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1

Introducció

A Catalunya, es va afrontar la pandèmia per la COVID-19 fent un tancament rigorós dels
centres educatius al llarg del darrer trimestre escolar del curs 2019-20.
L’actual evolució de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a
la protecció dels infants i joves van fer prioritari l’obertura del nostre Centre, amb la màxima
normalitat possible, per al curs 2020-21.
Malgrat això, aquest curs 2021-2022 continua la situació de crisi sanitària que fa necessària
l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures on caldrà la implicació i el compromís per part
dels responsables, famílies, docents i la resta del personal de l’Institut per garantir els dos
grans pilars que poden fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat dels
casos.
L’obertura del nostre Centre continuarà tenint en compte les dades d’incidència de la
malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses, segons la situació sanitària de la
pandèmia i seguint la normativa existent. Òbviament, les famílies tindran informació de totes
les mesures adoptades a l’INS, en relació amb la prevenció i control de la Covid-19.

2

Objectiu i característiques del pla d’organització de centre

El POC, elaborat en el marc de l’autonomia de Centre i amb l’acompanyament de la
inspecció educativa, que va estar aprovat pel Consell Escolar, serà un element clau de la PGA i
prevaldrà a les NOFC en cas de contradicció. Aquest pla estarà sotmès a revisió continuada i
ha d’establir, com a mínim, la informació següent:
a) Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual.
b) Organització pedagògica, en cas de confinament parcial o tancament del centre.
c) Organització de grups d’alumnes, professionals i d’espais educatius.
d) Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.
e) Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 .
f) Pla de neteja, desinfecció i ventilació.
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Principis de prevenció, higiene i promoció de la salut del POC

L’Institut vol continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera
segura i confortable a partir de les mesures proposades i la col·laboració de tota la comunitat educativa.
La salut és una prioritat i totes les mesures preses estan adreçades a reduir la transmissió del virus i
a millorar la traçabilitat dels possibles casos i contactes.
El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. Estem
convençuts que afavorint la presencialitat, sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i
no docent, ajudem enormement a disminuir aquestes desigualtats.
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Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar o fins que el Consell Escolar les
modifiqui, i seran de jerarquia superior a les NOFC, de manera que prevaldran si hi entren en
contradicció.
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del
virus i l’augment de la traçabilitat dels casos detectats.

3.1

Grups de convivència i socialització molt estables

Es proposa l’organització escolar entorn a grups de convivència estables on s’hi podrien
integrar docents o personal de suport educatiu si una bona part de la seva jornada
transcorregués en aquest grup. En aquests casos no seria necessari requerir la distància física
interpersonal. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups, s’han
de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment
de la distància física de seguretat d’un metre i mig, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta
i la higiene de mans.
3.2

Mesures de prevenció personal

Distància física
Segons la Resolució SLT/2665/2021, de 26 d’agost, per la qual es prorroguen i modifiquen
les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i
afavorir la contenció de la infecció per COVID-19, la distància física interpersonal de
seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general (no
per a grups bombolla), amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,25 m 2 per persona, i és
exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt
habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. Per tant, en els grups estables, no
requerirem la distància física interpersonal de seguretat, malgrat ser recomanable; llevat de
futurs canvis en les normatives sanitàries.
Higiene de mans
En relació a la higiene de mans, serà requerit l’ús de gel hidroalcohòlic o bé el rentat de mans:


A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.



Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments.



Abans i després d’anar al WC.



Abans i després de l’esbarjo.

A més, en el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans serà també necessari
com a mínim una vegada cada 2 hores.
Per a cada una de les cinc entrades del centre i a totes les aules hi haurà un dispensador de gel
hidroalcohòlic i a tots els lavabos hi haurà dosificadors de sabó i paper eixugamans.
Ús de la mascareta
La mascareta és d’ús obligatori en tot moment per tot el personal que treballa i/o estudia a l’institut,
excepte per l’alumnat que fa activitats d’educació física a l’exterior sempre i quan el grup estable quedi
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aïllat i sempre a criteri del professorat. Pel que fa al tipus mínim de mascareta recomanada serà la
Higiènica, amb compliment de la norma UNE 0065 ó FFP2. Les mascaretes seran obligatòries a les
entrades i sortides de l’institut, a la cantina (excepte si s’està assegut menjant) i quan es transiti pel
passadís.
Detecció de simptomatologies
Quant a la simptomatologia, les famílies (o directament l’alumne si és major de 18 anys) han de ferse responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles en base a la detecció de símptomes que figuren a
l’annex 1. A l’inici del curs, signaran la declaració responsable que figura a l’annex 2, a través de la qual
es comprometen a no portar al fill/a al centre en cas de símptomes, es posaran en contacte el més aviat
possible amb el centre d’atenció primària. En cas que es faci una prova PCR i surti positiva, caldrà avisar
immediatament al director per tal que engegui el protocol Traçacovid.

3.3

Pla de neteja, desinfecció i ventilació

Ventilació
La ventilació és una de les mesures més eficients per evitar la propagació de la COVID. Sempre que
sigui possible (excepte tempestes molt intenses) es deixaran les finestres obertes. En dies excepcionals
de fred es podrà deixar obert solament 20 cm a cada finestra. Per la resta de dies s’hauran de mantenir
totalment obertes. La porta de l’aula també haurà de restar oberta per tal que hi hagi circulació
creuada.
Neteja i desinfecció
La neteja i desinfecció general dels espais es realitzarà amb una periodicitat diària, fent èmfasi en els
poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Sempre que sigui possible, mantindrem les portes
obertes d’aules i despatxos, per evitar així més contacte amb les manetes de les portes.
Les taules de les aules i de la cantina s’hauran de netejar i desinfectar en acabar les activitats
escolars i els àpats, respectivament.
Quan l’alumnat estigui en una aula diferent de la seva habitual (laboratoris, taller, aula de música, de
dibuix,...) es desinfectarà abans de la sessió. El professorat tindrà a la taula un producte desinfectant i
en aquestes aules hi haurà paper per eixugar el líquid. L’alumnat serà l’encarregat d’eixugar el líquid
que ruixarà el professorat.
Tan el material utilitzat per a la desinfecció d’espais comuns com el material d’higiene personal, com
mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, s’haurà de llençar als contenidors de rebuig (de
color negre).
En el cas que alguna persona presenti símptomes de la malaltia mentre està a l’institut, caldrà tancar
en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta
bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus.

3.4

Pla d’actuació per a la gestió de casos (de la COVID-19)

El Centre Escolar vetllarà perquè es mantingui la traçabilitat dins del centre i disposa d’un protocol
d’actuació en cas de detectar un cas sospitós de Covid-19, que inclou la ràpida coordinació amb els
serveis territorials d’Educació i els responsables de Salut pública.
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19, al centre, s’actuarà de la següent manera:
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Se l’haurà de portar a un espai separat, d'ús individual (prèviament delimitat per a tal
funció) i entregar una mascareta quirúrgica perquè se la posi (si no la du posada).
S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar el fill o la filla.
En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al telèfon d’emergències:
061.
El Centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació, i a través
d’ells, amb el servei de salut pública.
La família, o la persona amb símptomes, ha de contactar amb el seu CAP de referència. En cas que
finalment es confirmi el cas de Sars-CoV-2, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament
i seguiment dels contactes estrets.
Si hi ha un cas positiu també se’n farà la comunicació a l’Ajuntament, a través dels Serveis
Territorials d’Educació.
Caldrà que el nostre equip d’atenció primària identifiqui una persona, com a responsable d’aquesta
interlocució amb l’Institut que, preferiblement, serà la infermera encarregada del Programa salut i
escola.
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Organització pedagògica del centre

El nou curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre de 2021. En aquella data també
estaran enllestides totes les matriculacions d’alumnat.
La Conselleria també ens informa que determinarà i comunicarà la plantilla de tots els professionals
assignats al Centre, tenint en compte les directrius sanitàries en el marc de la Covid-19. El Centre
iniciarà les classes amb el màxim de normalitat pedagògica possible, mantenint totes les directrius del
PEC i de la resta de documents estratègics de centre.
També caldrà reubicar, si això és possible, la majoria de l’alumnat del Servei comunitari de 4t d’ESO i
de l’alumnat del nostre Projecte de Diversificació Curricular, per tal que evitin les estades en llocs de
risc: llars d’infants, actes esportius, etc.
Els horaris dels centres, de forma general, seguiran sent els establerts en les diferents normatives
del Departament d’Educació. Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia obliguen però a
retocar les hores de l’esbarjo, donat que caldrà evitar cues. Així, aquest es farà en dues franges. A la
primera franja sortirà l’alumnat de 1r cicle d’ESO i en la segona franja l’alumnat de 2n cicle d’ESO i de
batxillerat. Els diferents grups aniran sortint a l’esbarjo amb un minut de diferència cadascun. En
finalitzar la primera franja, cada alumne/a ha d’anar a fer la cua corresponent al seu grup estable en el
lloc indicat a la paret del pati. El professor/a que té classe amb aquell grup haurà de baixar a buscar-lo i
quan hagi sortit tot l’alumnat de la segona franja, podran pujar a classe de forma ordenada per cursos.
Així mateix es procedirà al final del segon esbarjo.

5
5.1

Organització d’alumnat i professionals i dels espais educatius
Presencialitat de l’alumnat

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de la Secundària obligatòria (ESO). En els
ensenyaments post obligatoris (BTX), de manera excepcional, es poden plantejar models híbrids
d’aprenentatge (que podrien arribar a un 50% d’ensenyament telemàtic): cosa que, ara per ara, no
contemplem.

Garantirem que tots els alumnes puguin seguir el curs de manera presencial, sempre que la
situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total l’alumnat, del professorat o de la
població.
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5.2

Creació i característiques dels grups estables

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb els seus cotutors/es. Poden formar part
d’aquest grup estable altres docents (o personal de suport educatiu).
El grup estable s’ha de mantenir junt el màxim nombre d’hores possibles. A l’interior de l’edifici,
cadascun dels grups ocuparà un espai físic diferenciat (aula de grup). Quan sigui imprescindible fer
servir altres espais educatius (tallers, laboratoris, vestidors, etc.) ens assegurarem que cada vegada que
entra i marxa un grup, es neteja i desinfecta l’espai. En aquesta tasca de neteja hi col·laboraran els
membres de l’aula, per fomentar la conscienciació entre els joves de la necessitat d’augmentar les
mesures higièniques (contra la Covid-19).
Els professionals dels serveis educatius que fan assessorament al Centre (com les psicopedagogues
de l’EAP) podran entrar a les aules quan calgui; però hauran de mantenir la distància física recomanada,
portar mascareta, i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. També hi poden accedir, si és necessari,
els professionals municipals: p. ex., els dels Serveis socials.
A continuació, adjuntem una taula amb l’organització de grups d’alumnes, professionals i espais. En
el cas dels professionals encara no confirmats a la plantilla posem les inicials de la matèria seguida d’un
número, i en el cas dels alumnes estem encara en fase de matriculació, però creiem que s’acostaran
força a les xifres finals.
Grups

Alum
nes

Docents
Temporal
SDA,MMA,CBE,AJN,GMP,GSV,RRD,CSC,PNR,ILA,CR
C,HFX,MMM
SDA,MMA,CBE,AJN,GMP,GSV,RRD,CSC,PNR,ILA,CR
C,HFX,MMM

PAE
Temporal
GBC,VCM,
SVM
GBC,VCM,
SVM

Estable
0.9

Espai
Temporal
2.1, 2.11,
2.12, 2.13
2.1, 2.11,
2.12, 2.13

1 ESO A

24

1 ESO B

23

1 ESO C

21

SDA,MMA,CBE,AJN,GMP,GSV,RRD,CSC,PNR,ILA,CR
C,HFX,MMM

GBC,VCM,
SVM

0.11

2.1, 2.11,
2.12, 2.13

1 ESO D

22

SDA,MMA,CBE,AJN,GMP,GSV,RRD,CSC,PNR,ILA,CR
C,HFX,GGY,MMM

GBC,VCM,
SVM

0.12

2.1, 2.11,
2.12, 2.13

1 ESO E

22

SDA,MMA,CBE,AJN,GMP,GSV,RRD,CSC,PNR,ILA,CR
C,HFX,GGY,MMM

GBC,VCM,
SVM

0.13

2.1, 2.11,
2.12, 2.13

2 ESO A

22

GGA,ENC,NEJ,ILA,GMJ,FCA,GCV,FMS,CRC,CMA,MT
A,GGY,LVJ,RTE,ATM,RMR

GBC,VCM,
SVM

0.2

2.1, 2.11,
2.14

2 ESO B

23

GGA,ENC,NEJ,MLM,ILA,GMJ,FCA,GCV,FMS,CRC,CM
A,MTA,GGY,LVJ,ATM,RMR

GBC,VCM,
SVM

0.3

2.1, 2.11,
2.14

2 ESO C

22

GGA,ENC,NEJ,MLM,ILA,GMJ,FCA,GCV,TLD,FMS,CRC
,CMA,MTA,LVJ,ATM

GBC,VCM,
SVM

0.4

2.1, 2.11,
2.14

2 ESO D

22

GGA,ENC,NEJ,MLM,ILA,FCA,GCV,TLD,FMS,CRC,CM
A,MTA,LVJ,ATM

GBC,VCM,
SVM

0.6

2.1, 2.11,
2.14

2 ESO E

22

GGA,ENC,NEJ,CSC,MLM,ILA,GMJ,FCA,GCV,FMS,CRC
,CMA,MTA,LVJ,ATM

GBC,VCM,
SVM

0.7

2.1, 2.11,
2.14

2 ESO F

22

GGA,PSS,ENC,NEJ,MLM,ILA,GMJ,FCA,GCV,TLD,FMS,
CRC,MTA,GGY,LVJ,ATM

GBC,VCM,
SVM

0.8

2.1, 2.11,
2.14

3 ESO A

22

ASB,RFC,FEI,GJJ,ASM,MAM,PRD,MNG,BBR,PNR,GF
S,MFR,ATM

GBC,VCM,
SVM

1.2

2.1, 2.12,
2.13, 2.14

3 ESO B

23

ASB,RFC,FEI,GJJ,ASM,MAM,MNG,BBR,PNR,BMK,GF
S,MFR,ATM

GBC,VCM,
SVM

1.3

2.1, 2.12,
2.13, 2.14

0.10
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3 ESO C

22

ASB,RFC,SGF,FEI,GJJ,ASM,MAM,RTA,MNG,BBR,GM
J,TLD,GRM,BMK,GFS,ATM

GBC,VCM,
SVM

1.4

2.1, 2.12,
2.13, 2.14

3 ESO D

23

ASB,RFC,SGF,FEI,GJJ,ASM,MAM,PRD,RTA,MNG,BBR
,TLD,GFS,GGY,ATM

GBC,VCM,
SVM

1.5

2.1, 2.12,
2.13, 2.14

3 ESO E

21

ASB,RFC,SGF,FEI,GJJ,MAM,MMV,RTA,MNG,BBR,B
MK,GFS,GGY,ATM

GBC,VCM,
SVM

1.5

2.1, 2.12,
2.13, 2.14

3 ESO F

23

ASB,RFC,SGF,FEI,GJJ,ASM,MAM,RTA,MNG,BBR,GM
J,BMK,GFS,GGY,ATM

GBC,VCM,
SVM

1.7

2.1, 2.12,
2.13, 2.14

4 ESO A

22

AME,MAM,GMN,PCO,GMP,AFE,FEM,RMA,GCV,MC
M,CRA,CGA,VSA

GBC,VCM,
SVM

2.3

2.1, 2.11

4 ESO B

20

AME,GMN,PCO,BNR,AFE,FEM,RMA,GMJ,FSR,MCM,
CRA,CGA,VSA

GBC,VCM,
SVM

2.4

4 ESO C

25

GSD,AME,GMN,PCO,PNR,MMV,AFE,FEM,RMA,GMJ
,MCM,CRA,CGA,VSA

GBC,VCM,
SVM

2.5

4 ESO D

27

AME,MAM,GMP,AFE,RTA,FEM,RMA,PNR,ILA,RLA,
MCM,CRA,CGA,VSA

GBC,VCM,
SVM

2.6

4 ESO E

25

AME,GJJ,PNR,MAM,GMP,AFE,RTA,FEM,RMA,RLA,V
BT,CGA,VSA

GBC,VCM,
SVM

2.7

4 ESO F

20

AME,PCO,BNR,AFE,FEM,RMA,RLA,VBT,CGA,MCM,V
SA,RMR

GBC,VCM,
SVM

2.8

1 BAT A

23

1.10

1 BAT B

28

FGL,RLA,PSS,FSR,FEM,MMV,VBT,ILA,RTA,ASM,GSV,
GSD
FGL,RLA,PSS,FSR,FEM,MMV,PRD,BNR,RMR,BLA,PC
O,DRJ,EPO,GSV

2 BAT A

16

DRJ,GMN,PSS,FSR,BLA,VBT,FEI,RTA,MMV,ASM,GSV
,GMP,GSD

1.8

2 BAT B

32

DRJ,GMN,PSS,FSR,BLA,PRD,BNR,PCO,EPO,RLA,MM
A,TLD,VLA

1.9

5.3

1.11

2.14
2.1, 2.13,
2.14
2.1, 2.12,
2.13

2.2, 2.13,
2.14
2.18,
2.10, 2.2,
2.11
2.18,
2.12, 2.10,
2.1, 2.2
2.2, 2.18,
2.10

Delimitació d’espais educatius

5.3.1 Espai dels grups estables
El Mont Perdut ha identificat tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes estable, per la
qual cosa tots aquests grups estan clarament dividits per sectors. A dia d’avui, la nostra plantilla
docent permet crear 23 grups estables, per a l’ESO, que no superin en cap cas els 25 alumnes. També
podem establir 4 grups de BTX, amb les mateixes característiques. Les aules són d’aproximadament
50m2,
A continuació, indiquem amb dos plànols esquemàtics la ubicació dels grups estables per al curs
2021-22:
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PLÀNOL DELS ESPAIS ESTABLES DELS GRUPS ESTABLES
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5.3.2 Altres espais docents: laboratoris, taller, aules específiques, etc.
El nostre institut, donades les seves dimensions, no necessita utilitzar com a espais de grup estable les
aules específiques: aula de dibuix, biblioteca, aules-taller,etc.
Pel que fa a l’Educació Física, en la mesura que ho permetin les situacions meteorològiques, es tractarà de
realitzar les classes a l’aire lliure. Es podrà utilitzar els vestidors per un sol grup a la segona o tercera hora i
per un altre grup a la cinquena o sisena hora, deixant les portes obertes entre els dos usos per a ventilar-los.
Cal netejar els vestidors al fina de la jornada per part del personal de neteja del centre.
Malgrat que recomanarem als docents que limitin els moviments dels grups tant com puguin, com que
l’ocupació dels espais ho permet, es podran utilitzar també les diferents aules específiques: laboratoris, aules
d’informàtica, tallers, etc. Òbviament, cada cop que hi hagi un canvi de grup s’haurà de netejar i desinfectar
l’espai i el material d’ús comú (amb la col·laboració activa dels usuaris).
De fet, les instruccions del Departament d’Educació ja consideren, dins del conjunt d’actuacions de
sensibilització que un centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció
de contagi per la Covid-19, que l’alumnat desplaçat a altres espais col·labori en les actuacions de neteja de
superfícies i estris utilitzats, per possibilitar un ús posterior en bones condicions sanitàries.

5.3.3 Aula d’Acollida, PIM i Aules de Diversitat
El grup d’alumnes que segueixin algun pla específic de diversitat, hauran de tenir present que s’haurà de
mantenir la distància de seguretat d’1.5 metres, portar mascareta i desinfectar les taules en sortir.

5.3.4 Menjador i Cantina
Es preveu el funcionament de la nostra cantina, d’acord amb els criteris de distància de seguretat
establerts a l’apartat 3.1 i 3.2 que seran assenyalats en el terra per tal de facilitar-ne el seu compliment. I
sempre adoptant les mesures necessàries per evitar la concentració d’alumnat tant a l’entrada com a
l’interior de la cantina. La sortida de la cantina es farà mitjançant una altra porta per facilitar-ne el circuit i
dificultar la possibilitat de contacte entre els usuaris.
És obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la cantina. A les taules, els alumnes d’un mateix
grup estable poden estar junts, però en cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup,
caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància d’un metre i mig. A l’entrada de la cantina
s’hi instal·larà un dispensador de gel hidroalcohòlic, perquè l’alumnat es renti les mans abans d’entrar-hi. Es
ventilarà i desinfectarà la cantina després dels esbarjos.

5.3.5 Espais de reunió i treball per als professionals
En els espais de reunió i treball per al personal (com, p. ex., els departaments didàctics o els despatxos de
l’equip directiu) s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d’un
metre i mig i serà sempre obligatori l’ús de mascareta. Evitarem en la mesura del possible que es
comparteixin estris o altres accessoris, i també prestarem especial atenció a la correcta ventilació d’aquests
espais. Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais seguirem allò que ja hem establert a
l’apartat 3.3.

5.3.6 Sala de guàrdia
La Sala de guàrdia és el lloc de control on el professorat encarregat vigila les incidències que es puguin
produir al Centre, al llarg de cadascuna de les hores de la jornada lectiva. Encara que als anys escolars
precedents la Sala de guàrdia també ha servit per enviar-hi alumnes per causes molt diverses (sobretot, per
un comportament inadequat a les aules), aquesta funció, durant el curs 21-22, quedarà reduïda a casos
excepcionals. En conseqüència, no es podrà enviar a la Sala de guàrdia cap alumne que arribi tard a l’aula
(per les raons que siguin), ni cap alumne que no porti material o no hagi fet els deures, ni cap alumne que no
demostri interès en seguir la classe. De fet, només es podrà enviar un alumne a la Sala de guàrdia en casos
molt concrets: com serien aquells en què un alumne impedeix greument el seguiment de la classe als
companys, o bé quan un alumne té actituds violentes envers el professor o envers altres companys, o bé
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quan posa en risc la salut d’algun company/a, docent, PAE/PAS. Evidentment, el professorat podrà seguir
amonestant totes les disfuncions de l’alumnat a l’aula, però caldrà que ho faci amb mitjans que no impliquin
un passeig d’alumnes expulsats pels passadissos.

5.4

Fluxos de circulació de persones

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre establirem circuits i organitzarem la circulació
dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.

5.4.1 Fluxos d’entrades i de sortides al recinte escolar i als esbarjos
Les entrades i sortides del Centre es faran tenint en compte els 4 accessos disponibles que figuren en el
plànol següent tal com s’ha informat a l’Ajuntament per tal que la policia local pugui planificar les seves
actuacions sobre la mobilitat en aquestes franges. Tant a l’entrada com a la sortida hi haurà un professional
per tal d’assegurar una entrada correcta al centre. A més, hi haurà gel hidroalcohòlic i s’hi podrà prendre la
temperatura. Al passadís hi haurà un altre professional vigilant que les entrades a l’aula es facin
correctament.
Dins del recinte, els alumnes hauran de portar la mascareta. En entrar als edificis, els alumnes s’hauran de
rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i mantenir la distància sanitària recomanada.
Recomanarem als pares que només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el
personal del centre. Òbviament seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant la mascareta i
mantenint rigorosament la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults convidats al Centre han de ser
els mínims possibles per família.
La sortida al pati serà esglaonada, amb diferents torns. L’alumnat ocuparà diferents espais del pati per
evitar-ne l’amuntegament i mai coincidiran el primer i segon cicle de l’ESO.
PATIS AMB MASCARETA I VIGILANT LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT
1r d’ESO, 2n d’ESO
A final de la segona hora (9:40-9:55) podran anar a la Kntina a comprar com a mínim un entrepà/beguda.
A final de la tercera hora (10:35-10:50) podran començar a baixar-se la mascareta i esmorzar en silenci. El
professor/a pot optar a anar al pati a la zona assignada sempre que porti una bossa pels residus i ho ha de
comunicar amb antelació a Direcció per tal que es puguin gestionar els espais.
A l’hora del pati (10:50-11:20), els alumnes han de portar al pati en tot moment la mascareta i vigilant les
distàncies de seguretat.
Gestió de les cues de primer cicle per entrar a classe després del pati (11h20): quan toca el timbre cada
alumne ha d’anar a fer la cua corresponent al seu grup estable en el lloc indicat a la paret del pati. El
professor/a de GxL del primer cicle haurà de sortir a buscar el seu grup i a partir de les 11h30, quan hagi
sortit tot l’alumnat del segon cicle, podran entrar a classe de forma ordenada per cursos. Els segons entren
pel vestíbul i els primers per la porta de vidre del costat dels lavabos de noies del pati, just davant de 1r C. El
professor/a de l’últim grup que entra ha de tancar la porta de vidre amb la clau que fem servir per entrar a
l'institut.
3r d’ESO, 4t d’ESO i Batxillerat
A final de la tercera hora (10:35-10:50) podran anar a la Kntina a comprar com a mínim un
entrepà/beguda. L’alumnat de Batxillerat podrà avançar 5 minuts aquest horari, podent sortir de l’aula a les
10:30.
A final del GxL hora (11:05-11:20) podran començar a baixar-se la mascareta i esmorzar en silenci. El
professor/a pot optar a anar al pati a la zona assignada sempre que porti una bossa pels residus.
A l’hora del pati (11:20-11:50), els alumnes de batxillerat poden sortir de l’institut i els de l’ESO poden
estar al pati portant en tot moment la mascareta i guardant la distància de seguretat.
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Gestió de les cues de segon cicle per entrar a classe després del pati (11h50): quan toca el timbre cada
alumne ha d’anar a fer la cua corresponent al seu grup estable en el lloc indicat a la paret del pati. El
professor/a de quarta hora haurà de baixar a buscar el seu grup i podran pujar a classe de forma ordenada
per cursos. Els tercers entren pel vestíbul, els quarts per la porta de vidre del costat dels lavabos de noies del
pati, just davant de 1r C, i els de batxillerat per la porta del San Cristóbal. El professor/a de l’últim grup que
entra ha de tancar la porta de vidre amb la clau que fem servir per entrar a l'institut.
S’aniran resolent els incidents puntuals que aquesta normativa ocasioni però, si a nivell col·lectiu es fa
difícil el seu compliment, la direcció del centre, havent escoltat a la comissió pedagògica i el professorat de
les guàrdies de pati, pot decretar aplicar la fórmula següent de Patis a l’Aula durant els dies que estimi
oportú.
PATIS A L’AULA
1r d’ESO i 2n d’ESO
A final de la segona hora (9:40-9:55) podran anar a la Kntina a comprar com a mínim un entrepà/beguda.
A final de la tercera hora (10:35-10:50) podran començar a baixar-se la mascareta i esmorzar en silenci. El
professor/a pot optar a anar al pati a una zona assignada sempre que porti una bossa pels residus i retornar
l’alumnat i els residus a la classe a les 10:45 per tal de ser tots de nou a l’aula a les 10:50 i ho ha de
comunicar amb antelació a Direcció per tal que es puguin gestionar els espais.
A l’hora del pati (10:50-11:20) l’alumne/a fa el pati dins de l’aula (prohibit sortir al passadís) amb la
mascareta posada i sense cridar. El professorat responsable de la guàrdia de pati tindrà assignada una
vigilància de 2-3 classes que farà des del passadís.
3r d’ESO, 4t d’ESO i Batxillerat
A final de la tercera hora (10:35-10:50) podran anar a la Kntina a comprar com a mínim entrepà/beguda.
L’alumnat de Batxillerat podrà avançar 5 minuts aquest horari, podent sortir de l’aula a les 10:30.
A final del GxL (11:05-11:20) podran començar a baixar-se la mascareta i esmorzar en silenci. El
professor/a pot optar a anar al pati a la zona assignada sempre que porti una bossa pels residus i retornar
l’alumnat i els residus a la classe a les 11:15 per tal de ser tots de nou a l’aula a les 11:20.
A l’hora del pati (11:20-11:50) l’alumne/a fa el pati dins de l’aula (prohibit sortir al passadís) amb la
mascareta posada i sense cridar. El professorat responsable de la guàrdia de pati tindrà assignada una
vigilància de 2-3 classes que farà des del passadís.
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5.4.2 Circulació dins dels edificis: lavabos, passadissos, ascensor, etc.
El professorat de guàrdia, amb el suport de les conserges i del professorat, vetllarà perquè als passadissos
i als lavabos no coincideixin gaire alumnes de diferents grups estables. Com ja és habitual, es limitarà al
màxim les anades i vingudes de l’alumnat als lavabos en hores de classe.
D’altra banda, reservarem l’ascensor (de l’edifici principal) només per a les persones que presenten
dificultats per a la mobilitat. L’ús de l’ascensor serà restringit i individual.

5.5

Activitats complementàries

5.5.1 Sortides del Centre: colònies, excursions, etc.
Les sortides han de ser aprovades pel Consell Escolar. En el cas de les sortides sense pernoctació es faran
les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
En el cas de les sortides es mantindran obligatòriament els grups estables. A més, es prioritzaran les
activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat,
rentat de mans, etc. Amb autorització del PROCICAT es podrà traslladar més d’un grup estable dins un mitjà
de transport sempre que el grup estable estigui junt i amb la separació d’una filera entre els grups.

5.5.2 Activitats extraescolars
Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa a
sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries,
d’acord amb el pla sectorial vigent.
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Organització pedagògica en cas de confinament (parcial o total)

6.1

En quins casos hi haurà confinament?

Quan en un grup de convivència estable sorgeixi un cas positiu de COVID:
L’alumnat amb la pauta completa de vacunació1 o que hagi passat la COVID en els darrers 6 mesos no
haurà de fer confinament i es farà el mateix dia o l’endemà a més tardar a la farmàcia una TAR (Test
d’Antígens Ràpid) entregant un document que proporcionarà el centre, el qual garanteix la gratuïtat i
seguiment dels resultats. En cas que algú no se la faci en 72 hores haurà de fer el confinament.
L’alumnat que no tingui la pauta completa de vacunació haurà de fer un confinament de 10 dies a partir
de l’últim dia de contacte amb el positiu i fer-se la PCR enter el 4t i 6è dia (el centre avisarà de la data i lloc).
Si el resultat de la PCR del grup s’endarrereix i no es té al cap de 10 dies, el confinament augmentarà fins que
es compleixin els 10 dies després de l’últim contacte a l’aula en comptes dels 10 dies de l’últim contacte amb
el positiu (que normalment és un o dos dies menys).

6.2

L’activitat telemàtica educativa i les seves modalitats

Amb l’objectiu d’estar preparats per si cal tornar a un confinament temporal en algun moment del curs
2021-22 el centre vetllarà per garantir que tot l’alumnat disposi de connectivitat, de la formació necessària i
de les eines adequades per poder treballar des de casa, en modalitat telemàtica, en aquests possibles
períodes de confinament. En termes generals, la modalitat híbrida permet dividir el temps de docència per a
l’alumnat en tres blocs complementaris:

a) Activitat presencial (almenys el 50%, sempre que sigui possible).
b) Activitat telemàtica asincrònica, on l’alumnat realitza les activitats proposades pel professorat
segons la seva disponibilitat horària.
La formació en la modalitat híbrida permet que els dies que l’alumnat assisteixi al centre a fer formació
presencial pugui rebre els encàrrecs de feina que l’alumne haurà de fer autònomament els dies que no hi
assisteixi. La combinació de les dues possibilitats no presencials (treball telemàtic i encàrrecs de feina)
faciliten poder donar resposta a tot l’alumnat.
Les activitats d’avaluació específiques sobre l’adquisició dels coneixements i competències, sempre que
sigui possible, s’hauran de preveure de forma presencial. No obstant això, les activitats formatives
establertes tant presencials com no presencials tenen la mateixa consideració en l’avaluació contínua de
l’alumnat.

6.3

Recursos telemàtics i altres suports

6.3.1 Recursos informàtics i programari de suport
El Departament d’Educació ens ha assegurat que vetllarà perquè cada centre educatiu disposi de connexió
telemàtica i de la formació i els equipaments específics que permetin l’aprenentatge telemàtic de tot
l’alumnat. També caldrà disposar de material i documentació per poder treballar des de casa.
Pel que fa als recursos telemàtics de suport al currículum, es poden trobar a la web de l’institut.

6.3.2 Acompanyament tutorial
D’altra banda, en un model de formació híbrida, l’atenció personalitzada de l’alumnat és cabdal. Per tant,
serà necessari que el tutor responsable de cada grup estable faciliti l’acompanyament i el suport que els seus
alumnes requereixin. Aquesta atenció personalitzada es pot plantejar presencialment, de forma telemàtica o
mixta. Té la doble funció d’oferir suport personal a l’alumnat per garantir la seva fidelització i també poder
atendre les seves necessitats formatives de l’àmbit acadèmic i professional.

1

Dues dosis + 14 dies o bé haver passat la COVID + 1 dosi + 14 dies.
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Considerem rellevant, en aquest context que es programin i concertin entrevistes periòdiques amb els
alumnes i, sobretot, amb aquells que mostren més dificultats. Dedicarem una atenció especial a l’alumnat
vulnerable, acompanyant de forma personalitzada la seva activitat formativa des de l’inici. En aquests casos,
podrà ser de gran ajuda utilitzar les eines telemàtiques sincròniques.
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Annexos
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