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PLA D'ORGANITZACIÓ DE L’INSTITUT BADALONA VII
CURS 21-22

1. BALANÇ DEL CURS 20-21

Des de l’equip directiu el balanç de la gestió dels casos, confinaments i organització del curs
2020-21 en el marc de la pandèmia es considera positiu. S’ha garantit la protecció de la
salut de tota la comunitat educativa, s’ha realitzat una gestió acurada del confinament de
grups, alumnat i comunitat educativa i s’ha garantit el dret a l’educació de tot l’alumnat del
centre.
Segons les dades del Traçacovid, s’han confinat 13 grups en total al llarg de tot el curs
2020-21. En tot moment s’ha continuat la tasca educativa del professorat, tant en en el
confinament de grups com en la semipresencialitat dels estudis postobligatoris (batxillerat i
cicles formatius).
El pla d‘organització de l’institut es regeix per les instruccions del document que s’adjunta
(maig de 2021). Aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució
del context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de
grup.

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, possibilitat que algunes aules especialitzades
esdevinguin aules de grup classe (aula de plàstica, un laboratori, SIEI).
Espais d’esbarjo: 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.
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Criteris d’heterogeneïtat:
Els grups classe dels nivells de 1r a 4t d’ESO estan realitzats seguint el criteri
d’heterogeneïtat.
Es realitzaran agrupaments de ràtio reduïda de 20 alumnes a 1r cicle d’ESO, 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 compartint sempre amb el mateix alumnat d’altres grups classe per tal
d’ajudar en la traçabilitat.
Està previst que les logopedes del CREDA Comarques II continuïn l'atenció logopèdica dels
alumnes als centres de manera presencial el curs 2021-2022.

Mesures flexibilitzadores:
En alguns casos, caldrà que les aules especialitzades es reconverteixin temporalment
(només quan sigui necessari durant curs) en aules ordinàries per tal de ser l’espai habitual
assignat a un grup 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 i 2n ESO: Els grups de ràtio reduïda seran estables al llarg del trimestre.

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

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

c. Continuar amb 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 2n curs del projecte de direcció.
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GRUPS ESTABLES D’ESO:
Segons instruccions del pla d’actuació:
GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES:
En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar
els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la
finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants
del grup.
ESPAIS:
A l’educació secundària i en centres de formació de persones adultes, el grup estable s’ha
de mantenir junt en el màxim horari possible. A l’interior de l’edifici es recomana que el
grup ocupi el mateix espai físic. El grup d'alumnes ha de ser sempre el mateix.

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. Està previst en l’acció tutorial del
proper curs realitzar tallers presencials de gestió de les emocions.

CURS-
NIVELL
D’ESO
-GRUP

Nombre
màxim
d’alumnat

Professorat
estable

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 30 9 3: professional de SIAL, professional del
CREDA i auxiliar d’EE

21

1rESO B 30 9 2 professional de SIAL i professional del
CREDA

22

1rESO C 30 9 1 professional de SIEI o educadora d’EE 23

1rESO D 30 9 1 professional de SIEI o educadora d’EE 24
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En l’alumnat de 2n d’ESO

CURS-
NIVELL
D’ESO
-GRUP

Nombre
màxim
d’alumnat

Professorat estable 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 9 1 professional de SIEI
o auxiliar d’EE
1 professional de
SIAL

01

2nESO B 30 9 02

2nESO C 30 9 1 professional de SIEI
o educadora d’EE

31

2nESO D 31 9 1 professional de SIEI
o educadora d’EE

32

En l’alumnat de 3r d’ESO la majoria de l’alumnat 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, la
realització dels tests d’assetjament i els coordinadors d’etapa per tal de vetllar per
l’heterogeneïtat dels grups nous.

CURS-
NIVELL
D’ESO
-GRUP

Nombre
màxim
d’alumnat

Professorat
estable

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 31 9 1 (professional de SIAL) 11

3rESO B 31 9 12

3rESO C 30 9 1 professional de SIEI o
educadora d’EE

13

3rESO D 30 9 14
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L’alumnat de 4t d’ESO és alumnat amb continuïtat en el centre excepte un grup reduït
d’alumnes (5 alumnes).
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 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 24 10 10

4tESO B 25 10 17

4tESO C 27 10 03

4tESO D 25 10 1 professional de SIEI o
educadora d’EE i 1
professional de SIAL

04

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 35/36 8 2 Aula 26

1r B 34/35 8 2 Aula 27

2n A 30 8 2 Aula 16/20.2

2nB 30 8 2 Aula 15/20.1
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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. ORGANITZACIÓ 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 8:05 14:30

2nESO C,D Porta escala
emergència

8:05 14:30

3rESO A,B Porta vestíbul 8:10 14:35

3rESO C,D Porta escala
emergència

8:10 14:35

4tESO A,B Porta vestíbul 8:15 14:40

4tESO C,D Porta escala
emergència

8:15 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 8:00 14:30

2n Batxillerat AB Porta escala emergència 8:00 14:30
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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 15:00 21:00

2n CFGM GAD Porta escala
emergència

15:00 20:00

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

2n CFGS AiF Porta escala
emergència

15:00 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.
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
l’entrada i la sortida no s’ha plantejat de forma esglaonada.

4. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO
Segons instruccions del pla d’actuació:
La sortida al pati ha de ser esglaonada. A l’organització horària del centre cal establir els
torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en
compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable. A l’espai del pati es pot
permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, si es fa ús de la
mascareta.

CURS-NIVELL D’ESO -GRUP HORA DE PATI

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

10-10:30

3rESO A,B,C,D
4tESO A,B,C,D

11:00-11:30
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Entre classe i classe de les 2 últimes hores de classe, es facilitarà a tot l’alumnat dels grups

que han sortit al pati al primer torn de les 10h realitzar descansos de 5 minuts.

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.

CURS-NIVELL
BATX-GRUP

HORA DE PATI ESPAIS PER
GRUPS

ESPAIS PER
GRUPS

1rA i 1rB
Batxillerat

11-11.30 Baixen per les
escales
d’emergències
Poden sortir al
carrer

2nA i 2nB
Batxillerat

11-11.30 Baixen per les
escales del vestíbul
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 pati de 11 a 11:30.

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 1rABCD i 2nABCD

10:30 -11:30 Classe 1rABCD i 2nABCD

10:00-11:00 Classe 3rABCD+4tABCD+Batxillerat

11:00-11:30 PATI 3rABCD+4tABCD+Batxillerat (fora al carrer)

11:30 -12:25

12:25-12:30 DESCANS DE 5 MINUTS  PER L’ALUMNAT QUE HA FET PATI DE 10-10:30

12:30 -13:30

13:25-13:30 DESCANS DE 5 MINUTS  PER L’ALUMNAT QUE HA FET PATI DE 10-10:30

13:30 -14:30
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PROFESSORAT
Segons instruccions del pla d’actuació:
En els espais de reunió i treball per al personal s’han d’establir les mesures necessàries
per garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, i és obligatori l’ús de la
mascareta. S’ha de prestar atenció a la ventilació correcta de l’espai.

Les reunions, amb caràcter general, han de ser telemàtiques.

5. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

A principis de setembre (el dilluns 6 de setembre) està previst un consell escolar per tal de
presentar el pla d’organització del proper curs 2021-22.

ALUMNAT
A principis de setembre es farà arribar a totes les famílies el document de declaració
responsable que han d’emplenar respecte els seus fills/filles.
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 10 dies
anteriors.
L'alumnat estarà amb mascareta en els llocs comuns i també en els grups estables.
Igualment el professorat.

FAMÍLIES
Les reunions de pares d’inici de curs es realitzaran en format telemàtic. Segons les
instruccions del pla d’actuació, 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.

6. DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ DE L’INSTITUT
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 departaments també es disposarà de
dispensadors de gel.

En l’entrada de l’institut habilitada per l’alumnat dels grups C i D i 1r 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).
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A totes les aules es disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic de taula.
S'intentarà que el 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 seguint el protocol de ventilació. Sempre que sigui
possible, es mantindran les finestres i portes obertes de les aules i passadissos.

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.

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 a la gestió de casos del pla d'actuació de
PROCICAT.

7. 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 màxim serà de 15
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 tres instituts (La Llauna, Isaac Albèniz i el
Badalona VII) i per tant serà obligat l’ús de la mascareta, la ventilació, les distàncies de
seguretat i neteja de superfícies.

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

Segons instruccions del pla d’actuació: En els espais de reunió i treball per al
personal s’han d’establir les mesures necessàries per garantir el distanciament
físic de seguretat d’1,5 metres, i és obligatori l’ús de la mascareta. S’ha de
prestar atenció a la ventilació correcta de l’espai. Les reunions, amb caràcter
general, han de ser telemàtiques.
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Seguint les anteriors instruccions del Departament, hem prioritzat les reunions
telemàtiques de professorat en el calendari del primer trimestre.

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 (6 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

9. 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 a l’aire lliure).
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.

12



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
NOVETATS PLA D’ACTUACIÓ FINALS D’AGOST:
-No prendre la temperatura en l’entrada al recinte de l’alumnat

-Mantenir les entrades i sortides esglaonades i diferents entrades

-Prioritàriament, les entrevistes amb les famílies: format telemàtic, format presencial en

situacions excepcionals i a l'exterior.

-Extraescolars a partir de l'octubre (nombre òptim 10, màxim de 15 alumnes)

-Alumnat amb mascareta, també al pati si està amb altres grups de convivència.

-Evitar les aglomeracions: dos patis per l’alumnat.

-Garantir ventilació creuada a les aules (finestres i portes obertes. No és necessària la

contínua neteja de superfícies.

NOVETATS PROTOCOL COVID

Publicació Protocol 3 de setembre

12. 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 plataforma ha estat imprescindible pel seguiment de les classes en
la semipresencialitat i en els confinaments de grups o d’alumnat.
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Un nombre elevat de professorat ha seguit la formació del programa Mobils.edu per
facilitar el domini de l’entorn virtual i solucionar els dubtes que anaven sorgint.

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.

El Pla Digital ha vetllat per dotar a tot l’alumnat d'ESO, BTX i CF que no disposen de
dispositiu digital i/o connectivitat a internet a casa. Des de l’institut, durant el curs
passat 20-21, s’ha vetllat pel repartiment dels dispositius digitals i la connectivitat. Es
continuarà vetllant per assegurar la disponibilitat dels recursos digitals necessaris per
l’alumnat i el seguiment del professorat.
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