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PLA D'ORGANITZACIÓ DE L’INSTITUT BADALONA VII 
CURS 20-21 
 

1. DIAGNOSI 
En la situació de confinament el professorat de l’institut Badalona VII ha estat en contacte               
continu amb l’alumnat. El dilluns 16 de març tot l’alumnat disposava de tasques de les               
diferents matèries a la pàgina web de l’institut. 
La majoria del professorat va participar en la detecció de necessitats digitals de             
l’alumnat emplenant unes graelles de quin alumnat estava entregant les tasques           
corresponents. Des de les tutories, en comunicació permanent amb les famílies, van            
detectar quines eren les necessitats de l’alumnat del centre pel que fa a dispositius digitals i                
connexions. A partir d’aquí es va comunicar el departament que es va encarregar             
d’organitzar el repartiment de dispositius mòbils i connexions a l’alumnat dels diferents            
nivells del centre.  
En aquest marc, gràcies també a l’esforç de les famílies i l’alumnat, es va poder continuar el                 
curs en la situació excepcional que s’estava vivint. 
Un dels objectius del projecte educatiu de l’institut Badalona VII és promoure la utilització              
didàctica de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). En aquest sentit,              
tot l’alumnat d’ESO de l’institut disposa d’un ordinador portàtil i treballa amb recursos             
digitals en bona part de les matèries. Aquesta realitat va facilitar el seguiment de l’alumnat               
en la situació de confinament. 
Després de setmana santa es van organitzar uns horaris virtuals a la web del centre per tal                 
de fer sessions telemàtiques amb l’alumnat de les diferents matèries i del seguiment tutorial.              
L’objectiu en les diferents matèries era facilitar la resolució de dubtes de les tasques              
avaluables. En l’acció tutorial, l’objectiu de les videoconferències era facilitar els aspectes            
organitzatius, el seguiment emocional i facilitar la relació social entre els companys del grup              
classe.  
Des de l’equip directiu i les diferents coordinacions de nivells s’intentava no sobrecarregar             
l’alumnat amb un horari massa extens tenint en compte el format digital. Alhora, es              
contemplava que el professorat de totes les matèries donés resposta virtual als dubtes de              
les tasques a realitzar. 
Les conclusions que s’han pogut extreure d’aquesta experiència es concreten en el pla de              
contingència i també tenen rellevància per tal d’explorar els primers dies de classe els              
aprenentatges digitals pertinents per si els esdeveniments sanitaris ens obliguen a un altre             
confinament. En aquest sentit, es preveu que tot l’alumnat nou al centre (especialment             
l’alumnat de 1r d’ESO), tingui uns espais de formació digital durant les primeres setmanes              
de classes. És una prioritat tenint en compte les circumstàncies excepcionals. També, en el              
marc de projecte innovació educativa mobils.edu es farà una formació prèviament a l’inici             
de classes per resoldre dubtes del professorat pel que fa a les plataformes de google suite                
(especialment classroom i meet). 
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Aquest és un document viu, subjecte a canvis de la normativa que pugui emetre el               
Departament d’Educació i les autoritats sanitàries. 
 

2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 
 
Grups estables establerts per grups classe a l’ESO, Batxillerat i cicles formatius 
Nombre màxim d’alumnat al centre:  
600 alumnes durant el matí (8-15h)  
170 alumnes durant la tarda de cicles formatius (15-21h) 
 
Espais disponibles: aules ordinàries, aules especialitzades que esdevindran aules de grup           
classe (música, plàstica, laboratoris, informàtica, biblioteca, SIEI). 
Espais d’esbarjo: sala polivalent, sala adjunta a la sala polivalent, vestuaris, pista, rampa             
d’entrada, lavabos de la planta baixa. 
Espais pels docents i pel personal no docent: espais dels departaments, sala de             
professorat, consergeria, secretaria, despatx adjunt a secretaria. 
Espais per les entrevistes amb les famílies: 1 espai de tutoria. 
Espai per la gestió de possibles casos de COVID-19: espai de tutoria més ampli. 
 
Plantilla: aproximadament 73 docents 
 
Característiques de l’alumnat: alumnat provinent de les 7 escoles adscrites de Badalona. 
 
Criteris d’heterogeneïtat:  
Els grups classe dels nivells de 1r a 3r d’ESO estan realitzats seguint el criteri               
d’heterogeneïtat. 
Els grups classe del nivell de 4t d’ESO s’ha realitzat segons les matèries optatives que               
l’alumnat ha seleccionat. 
Els desdoblaments que substituiran els grups de ràtio reduïda estan realitzats per ordre de              
llista, seguint el criteri de grups heterogenis. 
 
Criteris d’inclusió:  
L’alumnat amb suport del SIEI i l’alumnat amb suport SIAL, estaran atesos preferentment en              
el seu grup ordinari estable. Quan calgui una atenció més personalitzada es realitzarà a              
l’espai del SIEI només amb alumnat d’un grup classe per tal d’evitar contagis i ajudar en la                 
traçabilitat. 
Està previst que les logopedes del CREDA Comarques II comencin l'atenció logopèdica            
dels alumnes als centres de manera presencial el curs 2020-2021. 
 
Mesures flexibilitzadores: 
En alguns casos, caldrà que les aules especialitzades es reconverteixin temporalment           
(només aquest curs) en aules ordinàries per tal de ser l’espai habitual assignat a un grup                
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classe estable. En els horaris es vetllarà perquè es realitzin el mínim de canvis d’aules. 
 
 
Determinació de grups. Criteris de configuració de grups 
 
Pel que fa a la planificació general dels agrupaments i a l’organització de les              
dedicacions en el nostre institut, els documents del departament d’Educació i de Salut es              
tradueixen en les següents mesures: 
 
Per a evitar la interacció entre alumnes de grups classe diferents: 
 

a. De 1r ESO a 3r ESO: Transformació dels grups de ràtio reduïda a desdoblaments de               
mig grup dins les disponibilitats horàries. 

b. De 1r ESO a 3r ESO: Limitació de la participació en una optativa/taller concret a               
membres d’un únic grup classe. 

c. A 4t ESO: Confecció dels grups classe agrupant alumnes d’acord amb les matèries             
de modalitat escollides. 

Per tal de reduir el nombre de membres en un equip docent: 
 

d. A l’ESO: Ampliar l’activitat educativa dels docents a altres matèries de l’àmbit en què              
s’inscriu cada departament: Sociolingüístic, STEM o Artístic. Els docents, a més de            
matèries pròpies del seu departament, poden impartir matèries d’àmbit.  
 

e. Creació de la figura del Referent per a assegurar el suport necessari per assumir              
les matèries d’àmbit. Els docents que imparteixin una matèria d’àmbit, poden           
comptar amb l’assessorament del docent Referent que imparteix la mateixa matèria           
com a pròpia en el mateix nivell 
 

Per a reforçar l’acció tutorial i el seguiment de l’alumnat: 
 

f. Assignar la matèria de CIVE al tutor del grup, amb la intenció de vincular el treball                
dels valors amb el PAT. 

g. Crear la figura del cotutor a 1r d’ESO per a donar suport a les tasques de seguiment                 
individualitzat i comunicació amb les famílies. 

Les mesures adoptades tenen caràcter excepcional i provisional i en cap cas expressen             
necessàriament la línia pedagògica marcada en el projecte de direcció que s’enceta aquest             
curs. 
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GRUPS ESTABLES D’ESO: 

 
En l’alumnat de 1r d’ESO s’ha prioritzat la realització de grups heterogenis tenint en              
compte tota la informació de traspàs que ens han fet arribar les tutories de les escoles                
adscrites.  
Tot el professorat que assumeix la tutoria, excepte un cas, ha estat ja tutor/a en el 1r cicle i                   
coneix en profunditat l’etapa i les activitats tutorials. El nivell de 1r d’ESO tindrà el referent                
del cotutor/a que pretén facilitar la tasca de l’acció tutorial en l’acompanyament a les              
famílies i l’alumnat, tant necessari en aquests moments. 
 

CURS- 
NIVELL 
D’ESO 
-GRUP 

Nombre 
màxim 
d’alumnat 

Professor
at estable 

Altres docents  
(amb mesures de   
seguretat) 

Personal d’atenció educativa,   
que intervé puntualment en    
aquest grup (amb mesures de     
seguretat): professionals SIEI,   
SIAL, educadores d’EE, auxiliars    
d’EE,...) 

ESPAI 
estable per  
aquest grup  
classe 

1rESO A 31 5 2 (especialistes  
d’anglès i educació   
física) 

3: professional de SIAL,    
professional del CREDA i auxiliar     
d’EE 

01 

1rESO B 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i educació   
física) 

2 professional de SIAL i     
professional del CREDA 

02 

1rESO C 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i educació   
física) 

1 professional de SIEI o     
educadora d’EE 

03 

1rESO D 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i educació   
física) 

1 professional de SIEI o     
educadora d’EE 
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En l’alumnat de 2n d’ESO s’ha vetllat per la continuïtat de les tutories de 1r d’ESO                
aprofitant la dedicació i el coneixement exhaustiu de l’alumnat.  
Està previst en l’acció tutorial del proper curs revisar els documents elaborats per la xarxa               
de competències bàsiques de revisió de les emocions viscudes i què els ha ajudat a               
aprendre durant el període de confinament. També, en aquest sentit, continuar treballant            
aspectes de la gestió emocional i d’acompanyament en les situacions de dificultats que             
s’hagin esdevingut durant aquest període. 
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CURS- 
NIVELL 
D’ESO 
-GRUP 

Nombre 
màxim 
d’alumnat 

Professorat 
estable 

Altres docents  
(amb mesures de   
seguretat) 

Personal d’atenció educativa,   
que intervé puntualment en    
aquest grup (amb mesures de     
seguretat): professionals SIEI,   
SIAL, educadores d’EE,   
auxiliars d’EE,...) 

ESPAI 
estable per  
aquest grup  
classe 

2nESO A 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i  
educació física) 

1 professional de SIEI o     
auxiliar d’EE 

24 

2nESO B 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i  
educació física) 

 23 

2nESO C 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i  
educació física) 

1 professional de SIAL 22 

2nESO D 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i  
educació física) 

 21 

 
En l’alumnat de 3r d’ESO la majoria de l’alumnat (excepte 5 alumnes nous) té continuïtat               
en l’institut i per tant coneix l’organització del centre, disposa de les eines i estratègies               
digitals i coneix el professorat. S’haurà de vetllar perquè malgrat el canvi del referent de les                
tutories es pugui donar continuïtat als nous grups facilitant el coneixement de l’altre alumnat              
del nivell. L’agrupació de l’alumnat s’ha realitzat amb l’ajut de les tutories de 2n d’ESO del                
curs passat per tal de vetllar per l’heterogeneïtat dels grups nous. 
 

CURS- 
NIVELL 
D’ESO 
-GRUP 

Nombre 
màxim 
d’alumnat 

Professorat 
estable 

Altres docents (amb   
mesures de  
seguretat) 

Personal d’atenció  
educativa, que intervé   
puntualment en aquest   
grup (amb mesures de    
seguretat): professionals  
SIEI, SIAL, educadores   
d’EE, auxiliars d’EE,...) 

ESPAI 
estable per  
aquest grup  
classe 

3rESO A 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i educació   
física) 

1 (professional de SIAL) 11 

3rESO B 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i educació   
física) 

 12 

3rESO C 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i educació   
física) 

1 professional de SIEI o     
educadora d’EE 

13 

3rESO D 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i educació   
física) 

 
 

14 
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L’alumnat de 4t d’ESO és alumnat amb continuïtat en el centre excepte un grup reduït               
d’alumnes (4 alumnes). El curs passat era un nivell amb matrícula viva, però aquest curs               
20-21 té la ràtio de més de 30 alumnes en alguns grups. 
En aquest nivell trobem la majoria de l’alumnat amb suport d’Aula d’acollida.  
 
 

CURS- 
NIVELL 
D’ESO 
-GRUP 

Nombre 
màxim 
d’alumnat 

Professorat estable Altres docents  
(amb mesures  
de seguretat) 

Personal d’atenció  
educativa, que  
intervé puntualment  
en aquest grup (amb    
mesures de  
seguretat): 
professionals SIEI,  
SIAL, educadores  
d’EE, auxiliars  
d’EE,...) 

ESPAI 
estable per  
aquest grup  
classe 

4tESO A 31 5 2 (especialistes  
d’anglès i  
educació física) 

 25 

4tESO B 31 5 2 (especialistes  
d’anglès i  
educació física) 

 17 

4tESO C 30 5 2 (especialistes  
d’anglès i  
educació física) 

 31 

4tESO D 31 5 2 (especialistes  
d’anglès i  
educació física) 

1 professional de   
SIEI o educadora   
d’EE i 1 professional    
de SIAL 

32 
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GRUPS ESTABLES DE BATXILLERAT  
 
L’alumnat de Batxillerat té una ràtio elevada a 1r i per tant necessita espais amplis.  
 

CURS-NIVELL 
BATX -GRUP 

Nombre màxim  
d’alumnat 

Professorat 
estable 

Altres docents  
(amb mesures  
de seguretat) 

Personal 
d’atenció 
educativa, que  
intervé 
puntualment en  
aquest grup  
(amb mesures  
de seguretat):  
professionals 
SIEI, SIAL,  
educadores 
d’EE, auxiliars  
d’EE,...) 

ESPAI 
estable per  
aquest grup  
classe 

1r A 34/35 7 2  Aula 26 

1r B 30/35 7 2  Aula 27 

2n A 25 7 2  Aula 16/20.2 

2nB 27 7 2  Aula 15/20.1 

 
GRUPS ESTABLES DE CICLES FORMATIUS 
 
L’alumnat de cicles formatius disposa de l’espai de l’institut a les tardes i la problemàtica               
d’aules no existeix. El que s’ha garantit en el pla de neteja i desinfecció de centre és la                  
neteja de les aules que l’alumnat de cicles utilitzarà durant la tarda prèviament a la seva                
entrada. És a dir, entre les 14:30 i les 15h s’han de netejar les aules que s’ocuparan a les                   
15h i després les que s’ocuparan amb l’alumnat de les 16h.  
 
 
 

3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE        
L’ALUMNAT AMB NECESSITAT DE SUPORT EDUCATIU 
 

Per confidencialitat de l’alumnat amb NEE aquests criteris no es poden compartir amb les              
famílies. 
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4. ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES: esglaonaments d’entrades i sortides. 

 

CURS-NIVELL D’ESO  
-GRUP 

TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA HORA DE  
SORTIDA 

1rESO A,B Porta vestíbul 8:00 14:25 

1rESO C,D Porta escala  
emergència 

8:00 14:25 

2nESO A,B Porta vestíbul 8:10 14:30 

2nESO C,D Porta escala  
emergència 

8:10 14:30 

3rESO A,B Porta vestíbul 8:20 14:35 

3rESO C,D Porta escala  
emergència 

8:20 14:35 

4tESO A,B Porta vestíbul 8:30 14:40 

4tESO C,D Porta escala  
emergència 

8:30 14:40 

 
 
Aquest horari de l’ESO serà rotatiu i cada dilluns de principi de mes es canviarà per                
tal de no haver-hi cap greuge comparatiu per l’alumnat i professorat. 
En el cas de Batxillerat l’horari serà estable durant tot el curs. 
 
 
 

CURS-NIVELL 
BATXILLERAT 
-GRUP 

TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA HORA DE  
SORTIDA 

1r Batxillerat AB Porta vestíbul 7:50 14:20 

2n Batxillerat AB Porta escala  
emergència 

7:50 14:20 
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CURS-NIVELL 
CICLES-GRUP 

TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA HORA DE  
SORTIDA 

1r CFGM SMiX Porta vestíbul 15:00 20:00 

2n CFGM SMiX Porta escala  
emergència 

15:00 20:00 

1r CFGM GAD Porta vestíbul 15:05 21:00 

2n CFGM GAD Porta escala  
emergència 

15:05 20:00 

1r CFGS AiF Porta vestíbul 15:10 21:00 

2n CFGS AiF Porta escala  
emergència 

15:10 19:00/ un dia 20:00 

 
 
 
 
 
L’alumnat de cicles formatius realitza l’entrada esglaonada ja de forma natural, doncs el             
seu horari així ho assenyala. Tot i així, l’entrada es planteja de forma esglaonada per no                
coincidir amb la sortida de 4t d’ESO. 
Els que participen de l’organització de la FP dual realitzen pràctiques a les empreses i la                
seva hora d’entrada és les 17h.  
A l’hora de sortida no surten un número nombrós d’alumnat de cicles formatius en cap               
moment. La sortida dels alumnes és a les 19h, a les 20h i a les 21h. 
A més, l’alumnat de cicles formatius és tracta d’alumnat en gran part major d’edat, que               
seran respectuosos amb la distància de seguretat i les mesures adoptades. Per això la              
sortida no s’ha plantejat de forma esglaonada. 
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5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 
 

CURS-NIVELL 
D’ESO -GRUP 

HORA DE  
PATI 

ESPAIS PER GRUPS 
ROTATIU 

ESPAIS PER GRUPS 

2nESO C,D 
3rESO A,B,C,D 

10-10:30 3rESO (torns rotatius) 
 
 

2nESO C,D 
(torns rotatius) 

1rESO A,B,C,D 
2nESO A,B 

11:00-11:30 1rESO (torns rotatius) 
 
 

2nESO A,B 
(torns rotatius) 

4tESO A,B,C,D 
Professorat de  
guàrdia 

11:00-11:30 4tESO A (torns   
rotatius) 
Vorera del carrer   
Àusias Marc. Davant la    
façana de l’institut   
(entre la porta   
d’entrada i la plaça) 

4tESO B,C,D (torns   
rotatius) 
 
Als diferents espais de    
la plaça delimitada pels    
carrers Àusias Marc,   
Canigó i Llefià. 

 
El professorat que finalitzi classe abans del pati amb el grup corresponent, acompanyarà a              

l’alumnat al pati per tal d’assegurar-se que es mantingui en les divisions de la pista que                

s’han habilitat (seran físiques -cinta perimetral- i visuals -adhesius a terra). Adjuntem            
plànol en la pàgina següent. 
 
Per tal que tot l’alumnat pogués gaudir dels diferents espais, s’aniran alternant per             

setmanes (Document organització torns pati). Aquest document estarà penjat al suro de            

l’aula de referència. 

 

En aquest sentit, per baixar al pati, es mantindrà el mateix ordre que en l’entrada: els grups                 

A, B escala del vestíbul i els grups C,D escala d’emergències. 
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CURS-NIVELL 
BATX-GRUP 

HORA DE PATI ESPAIS PER  
GRUPS 

ESPAIS PER  
GRUPS 

1rA i 1rB  
Batxillerat 

10-10:30 Baixen per les   
escales del vestíbul  
Poden sortir al   
carrer 

 

2nA i 2nB 
Batxillerat 
 

10-10:30  Baixen per les   
escales 
d’emergències 
Poden sortir al   
carrer 

 

Batxillerat és un grup menys nombrós, que surten al pati per anar al carrer. Per tant, hem                 

establert la sortida en el primer pati de 10 a 10:30. 

Després, a les 13:20h, hauran de fer un descans de 10 minuts tots els grups que han sortit                  

al pati a les 10h per tal de no fer més de 3 hores seguides de classe. 

 

12 



 

A continuació adjunto la graella amb l’organització de 2 patis de 30 minuts 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

  8:00 - 9:00      

  9:00 -10:00      

10:00 -10:30 PATI 2nCD i 3rABCD (+Batxillerat (carrer)) 

10:30 -11:30 Classe 2nCD i 3rABCD+Batxillerat  

10:00-11:00 Classe 1rABCD i 2nAB+4t d’ESO 

11:00-11:30 PATI 1rABCD i 2nAB+4t d’ESO (plaça) 

11:30 -12:30      

12:30 -13:30      

13:20-13:30 DESCANS DE 10 MINUTS A L’AULA PER L’ALUMNAT QUE HA FET PATI DE 

10-10:30 

2nCD i 3rABCD+Batxillerat  

13:30 -14:30      

 

 
6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 
A principis de setembre (el primer dia, l’1 de setembre) està previst un consell escolar per                
tal de presentar el pla d’organització del proper curs i aprovar que l’alumnat de 4t d’ESO                
pugui sortir de l’institut. 
 
ALUMNAT 
Requisits per l'accés a l'institut l'absència de símptomes compatibles amb la COVID-19 i             
que no convisquin o tinguin contacte estret amb algú que hagi donat positiu en els 14 dies                 
anteriors.  
L'alumnat estarà amb mascareta en els llocs comuns i també en els grups estables.              
Igualment el professorat.  
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FAMÍLIES 
A mitjans de juliol ja s’ha realitzat una reunió amb l’AMPA en format telemàtic per recollir                
les propostes plantejades des de l’associació de pares i mares. 
Les reunions de pares d’inici de curs es realitzaran en format telemàtic. Segons les              
últimes instruccions, l’acollida de les famílies de 1r d’ESO que estava prevista presencial per              
grup classe, també es realitzarà telemàticament. Conduiran la reunió el coordinador           
pedagògic i el/la tutor/a del grup. En elles hi està convidada l’AMPA, que també ens farà                
arribar diapositives pel power informatiu de cada nivell adreçat a les famílies. En elles              
s’informarà de tot el pla d’organització de la COVID-19. 

7. NETEJA, VENTILACIÓ I DESINFECCIÓ DE L’INSTITUT 

L’empresa de neteja de l’institut treballa en el centre des de ja fa força temps. L’empresa                
s’ha fet càrrec del pla de neteja de l’obertura del centre en el mes de juny i juliol. 
Ja està realitzant la neteja i desinfecció seguint les indicacions del document del             
Departament d’Educació. 
 
La nostra empresa de neteja ja està seguint les indicacions que li hem proporcionat per               
realitzar una neteja general higiènica però incidint en aquelles superfícies de molt de             
contacte habitual com passamans, manetes, teclats, cadires i taules, botoneres de           
l’ascensor, etc. 
 
Pel que fa al dia a dia, l’alumnat s’ha de corresponsabilitzar d’aquesta neteja quan fa ús                
d’un espai que no és el propi, com ara pot ser una aula de desdoblament o una específica                  
com és el laboratori, el taller, l’aula de plàstica, la de música o la d’educació física.                
D’aquesta forma, guiats pel professorat, es netejarà a l’inici i en acabar la sessió l’aula               
però especialment les eines o material utilitzat per poder ser utilitzat amb seguretat pel grup               
següent. 
 
La gestió dels residus del centre és un tema que ja fa temps que portem treballant amb la                  
col·locació de papereres contenidors de reciclatge a la sala de professors, al pati i a tots els                 
passadissos de les plantes. Ara, tenint en compte les mesures de sanitat davant la              
prevenció de contagi per la covid- 19, s’intensifica amb les papereres, dispensadors de gel              
hidroalcohòlic i de paper eixugamans que situarem a la sortida dels lavabos de la planta               
baixa, 1a,  2a i 3a  planta.  
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene,            
són considerats com a fracció resta i, per tant, es llençaran al contenidor de rebuig. 
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà en una                
bossa de plàstic tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona, i                 
s’introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta              
de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 
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A l’entrada principal a l’institut des del vestíbul disposarà de dos dispensadors de gel              
hidroalcohòlic fixes i 2 de mòbils. A totes les aules i despartaments també es disposarà de                
dispensadors de gel. 
 
En l’entrada de l’institut habilitada per l’alumnat dels grups C i D i 2n de Batxillerat de                 
l’escala d’emergència també disposarà de dos dispensadors de gel hidroalcohòlic fixes.           
Higiene de mans obligatòria de tota la comunitat educativa a l'arribada i sortida del centre               
educatiu i abans i després de les diferents activitats (entre elles la sortida del pati). 
 
A totes les aules es disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic de taula i també de                
paper i dosificador per netejar les superfícies (taules, cadires) i el comandament del             
projector i el teclat de l’ordinador quan hi hagi un canvi de professorat. 
S'intentarà que l'equip docent de cada grup classe sigui el màxim de reduït i que cada                
grup estable tingui la mateixa aula durant el màxim de l'horari lectiu. 
 
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.               
Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels               
alumnes durant les estones de pati, que romandran les finestres obertes. Si és possible en               
funció de la climatologia, es deixaran les finestres obertes durant les classes. 
Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes de les aules, evitant així més               
contacte en les manetes de les portes.  
 
A tots els nivells hi haurà el mínim moviment possible entre aules, per evitar la mobilitat de                 
l’alumnat i del professorat i habitualment romandran a l’aula de referència que s’ha estipulat              
en el punt 2 de grups estables. 
L’alumnat no podrà anar als lavabos en els canvis de classe. Es necessari que es doni                
permís a la necessitat d’anar al lavabo durant tota la jornada lectiva per evitar              
aglomeracions en els lavabos. Els lavabos disposaran d’aigua i sabó i de paper per              
eixugar-se. 
Hi haurà un aforament màxim de 3 alumnes en cadascun dels lavabos de planta. 
Pel que fa a l’ús dels lavabos, es portarà a terme una neteja general amb una motxilla de                  
desinfecció  per part dels conserges entre els dos patis. 
 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais interiors s’ha de realitzar amb una             
periodicitat diària seguint les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals             
de concurrència humana. 
 
Les zones exteriors són zones de baix risc de transmissió de la COVID-19, així que es farà                 
la neteja i desinfecció seguint les recomanacions de Neteja i desinfecció en espais exteriors              
de concurrència humana. 
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Es clausuraran les fonts d'aigua per evitar contagis al ser una superfície que s’acciona amb               
les mans. A totes les famílies es demanarà que l’alumnat porti una ampolla d’aigua              
reutilitzable. 
La màquina de vending també estarà clausurada. 
Hi ha un aforament màxim per la sala de professorat ( 8 professors com a màxim). 
El professorat preferentment demanarà les fotocòpies i enviarà els fulls de guàrdia a             
consergeria a través del correu electrònic: consergeria@institutb7.cat per evitar la          
mobilitat del professorat i el contacte amb el personal de consergeria. 
 
En cas de detectar algun cas, s'ha de procedir segons el punt 4.5. gestió de casos del pla                  
d'actuació de PROCICAT.  
 
En la següent graella es mostren les mesures que es prendran en els diferents espais del                
centre per l’empresa de neteja, intentant resumir tota la informació anterior. 
 

 Abans de  
cada ús 

Després 
de cada ús Diàriament 2 cops al   

dia 
Setmanal
ment  

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de  
l’espai    X  Mínim 10 min 3 cops/dia 

Manetes i  
poms de  
portes i  
finestres 

  X   

Les portes es deixaran    
obertes després de la neteja     
diària i no es tancaran en      
acabar la jornada. 

Baranes i  
passamans 
d'escales 

   X  
 

Superficies de  
taulells i  
mostradors 

  X   
 

Cadires i  
bancs    X   

Grapadores i  
utensilis 
d’oficina 

   X  
 

Botoneres 
d’ascensors*  X     

Ordinadors i  
perifèrics*    X   

Telèfons 
 X    

Els dels departaments i de la      
sala de professorat, cada cop     
que es fa servir. 
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*El material electrònic s’ha de netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º. 

LAVABOS 

Ventilació dels  
wc de la planta    
baixa (ús patis) 

   X  
Mínim 10 min després de     
cada pati. 

Inodors    X  Després de l’ús massiu a les      
hores del pati i sempre al final       
de la jornada del matí i al final        
de la jornada de la tarda 

Rentamans    X  

Terra i altres   
superfícies    X  

Tots els  
lavabos de les   
plantes 1,2 i 3  

  X   
 

 
8. EXTRAESCOLARS 

 
El servei de biblioteca es realitzarà tenint en compte la distància de seguretat, l’ús de la                
mascareta i la neteja de les superfícies, també dels llibres deixats en préstec. Hi haurà un                
aforament limitat a 10 alumnes. 
 
L’estudi assistit també tindrà lloc en una aula àmplia i l’aforament serà limitat a 12               
alumnes. En tot moment hi haurà d’haver ús de la mascareta perquè estan alumnes de               
diferents grups classe i nivells. 
 
La preparació de la prova de B1 de l’Escola Oficial d’Idiomes que es realitzarà a les                
tardes a l’institut també tindrà alumnes de dos instituts (La Llauna i l’institut Badalona VII) i                
per tant serà obligat l’ús de la mascareta, les distàncies de seguretat i neteja de superfícies. 
 
 

9. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE       
COORDINACIÓ I GOVERN 
 

Seguint les instruccions del Departament, hem prioritzat les reunions telemàtiques de           
professorat. Només en el cas de les reunions de tutories de l’ESO i Batxillerat, proposem               
que es realitzin presencialment a la biblioteca o a un altre espai ampli on sigui possible                
mantenir la distància de seguretat. Sempre que es consideri convenient per la situació i amb               
previ avís als participants, es podran realitzar en format telemàtic. Totes les reunions de              
més de 5 professionals es plantegen de forma telemàtica perquè no podríem garantir la              
distància de seguretat. 
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REUNIÓ FORMAT PERIODICITAT 

Equip Directiu Presencial Setmanal 

Equips Docents Telemàtic Mensual o quan es decideixi 

Claustre i Comissions Pedagògiques Telemàtic Mensual o quan es decideixi 

Consell Escolar  Telemàtic A principis de setembre (1 de      
setembre) i 1 per trimestre com a       
mínim 

Reunions de tutories i coordinació de      
nivell 

Presencial/ 
Telemàtiques 

Mensual o quan es decideixi 

Departaments Telemàtic Quinzenal o quan es decideixi 

CAD Telemàtic Mensual 

 
10. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE          

COVID-19 
ALUMNAT 
Possible cas per símptomes de covid-19. Protocol d’actuació  
1. Portar l’alumne/a a un espai separat d'ús individual (espai de tutoria ampli). 
2. Aïllar el grup de la resta del centre mantenint-lo a l’aula o en un espai delimitat del pati.  
3. Mantenir la mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la  
persona que quedi al seu càrrec).  
4. Prendre la temperatura (amb els termòmetres digitals que tenen a consergeria) de la              
persona afectada.  
5. Contactar amb la família/tutor legal per tal que vingui a buscar el fill o filla.  
 
ATENCIÓ: Si no es localitza la família, l’alumne/a ha de romandre a l’institut intentant              
minimitzar al màxim aquesta circumstància. Davant d’aquesta contingència cal disposar de           
tants telèfons i mòbils de contactes familiars com es cregui necessari un cop fetes les               
reunions d’inici de curs amb els pares. 
6. La familia haurà de trucar a l’ambulatori per explicar la situació del seu fill/a i garantir la                  
seva atenció mèdica. Direcció informarà a l’ambulatori del possible cas.  
7. Si presenta símptomes de gravetat trucar al 061  
8. Davant un cas d’un alumne sospitós de COVID-19 que roman al seu domicili, l’activitat               
del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat.  
 
INFORMACIONS A LES FAMÍLIES D’INICI DE CURS (publicació a la web 02/09/2020) 
Carta de la consellera de Salut i del conseller d'Educació  
Recomanacions i procediment d'actuació 
Correus electrònics a les famílies d’ESO informant de l’inici de curs (3 i 4 de setembre) 
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PROFESSORAT I PERSONAL PAS 
 
1. Per minimitzar qualsevol impacte per COVID-19 en la salut dels usuaris de l’Institut              
Badalona VII, davant de qualsevol sospita el professorat o el personal PAS haurà d’informar              
el centre i no presentar-se al lloc de treball.  
2. Davant un cas de personal del centre sospitós de covid-19 que roman al seu domicili,                
l’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat.  
En cas de COVID-19 al centre, l’equip directiu posarà en coneixement dels Serveis             
Territorials la situació del moment. Serveis Territorials ho hauran de comunicar, d’acord amb             
les instruccions del Departament d’Educació a Salut pública. Les autoritats sanitàries           
competents davant d’un cas positiu d’un cas de COVID-19 donaran instruccions sobre les             
mesures de quarantena que s’hauran de prendre en el centre.  
La infermera del Programa Salut i Escola serà preferiblement la responsable de la             
interlocució entre el nostre centre educatiu i el centre d’atenció primària de referència. 
 
11.SEGUIMENT DEL PLA 
RESPONSABLES 
Equip directiu i coordinador de riscos laborals 
 
POSSIBLES INDICADORS 
El seguiment del qüestionari “Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres             
educatius”, present a l’Annex 4 del document Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a               
centres educatius en el marc de la pandèmia, publicat pel PROCICAT per al curs 2020-2021               
per a centres educatius en el marc de la pandèmia, del 3 de juliol. 
Les famílies disposen del llistat de comprovació de símptomes a l’Annex 1 d’aquest             
document. 
 
12. PLA DE CONTINGÈNCIA 
 
12.1. Pla de contingència digital 
 
A principis de setembre tot el professorat ha de disposar de un compte de correu               
@institutb7.cat i ha de comptar amb un entorn Google Classroom i/o Moodle per a les               
matèries que imparteixi. Caldria acordar que aquestes siguin les plataformes utilitzades per            
tothom (a ser possible una, per evitar la dispersió i facilitar el treball de l'alumnat). Cal tenir                 
en compte que aquesta ha estat una de les queixes d'alumnes i famílies durant el               
confinament. 
 
Per aquells professors que necessitin formació en algun dels dos entorns podem oferir             
formació "on line" a principis de setembre (si s'incorpora professorat nou que no domini el               
Moodle o Classroom). Tenim professorat en el centre que són experts en aquests entorns              
(membres de l'equip impulsor del programa Mobils.edu) i poden fer-se càrrec d'impartir            
aquesta formació que pot ser perfectament telemàtica a través de videoconferència. 
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Per altra banda també caldria assegurar que durant els primers dies del curs tot l'alumnat               
(ESO, BTX i CF) disposi d'una adreça de correu @institutb7.cat. Això és necessari per              
poder accedir a les classes de Google Classroom de les diferents matèries i per facilitar la                
comunicació entre alumnes, professorat i tutories. 
 
També durant els primers dies de curs (o fins i tot abans de començar les classes) caldria                 
disposar d'informació exacta sobre els alumnes d'ESO, BTX i CF que no disposen de              
dispositiu digital i/o connectivitat a internet a casa. Així podrem buscar fórmules per             
cobrir aquestes necessitats de manera immediata quan sigui necessari. 
 
12.2. Pla de contingència tutorial: 
A principis de setembre hem d'assegurar que totes les tutories (ESO, BTX i CF) disposen               
dels telèfons i les adreces de correu de tots els seus alumnes i de les seves famílies. I                  
comprovar que no hi ha errors. D'aquesta manera estarem preparats per si en qualsevol              
moment ens diuen que s'ha de tornar a tancar l'institut i tornem a la docència i tutoria                 
telemàtica. 
12.3. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 

NIVELL 
EDUCATIU 
ESO 

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 DE  
CONTACTE AMB  
LA FAMÍLIA 

1r ESO 

Classroom i Meet 

S’establirà un 
horari tal i com ja 
s’ha fet durant el 

confinament 
2019/20 

Diari 

Setmanal o a 
concretar per 

l’equip de tutors del 
nivell. 

2n ESO 

3r ESO 

4t ESO 

 
 
 

NIVELL 
EDUCATIU 
BATXILLERAT 

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 DE  
CONTACTE AMB  
LA FAMÍLIA 

1r BATX 
 
 Classroom i Meet 

S’establirà un 
horari tal i com ja 
s’ha fet durant el 

confinament 
2019/20 

Diari 

Setmanal o a 
concretar per 

l’equip de tutors del 
nivell. 2n BATX 
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Durant el confinament del curs passat, des de la coordinació del nivell i les tutories de                
batxillerat s’han trobat els alguns problemes en la manera de fer de l’alumnat que es vol                
treballar a principi de curs. Aquests problemes s’enumeren a continuació amb propostes de             
millora pel proper curs. 

1. Càmeres tancades a les video classes. Es considerarà obligatori que tots tinguin            
la càmera oberta. Des del pla tutorial es treballarà una sèrie de reflexions sobre              
les videotrucades. Tot el professorat i l’alumnat se li donarà a conèixer el             
document sobre un ús responsable de les videotrucades. 

2. Correus electrònics no contestats per part de l'alumnat. Això ha donat molta            
feina a batxillerat. El professorat volia comunicar-se amb l'alumne/a, li escrivien           
correus però l'alumne/a no contestava. Aleshores el professorat contactava amb          
el/la tutor/a, i el/la tutor/a contactava amb l'alumnat per trucada telefònica. Seria            
molt més fàcil si l'alumne/a hagués contestat directament el correu del professorat.            
A principis de curs s’ha d’assegurar que tot l’alumnat ha de contestar el correu              
amb justificant de recepció, simplement perquè el professorat sàpiga que l’ha           
rebut. 

3. Alumnat que durant una video classe de cop i volta marxen sense donar més              
explicacions ni dir adéu. Qualsevol alumne/a ha de justificar perquè marxa de la             
classe i s’ha d’acomiadar en cas d’haver de marxar. 

4. A Batxillerat habitualment es demana el mòbil de l’alumnat a l’inici de curs,             
aquesta manera d’actuar pot resultar molt útil en cas de confinament. És            
extrapolable a l’ESO, especialment a 2n cicle. 

 
 
 
 
 

NIVELL EDUCATIU 
CICLES FORMATIUS 

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 

1r i 2n SMiX 

Classroom i Meet 
S’establirà un horari 

tal i com es descriu a 
ESO i BATX 

Diari 1r i 2n GAD 

1r i 2n AiF 
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Annex 1  
 
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES  
 
Si el vostre fill, filla o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins                 
d’aquests símptomes presenta: 
 
Febre o febrícula  
Tos  
Dificultat per respirar  
Falta d’olfacte de gust  
Mal de coll  
Calfreds  
Vòmits  
Diarrea  
Malestar  
Dolor muscular 
 
 
Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu  
quins d’aquests símptomes presenta: 
 
Febre o febrícula  
Tos  
Dificultat per respirar  
Falta d’olfacte de gust  
Mal de coll  
Calfreds  
Vòmits  
Diarrea  
Malestar  
Dolor muscular 
 
*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’adolescent a l’institut i               
que us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. En             
horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic           
amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
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