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Introducció 
Aquest Pla d’organització del centre per al curs 2020-2021 ve determinat per la necessitat 
d’aplicar mesures de distanciament i seguretat entre les persones del nostre institut el 
curs 20-21 davant la situació de pandèmia, així com de la necessitat de mantenir el nostre 
Projecte educatiu en la mesura que sigui possible. S’ha dissenyat d’acord amb les 
Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla d’actuació en el marc de la 
pandèmia elaborat amb el Departament de Salut. 

El curs 20-21 l’Institut té tres nivells, 1r, 2n i 3r d’ESO i 270 alumnes,  distribuïts inicialment 
en tres classes  per nivell, tot i que per donar compliment a la normativa ens organitzarem 
en quatre grups estables per nivell. El personal és de 24 professores, dues persones del 
PAS i una vetlladora.  

1. Diagnosi  

1.1 Experiència i impacte de la pandèmia en la tasca educativa del centre  
L’alumnat del 22@ treballa amb el chromebook habitualment, gestiona el classroom i 
manté diàleg amb el professorat per gmail sempre que ho necessita.  

La resposta adaptativa del centre a la situació de confinament la podem descriure en dos 
moments: 

 

1- De l’inici del confinament el 13 de març i fins a la fi del segon trimestre 

- Contacte i seguiment del benestar de l’alumnat. El realitza la tutora individual 
(Tutories-meet, correus famílies i si s’escau trucades telefòniques). 

- Propostes de treball: S’informa les famílies i l’alumnat de l’organització de tasques 
per àrees  al classroom. 

- El sistema de treball no suposa prou feedback amb l’alumnat (hi ha qui no ho fa i hi 
ha qui s’angoixa pel volum de feina). Constatem que cal replantejar la proposta. 

- S’envia un correu a les famílies informant que comencen les vacances i que no hi 
ha feines noves al classroom per tal que facin vacances. 

- Durant les vacances l'Equip directiu  reflexiona i proposa un pla d’activitats per al 
tercer trimestre. 

 

2- Organització del tercer trimestre: Els confits 

- Confit: porció d'aprenentatge que no afegeix malestar al confinament. Propostes 
multidisciplinars, significatives , que potencien la creativitat i la responsabilitat del 
treball autònom. 

- Finalitat: Crear situacions motivadores d’aprenentatge significatiu malgrat les 
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circumstàncies. 

- Proposta: Acompanyar-los i vetllar pel seu benestar alhora que d'aprenentatge. 

- L’alumnat realitza dos confits setmanals en grups de 10 o 12 alumnes (grups de 
tutoria individual). 

- Per cada confit es fa connexió meet amb el grup tres vegades a la setmana (dilluns, 
dimecres i divendres).  

- Reben convocatòria meet dilluns a les 10 (primer confit) i a les 12 (segon 
confit) on es presenta i planifica la setmana. 

- Dimarts treball autònom. 

- Dimecres nova connexió, a les 10 i a les 12 per fer el seguiment. 

- Dijous treball autònom de nou. 

- Divendres tercera connexió (a les 10 i a les 12) per presentar els resultats i 
fer-ne l'avaluació. 

 
Condicions per al desenvolupament dels confits 
Segons la durada del confinament aquest format ens permet llibertat de moviments. Es 
fan dues  rondes de quatre setmanes i l’alumnat fa un total de 8 confits. 

L’equip de professorat: Equip de 1r el formen les 8 tutores individuals del curs. l’Equip de 
2n les 8 tutores individuals del curs 

Els equips de professorat estan en contacte permanent per informar del benestar i del 
treball i aprenentatge dels nois i noies que tenen en el confit.  

Es fa registre en una graella de seguiment que comparteix tot el professorat. 

En el cas que un noi/a no es connecti la professora del confit procura establir-hi contacte 
perquè recuperi el ritme (correu, meet o telèfon) i, en cas de no aconseguir-ho, la tutora 
individual s’encarrega de la gestió. 

En tot moment la psicopedagoga està informada i acompanya les tutores i, si s’escau, 
l’alumnat i famílies. 

Els equips de confit es reuneixen per coordinar la feina. Tots els documents comuns es 
pengen al Drive. 

Alguns dels treballs fets als confits es pengen al web de l’institut. 

En confinament es fa una festa de sant Jordi i la festa de final de curs, totes dues en 
streaming. 

Els informes d'avaluació de final de curs s’envien per mail a famílies i alumnat i es 
comenten individualment amb alumnat i família per videoconferència. 
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1.2. Valoració de les dificultats i noves propostes que han estat efectives 
per mantenir el contacte i l’acció educativa amb l’alumnat 
Alumnat, professorat i famílies valorem molt positivament els confits ja que ens han 
permès el seguiment del benestar del nostre alumnat, el contacte amb les famílies i ens 
han facilitat un treball dinàmic i creatiu que ha generat aprenentatge en confinament. 
També valorem positivament el fet de comunicar els resultats finals de curs i compartir els 
objectius de millora amb l’alumnat i la seva família. 

Volem destacar també les llargues jornades laborals que ha suposat el treball des de casa. 
Cal preveure per futures ocasions una limitació clara entre l’horari de treball i el familiar 
dels docents. 

2. Organització dels grups estables 

2.1 Recursos 
Plantilla: 
Professorat: 23 + 2 mitges jornades  

PAS: 1+1 mitja jornada 

Vetlladora: 1 (32 hores setmanals) 

 
Espais disponibles per l’alumnat 

Aquest estiu s’han fet les obres per habilitar el 2n pis de l’institut. 

2.2 Organització: determinació i criteris de configuració dels grups. 
Les tres línies del centre es reconverteixen a quatre per tal de poder realitzar tot el 
currículum (àrees, optatives i projectes trimestrals) amb els mateixos grups. Els 
agrupaments segueixen els criteris de grups heterogenis i de treball inclusiu  tal com 
determina el PEC del nostre institut. 
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pis  aules  aules 
específiques 

espais comuns  lavabos 

1 
1r  i 3r ESO 

8  música 
taller 

laboratori 

vestíbul-benestar 
passadís 

menjador-àgora 1 

2 blocs mixtos 
de 8 

2 
2n ESO 

 

4  0  àgora 2  1 bloc mixt  
de 8 



 

 

El resultat és quatre grups classe estables de 22-23 alumnes amb espais fixos per nivell. 

 

Grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021 

2.3 Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 
A 1r ESO 

- Els grups estables es mantenen durant tot l’horari lectiu. 

- Tots els grups fan un trimestre d’iniciació al francés en la franja d’optatives. 

 

A 2n d’ESO  

- Els grups estables es mantenen durant tot l’horari lectiu, excepte quan: 
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grup  nombre 
d'alumnes  professorat estable  altres docents 

espai 
estable del 

grup 
pis 

1A  22  tutor i cotutor   7  aula 5  1 

1B  23  tutor i cotutor  7  aula 6  1 

1C  22  tutor i cotutor  7  aula 7  1 

1D  23  tutor i cotutor  7  aula 8  1 

2A  22  tutor i cotutor  7  aula 21  2 

2B  23  tutor i cotutor  7  aula 22  2 

2C  22  tutor i cotutor  7  aula 23  2 

2D  23  tutor i cotutor  7  aula 24  2 

3A  22  tutor i cotutor  7  aula 1  1 

3B  23  tutor i cotutor  7  aula 2  1 

3C  22  tutor i cotutor  7  aula 3  1 

3D  23  tutor i cotutor  7  aula 4  1 



 

 

- A la franja horaria de 1r idioma (3 hores setmanals) hi ha un grup que es 
divideix en 2,  alumnat de francès i alumnat d’anglès. L’alumnat de francès 
va a l’espai àgora-2. 

- A la franja horària d’optatives (2 hores setmanals) s’ajunten alumnes dels 4 
grups per a fer francès segon idioma. La resta d’alumnes continuen als seus 
grups estables per fer càpsules. Els alumnes que surten a fer francès ocupen 
l’espai àgora-2. 

A 3r d’ESO 

- Els grups estables es mantenen durant tot l’horari lectiu, excepte quan: 

- A la franja horaria de 1r idioma (3 hores setmanals) s’ajunten alguns 
alumnes de dos grups per  fer francès 1r idioma. Els que surten a fer francès 
ocupen l’espai àgora-1. 

- A la franja horària d’optatives (2 hores setmanals) s’ajunten alumnes dels 4 
grups per a fer francès segon idioma. La resta continuen als seus grups 
estables per fer càpsules. Els que surten a fer francès ocupen l’espai àgora-1  

- No es fan desdoblaments de grup  taller /laboratori. 

- Les aules específiques, taller de tecnologia, laboratori i aula de música les 
utilitzarà cada grup una hora a la setmana. Abans de sortir cada grup s’ocuparà de 
la neteja de les superfícies i es deixarà un temps per a la ventilació.  

- L’aula de visual i plàstica passa a ser aula de grup estable. 

2.4 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu 
La reducció de ràtio dels grups permet una atenció més individualitzada a l’aula ordinària 
i minimitza l’impacte de no poder mantenir “dues professores a l’aula” per la situació de 
la pandèmia. 

Es contempla que la psicopedagoga de nivell i la vetlladora entrin a l’aula algunes hores 
per atendre l’alumnat amb necessitats. 

3. Organització de les entrades i sortides. Trànsit 
Per tal esglaonar l'entrada i sortida del centre i els esbarjos, el marc horari del centre es 
modifica de la manera següent:  
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  1r ESO  2n ESO  3r ESO 
Trànsit contempla el temps 
necessari de mobilitat del grup 
estable fins l’aula, amb el 
corresponent desinfectat  de mans. 
Regula el temps que invertim en 
accedir a les aules i està organitzat 
per minimitzar el contacte amb els 
recursos que tenim.  

7:50 a 8:00  -----  -----  Trànsit 

8:00 a 8:25  Trànsit  Trànsit 
1 

8:25 a 8:50  FRANJA  FRANJA 

8:50 a 9:15 
1  1  2 



 

 

 

Tardes només per 1r i 2n ESO: 

 

Entrades 
La mascareta és obligatòria en tot moment 

L’institut està ubicat a la tercera i quarta planta de  l’edifici de Can Saladrigas. 
Normalment utilitzem una única entrada a l’edifici, la principal; en situació de pandemia, 
per minimitzar el contacte en el trànsit, podem disposar d’un segon accés pel pati. Tots 
dos accessos estan localitzats a una vorera molt ampla entre el carrer Joncar i l’edifici, de 
tal manera que no hi ha d’haver aglomeració si l’alumnat s’espera per entrar. 

Dividim l’alumnat en accessos diferents en funció del curs i la localització de les seves 
aules a l’interior de l’institut. L’entrada la regula  la conserge al carrer, entre les dues 
portes d’accés, i el professorat a la planta corresponent. 

Marc horari general 
A les 7:50  l’alumnat de 3r d’ESO inicia l’entrada al centre per les dues portes d'accés. Dos 
grups per la principal i dos pel pati, neteja de mans i a les 8:00 comencen la classe. 
A les 8:05 comencen a entrar esglaonadament els grups de 1r per l’escala principal i 2n 
d’ESO per l’escala del pati. Rentat de mans i inici de les franges. 
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9:15 a 9:40   

FRANJA  és el temps d’aula que es 
destina a l’acció tutorial i al projecte 
temps de llegir. Les franges ens 
permeten coordinar els horaris del 
professorat que intervé a dos nivells i 
ens facilita l’esglaonament 
d’entrades i sortides i que hi hagi dos 
moments de pati diferents, un per 3r 
i l’altre per 2n i 1r. 

 

PATI: Aquest curs els espais de pati 
estan diferenciats per a grups 
estables 

 

9:40 a 10:05 
2  2  3 

10:05 a 10:30 

10:30 a 11:00 
3  3 

PATI 

11:00 a 11:20 
4 

11:20 a 11:50  PATI  PATI 

11:50 a 12:15 
4  4  5 

12:15 a 12:40 

12:40 a 13:05 
5  5  6 

13:05 a 13:30 

13:30 a 13:55  6 (només 
dilluns) 

6 (només 
dilluns) 

FRANJA 

13:55 a 14:20  ------- 

  Dimarts i dijous  Dimarts i dijous 

14:45 a 15:35  7  7 

15:35 a 16:25  8  8 



 

 

Al final del dia cada grup estable baixa al carrer acompanyat per la professora de l’última 
hora de classe, en ordre segons els grups. Tots els grups baixen per la mateixa escala per 
on han pujat. 

Ascensor: només en cas de necessitat i com sempre  acompanyats per un adult amb 
mascareta i guants o mans prèviament desinfectades amb gel hidroalcohòlic.  

Donada la distribució dels espais de cada planta es pot organitzar la circulació pels 
passadissos en un únic sentit, que s’indicarà amb fletxes. 

Mobilitat al centre:  
Circumstancialment hem hagut de renunciar a la llibertat de moviments del nostre 
alumnat pel centre. Compartirem amb ells i elles les raons de l’organització 20-21 que 
resumim per cursos. 
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1r ESO 

Entrada esglaonada 
per escala porta 
principal 
Neteja mans entrada 
aula 

8:05 

grup A 

8:10 

grup B 

8:15  

grup C 

8:20 

grup 
D 

Pati  

11:20 a 11:50 

Prèvia neteja de mans 

Baixen i pugen amb la professora de guàrdia de pati del grup 
estable que els recull a l’aula. 

Espais alterns pati/plaça: Plaça dilluns, dimecres i divendres 

Pati /plaça dividit en 4 zones per grups estables. 

Si plou es queden a les seves aules 

Migdia 

Prèvia neteja de mans 

 

Dimarts i 
dijous 

Les monitores de menjador les recullen i les 
tornen a l’aula 

Les que dinen a casa baixen i pugen soles per 
escala principal 

Dl, dc i dv  Les professores de l’última classe les 
acompanyen al carrer per escala principal.  

Esglaonats en l’ordre A, B, C i D 

Les que dinen al centre van soles a l’espai 
menjador 
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Tarda dt i dj 

Prèvia neteja de mans 

Les professores de l’última classe les acompanyen al carrer 
per escala principal.  

Esglaonats en l’ordre A, B, C i D 

2n ESO         

Entrada esglaonada 
per escala del pati. 
Neteja mans entrada 
aula 

8:05 

grup A 

8:10 

grup B 

8:15  

grup C 

8:20 

grup D 

Pati  

11:20 a 11:50 

Prèvia neteja de mans 

Baixen i pugen amb la professora de guàrdia de pati del grup 
estable que els recull a l’aula. 

Espais alterns pati/plaça: Plaça dimarts i dijous 

Pati /plaça dividit en 4 zones per grups estables 

Si plou es queden a les seves aules 

Migdia 

Prèvia neteja de mans 

 

Dimarts i 
dijous 

Les monitores les recullen i les tornen a l’aula 

Les que dinen a casa baixen i pugen soles per 
escala principal 

Dl, dc i dv  Les professores de l’última classe les 
acompanyen al carrer per escala del pati. 
Esglaonats en l’ordre A, B, C i D 

Les que dinen al centre van soles a l’espai 
menjador 

Tarda Dt i Dj 

Prèvia neteja de mans 

Les professores de l’última classe les acompanyen al carrer 
per escala del pati. Esglaonats en l’ordre A, B, C i D 



 

 

 

L’ús de mascareta és obligatori en tot moment al centre, així com el rentat de mans amb 
gel hidroalcohòlic al entrar al centre, baixar al pati, tornar del pati i sortir del centre com a 
mínim.  

Aquelles alumnes que, avisades reiteradament per no portar mascareta, s'aïllen i es truca 
a la família que la vingui a buscar.  
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3r ESO 

Entrada 
7:50 a 8:00 
per dos 
accesos 
Neteja de 
mans a 
l’aula 

7:50  

 

3r A escala porta principal 
3r C escala pati 
Neteja de mans a l’entrada a l’aula. 

7:55  

 

3r B escala porta principal 
3r D escala pati 
Neteja de mans a l’entrada a l’aula. 

Pati  

Neteja mans 
al baixar i al 
pujar 

10:30-11:00  Baixen i pugen amb la professora de guàrdia de pati del 
grup estable que els recull a l’aula. 

Espai pati dividit en 4 zones. Si plou a les seves aules 

Netegen/desinfecten mobiliari 

Sortida 

prèvia 
neteja de 
mans 

13:55-14:00 

 

 

 

 

13:55  

Acompanyats per professorat de l’última classe, prèvia 
neteja de mans 

3r A escala porta principal 
3r C escala porta principal 

Les que dinen al centre queden a benestar amb les 
monitores. Grades. 

14:00  Acompanyats per professorat de l’última classe. Previa 
neteja de mans 

3rB escala porta principal 
3rD escala porta principal 



 

 

4. Organització de l’espai d'esbarjo 
Es mantindran els grups estables durant l’espai d’esbarjo.  

Per manca d’espai al nostre pati hem adaptat horaris i recorrem a sortir a la plaça que 
envolta l’institut, espai que el curs 18-19 ja vam utilitzar com a pati. 

3r té un horari de pati (10:30 a 11:00) diferent a 1r i 2n i utilitza el pati de l’institut.  

1r i 2n tenen el mateix horari de pati ( 11:20 a 11:50). Alternen el pati de l’institut i la 
placeta del costat: 1r va a la plaça dilluns, dimecres i divendres i 2n hi va dimarts i dijous. 

 
Els espais dels patis es divideixen en 4 zones (una per cada grup estable, que al llarg de 
la setmana anirà rotant): tennis taula, volei , taules pícnic i túnel. 

La mascareta serà obligatòria quan acaben d’esmorzar. 

 

 

 

La plaça que envolta l’edifici també s’organitzarà en quatre espais diferenciats. 

 
Ús dels lavabos 
En horari de classe estaran tancats (només urgències, els deixarem la clau) 
L’alumnat porta l’ampolla amb aigua de casa 
Estaran oberts  a l’hora del pati 

- Per als grups A i B abans de baixar al pati 

- Per als  grups Ci D quan pugin del pati 

En temps de menjador ho gestiona el monitoratge. 
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5. Relació amb la comunitat educativa 
Consell Escolar: mentre la situació sanitària no estigui totalment normalitzada, es 
continuaran fent les reunions de manera telemàtica. 

Reunió de benvinguda a les famílies de 1r ESO: Degut a la situació de la pandèmia es farà 
virtual mitjançant un vídeo i un qüestionari de dubtes.  

Reunions de tutoria d’inici de curs: Les reunions amb les famílies per grups estables es 
faran també de manera telemàtica. 

Entrevistes famílies-professorat-alumnat (reunions de seguiment): Mentre la situació 
sanitària no estigui totalment normalitzada, es continuaran fent de manera telemàtica 
com en confinament a no ser que es valori la necessitat de fer-ho presencial. 

Comissió de Convivència: Les reunions de la Comissió es faran de manera telemàtica 
mentre la situació sanitària no estigui totalment normalitzada. Les sessions de dimecres 
amb alumnat convocat a la comissió (de 13:30 a 14:20) es faran presencials en un espai 
gran per assegurar les distàncies de seguretat. 

Altres comissions mixtes: Mentre la situació sanitària no estigui totalment normalitzada, 
les reunions es faran de manera telemàtica.  

6. Servei de menjador 
Espais: Disposem d’un espai per menjador a cada planta. 

L’alumnat de 3r d’ESO fa horari sense tardes, i per tant farà un ús reduït d’aquest servei a 
partir de les 14:05. L’alumnat de 3r que necessiti el servei de menjador formarà part del 
primer  torn a l’espai menjador de la primera planta, amb els grups de 1r ESO mantenint el 
protocol de distància de seguretat i grups estables. L’alumnat becat es prioritzarà que es 
quedin dos dels dies on no hi ha tardes a 1r i 2n. 

L’alumnat de 1r i 2n en fan ús majoritàriament els dimarts i dijous, que són els dies que 
tenen tarda. Els alumnes de 1r dinaran al 1r pis i els de 2n al 2n pis. Es preveuen torns, que 
alternaran pati i menjador. 

Al menjador s’organitzaran les taules per companys de grup estable i amb prou distància 
entre taules de companys d’altres grups.  

Al pati es mantindrà la divisió dels 4 espais per grups estables (taules de ping-pong, volei, 
taules pícnic i túnel). 

*Més informació Annex 1 Document funcionament menjador. 

7. Pla de neteja 
S’aplicaran les mesures de neteja i desinfecció d’espais després del seu ús quan siguin 
utilitzats per diversos grups estables.  
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La desinfecció d’espais per part de l’empresa de neteja es farà durant la jornada lectiva i 
també després.   

7.1 Tasques de neteja 
De l’empresa de neteja  
L’empresa de neteja presentarà el nou pla de neteja que la direcció del centre ha de 
validar. 

 

De l’empresa de menjador 

Tasques empresa menjador 

 

7.2 Tasques de les persones  del centre 
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Espais  Neteja  Desinfecció  Gestió de residus 

Espais 
comuns 

Diari  Diari  buidat papereres 

Aules  Diari  Diari  buidat papereres 

Espais 
específics 

Diari  Diari  buidat papereres 

Espais  Neteja  Desinfecció 

Menjador  
planta 1 

Taules 
Cadires 
Terra 
Office 
Materials utilitzats 

Office 

Materials utilitzats 

 

Menjador  
planta 2 

Taules  
Cadires 
Terra 
Carros 
Materials utilitzats 

Carros 

Materials utilitzats 

  Neteja  Gestió material neteja 

PAS  Recepció 
Portes entrada (carrer i plantes) 
Panell ascensor 

Subministrament de  gel 
hidroalcohòlic aules i espais. 
Mascaretes d'emergència i 



 

 

*Abans de fer servir la impressora i el teclat comú, cal posar-se gel per utilitzar-los. Les 
taules de la sala de professorat es netejaran amb el producte adequat després 
d’utilitzar-les. Aquests productes estaran a la sala de professorat. 
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guants. 
Sabó i paper als  lavabos 

Professorat  El centre portarà a terme mesures 
de sensibilització amb l’alumnat 
sobre mesures higièniques davant 
la prevenció de contagi per la 
covid-19, per tal d’implicar-lo. 

Cartells i indicadors 

Neteja sala de professorat* 

- taules 

- teclats 

- impressores 

Alumnat  Espais específics 

- Neteja de superfícies 

- Neteja estris utilitzats abans 
d’abonar l’espai i 
possibilitar el seu nou ús en 
bones condicions. 

Mobiliari i material pati  

Gestió papereres 



 

 

8. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de 
coordinació i govern 
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Organs  Periodicitat  Format 

Equip Directiu  setmanal (dues)  presencial 

Consell de direcció  mensual  virtual 

Claustre  mensual  virtual 

Consell Escolar  mensual  virtual 

Equips docents  setmanal  virtual 

Equips de projectes 1r i 2n  setmanal  presencial 

Equip de projectes de 3r  mensual  virtual 

Equip de tutores de nivell  setmanal  presencial 

CAD  setmanal  presencial/virtual 

Reunió coordinadores ED  setmanal  presencial 

Reunió coordinadores PROJ  setmanal  presencial 

Reunions d’àmbit  mensual  virtual 



 

 

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

9.1. Detecció de casos 
Demanem a les famílies que prenguin la temperatura als fills/es abans de sortir de casa. 

Periòdicament i aleatòriament al centre ho farem a diferents grups estables. 

El professorat també ho ha de fer. 

Quan un alumne té simptomatologia covid: 

● S’aïlla al despatx de  la planta 1 si és de 1r o 3r i al de la planta 2 si és de 2n. 
● La conserge truca a la família per a que vinguin a buscar-la. 
● Estarà acompanyada per la professora de guàrdia , si s’escau. 
● La família  la porta a casa des d’on truca al seu CAP de referència  
● A l’institut es registra el cas. 

9.2. Seguiment dels casos 
El CAP decideix si hi ha aïllament domiciliari i si cal PCR. 

El gestor COVID contacta amb la família i l’institut: 

- Actuacions amb família: Es dona d’alta a “la meva salut” / informa dels contactes 
estrets família / determina confinament fins conèixer resultats 

- Actuacions amb l’institut: Demana el llistat del grup estable, informa al CEB, fa el 
seguiment del resultats i determina les mesures que cal implementar. 

- En cas PCR negativa: alumne torna un cop han passat símptomes. 

- En cas PCR positiu el cap organitza les proves PCR a l’institut 

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial determina la quarantena, si 
s’escau, al grup /s estable/s  i ho comunica al CEB.  

9.3. Seguiment del pla 
Responsables: Equip Directiu 

Indicadors per valorar i actuar quan calgui: 

- Adequació del temps de trànsit per cada nivell 

- Adequació dels espais de trànsit (escales i passadissos) per evitar contacte entre 
grups no estables (entrades, sortides i patis) 

- Ús de mascareta seguint la normativa  

- Hàbit del rentat de mans (gel hidroalcohòlic) 
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- Adequació de la retolació dels espais  

- Adequació dels espais optativa francès (2n i 3r ESO) 

- Adequació de la distribució de les 4 zones dels patis  

- Manteniment pautes de neteja de les aules específiques 

- Registre del nombre de deteccions de possibles casos de covid 

- Seguiment dels casos de covid (família, consorci i sanitat) 

Es farà seguiment del pla periòdicament i les propostes de millora seran efectives amb la 
màxima immediatesa.  

10. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
Diferenciem dues possibles situacions: Confinament d’un o més grups estables i 
confinament de tot el centre. 

10.1. Mesures en cas de confinament d’un o més grups estables  
Mètode de treball i recursos didàctics previstos:  
Les programacions 20-21 estan fraccionades en seqüències setmanals o quinzenals per tal 
d’acotar els reptes d'aprenentatge a l’alumnat, adaptant-los a format presencial i virtual 
segons convingui. 

El professorat nou i l’alumnat de 1r d’ESO rep formació a l’inici de curs per fer servir les 
eines telemàtiques del centre. Tant el professorat com l’alumnat disposa d’un 
chromebook des de l’inici del curs. 

 
Contacte amb el grup: 
Es mantindrà el mateix horari  que a l’institut.  

La comunicació es farà amb meet i el seguiment de les tasques al classroom 

- Sempre es connectarà amb el professorat de les diferents àrees 

- Es connectarà per indicació del professorat, a les hores de projecte segons la fase 
en què es trobi. 

- No es connectarà per fer les càpsules. 

 

Contacte individual amb l’alumne: 
La  tutora individual, a la franja tutoria i d’atenció a l’alumnat 

Es farà hi per meet una vegada a la setmana 

Contacte amb la família 
La tutora individual a  l’inici del confinament i quan convingui.  
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Es farà per mail, telèfon o meet. 

10.2. Les mesures en cas de confinament de tot el centre 
En aquest cas es farà classe de les diferents àrees i una sessió setmanal de tutoria, no es 
farà classe ni de càpsules ni de projectes. Es faran alguns canvis horaris perquè els 
alumnes no facin més de 4 classes diàries davant de l’ordinador. En el cas de 3r d’ESO, per 
aconseguir aquesta reducció horària les matèries de 3 o 4 hores en dedicaran una a 
resolució de dubtes 

Per fer les classes virtuals  s’ha consensuat a les assemblees de classe un protocol per al 
bon funcionament (annex 1) 

11. Funcionament del menjador 
S’habiliten dos espais de menjador. Al pis de dalt per 2n ESO i al pis de baix per a 1r ESO. 
Les taules separades respecten els grups bombolla. 

L’alumnat de 3r que dina al centre (pocs casos) ho fa al pis de baix en taules separades de 
l’alumnat de primer. 

S’estableixen dos torns de menjador per tal de reduir l’aforament del menjador. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Annex 1 
Protocol classes virtuals 
Què signarà família i alumnat 
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Per tal d’adaptar-nos a la situació canviant que estem vivint i els possibles confinaments, 
hem de ser rigoroses amb la feina i responsables a l’hora de garantir la bona 
comunicació del grup amb l’objectiu de donar-li continuïtat a l’aprenentatge sense 
importar el lloc ni el canal. 

 

Hem de garantir un bon comportament i aprofitament de les sessions de treball online i 
seguir aquestes directrius: 

Organització: 
● Estar atent/a a l’horari de les classes establert i als possibles canvis (llegir els 

correus elèctronics i mirar el Classroom...). 

● Ser puntual per respecte al grup i per no interrompre arribant tard. 

● Connectar-se des d’un espai tranquil asseguts/des davant la taula per poder 
prendre notes, si cal.  

● Tenir el material necessari a punt abans de començar la trucada. 

● Entrar a les sessions amb el compte del centre, i en cas de no poder, avisar amb 
temps al professorat de la classe o als companys perquè li transmetin al 
professor/a. 

● No reenviar el link de la classe a no ser que ho autoritzi el docent. 

● Igual que a l’institut no està permès entrar a altres classes, només podem entrar a 
les classes que ens corresponen. 

● Igual que passa a l’institut, anem al lavabo fora d’hores de classe (abans o 
després). Si és absolutament urgent, demanem permís al/la professor/a. 

● No es pot sortir de la sessió expressament fins que s’acaba. 

 

Càmera: 
● Mantenir la càmera connectada per facilitar la interacció entre docent i aprenents 

(recordem que GoogleMeet permet fer el fons borrós si no volem mostrar casa 
nostra). 

 

Micròfon: 
● Mantenir el micro tancat fins que ho indiqui la professora per obrir diàleg en el 

grup. Es tracta d’evitar el soroll de fons i facilitar la comunicació. 

● Demanar torn de paraula i connectar el micro quan s’indiqui. 

 

Xat: 
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● El xat és una eina de comunicació per poder fer classe; no un “pati” en paral·lel. 
Cal fer-lo servir si és necessari: per exemple, per compartir un link pertinent; fer o 
respondre preguntes si no va el micròfon, etc. 

 

Actitud: 
● Mantenir una actitud de treball i escolta activa (estar vestits/des, no mirar el 

mòbil, no menjar durant la videotrucada…). 

● Mantenir una actitud de respecte a les altres persones. 

● Està prohibit capturar imatges de les altres persones, ni amb el propi 
Chromebook (captures), ni fent fotos o vídeos de la pantalla amb altres 
dispositius (mòbil). 
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