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1 INTRODUCCIÓ 

Aquest pla té com a finalitat definir com ens organitzarem el pròxim curs dins del marc de la 

pandèmia, conseqüència directa de la covid-19, tenint en compte que cal assegurar la 

prestació del servei educatiu a tot l’alumnat.  

La coordinació entre tots els agents de la comunitat educativa en serà una peça clau, i la 

comunicació amb l’alumnat i les famílies, una necessitat en cas d’un confinament total o 

parcial, per tant, caldrà preveure com i de quina manera ho farem, ja que caldrà arribar a tot 

l’alumnat.  

Aquest pla es farà públic per tal que tota la comunicat educativa en tingui coneixement del 

mateix. 

2 DIAGNOSI 

Abans de dur a terme qualsevol actuació, cal fer una diagnosi que ens indiqui quin és el nostre 

punt de partida. Hem fet una anàlisi de com ha anat el curs 2020-21, com han funcionat les 

classes en confinament de grups i la semipresencialitat dels estudis post-obligatoris, i els 

resultats han estat molt satisfactoris. Es continuarà amb la mateixa línia pedagògica.  

El claustre de l’Institut de Flix és competent  digitalment, i això ha fet possible que el curs es 

desenvolupés dins la “normalitat” de la covid-19, ha demostrat que es capaç d’adaptar-se, és 

un claustre resilient. Les estratègies utilitzades per continuar oferint el nostre servei docent i  

que sigui de qualitat, han estat diverses. S’ha treballat majoritàriament amb les plataformes 

moodle i/o classroom, i s’ha utilitzat el correu electrònic @iesflix.cat com a mitjà de 

comunicació amb l’alumnat. 

Pel que fa als grups, per al curs 2021-22 hi ha autoritzats dos grups en cada un dels cursos 

d’ESO, dos grups a primer de batxillerat i un a segon de batxillerat, mig grup a primer i mig 

grup a segon en cadascun dels cicles formatius i un grup de PFI. 

Amb la plantilla estructural més el professorat de fons d’ocupació, s’han desdoblat els cursos 

de segon, tercer i quart d’ESO, d’aquesta manera, la ràtio per grup estarà al voltant dels 20 

alumnes. No ha estat necessari desdoblar el primer curs d’ESO. Els grups menys nombrosos 

són els de cicles formatius i el PFI. 

S’analitzarà com i de quina manera podem organitzar els grups estables i ens marquem com a 

objectiu, reduir la mobilitat, tot assegurant els recursos d’atenció a la diversitat per a tot 

l’alumnat mitjançant mesures de suport universal, addicionals i de suport intensiu. 

Si parlem dels espais, l’Institut de Flix és un centre que disposa dels espais suficients per 

garantint les mesures sanitàries. Per a les entrades i les sortides del centre, s’utilitzaran les 

quatres portes d’accés, d’aquesta manera evitarem aglomeracions.  
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Si ara ens fixem amb el transport, al nostre centre, a més de l’alumnat de Flix, també tenim 

alumnat transportat de les poblacions veïnes d’Ascó, Riba-roja, Vinebre, La Torre i la Palma. 

Els autobusos arriben pràcticament a la mateixa hora i per tal d’evitar que l’alumnat es 

concentri davant el centre, l’alumnat baixarà dels autobusos a l’hora que tinguin assignada 

d’entrada al centre. 

Finalment, si parlem de neteja, tal com s’indica al pla d’actuació per al curs 2021-2022 per als 

centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19, la neteja i desinfecció dels espais 

es durà a terme diàriament al final de la jornada i s’incidirà més en aquelles superfícies de 

contacte habitual. A l’inici del curs escolar hi ha prevista una trobada amb el representant de 

l’empresa per tractar aquest tema. 

3 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN 

CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

3.1 Organització dels grups estables 

En la situació actual els grups de convivència estable (GCE) poden interaccionar entre si tant 

a l’exterior com a l’interior.  

4 ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

Curs 
Nivell 
Grup 

Núm. 
Alumnes 

Professorat 
estable 

Altres 
docents 

(amb 
mesures de 
seguretat) 

Personal 
d’atenció 
Educativa 

que 
intervé al 

grup 
(TIS,EE, 

TIE..) 

Personal 
d’atenció 

Educativa que 
intervé 

puntualment al 
grup 

(amb mesures de 
seguretat) 

Espai 
estable del 

grup 

1 ESO A 23 12 -   A2 

1 ESO B 22 12 -   A3 

2 ESO A 19 10 -   B3 

2 ESO B 19 11 -   B4  

2 ESO C 20 11 -   B5 

3 ESO A 19 14 -   A12 

3 ESO B 19 15 -   A13 

3 ESO C 19 15 -   A14 

4 ESO A 17 12 -   B7 

4 ESO B 17 12 -   B8 

4 ESO C 17 12 -   B9 

1 BAT A 21 11 -   B10 

1 BAT B 18 11 -   B11 
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Curs 
Nivell 
Grup 

Núm. 
Alumnes 

Professorat 
estable 

Altres 
docents 

(amb 
mesures de 
seguretat) 

Personal 
d’atenció 
Educativa 

que 
intervé al 

grup 
(TIS,EE, 

TIE..) 

Personal 
d’atenció 

Educativa que 
intervé 

puntualment al 
grup 

(amb mesures de 
seguretat) 

Espai 
estable del 

grup 

2 BAT A 32 10 -   B12 

CF AG10 
1r-2n 

4 5 -   T7 

CF AG10 
2N 

9 5 -   T8 

CF IM10 
1r - 2n 

11 5 -   T3 

CF IM10 
2n 

7 5 -   T3 

CF EEA0 
1r - 2n 

8 4 -   T4 

PFI 8 2 -   T6 

4.1 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu  

Amb la voluntat d’atendre els alumnes segons les característiques acadèmiques i personals 

que presenten, s’han organitzat les següents mesures de suport universal, addicionals i 

intensives, les quals han de permetre flexibilitzar el context d’aprenentatge,  proporcionar als 

alumnes estratègies per minimitzar les barreres de l’entorn.  

A primer d’ESO, hi haurà dos professors a l’aula, a les matèries de català i castellà, 

concretament 2 hores a català i 1 a castellà, a la matèria de matemàtiques 2 de les 3 hores. La 

matèria d’anglès s’ha pogut desdoblar amb la seva totalitat.Com a novetat, s’incorpora dins 

les optatives el projecte “Salut i benestar” el qual fa referència a l’ODS 3.  

A segon, tercer i quart d’ESO, s’ha desdoblat tot el grup, passant de dos grups autoritzats a 

tres planificats. Pel que fa a les matèries optatives de segon d’ESO, també com a novetat 

s’incorpora el projecte ”Acció climàtica” el qual fa referència a l’ODS 13. Les matèries optatives 

de tercer es mantenen. 

L’orientació individual a l’alumnat, i el seguiment dels  casos més vulnerable, oferint suport i 

acompanyament es durà a terme des de la CAD i des de l’equip orientador de centre.  
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5 ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

5.1 Organització de les entrades i sortides  

5.1.1 Entrades 

Accés a l’institut de forma esglaonada. Tots els autobusos arribaran a les 8:25 h. En arribar 

baixaran els alumnes que han d’entrar al primer torn 8:27 h i es quedaran dins l’autobús els 

del 2n torn 8:30 h. 

La mascareta deixa de ser obligatòria i es recomana netejar-se les mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

Portes d’accés i torns d’entrada: 

PORTES 
D’ENTRADA 

ALUMNAT COLORS 
PROFESSORAT 

VIGILANT 

PORTA 
D'EMERGÈNCIA A 

8:27 h 1r BATXILLERAT  
Conserge 

8:30 h 2n BATXILLERAT  

PORTA 
D'EMERGÈNCIA B 

8:27 h 3r ESO  
Conserge 

8:30 h 4t ESO  

PORTA PRINCIPAL 
8:27 h 1r ESO  

Prof. guàrdia 
8:30 h 2n ESO  

REIXA CICLES 
 

8:30 h 
1r/2n CICLES 
FORMATIUS 

PFI 
 

 

8:27 h 

1r TORN 

1r BATXILLERAT  

3r ESO   

1r ESO  

 

8:30 h 

2n TORN 

2n BATXILLERAT  

4t ESO  

2n ESO  

1r / 2n CICLES FORMATIUS  
PFI 

 

 

Els alumnes que arriben tard accediran al centre per la porta principal. 
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5.1.2 Sortides  

14:52 h 
1r TORN 

1r BATXILLERAT  

3r ESO   

1r ESO  

 

14:55 h 
2n TORN 

2n BATXILLERAT  

4t ESO  

2n ESO  

1r / 2n CICLES FORMATIUS  
PFI 

 

 

L’arribada dels autobusos al centre serà a les 14:50 h.  

La mascareta deixa de ser obligatòria i es recomana netejar-se les mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

L’alumnat del 1r torn sortirà del centre a les 14:52 h per la seva porta d’accés i pujarà als 

autobusos.  

L’alumnat del 2n torn sortiran a les 14:55 h. 

L’autobús marxarà a les 15:00 h. 

5.2 Organització de l’espai d’esbarjo  

5.2.1 Sortida pati 

No es pot quedar ningú a les classes.  

L’alumnat abans de sortir al pati es netejarà les mans amb gel hidroalcohòlic.  

El professorat obrirà una finestra de l’aula, tancarà la porta i la llum.  

Un conserge farà un control rutinari. 

 

 

11:30 h 

1r BATXILLERAT  

(Sortida F o Sortida principal) 

4t ESO 

(Sortida F) 

1r ESO  

(Sortida E) 

2n BATXILLERAT 

(Sortida F o Sortida principal) 

 3r ESO (Sortida F) 

2n ESO 
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(Sortida F) 

1r / 2n CICLES  

PFI 

(Reixa C.F.) 

 

El pati de l’Institut de Flix és molt gran, quasi tot l’alumnat de batxillerat i cicles formatius surt 

fora a l’hora del centre a l’hora de l’esbarjo. Tenint en compte el que acabem de dir, i segons 

s’especifica al pla d’actuació per al curs 2021-22, a l’hora de l’esbarjo poden barrejar-se els 

grups estables, la mascareta deixa de ser obligatòria. 
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5.2.2 Entrada aules 

12:00 h 

1r BATXILLERAT  

(Sortida F o Sortida principal) 

4t ESO 

 (Sortida F) 

1r ESO  

(Sortida E) 

2n BATXILLERAT 

(Sortida F o Sortida principal) 

 3r ESO (Sortida F) 

2n ESO 

(Sortida F) 

1r / 2n CICLES  

PFI 

(Reixa C.F.) 

L’alumnat abans d’entrar a les  aules, es recomana que es netejaran les mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

6 TRANSPORT 

L’arribada del transport escolar al centre serà les 8:25 h, i l’hora de retorn serà a les 15:00 h. 

La mascareta continua sent obligatòria en el transport escolar. 

 

Els autobusos estacionaran al lloc marcat amb una estrella.  
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7 EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolar s’aniran  planificant al llarg del curs i sempre seguint els protocols i 

les mesures de seguretat i higiene en el marc de la Covid-19 

8 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

● Tallers i xerrades:  

Es poden fer com fins ara amb personal extern i ja no caldrà fer-ho per grups estables. 

● Alumnes de l'escola de música: 

L’alumnat que sol·liciti el reconeixement de la matèria de música i/o d’alguna matèria 

optativa, podrà tornar a ocupar la biblioteca on odrà realitzant tasques acadèmiques.  

9 RECOMANACIONS GENERALS D’ACTUACIÓ DAVANT SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB 

LA COVID-19 O AMB UNA MALALTIA INFECCIOSA AGUDA TRANSMISSIBLE  

De forma general, i com a fruit de l'aprenentatge de la pandèmia, que no es recomana 

l'assistència al centre quan una persona presenti símptomes aguts compatibles amb COVID-

19 o una altra malaltia infecciosa aguda i potencialment transmissible. Aquesta mesura també 

té justificació pel benestar mateix de la població infantil.  

Es podrà reprendre l'assistència al centre educatiu davant una millora evident de la 

simptomatologia i quan s’hagi estat sense febre les darreres 24 hores.  

 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 
PER A L’AÏLLAMENT 

PERSONA RESPONSABLE DE 
REUBICAR L’ALUMNE/A I 

CUSTODIARLO FINS QUE EL 
VINGUIN A BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

ALUMNAT 
DEL CENTRE 

Aula A6 
Professor que està de guàrdia 
en el moment de la detecció o 

membre de l’equip directiu. 

Un membre de 
l’equip directiu. 
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PROTOCOL DEL CENTRE PER LA DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS 

 

 

 

 

 

 

 

Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.  

El professor que està a classe amb l’alumne/a demana al   Avisar a la DIRECTORA 

professor de guàrdia que acompanyi l’alumne/a a l’aula 

A6. . Caldrà prendre-li la temperatura i omplir el document 

PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES 

       

La persona acompanyant, si no està vacunada  

(si bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de 

protegir amb una mascareta FFP2 sense vàlvula,  

una pantalla facial i una bata d’un sol ús si l’alumne no 

es pot posar la mascareta. 

 

        SIGNES DE GRAVETAT? 

 

 

 

Avís telefònic a la família (directora)      

 

La família recollirà l’alumne i es posarà 

en contacte amb el seu CAP de referència. 

 

Fora de l’horari d’atenció del CAP:    Trucar al 061 

la família trucarà al 061      Avís telefònic a la família 

 

Si no es localitza a la família, caldrà comunicar- 

ho a la resta del professorat de guàrdia, a través   

 dels conserges, per tal que  romanguin amb    

l’alumne/a al centre.  

 

  

En cas que un alumne presenti símptomes compatibles amb la covid-19: 
- Febrícula o febre (≥ 37,5°C)  

- Tos i/o dificultat per respirar  

- Congestió nasal i/o mal de coll  

- Mal de panxa, vòmits i/o diarrea  

- Malestar general o dolor muscular 

 

 

NO SÍ 

Dificultat per respirar 
Vòmits o diarrea molt 
freqüents amb afectació de 
l’estat general 
Dolor abdominal intens 
Confusió 
Tendència a adormir-se... 
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PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES 

 

Data:         

Hora:         

 

Nom alumne/a:     Curs:  Grup:        

 

Professor/a acompanyant:                                                                                          

 

Marca amb una X els símptomes que presenta:              

 Febre o febrícula  <= 14 anys 

 Tos  Congestió nasal (*) 

 Dificultat per a respirar  Mal de panxa 

 Mal de coll (*)   

 Vòmits i/o diarrees  >14 anys 

 Mal de cap  Alteració del gust o de 
l’olfacte 

 Dolor muscular  Calfreds 

 Malestar   

 

Símptomes greus: 
 

   

 TRUCAR AL 

                                                                                                                061 

 ddd                  (Equip directiu) 

 (equip directiu) 

 

S’HA TRUCAT A CASA      SÍ    NO 

VENEN A BUSCAR l’ALUMNE/A    SÍ    NO 

DES DEL CENTRE S’HA TRUCAT AL 061   SÍ    NO 

NOM, COGNOMS I DNI DE LA PERSONA QUE HA VINGUT A BUSCAR L’ALUMNE/A: 

 

TELÈFON: 

 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar 

símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista. 

Dificultat per respirar 

Vòmits o diarrea molt freqüents amb 

afectació de l’estat general 

Dolor abdominal intens 

Confusió, tendència a adormir-se... 

 

 

- Confusió, tendència a adormir-se 
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10 PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  

Totes les aules s’han de ventilar i, si és possible, deixar les finestres i les portes obertes durant 

les classes.  

 
Higiene de mans i etiqueta respiratòria  

 Es recomana prioritzar el rentat de mans amb aigua i sabó en la mesura que sigui 

possible, durant almenys 40 segons amb aigua i sabó, i si no és possible es pot utilitzar 

durant 20 segons gel hidroalcohòlic. Quan les mans tenen brutícia visible el gel 

hidroalcohòlic no és suficient i cal fer servir aigua i sabó.  

 Etiqueta respiratòria (en tossir o esternudar, no retirar-se la mascareta en cas d'usar-

la, i cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat), i evitar tocar-se el nas, els ulls i la 

boca, ja que les mans faciliten la transmissió.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat  diària , seguint 

les recomanacions del document  Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana. 

10.1 Neteja i desinfecció en establiments, locals i espais interior i exteriors de 
concurrència humana  

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 

rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 

no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.  

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de la 

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.  

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància 

d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.  

 

Per a la neteja s’utilitzaran  els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment sempre 

seguint les indicacions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

La periodicitat de la neteja i la desinfecció serà diària.  

Les zones interiors on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

1. Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

2. Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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3. Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

4. Taulells i mostradors 

5. Taules 

6. Cadires, especialment en les zones d’espera 

7. Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

8. Telèfons 

9. Grapadores i altres utensilis d’oficina 

10. Comandaments a distància 

11. Aixetes 

12. Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada 

higiene de mans en tot moment. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la 

tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna. 

13. Màquines expenedores 

14. Fotocopiadores 

15. Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

10.2 Gestió de residus  

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a 

la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. 

El material d’higiene personal d’un sol ús, com mascaretes, mocadors i altres residus personals 

d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de 

rebuig (contenidor gris). 

L’alumnat caldrà que porti cada dia una bossa de plàstic on, si es troba a classe o lluny d’un 

contenidor de rebuig, haurà de dipositar el material d’higiene personal d’un sol ús, com 

mascaretes, mocadors  i altres residus personals d’higiene, i tant aviat com pugui, el llençarà 

al contenidor habilitat per aquest tipus de residus. 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal 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 tal com s’ha 

indicat al paràgraf anterior.  

10.3 Concreció a l’Institut de Flix 

Les aules es netejaran en finalitzar la jornada. Pel que fa a les aules específiques (informàtica, 

tallers elèctrics, tallers de tecnologia...) 

Referent a la gestió de residus, cada dia caldrà llençar les bosses d’escombraries dels residus 

que van al contenidor gris (mocadors, mascaretes, guants...). 
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Els dispensadors d’hidrogel estaran ubicats en cadascuna de les portes d’entrada dels 

alumnes, així com a totes les aules que s’utilitzin. També hi haurà dispensadors als espais 

comuns, com la sala de professors, consergeria, secretaria, departaments... 

 

 

11 CONCRECIONS PER A L’ESO 

L’ensenyament serà presencial per a tota l’ESO   

11.1 Agrupament de l’alumnat 

L’alumnat mantindrà l’organització en grups estables i els espais que es van assignar a l’inici 

de curs, tot i que en aquest moment, els grups estables ja poden interaccionar entre si tant a 

l’interior com a l’exterior. 

11.2 Aules específiques i altres espais 

1ESO (2 grups) 

GRUP ESTABLE 
DESDOBLAMENT 

Biologia 
Tecnologia 

DESDOBLAMENT 
Biologia 

Tecnologia 
GRUP ESTABLE 

A2 A1 A3 A4 

1 ESO A 1 ESO A 1 ESO B 1 ESO B 

2ESO (3 grups, 2+1) 

GRUP ESTABLE GRUP ESTABLE GRUP ESTABLE 

B3 B4 B5 

2 ESO A 2 ESO B 2 ESO C 

3ESO (3 grups, 2+1) 

GRUP ESTABLE GRUP ESTABLE GRUP ESTABLE 

A12 A13 A14 

3 ESO A 3 ESO A 3 ESO B 

Optatives:   

Francès Emprenedoria Cultura clàssica Formulació 

A12 A15 A17 M1 

 

4ESO (3 grups, 2+1) 

GRUP ESTABLE GRUP ESTABLE GRUP ESTABLE 

B7 B8 B9 

4 ESO A 4 ESO B 4 ESO C 

Optatives 

Biologia i geo Tecnologia Emprenedoria 

B15 M7, M7, A17 B7 
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Física i Química Dibuix Filosofia 

B8 B1 B7 

 

Informàtica Francès Música 

B6, M5 B7 MUS 

 

Gimnàs:  torna a estar operatiu i a disposició de tot el professorat. 

11.3 Matèries comunes, optatives i altres activitats a l’ESO   

● Matèries comunes: Totes les matèries comunes s’impartiran a l’aula de referència. 

● Grups de reforç: No hi haurà ni grups de reforç ni grups d’ampliació de les matèries 

instrumentals; a la matèria de català i castellà de primer d’ESO, hi haurà dos professors 

a 3 de les 6 hores, i a la matèria de matemàtiques a 2  de les 3 hores. 

● Aules específiques: Els laboratoris i aules específiques no s’utilitzaran a primer d’ESO. 

Aquests espais s’assignaran a un grup concret de segon, tercer o quart d’ESO. Quan 

els horaris estiguin acabats, es tornarà a analitzar la disponibilitat d’aquests espais.  

● Religió: L’assignatura de religió i  de cultura i valors s’impartirà conjuntament a l’aula 

de referència i a l’aula de desdoblament assignada.  

 

● Matèries Optatives de 1r, 2n i 3r d’ESO:  

A primer i segon d’ESO no hi han matèries optatives es fan dos projectes ECOS 1 i 

ECOS 2 amb la totalitat del grup classe. 

A segon d’ESO Podran ocupar espais diferents a l’aula de referència com  tallers, 

laboratoris, aules específiques... 

A 3r d’ESO hi haurà oferta d’optatives. Per tant, no es podrà mantenir el grup estable.  

La mascareta deixa de ser obligatòria i es recomana netejar-se les mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

Podran ocupar espais diferents a l’aula de referència com  tallers, laboratoris, aules 

específiques... 

● Matèries optatives de 4t d’ESO 

 Hi haurà una oferta d’optatives com fins ara i, per tant, s’hauran de barrejar 

alumnes de grups estables diferents. 

 La mascareta deixa de ser obligatòria i es recomana netejar-se les mans amb 

gel hidroalcohòlic.. 

 Podran ocupar espais diferents a l’aula de referència com  tallers, laboratoris, 

aules específiques... 

● Tallers i xerrades: 
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Es poden fer com fins ara amb personal extern però respectant els grups estables i 

mantenint les mesures de seguretat establertes per Salut. 

● Serveis educatius: Les professionals dels serveis educatius (EAP, CREDA, CRETDIC...) o 

d’infermeria que fan assessorament al centre podran entrar al centre i a les aules. 

També hi podran accedir, si és necessari, els professionals municipals o comarcals. Si 

han de fer atenció individualitzada: 

 Ho faran a l’aula (pendent de determinar)  

 Faran servir material propi i individual. 

 La mascareta deixa de ser obligatòria i es recomana netejar-se les mans amb 

gel hidroalcohòlic 

12 CONCRECIONS PER AL BATXILLERAT  

L’ensenyament serà presencial per a tot Batxillerat.  

12.1 Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes i de modalitat 

Agrupament de l’alumnat 

L’alumnat mantindrà l’organització en grups estables i els espais que es van assignar a l’inici 

de curs, tot i que en aquest moment, els grups estables ja poden interaccionar entre si tant a 

l’interior com a l’exterior. 

  

GRUP ESTABLE GRUP ESTABLE GRUP ESTABLE 

B10 B11 B12 

1 BAT A 1 BAT B 2BAT 

 

1 BAT - MODALITAT 

Matèria Aula Matèria Aula Matèria Aula Matèria Aula 

TEC B10 QUI M1 MAT B10 FIS A16 

BIO B15 MAII B11 ECO B11 PSI B10 

HM B11 LLA A16     

 

2 BAT – MODALITAT 

Matèria Aula Matèria Aula Matèria Aula Matèria Aula 

TEC B12 QUI M1 MAT B12 FIS B12 

BIO B15 MAII B12 ECO A16 GEO A16 

H Art A16 LLA A16     

Desdoblament d’una hora de català i de castellà a l’aula A16 

Desdoblament d’una hora d’anglès a l’aula A16 

Aula de tecnologia: 

Les pràctiques de 1r de BAT es faran a l’aula M7.  
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Gimnàs: torna a estar operatiu i a disposició de tot el professorat. 

 

 

Matèries comunes 

Totes les matèries comunes s’impartiran a l’aula de referència de cada grup classe. Dues aules  

per 1r de batxillerat i una altra per 2n de batxillerat. 

12.2 Tallers i xerrades 

Es poden fer com fins ara amb personal extern, ja no serà necessari mantenir els grups 

estables. 

13 CONCRECIONS PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I EL PFI  

L’ensenyament serà presencial per a tots els cicles formatius i també per al PFI . 

13.1 Criteris d'organització dels grups de cicles formatius 

Agrupament de l’alumnat 

L’alumnat mantindrà l’organització en grups estables i els espais que es van assignar a l’inici 

de curs, tot i que en aquest moment, els grups estables ja poden interaccionar entre si tant a 

l’interior com a l’exterior. 

 

13.2 Criteris d'organització del grup de PFI 

L’alumnat del PFI configura un grup estable. El seu espai de treball és el barracot i la seva aula 

la T6. 

14 REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN  

ORGANS TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE LA 

REUNIÓ 
PERIODICITAT / 

TEMPORITZACIÓ 

Equip Directiu Planificació Presencial Dos per setmana 

Equip docent 1r ESO Coordinació Presencial / VCF Segons calendari PGA 

Equip docent 2n ESO Coordinació Presencial / VCF Segons calendari PGA 

Equip docent 3r ESO Coordinació Presencial / VCF Segons calendari PGA 

Equip docent 4t ESO Coordinació Presencial / VCF Segons calendari PGA 

Equip docent 1r BAT Coordinació Presencial / VCF Segons calendari PGA 

Equip docent 2n BAT Coordinació Presencial / VCF Segons calendari PGA 

Equip docent  
CFGM AG10 

Coordinació Presencial / VCF Segons calendari PGA 

Equip docent 
CFGM AG10 

Coordinació Presencial / VCF Segons calendari PGA 

Equip docent 
CFGM IM10 

Coordinació Presencial / VCF Segons calendari PGA 

Equip docent Coordinació Presencial / VCF Segons calendari PGA 
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ORGANS TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE LA 

REUNIÓ 
PERIODICITAT / 

TEMPORITZACIÓ 

CFGM EEA0 

CAD 
Coordinació i 
organitació 

Presencial setmanal 

Comissió qualitat 
Coordinació i 
organitació 

Presencial setmanal 

Grup de treball XCB 
Coordinació i 
organitació 

Videoconferència setmanal 

Comissió TAC Coordinació Presencial / VCF setmanal 

Comissió imatge Coordinació Videoconferència setmanal 

Tutors 1ESO Coordinació Presencial setmanal 

Tutors 2ESO Coordinació Presencial setmanal 

Tutors 3ESO Coordinació Presencial setmanal 

Tutors 4ESO Coordinació Presencial setmanal 

Tutors BAT Coordinació Presencial setmanal 

Tutors CF Coordinació Presencial setmanal 

Reunions departament 
Coordinació i 
organitació 

Videoconferència setmanal 

Claustre  Presencial / VCF Trimestral 

Consell Escolar  Videoconferència Trimestral 

Altres comissions i/o 
grups de treballs 

 Videoconferència setmanal 

Avaluacions  Presencial / VCF Trimestral 

 

15 RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Reunions i entrevistes amb les famílies  

Es podran tornar a fer presencials, tot i que si alguna família ho sol·licita, també es podran fer 

per VCF. 

16 SEGUIMENT DEL PLA 

La responsable és la directora del centre i el Coordinador de Riscos Laborals en serà la persona 

encarregada de fer-ne el seguiment. 

Aquest pla es presentarà al professorat en un claustre extraordinari la segona setmana de 

setembre, també es farà arribar a tota la comunitat educativa via correu electrònic.  

El pla pot anar canviant en funció de la situació social, però també es pot modificar i millorar 

en funció de les  aportacions fetes pel professorat o per qualsevol altre membre de la 

comunitat educativa. 

Els tutors en seran els encarregats d’explicar a l’alumnat el primer dia de classe, el 

funcionament del centre que es descriu en aquest pla i de les mesures disciplinàries, les quals 

s’han modificat per adaptar-les a la nova situació i que es recullen a les NOFC. 

Els indicadors que caldrà analitzar per valorar si el pla funciona seran els següents:  

● Accés al centre de forma fluida per tots els accessos habilitats 

● Sortida i entrada del pati de forma fluida pels diferents accessos habilitats 
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● Nombre de casos sospitosos 

L’equip directiu, juntament amb el coordinador de riscos, farà una primera valoració del 

funcionament del pla passades dos o tres setmanes, i si escau, es modificarà. Aquesta primera 

valoració es compartirà amb el professorat per tal que en siguin sabedors i puguin fer 

propostes de millora. En finalitzar el primer trimestre, es farà una valoració en claustre. Com 

ja hem comentat abans, el document és viu, i es modificarà sempre que sigui necessari per 

adaptar-se a la situació del moment. 
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17 ANNEXOS 

17.1 Annex 1. Taula de comprovació de símptomes 

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i 

comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de 

cap altre símptoma de la taula de símptomes 

TAULA DE  SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 

 Febre o febrícula  <= 14 anys 

 Tos  Congestió nasal 

 Dificultat per a respirar  Mal de panxa 

 Mal de coll   

 Vòmits i/o diarrees  >14 anys 

 Mal de cap  Alteració del gust o de 
l’olfacte 

 Dolor muscular  Calfreds 

 Malestar   

 

Símptomes greus: 
 

   

 TRUCAR AL 

                                                                                                            061 

 ddd         

 (equip directiu) 

 

No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les 

següents situacions: 

● Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

● Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  

● Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

● Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 

el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de manera 

conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre 

l’activitat educativa presencialment al centre.  

 4 

Dificultat per respirar 

Vòmits o diarrea molt freqüents amb 

afectació de l’estat general 

Dolor abdominal intens 

Confusió, tendència a adormir-se... 

 

 

- Confusió, tendència a adormir-se 
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17.2 Annex 2. Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació 
secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes 
menors de 18 anys) 

Aquest document es podrà descarregar de la web del centre 
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17.3 Annex 3. Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys 
(batxillerat i altres ensenyaments) 

 

 

 

 


