenentatges i capacitats
i, en el cas de 4t i batxillerat s’afegeix el criteri de respectar al màxim els interessos de
l’alumnat pel que fa als seus itineraris formatius.

I els 
criteris d’actuació bàsicssón:
Bàsics a tots els nivells
●
●
●
●

●
●

Grups estables reduïts (20 alumnes, amb alguna excepció a BATX)
Proposta viable amb la plantilla actual
Assignació del professorat al mínim de grups possible
Espais:
○
Utilització de tots els espais del centre
○
Només demanar el camp de futbol de Can Magí
Horaris diferenciats per nivells entrades, sortides i patis
Pla de trànsit pel centre
Als cursos de l’ESO

●
●
●
●

●
●
●

100% presencial
Reduir vinculació d’algunes franges horàries a especialitats
Ampliació de la durada de les classes (blocs de 1h. 40 min.)
1r a 3r d’ESO:
○
Impuls treball transversal (àmbits transversals: social-lingüístic i STEAM)
○
Eliminació de desdoblaments, pràctiques, optatives de 1r a 3r d’ESO
(excepte 2a llengua estrangera)
4t d’ESO: itineraris d’optatives associats a cada grup classe
Temps de treball personal per a l’alumnat associat a la tutoria
Temps de llegir diari
Als cursos del Batxillerat

●

1 dia de docència telemàtica (associada a matèries de modalitat), que sempre
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tindran assignades hores lectives amb presencialitat
●

Duplicitat de matèries de modalitat per evitar barreja d’alumnes de diferents grups
i poder treballar en situació de grup estable

E
l còmput d’assistència dels alumnes presencialment al centre o de forma telemàtica (en el cas
de Batxillerat) és de 30 hores. En el cas dels horaris de Batxillerat només queda reflectida la
docència telemàtica síncrona, que es veurà complementada amb franges de 30 mins de
docència telemàtica asíncrona per cadascuna de les matèries de modalitat i específiques en
el cas dels itineraris orientats a les PAU, i de 20 minuts en el cas dels itineraris orientats a CFGS.
En el cas de moltes matèries d’ESO, cal aclarir que la càrrega lectiva de moltes d’elles queda
distribuïda entre dos tipus de franges: una primera, explícitament marcada en els horaris, on es
treballaran continguts i competències exclusives d’aquella matèria, i d’altres franges on es
treballaran continguts de manera transversal, contextualitzada, i de forma compartida amb
d’altres matèries. A mode d’exemple, en el cas de la matèria de català a 1r d’ESO s’ha reservat
una franja d’una hora i quaranta minuts en la que es treballaran continguts i competències
d’aquesta matèria, però també es treballaran en les franges de projectes transversals de l'àmbit
socio-lingüístic, així com en la franja del Temps de Llegir.
En funció de les diferents configuracions possibles d’organització dels grups i d’assignació del
professorat es preveuen les diferents situacions que requeriran mesures de protecció i de
garanties sanitàries diferents:
Situació 
A

Grup estable d’alumnat (grup base)
amb presència de professorat de
l’equip docent reduït

Si es manté la distància de seguretat
entre el professor/a i l’alumnat no
caldrà l’ús de mascaretes. En
situacions d’apropament, caldrà l’ús
de mascareta per part del
professor/a i l’alumnat. (*)

SituacióB

Grup d’alumnes que surten del seu
grup estable, sense barreja amb
alumnat d’altres grups, i amb
presència de professorat de l’equip
docent

Si es manté la distància de seguretat
entre el professor/a i l’alumnat no
caldrà l’ús de mascaretes. En
situacions d’apropament, caldrà l’ús
de mascareta per part del
professor/a i l’alumnat. (*)

Situació 
C

Grup estable d’alumnat (grup base)
amb presència de professorat de
fora de l’equip docent reduït

Ús de mascareta per part del
professorat i distància de seguretat
entre el professor/a i l’alumnat, però
no entre els alumnes. (*)

Situació 
D

Barreja d’alumnat de diferents grups
estables

Ús de mascaretes per part de
l’alumnat i el professorat i distància
de seguretat entre professorat i
alumnat i entre els propis alumnes.

Situació 
E

Docència telemàtica

---

(*) En funció de la situació sanitària es faran més estrictes les mesures, i caldrà l’ús de
mascaretes per part del professorat, de l’alumnat, així com la distància física de seguretat.
A data 14/09/2020 es començarà el curs amb la obligació de mascareta per part del
professorat i l’alumnat. En el cas del professorat, el centre facilitarà mascaretes FFP2. En
quant a agrupacions, en totes les situacions es començarà en format individual, i no es
contemplen en un inici les agrupacions d’alumnat fins que la situació sanitària ho permeti.
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Organització dels grups de 1r a 3r d’ESO:
De 1r a 3r d’ESO, tot i que s’han contemplat tots els criteris esmentats anteriorment, cal destacar
que en el procés de creació dels grups estables, s’ha utilitzat com a criteri principal la reducció
del nombre de professorat assignat a cada grup:

Nombre de professorat / Percentatge d’hores (*)
Grup

Nombre
d’alumnes

1r ESO A

20

1r ESO B

Persona referent
grup

SituacióA

SituacióB

BIO3

7 / 87,5%

0 / 0%

20

TEC2

7 / 87,5%

0 / 0%

1r ESO C

20

LE5

7 / 87,5%

0 / 0%

1r ESO D

20

CAS3

7 / 87,5%

0 / 0%

1r ESO E

20

SOC5

7 / 87,5%

0 / 0%

1r ESO F

20

MAT5

7 / 87,5%

0 / 0%

2n ESO A

20

MAT3A

7 / 87,5%

0 / 0%

2n ESO B

20

FQ4A

7 / 87,5%

0 / 0%

2n ESO C

20

SOC6A

7 / 87,5%

0 / 0%

2n ESO D

20

TEC6A

7 / 87,5%

0 / 0%

2n ESO E

20

EF1A

7 / 87,5%

0 / 0%

2n ESO F

20

OR2A

7 / 87,5%

0 / 0%

3r ESO A

20

TEC3A

8 /85%

0 / 0%

3r ESO B

20

CAT3A

8 /85%

0 / 0%

4

SituacióC
4 / 12,5%
Píndoles i

Temps de Llegir

4 / 12,5%
Píndoles i

Temps de Llegir

4 / 12,5%
Píndoles i

Temps de Llegir

4 / 12,5%
Píndoles i

Temps de Llegir

4 / 12,5%
Píndoles i

Temps de Llegir

4 / 12,5%
Píndoles i

Temps de Llegir

4 / 12,5%
Píndoles i

Temps de Llegir

4 / 12,5%
Píndoles i

SituacióD
0 / 0%

0 / 0%
1 / 6,25%

Francès 1a LE

1 / 6,25%

Francès 1a LE

0 / 0%

0 / 0%
2 / 6,25%
2es LE

2 / 6,25%

Temps de Llegir

2es LE

4 / 12,5%

3 / 12,5%

Píndoles i

2es LE i Francès
1a LE
Temps de Llegir

4 / 12,5%
Píndoles i

3 / 12,5%

2es LE i Francès
1a LE
Temps de Llegir

4 / 12,5%
Píndoles i

Temps de Llegir

4 / 12,5%
Píndoles i

Temps de Llegir

4 / 15%

Píndoles i

2 / 6,25%
2es LE

2 / 6,25%
2es LE

2 / 6%

Temps de Llegir

2es LE

4 / 15%

2 / 6%

Píndoles i

2es LE

4 / 15%

3 / 12%

Temps de Llegir

3r ESO C

20

FQ3A

8 /85%

0 / 0%

3r ESO D

20

OR4A

8 /85%

0 / 0%

3r ESO E

20

LE4A

8 /85%

0 / 0%

3r ESO F

20

SOC4A

8 /85%

0 / 0%

Píndoles i

2es LE i Francès
1a LE
Temps de Llegir

4 / 15%

Píndoles i

Temps de Llegir

4 / 15%

Píndoles i

Temps de Llegir

4 / 15%

Píndoles i

Temps de Llegir

2 / 6%
2es LE

2 / 6%
2es LE

2 / 6%
2es LE

(*) La suma dels percentatges d’hores respecte a les totals lectives és superior a 100, donat que
en algunes franges es dona més d’una situació; per exemple, en el cas de les píndoles, suposa
situació C en el cas dels alumnes que es queden a l’aula, i situació D en el cas d’alumnes que
surten a fer segones llengües estrangeres (francès i alemany). En general, el percentatge
assignat a la situació D suposa un excedent respecte el total del 100%.

Els horaris marc de cadascun dels nivells de 1r a 3r d’ESO es mostren a continuació. La llegenda
per entendre aquests marcs horaris és la següent:
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Organització dels grups de 4t d’ESO:
A 4t d’ESO, a banda dels criteris generals, s’ha conformat un model basat en la creació
d’itineraris d’optatives, evitant d’aquesta manera la barreja d’alumnat de diferents grups.

Nombre de professorat / Percentatge d’hores (*)
Grup

Nombre Persona referent
d’alumnes
grup

SituacióA

SituacióB

SituacióC

0/ 0%

Optatives 2 i 3 i
Temps de Llegir

2 +3 / 21%

4t ESO A
(Curie)

22

MAT6

7 / 73%

4t ESO B
(Curie)

20

TEC4

8 / 79%

4t ESO C
(Llull)

22

SOC3

7 / 73%

Francès 1a LE
Optativa 2

Optativa 3 i
Temps de Llegir

4t ESO D
(Llull)

17

CAS4

8 / 79%

0 / 0%

Optatives 2 i 3 i
Temps de Llegir

4t ESO E
(Johnson)

17

LE7

8 / 79%

0 / 0%

Optatives 2 i 3 i
Temps de Llegir

7

2/ 6%

2 +3 / 21%

Francès 1a LE

Optatives 2 i 3 i
Temps de Llegir

4 / 12%

1 +3 / 15%

2 +3 / 21%

2 +3 / 21%

SituacióD
0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

4t ESO F
(Edison)

20

OR3

8 / 79%

8

0 / 0%

2 +3 / 21%

Optatives 2 i 3 i
Temps de Llegir

0 / 0%

Organització dels grups de Batxillerat:
En el cas de Batxillerat s’ha creat un model en el que l’alumnat està distribuït en grups-classe en
funció de la seva modalitat, i s’ha aconseguit duplicar les matèries de modalitat assignades a
alumnat de diferents grups, de tal forma que es redueix la barreja d’alumnes de diferents
grups-classe. A banda, es preveu un dia de docència telemàtica en cadascun dels dos nivells
de Batxillerat, en dies diferents. Aquest model permet alliberat espais del centre dos dies per
setmana (un per a cada nivell), que estaran nets i desinfectats a disposició dels altres cursos.

Nombre de professorat / Percentatge d’hores (*)
Persona
referent
grup

Grup

Nombre
d’alumnes

1r BATX A

23

RE

Comuns i
Modalitat 1

1r BATX B

15

LE1

Comuns i
Modalitat 1

1r BATX C

20

CAS2

Comuns i
Modalitat 1

1r BATX D

17

MAT7

Comuns i
Modalitat 1

1r BATX E

22

BIO2

Comuns i
Modalitat 1

2n BATX A

11

BIO1

Comuns i
Modalitat 1

2n BATX B

18

MAT2

Comuns i
Modalitat 1

2n BATX C

27

MAT1

Comuns i
Modalitat 1

2n BATX D

20

ECO

Comuns i
Modalitat 1

SituacióA
7 / 54%

7 / 54%

7 / 54%

7 / 54%

7 / 60%

7 / 54%

7 / 54%

7 / 54%

7 / 60%

SituacióB
3 / 23%

Modalitat 2-4

3 / 23%

Modalitat 2-4

3 / 23%

Modalitat 2-4

3 / 23%

Modalitat 2-4

3 / 15%

Modalitat 2-4
i específiques

3 / 15,3%

Modalitat 2-4

3 / 15,3%

Modalitat 2-4

3 / 23%

Modalitat 2-4

3 / 15%

Modalitat 2-4
i específiques

SituacióC SituacióD
0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

Francès 1a LE
i Química

0 / 0%

Francès 1a LE
i Química

0 / 0%

0 / 0%

2 / 15,4%

2 / 15,4%

1 / 7,7%

SituacióE
5 / 23%

Modalitat

5 / 23%

Modalitat

5 / 23%

Modalitat

5 / 23%

Modalitat

4 / 25%

Modalitat i
específiques

5 / 23%

Modalitat

5 / 23%

Modalitat

5 / 23%

Francès 1a LE

Modalitat

0 / 0%

Modalitat i
específiques

4 / 25%

(*) La suma dels percentatges d’hores respecte a les totals lectives és superior a 100 en els casos
en que Francès és 1a Llengua Estrangera.

Els horaris marc de cadascun dels nivells de Batxillerat es mostren a continuació, diferenciant
entre els itineraris que tenen com a objectiu la realització de les PAU i aquells orientats a CFGS
(1r de BATX E i 2n de BATX D).
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A continuació es detalla la distribució d’espais per cada grup base. Com es pot observar, molts
dels espais que s’utillitzaran durant el curs 2020-21 són espais específics (laboratoris, tallers, aula
música, aula visual i plàstica). Això suposa que aquests espais s’hauran de habilitar, i el centre
haurà d'assumir els costos econòmics d’aquestes transformacions.

Grup

Nombre
alumnes

Aula Base

Espai Plànol

m2

1r ESO A

20

1

24

51,8

1r ESO B

20

2

25

51,8

1r ESO C

20

3

26

51,8

1r ESO D

20

4

27

51,8

1r ESO E

20

5

28

51,8

1r ESO F

20

6

29

51,8

2n ESO A

20

7

30

51,8

2n ESO B

20

8

31

51,8

2n ESO C

20

9

32

51,8

2n ESO D

20

10

33

51,8

2n ESO E

20

11

37

46,5

2n ESO F

20

Menjador

part del 19

53

3r ESO A

20

21

part del 74

70

3r ESO B

20

20

59

59,8

3r ESO C

20

22

60

48

3r ESO D

20

24

61

48

3r ESO E

20

26

62

60,5

3r ESO F

20

28

63

47,6

4t ESO A (Curie)

22

25

79

65,1

4t ESO B (Curie)

20

27

80

65,1

4t ESO C (Llull)

22

29

81

65,1

4t ESO D (Llull)

17

31

85+86

56,4

4t ESO E (Johnson)

17

30

67+68

51,6

4t ESO F (Edison)

20

23

78

38,8

1r BATX A

23

Biblioteca

15

84,7

1r BATX B

15

Lab. FiQ

58

61,2

1r BATX C

20

Música

4

75

1r BATX D

17

imagin@ (T2)

part del 76

57

1r BATX E (CFGS)

22

imagin@ (info)

77

65,2

2n BATX A

11

imagin@ (T1)

part del 74

35

2n BATX B

18

Lab. BiG

57

59,8

2n BATX C

27

Plàstica

92

100,6

2n BATX D (CFGS)

20

12

14

35,7
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3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat
amb necessitat específica de suport educatiu
La inclusió educativa és una de les línies prioritàries del centre. Valorant les conseqüències

del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de l’alumnat vulnerable,
cal fer especial èmfasi en els criteris per organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció
directa de l’alumnat amb especials dificultats.
Pel que fa a les mesures i suports universals per garantir l’aprenentatge i la participació de
tot l’alumnat es tindrà en compte:
● La personalització dels aprenentatges. Les propostes educatives han de comptar
amb possibilitats de flexibilització, d’enriquiment i de tenir en compte les
intel·ligències múltiples. El treball per projectes i la incorporació de les píndoles
d’aprenentatges diversos poden contribuir a aquesta finalitat.
● El seguiment per part del tutor/a i de l’orientador/a de cada nivell. L’acció tutorial i el
treball coordinat amb el professional de l’orientació educativa són claus per garantir
que cap alumne/a queda exclòs de l’entorn d’aprenentatge. L’orientador/a de
cada nivell serà el responsable d’una franja horària de projectes per a cada grup
del nivell d’aquesta manera tindrà contacte amb tots els alumnes.
● Èmfasi en l’avaluació formativa i formadora. Es prioritzarà l’avaluació dels processos i
els feedbacks personalitzats i qualitatius de les tasques realitzades.
● El treball de l’educació emocional per restituir el benestar col·lectiu. Cal dedicar un
temps a desenvolupar una presa de consciència de l’experiència emocional
viscuda, posar-hi paraules i poder-la treballar.
Pel que fa a les mesures i suports addicionals es mantindrà el seguiment de l’alumnat amb
NEE i NESE amb el suport de l’orientador/a (suport a l’aula o en format d’atenció individual
portant mascareta i respectant la distància de seguretat) i els ajustaments que es
requereixin per assolir els objectius dels PI de cada alumne/a amb necessitats. En el cas de
confinament es vetllarà especialment perquè aquest alumnat més vulnerable rebi el suport
que necessita (via telèfon i/o videoconferència).
I, pel que a les mesures i suports intensius es manté l’assessorament i l’atenció directa si cal
de la professional de suport del CREDV en els dos alumnes amb discapacitat visual del
centre, sempre mantenint les normes de seguretat. En el cas del SIEI es prioritzarà l’atenció a
l’aula amb el grup estable, però en funció de les necessitats i característiques de l’alumne/a
es valorarà la possibilitat d’espais de “respir” seguint les mesures pertinents. En aquests casos,
també es vetllarà per fer un seguiment diari del benestar emocional i del nivell d'estrès que
la situació pugui generar en l’alumnat amb dificultats severes de gestió emocional. Les
professionals del SIEI tindran contacte diari i aniran responen a les contingències que es
derivin.
El suport de la professional de l’EAP i la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) seran en
format telemàtic. En funció de com evolucioni la situació i de les necessitats que apareguin
es podrà passar al format presencial.
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5. Concrecions per al batxillerat
Els grups estables d’alumnat s’han constituit a partir de les matèries comuns d’opció tant a 1r
com a 2n de batxillerat. Les matèries de modalitat s’organitzen com a subgrups dels grups
estables que cursen una mateixa comuna d’opció. En aquells casos que calgui incorporar
alumnes procedents d’altres grups estables (només previst a l’assignatura de modalitat de
Química de 2n de Batxillerat i al Francès com a primera llengua estrangera, també a 2n de
Batxillerat) caldrà mantenir la distància de seguretat i/o utilitzar mascareta.
Els dos nivells de batxillerat s’impartiran en model híbrid, els principals aspectes de
l’organització pedagògica d’aquest model són:
● un dia a la setmana es faran les matèries de modalitat en format telemàtic.
● la presencialitat s’aprofita perquè l’alumnat faci activitats individuals, s’ha previst un
espai lectiu de “treball personal”.
● s’ha reduït el nombre d’alumnat assignat a un tutor/a per tal que es pugui fer un
seguiment més personalitzat del noi o noia i de la seva família.

6. Organització de les entrades i sortides
Al nostre centre tenim dos accessos exteriors al recinte, passadissos i portes interiors estretes, i
un nombre molt elevat d’alumnes (més de 640). És per això que tot l’alumnat haurà d’anar
amb mascareta i les entrades i sortides es faran per nivells, amb un intervals de temps
espaiats.
A més, també s’utilitzaran portes d’accés a l’edifici diferents en funció del nivell a les
entrades, sortides i patis.
L’ordre d’entrada i de sortida serà el següent:
1r i 2n d’ESO

3r i 4t d’ESO

1r i 2n de Batx

8:15 a 8:30

7:45 a 8:00

8:05 a 8:20

Entrada

8:30

8:00

8:20

Sortida

14:30

14:10

14:00

14:30 a 14:45

14:10 a 14:25

14:00 a 14:15

Trànsit entrada

Trànsit sortida
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Els passadissos seran de dos sentits, i estaran senyalitzats per procurar que es mantingui la
major distància de seguretat entre les persones que facin ús, tant professorat com alumnat.
En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre,
així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre
educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de
procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. No es permetrà l’entrada a
l’alumnat que no porti la mascareta; en casos puntuals se cediran mascaretes de la provisió
que ha fet el Departament d’Educació.

7. Organització de l’espai d’esbarjo
Atès que disposem de dos espais de patis diferenciats, els alumnes sortiran a l’hora
establerta per a cada nivell garantint l’agrupament per grups estables. A cada franja només
accediran al pati dos nivells i cadascú tindrà un espai delimitat. L’alumnat haurà de sortir
provist de la mascareta, que utilitzarà en tot moment excepte quan estigui menjant
l’esmorzar, en que haurà de respectar la distància física de seguretat.
Nivell

Horari 1a franja pati

Horari 2a franja pati

1r ESO - 2n ESO

10:10 a 10:30

12:10 a 12:30

1r ESO: Zona A
2n ESO: Zona B

3r ESO - 4t ESO

9:40 a 10:00

11:40 a 12:00

3r ESO: Zona A
4t ESO Zona B

1r BATX - 2n BATX

10:20 a 10:40

12:40 a 13:00

15

Espai

Sortida del centre o
zona B
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8. Pla de treball del centre en cas de confinament
En el cas que sigui necessari el confinament parcial o total del centre el pla de treball tindrà
en compte els següents aspectes:
1. La priorització del manteniment dels canals de comunicació amb l’alumnat i les
famílies. Amb l’alumnat serà bàsicament per mitjà de videoconferències i si cal per
trucades telefòniques. En el cas de les famílies serà per mail i si és necessari per
videoconferència, quan aquestes dues no siguin possibles o si es considera més
adient serà per trucada telefònica. Si un tutor/a detecta dificultats per mantenir el
contacte amb algun alumne/a o família ho comunicarà al coordinador/a de nivell, i
aquest donarà avís a l’orientador/a de nivell i a la Direcció del centre per fer les
gestions més oportunes.
2. Garantir les condicions per a desenvolupar aprenentatge a distància. Més enllà de
la comunicació, les eines i entorns de treball són la base del treball en confinament i,
per tant, de les possibilitats d’aprenentatge a distància. Dispositius digitals i
connectivitat són essencials i s’han de garantir en tot moment. Garantir les
condicions per a desenvolupar aprenentatge a distància també implica comprovar
que tothom té un mínim de competències digitals, així com d’habilitats
d’autoregulació, de gestió del temps o de productivitat en entorns digitals. Si el
professorat i/o el tutor/a detecten dificultats concretes per garantir aquestes
condicions caldrà planificar actuacions que poden ser col·lectives o personals. En el
cas del nostre centre, que ha apostat des de fa anys per un model 1x1 d’utilització
de dispositius digitals. Pautes entorn digital: les eines, indicacions.
3. Planificació de classes virtuals amb les següents condicions:
●

Organitzar la interacció síncrona en funció de la situació del grup, l’horari
haurà de ser sostenible. Es mantindrà la distribució de matèries de l’horari de
classes presencials però es reduirà la durada a 60 minuts. Deixant espais de
marge per garantir la connexió-desconnexió a la classe.

●

A l’horari s’inclourà el codi Meet de cada classe per facilitar a l’alumnat
l’accés àgil a la connexió de les classes.

●

Combinar-les amb recursos o propostes que fomentin el treball autònom i
l’ajustament a les característiques de l’alumnat. En el cas de Batxillerat es
mantindrà la càrrega lectiva de cada assignatura però es modificarà el
format de cada espai lectiu (un d’introducció de continguts i un altre més
d’acompanyament, resolució de dubtes, el feed-back i no tant l’exposició de
continguts de manera “magistral”)

A continuació es mostren dos exemples d’horaris en cas de confinament, el primer en cas
d’ESO, i el segon en cas de Batxillerat:
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Exemple d’horari ESO:
dll

dm

dx

dj

dv

CAT
Codi Meet:

CAS
Codi Meet:

1a LE
Codi Meet:

TEC
Codi Meet:

MUS /ViP (Q)
Codi Meet:

MAT
Codi Meet:

CN
Codi Meet:

SOC
Codi Meet:

EF
Codi Meet:

MUS /ViP (Q)
Codi Meet:

STEAM
Codi Meet:

Projectes
transversals
àmbit ling.
Codi Meet:

Projectes
transversals
àmbit ling.
Codi Meet:

Tutoria grup
______________
Codi Meet:
Tutories
individuals

Píndoles
Codi Meet:

TREBALL AUTÒNOM

Exemple d’horari Batxillerat:
dll

dm

CAT

dx

dj

dv

CAST

MOD 2

MOD 3

ANG

EF

MOD 3

MOD 4

CAST

CAT

MOD 4

FILO

FILO

MOD 1

MOD 1

ANG

CMC

ANG

MOD 2

TUTORIA

4. Planificació i coordinació de les tasques setmanals. S’elaborarà una graella amb les
tasques planificades per una setmana. En aquesta s'especificarà la matèria, la
descripció de les tasques, el material de suport, el format en el què cal lliurar-les i la
data de lliurament. Aquesta graella la revisarà el coordinador/a de nivell però
l’enviarà el tutor/a de cada als alumnes i a les famílies.
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5. Disseny de les tasques seguint els següents criteris (indicacions: activitats, a
 valuació).
●

Centrar-se en allò que és essencial del currículum.

●

Considerar l’autorregulació i l’autonomia com a objectius d’aprenentatge.

●

Fer seguiment amb cura i oferir feedback personalitzat.

6. Espai pel seguiment personal de l’alumnat. Un cop per setmana es mantindrà la
tutoria de grup per mitjà de videoconferència, el PAT inclourà propostes concretes
per treballar les competències bàsiques de l’àmbit personal i social, tenint en
compte la construcció de la identitat personal de l’alumne a partir de
l’autoconeixement i de l’assoliment de l’autonomia, posant especial èmfasi en la
gestió emocional. (Exemple de recurs
).

9. Relació amb la comunitat educativa
En l’actual situació de pandèmia i de possible confinament és clau la relació amb la
comunitat educativa. Posar en coneixement les normes d’actuació, informar dels canvis en
l’organització del centre, tenir clars els referents, garantir espais de diàleg i seguiment són
bàsics per disminuir l’angoixa per la incertesa.
El tutor/a de cada grup a principi de curs contactarà amb la família per mail i s’assegurarà
que en tot moment que aquesta via de comunicació estigui validada i sigui fluïda. El
seguiment amb les famílies es farà preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de
fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció de la
situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència.
Les reunions d’inici de curs amb les famílies es realitzaran de forma telemàtica. Amb les
famílies que això no sigui possible, s’organitzaran per grups estables, mantenint la distància
de seguretat i, si no és possible, utilitzant la mascareta. En aquestes reunions es demanarà un
representant de les famílies del grup, el pare o mare delegat. Un cop
Les comunicacions generals del centre es realitzaran per mai a través de la plataforma del
centre (Weeras). Un cop iniciat el curs es facilitarà a les famílies les guies d’ús i es planificaran
trobades telemàtiques per fer formació de les eines digitals.
Pel que fa a les reunions de Consell Escolar es realitzaran de forma telemàtica amb una
periodicitat d’una o dues al trimestre en funció de les necessitats.
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11.

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius d’organització i
govern
Òrgans

Tipus de reunió

Format

Periodicitat

Equip Directiu

Planificació

Presencial

Dues setmanals

Equip Coordinadors
Nivell

Coordinació

Presencial

Una setmanal

Equips docents nivells

Seguiment alumnat i
treball conjunt

Presencial /
Telemàtic*

Dues mensuals

Àmbits de treball

Treball conjunt

Presencial /
Telemàtic*

Dues mensuals

Departaments

Coordinació

Presencial /
Telemàtic*

Dues mensuals

Equip tutors

Seguiment alumnat i del
pla d’Acció Tutorial

Presencial /
Telemàtic*

Una setmanal

Equips docents

Reunions d’avaluació

Telemàtic

Trimestral (el 1r
trimestre es
realitzaran dues)

Claustre

Claustre

Telemàtic

1 o 2 per trimestre

Tutors

Reunions amb pares o
mares

Telemàtic

En funció de les
necessitats

Equip Coordinadors
Nivell / CAD

Reunions amb
professionals i entitats
externes

Telemàtic

En funció de les
necessitats

(*) en funció de l’evolució de la situació i de les necessitats

12.

Servei de menjador

La proposta organitzativa de l’Espai de Menjador pel curs vinent, es regeix per les directrius
que ens marca el document del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya
“Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”,
concretament al punt:
5.4.2. Espai menjador El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors
fins a la represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos,
s’organitza en els espais habilitats a tal efecte. Si l’organització del centre ho permet, el
menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolar. En aquest cas, cal tenir
en compte que el menjador escolar é
 s un espai on poden coincidir diversos grups estables.
Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal mantenir
la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi
alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la
distància. En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més
torns dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix
espai. E
 ntre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. C
 al garantir el
rentat de mans abans i després de l’àpat. 20 El menjar s’ha de servir en plats individuals,
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evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la
taula). L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta
responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat. Els infants que
per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres,
ho faran exclusivament per al seu grup de convivència. En cas que l’alumnat reculli el
menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera. Per qüestions
d’organització de cada centre, i per minimitzar els contactes, tenint en compte el nombre
d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que
s’hagin habilitat a tal efecte. Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats
han de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan
això no sigui possible, cal garantir la separació entre els grups d’alumnes. L’espai alternatiu
al menjador ha de ser, preferiblement, l’espai de referència ocupat pel grup estable. En
aquest cas, cal netejar i ventilar l’aula després de l’àpat. Si l’espai utilitzat no és l’aula de
referència o és utilitzat per alumnat de més d’un grup estable, cal, a més, desinfectar-lo
abans i després de l’àpat. Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i
servei dels aliments. No cal utilitzar elements isotèrmics. El professorat i el personal
d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador escolar sempre que
sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i
mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb
l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament
la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. Les
activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació
diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la
mascareta. També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents
a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat.
Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal
garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament
l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També cal garantir la neteja, la
desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.
Es començarà el curs amb la utilització dels espais exteriors de l’Institut, tal com les taules
tipus pic-nic del pati i altres taules cedides per l’Ajuntament de Sant Cugat que s’ubicaran al
porxo davant del gimnàs. D’aquesta manera, a l’utilitzar un espai a l’aire lliure es redueixen
riscos, se simplifica la traçabilitat, i també permetrà adaptar-se millor a la demanda
canviant d’aquest servei els primers dies de curs.
Un cop hagi transcorregut un temps, i en funció de la demanda i de la situació sanitària, es
podrà definir millor la utilització dels espais interiors, prioritzant el manteniment dels grups
estables.
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14.

Extraescolars

A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de
diferents edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la
composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat.
Dansa, gimnàstica artística i esportiva, teatre, circ, dansa aèria, ioga...
●
●
●
●
●
●
●

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups.
Ús dels vestuaris per part del grup estable.
Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra).
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la
distància de seguretat

Música (coral, orquestra, llenguatge musical...)
●
●
●
●
●
●

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu.
Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia.
Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.
Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir una
correcta ventilació (almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es
tracta d’un assaig de llarga durada (≥ 1,5 hores).

Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...)
●
●
●
●
●
●

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al
pavelló, si és el cas.
Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les
finestres obertes durant tot l’entrenament.
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la
distància de seguretat.

Activitats aquàtiques (natació, waterpolo, natació sincronitzada...)
●
●
●
●
●
●

A la piscina, cal garantir que cada jove disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre.
L’aigua de les piscines es tractarà segons la normativa vigent.
Quan sigui possible, es prioritzarà l’entrenament en piscines exteriors.
Caldrà garantir la ventilació de l’espai.
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la
distància de seguretat.
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Esports de raqueta (tennis, ping-pong, bàdminton...)
●
●
●

●
●
●
●

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al
pavelló, si és el cas.
Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant i adolescent. En cas
contrari, caldrà netejar i desinfectar les superfícies de contacte (mànecs) entre
infants i adolescents.
Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les
finestres obertes durant tot l’entrenament.
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la
distància de seguretat.

Teatre
●
●
●
●
●

●

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar marques
a terra).
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la
distància de seguretat.
La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada assaig. Un cop
feta servir, caldria rentar-la a elevada temperatura, si el teixit ho permet.

Robòtica i TIC
●
●
●
●
●
●

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar
mascareta.
Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.
Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).
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16.

Pla de neteja

L’Institut disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció . La ventilació és
una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. Es ventilen les
instal·lacions interiors abans de l’entrada (ho farà el conserge que obre el centre) i la sortida
dels alumnes (un responsable per aula triat de forma setmanal) i 3 vegades més durant el
dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les aules seran adequadament
ventilades. Quan encara no hagi arribat el fred, es deixaran les finestres obertes durant les
classes. La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat
almenys diària.
●
●
●
●

●

Cada aula disposarà d’un recipient amb una dissolució desinfectant per poder fer la
desinfecció dels espais de treball (especialment taules) més d’un cop al dia.
Els lavabos i altres espais comuns es desinfecten també més d’una vegada al dia,
una de les treballadores de neteja farà torn de matí.
Les fotocopiadores, i altres utensilis d’oficina seran desinfectats més d’una vegada
al dia pel mateix personal que ocupi l’espai.
Es podrà garantir que els alumnes que utilitzin espais fora de la seva aula base seran
els únics que la utilitzaran aquell dia gràcies al model híbrid de batxillerat que preveu
un dia telemàtic a la setmana en cada nivell.
Als espais específics com el gimnàs el professorat serà el responsable de que el
material que es faci servir quedi desinfectat. A cada espai hi haurà dissolució
desinfectant.

El Departament està elaborant un document per marcar unes orientacions per acotar la
informació i les condicions que cal transmetre a les empreses de neteja per cercar la
màxima efectivitat i eficiència (la setmana vinent). Queda pendent pactar amb l’empresa
de neteja pactar aquestes condicions a l’espera d’aquest document.

+ = ventilació
Abans
de
cada ús

✓= neteja i desinfecció
Després de
cada ús

Diari

≥ 1 vegada al
dia

Setmanal

Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de
l’espai

+

Manetes i poms
de portes i
finestres

✓

Baranes i
passamans,
d’escales i
ascensors

✓

Superfície de
taulells i
mostradors

✓

Cadires i bancs

✓
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Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

Especialment en
les zones que
contacten amb
les mans

Grapadores i
altres utensilis
d’oficina

✓

Aixetes

✓

Botoneres dels
ascensors

✓

Ordinadors,
sobretot teclats i
ratolins

✓

Telèfons i
comandaments a
distància

✓

Interruptors
d’aparell
electrònics

✓

Fotocopiadores

✓

Material
electrònic:
netejar amb un
drap humit amb
alcohol propílic
70º

AULES I ESPAIS INTERIORS
Ventilació de
l’espai

+

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

+

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

Superficies o
punts de
contacte
freqüent amb les
mans

MENJADOR
Ventilació de
l’espai
Superfícies on es
prepara el menjar

✓

Plats, gots,
coberts..

✓
Amb aigua
calenta: rentats
a elevada
temperatura.
Sense aigua
calenta:
desinfecció en
dilució de lleixiu
al 0,1 %.

✓

Fonts d’aigua
Taules
Utensilis de cuina

✓
✓

✓
✓

Terra

✓

LAVABOS I DUTXES
Ventilació de
l’espai

+

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

Rentamans

✓

Especialment
després de l’ús
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17.

Inodors

✓

Terra i altres
superfícies

✓

Dutxes

✓

Cubells de brossa
contenidor
higiènic

✓

massiu (després
del pati, després
de dinar) i
sempre al final
de la jornada.

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de
covid 19

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o
directora. No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que
tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben
en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de
COVID-19.
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 al centre educatiu caldrà:

Espai
habilitat per a
l’aïllament

Responsable de reubicar
l’alumne/a i custodiar-lo
fins que el vinguin a
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Responsable de
trucar a la família

Responsable de
comunicar el cas als
Serveis Territorials

buscar
Despatx visites al
costat de
consergeria

●

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

En el casos detectats en el centre caldrà fer-ne el seguiment tenint en compte els
següents aspectes:

Alumne/a
Dia i hora de
la detecció

●

●

●

Tutor/a o un
Director del centre
membre de l’equip
directiu

Explicació del protocol
seguit i observacions
(incloure el nom de la
persona que ha fet les
actuacions i el nom del
familiar que l’ha vingut
a buscar)

Persona de Salut
amb qui es manté
el contacte i
centre d’atenció
primària

Persona referent
de centre pels
contactes amb
salut
(mantindrà el
contacte i farà el
seguiment del cas)

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. En cas que finalment es confirmi el
cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels
contactes estrets.
Les decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre
educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat
sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels
Serveis Territorials.
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si
escau, tancaments parcials o total del centre serien:
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18.

Seguiment del Pla

Responsables
Indicadors

Equip Directiu i Coordinador Riscos Laborals
●
●
●

Tota la comunitat educativa està assabentada dels
protocols d’actuació
La informació és pública i es troba visible en tot el centre
Índex alt de satisfacció en les famílies i l’alumnat pel que fa
a les mesures d’actuació (informació i implementació)

Propostes de
millora trimestrals
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