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1. INTRODUCCIÓ
L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat, per part de les autoritats
públiques, l’aplicació d’estrictes mesures de confinament, que han cercat contenir la
transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions socials, entre elles el
tancament de les escoles i instituts a partir del 12 de març.
A data d’avui, la importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció dels
infants i joves fan que, per al Departament d’Educació, sigui una prioritat l’obertura
dels centres educatius, amb la màxima normalitat possible, per al curs 2020-21. El
curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.
Tal com recull el Pla d’actuació 2020-21 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia per Covid-19 (Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació),
l’obertura del nostre institut és alhora una necessitat i un repte. Un confinament
perllongat pot tenir diversos efectes sobre els nois i noies, que es preveuen més
grans en aquell alumnat de nivell socioeconòmic més desafavorit o amb dificultats
d’aprenentatge. I, en aquest context de crisi, l’educació juga un paper cabdal en la
recuperació, atès que l’assistència als centres permet l’aprenentatge i la
socialització.
Tanmateix, no deixem de ser en una situació de crisi sanitària que fa necessària
l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures per part de les autoritats públiques
per contenir la transmissió del virus i fer front a la pandèmia, en aquests moments
basades en dos pilars, tant a la societat en general com en el marc de les escoles i
instituts: les mesures de protecció i la traçabilitat dels casos. Aquestes mesures
bàsiques canvien necessàriament el funcionament del nostre sistema educatiu. En
la seva implementació, a més, caldrà que s’hi involucrin tots els agents de la nostra
comunitat educativa, sense excepció: equips directius, docents, PAS, famílies i la
resta del personal de l’institut.
En absència d’una vacuna s’espera un temps en què diferents escenaris es poden
anar succeint. L’obertura del nostre institut s’adaptarà a les dades d’incidència de
la malaltia i la situació sanitària de la pandèmia de cada moment i seguirà la
normativa existent. En aquest POC es contemplen tres escenaris possibles i en
conseqüència tres plans:
● Organització en cas de docència presencial
● Organització pedagògica, en cas de confinament parcial.
● Organització en cas de tancament del centre, és a dir docència telemàtica.

Els pares i mares o tutors legals rebran informació de les mesures adoptades a
l’institut en relació amb la prevenció i control de la Covid-19. El POC s’aprovarà en
Consell Escolar, es comunicarà a Inspecció educativa i es penjarà a la web del
centre.
Tal com marca el document Gestió de casos Covid-19 als centres educatius (13
agost 2020), el responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre
educatiu és el/la director o directora.
Una conseqüència d’aquest POC és que deixarà sense validesa totes aquelles
disposicions de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre que es
contradiguin amb les del present Pla.
A més a més, aquest pla d’organització podrà estar sotmès a futures modificacions
en funció de les mesures i recursos addicionals que, durant el curs escolar i
d’acord amb l’evolució de la pandèmia, s’hagin d’implementar als centres.
Marc normatiu de referència
El POC està elaborat en el marc de l’autonomia de centre i amb l’acompanyament
de la inspecció educativa i té en compte el marc normatiu de referència:
Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia (aprovat pel Procicat, 3-7-2020)
Gestió dels casos Covid19 als centres educatius (13 d’agost de 2020, Documentprotocol assessorat per la Societat Catalana de Pediatria)
Instruccions per al curs 2020-21 dels centres educatius de Catalunya (30 de juny
de 2020, Secretaria de polítiques educatives)

2. DOBLE OBJECTIU I CARACTERÍSTIQUES DEL POC
Aquest Pla d’Organització, element clau de la PGA, pretén establir les bases per
tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties
possibles, buscant l’equilibri, d’una banda, entre la protecció de la salut de les
persones al centre i la correcta gestió de la pandèmia (amb una ràpida identificació
de casos i de contactes) i, de l’altra banda, el dret de tots i totes les estudiants a
una educació de qualitat, en la mesura que sigui possible amb els mitjans de què
disposem.

Sense abandonar mai aquest doble objectiu, de salut i educatiu, es treballarà
perquè l’institut garanteixi la continuïtat de l’aprenentatge i la funció social de
l’educació amb la màxima normalitat possible que permeti el seguiment estricte de
les mesures sanitàries de protecció.
El nostre Pla d’organització definitiu estableix, com a mínim, la informació següent:
● Organització presencial (en una situació de pandèmia com l’actual).
● Organització, en cas de confinament parcial o tancament del centre.
● Organització de grups d’alumnes, professionals i d’espais educatius.
● Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.
● Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 .
● Pla de neteja, desinfecció i ventilació.

3. VALORS I FONAMENTS DEL PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE
El nostre POC es basa en els valors de Seguretat, Salut, Equitat i Vigència del Pla
d’actuació per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia (Departament
d’Educació).
a) Seguretat i Salut
Treballarem perquè l’institut segueixi sent un espai segur a partir dels dos
pilars de control de la pandèmia en el moment actual, que són, com hem dit, la
disminució de la transmissió del virus (amb les mesures associades) i l’augment
de la traçabilitat dels casos. La salut dels alumnes, docents i altres persones
treballadores del centre n’és una prioritat.
c) Equitat
Treballarem per un sistema educatiu equitatiu, que tingui en compte les
necessitats de cada alumne-a, sense oblidar que l’alumnat pertanyent a col·lectius
de major vulnerabilitat, ha patit i està patint les conseqüències de la pandèmia i
del confinament d’una manera més acusada, per molts motius: la bretxa digital, la
crisi econòmica, la discontinuació de l’atenció presencial a les dificultats
d’aprenentatge, etc.
d) Vigència i adaptabilitat
Garantirem les mesures proposades en el POC al llarg del curs escolar, amb
una organització flexible i fàcilment adaptable a possibles escenaris de canvi del
context epidemiològic, i les aplicarem en coherència amb la realitat dels centres
educatius del nostre entorn.

4. PRINCIPIS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA
SALUT DEL POC
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.

4.1. GRUPS DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ ESTABLES
Es proposa l’organització escolar entorn a grups d’alumnes de convivència
estables, amb el seu tutor o tutora, amb una relació propera i molt quotidiana, en
el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. El
seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que
s’hi donin.
No obstant, quan sigui necessari i estigui justificat, s’hi podran integrar terceres
persones - altres docents o personal de suport educatiu- (personal itinerant),
sempre i quan compleixin rigorosament les mesures de protecció individual,
especialment el manteniment de la distància física de seguretat i l’ús de la
mascareta.
Com a norma general, no es barrejaran diferents grups estables. Només de forma
excepcional i justificada, es podria autoritzar que grups estables es relacionin entre
si, autorització subjecte al compliment rigorós de les mesures de protecció
individual abans esmentades.
Fitxer intern amb les dades de filiació i contacte dels integrants dels
diferents grups estables
Tal com marca el document de Gestió dels casos Covid19 als centres
educatius (13 d’agost de 2020, Document-protocol assessorat per la Societat
Catalana de Pediatria), el centre educatiu tindrà disponible un fitxer amb les
dades de filiació i contacte dels integrants dels diferents grups estables de
convivència del centre pel cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal
de facilitar la traçabilitat de contagis.

4.2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
4.2.1. Distanciament físic
Seguint la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir
la contenció de la infecció per COVID-19, en els grups estables de convivència
d’alumnat no requerirem la distància física interpersonal de seguretat establerta
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en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m ) (tant en espais
tancats com a l'aire lliure), però hi serà obligatori l’ús de mascareta. Ara bé, la
distribució de l’espai de l’aula d’un grup estable assegurarà sempre, en la
distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La
disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al voltant de la taula,
tindrà en compte aquesta distància mínima.

En aquestes
condicions, centrarem esforços
organitzatius en garantir
l’estanqueïtat del grup, a més a més de fixar un nombre d’integrants el més reduït
possible amb els recursos personals de què disposem. És a dir, es reduirà les
ràtios dels grups estables tant com ho permetin les disponibilitats de plantilla.

4.2.2. Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes
així com la del personal docent i no docent.
Al nostre alumnat li serà requerit el rentat de mans, en els casos següents:
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
▪ Abans i després d’anar al WC.
▪ Abans i després de la sortida al pati
▪ Abans i després dels àpats.
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme:
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat.
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments.
▪ Abans i després d’anar al WC.
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Garantirem l’existència de diversos punts (lavabos, vestuaris) de rentat de mans,
amb disponibilitat de sabó, i amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts
estratègics (passadissos, consergeria, sala del professorat, entrada d’aules, etc.)
tindrem col·locats dispensadors de solució hidroalcohòlica.
També col·locarem pòsters i cartells informatius, en llocs destacats, tot explicant
els passos per a un correcte rentat de mans.
Es recomana portar una petita ampolla de gel hidroalcohòlic per a ús personal (tot
i que n'hi haurà a l'entrada del recinte i dels diferents espais del centre).

4.2.3. Ús obligatori de mascareta
Les mascaretes són obligatòries a tot el recinte escolar i per a qualsevol persona
que hi accedeixi (alumnat, professorat, PAS, famílies, tot tipus de personal extern)
a partir de l’educació secundària, tot i estar en el grup de convivència estable i
sempre que no hi hagi contraindicació.
El tipus de mascareta recomanada, segons el Pla d’actuació… del Departament
d’Educació serà, a títol general, l’anomenada Higiènica, amb compliment de la
norma UNE. L’alumnat ha de venir de casa amb la mascareta ben posada. Es
recomana portar una mascareta de recanvi guardada en una bossa.
Altre personal amb dret d’accés:
El Personal de Serveis Educatius i municipals i persones pertanyents a altres
entitats o empreses que tinguin reconegut el dret d’accés al centre haurà d’accedirhi amb mesures de prevenció com l’ús de mascareta i se’n portarà un registre
d’entrada.
4.2.4. Ús de fonts al recinte
Com que no es pot beure aigua directament de les aixetes ni de la font, les fonts
de l'institut romandran tancades; per tant cal portar una ampolleta d'aigua d´ús
individual.
4.3. REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS
Alumnat i personal docent i no docent:
NO es pot anar a l’institut, si es presenta alguna de les següents situacions:
● Ser positiu per a la COVID-19.

● Estar en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular.
● Conviure amb una persona diagnosticada de COVID-19 o estar identificat
com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 (i
per tant trobar-se en quarentena domiciliària).
● Tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19 (o haver-la presentat
en els darrers 14 dies)
Alumnat vulnerable:
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 educatiu.
Personal vulnerable:
El personal de risc elevat per coronavirus hauran de ser valorades pel servei de
prevenció de riscos laborals per determinar si són o no GV i el centre actuarà en
conseqüència.
Declaració responsable:
Les famílies (o directament l’alumne si és major de 18 anys) han de fer-se
responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles.
Tal com consta al document Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius
(13 d’agost), a l’inici del curs, les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin
majors d’edat, han d’haver signat una declaració responsable (veure Annex) a
través de la qual es comprometen a:
● fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb
el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures i
normes establertes que puguin ser necessàries en cada moment davant
la Covid-19.
● no portar cap jove al centre educatiu, en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea)
● mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte

4.4. CONTROL DE SÍMPTOMES
Presa de temperatura
La família o, si és major d’edat, l’alumne 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 cap altre símptoma de la taula de símptomes i han de

comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. Si l’alumne-a
presenta febre (o simptomatologia compatible amb la Covid-19), no ha d'accedir al
centre. Les famílies disposaran d’una llista actualitzada de comprovació de
símptomes, com la que figura a l’Annex 1 d’aquest POC.
A l’arribada al centre (matí i tarda) es prendrà la temperatura a l’alumnat que hi
accedeixi, així també al professorat i a qualsevol persona que hi tingui accés.

4.5. PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA GESTIÓ DE CASOS
4.5.1. Protocol d’actuació per a la gestió de casos (des de l’institut)
Direcció assumeix la coordinació i la gestió de la Covid-19 al centre. La persona
referent de Riscos Laborals de l’institut nomenada per Direcció col·laborarà també
amb Direcció en la implementació d’aquesta gestió i coordinació.
El centre posarà en marxa un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita
de cas de Covid-19 (ja sigui en el control de símptomes d’entrada com al llarg de
la jornada lectiva).
● Es portarà l’alumne-a afectat a un espai separat, d'ús individual, ben
ventilat (prèviament delimitat per a tal funció, “espai Covid”).
● Ens assegurarem de l’ús de mascareta, en tot moment, tant per part de la
persona que presenta símptomes com per part de la persona que quedi
al seu càrrec.
● En cas de presentar símptomes de gravetat (dificultat per respirar,
afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor
abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se, …) es trucarà també
al telèfon d’emergències: 061.
● Es contactarà a la major brevetat possible amb la família o tutors legals,
per tal que vingui a buscar el fill o la filla en cas que sigui menor d’edat.
En cas d’alumnat major d’edat, es contactarà igualment amb la família,
però la persona adulta decidirà si pot marxar o no sola a casa.
● El centre, els SSTT d’Educació i els responsables de Salut pública
estaran en contacte.
* A l’espai Covid19 se seguirà escrupolosament el protocol de gestió de residus
d’aquest POC.

Si es confirma el cas, Salut Pública, i els SSTT de Vigilància Epidemiològica, serà

l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets i
d’aplicar l’estratègia de control del brot que pot incloure el tancament total o parcial
de l’institut.
Comptem que l’equip d’atenció primària de referència dels nostre centre estarà a
disposició de l’equip directiu per a qualsevol mesura (o consell sanitari) sobre la
COVID-19. Per tant, caldrà que el nostre equip d’atenció primària identifiqui una
persona, com a responsable d’aquesta interlocució amb l’Institut.
4.5.2. Protocol d’actuació per a la gestió de casos (famílies o tutors-res legals)
En el context actual més que mai, és important que les famílies o tutors-res de
l’alumne-a estiguin localitzables o contactables per les vies habilitades a tal fi
durant la jornada lectiva.
Si el centre detecta la sospita d’un cas entre l’alumnat, com hem dit, establirem
contacte immediat amb la família, per tal que vingui a buscar l’alumne-a afectat, es
traslladin al domicili i, des d’allí, contactar telefònicament amb el seu centre
d’atenció primària de referència (CAP). Es recomana que sigui el CAP de referència
de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del
contagi i el seguiment epidemiològic. En el cas que l’alumne-a afectat sigui major
d’edat, el centre n’avisarà també la família, tot i que la persona adulta podrà decidir
si marxa o no sola al seu domicili.
Quan la simptomatologia s’iniciï fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la
família o tutor-a de l’alumne-a, o la persona amb símptomes si és major d’edat,
haurà de contactar també amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP,
al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les
actuacions necessàries.
Si escau la realització d’un test PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2,
s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa, així com dels seus convivents
almenys fins a conèixer el resultat. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial
s’encarregarà de la gestió del cas i d’indicar les mesures d’aïllament i quarantena
necessàries que puguin resultar del seu estudi.
També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància
Epidemiològica territorial i el Servei Territorial d’Educació que permetrà que el
centre rebi els resultats amb celeritat.

En el cas que no procedís fer el test PCR, el centre demanarà el comprovant
conforme s’ha anat al CAP.
4.6. PLA DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
Ventilació:
L’institut disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a
les seves característiques.
● Ventilació de les instal·lacions interiors: mentre la climatologia ho permeti, les
finestres i portes dels espais del centre que estiguin ocupats romandran
obertes. Si la climatologia no ho permet, com a mínim es procedirà a la
ventilació de les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida dels
alumnes, i tres vegades més durant el dia durant; almenys, 10 minuts cada
vegada.
● Ús només d’aules amb possibilitat de ser adequadament ventilades.

Neteja i desinfecció:
● Neteja i la posterior desinfecció d’espais amb una periodicitat almenys diària.
Desinfecció freqüent de superfícies d’ús comú (poms de portes, baranes de
les escales, etc.).
● Sempre que sigui possible, portes obertes d’aules i despatxos, per evitar així
contacte amb les manetes de les portes.
● Neteja i desinfecció de taules de les aules, en acabar les activitats escolars.
● Neteja i desinfecció de taules de la cantina, en acabar els àpats.
● Neteja i desinfecció dels lavabos. Cada dia després del pati es netejaran i
desinfectaran tots els lavabos habilitats.
● Neteja de vestuaris. Diàriament, dos cops al dia, es netejaran i desinfectaran
tots els vestuaris.
● Potenciació del pati per a les activitats escolars que puguin fer-se a l’aire
lliure.
● Especial neteja i desinfecció d’espais on entri més d’un grup estanc (tallers,
laboratoris, gimnàs, aula ArtTIC-antiga biblioteca, etc.)
El centre ha gestionat un augment d’hores del personal de neteja, a càrrec dels
pressupostos del centre, per tal que intervingui abans i després del pati. Atesa la
nostra situació, es procedirà també a l’exposició de la situació a Serveis Territorial
per demanar un increment de pressupost per a aquesta partida de despesa.

4.7. GESTIÓ DE RESIDUS
Mocadors i les tovalloles d'un sol ús, utilitzats per a l'assecat de mans o per a
la higiene respiratòria, es llençaran en contenidors amb bosses; preferiblement
amb tapa.
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals
d’higiene, s’haurà de llençar als contenidors de rebuig (generalment de color gris),
que instal·larem en lloc estratègics del centre.
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.

5. PLANS D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE
El Departament d’Educació ens ha comunicat que el nou curs començarà de
manera presencial el dia 14 de setembre de 2020.
5.1 ORGANITZACIÓ EN DOCÈNCIA PRESENCIAL
5.1.1. Model d’ensenyament presencial, amb impuls de la cultura digital, tret
de 1r de Batxillerat en modalitat híbrida
Seguint el desplegament de la presencialitat definida en el document Instruccions
per al curs 2020-21 dels centres educatius de Catalunya, l’ensenyament, sempre
que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total, serà presencial
per a tot l’alumnat de tots els ensenyaments que impartim, des de l’ESO al
Batxillerat i PFI.
Tanmateix, a l’ensenyament postobligatori,
tal com permeten les mateixes
Instruccions, per qüestions de ràtios a més de 30, a 1r de Batxillerat s’opta per un
model híbrid d’aprenentatge en aquelles matèries que s’han d’impartir amb el grup
sencer. Aquestes matèries s’impartiran en docència presencial al 50 per cent i en
docència telemàtica asincrònica al 50 per cent. S’aplicarà també per qüestions de
ràtio la modalitat híbrida d’aprenentatge a la matèria de modalitat de Dibuix Tècnic.
Amb aquesta finalitat, s’ha prioritzat la ubicació de la seva docència en la franja
horària extrema
(a primeres o darreres hores). 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.
Pel que fa a la Formació en Centres de Treball [FCT] del nostre alumnat de PFI i als
tallers de l’alumnat del nostre Projecte de Diversificació Curricular-Grup Cooperatiu
(PAC Llindar), prendrem totes les mesures de seguretat prèvies a la incorporació
presencial de l’alumnat als seus llocs fora del centre i farem el seguiment en el
període de formació, d’acord amb les normes establertes pel Departament de Salut.
També caldrà repensar la majoria de l’alumnat del Servei comunitari de 4t d’ESO,
atenent-nos a les instruccions i al context de pandèmia.
Dit això, 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, amb un impuls, tanmateix, de la cultura digital i dels entorns
virtuals d’aprenentatge. Tot i que bona part del professorat del centre ja treballa
amb entorns d’aprenentatge digital, Direcció n’ impulsarà l’ús per tal de
generalitzar-lo a totes les matèries o projectes.
5.1.2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES D’ALUMNAT I DOCENTS
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu
l’institut Bellvitge organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un
espai referent.
El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor,-a. En el cas
d’incorporació d’un nou alumne se l’assignarà a un grup estable existent.
Grups estables d’alumnat:
A dia d’avui, la nostra plantilla docent permet crear 18 grups estables d’alumnat, que
de 1r a 3r d’ESO i PFI no superen en cap cas els 20 alumnes, i de 4t d’ESO a Bat.
se situen, en aquests moments, entre 32-35 alumnes matriculats. Són els següents:
1ESOA, 1ESOB, 1ESOC, 1ESOD, a raó de no més de 20 alumnes per grup
2ESOA, 2ESOB, 2ESOC, 2ESOD, a raó de no més de 20 alumnes per grup
3ESOA, 3ESOB, 3ESOC, a raó de no més de 20 alumnes per grup
4ESOA, 4ESOB, a raó de 33/32 alumnes per grup*
1BATA, 1BATB (artístic), a raó de 32/35 alumnes per grup*
2BATA, 2BATB (artístic), a raó de 30/29 alumnes per grup*
PFI, a raó de no més de 15 alumnes per grup

*4ESO. Atès l’existència en els grups de Quart d’alumnat matriculat SIEI (4ESOA) i de PDC-Grup Cooperatiu
(4ESOB), la distribució de l’alumnat SIEI i de PDC-GC a les diferents matèries facilita que la ràtio a l’aula no se
situï a més de 30.
*BAT. A les matèries impartides amb el grup classe sencer s’opta per la modalitat d’aprenentatge híbrid, per tal
de reduir-ne la ràtio a la meitat en la docència presencial.

Aquests grups d’alumnat seran estables al cent per cent des del punt de vista de
l’alumnat.
Grups estables d’alumnat i optatives:
Cada grup estable de l’ESO anirà vinculat a una optativa, per la qual cosa a les
matèries optatives no es produirà barreja d’alumnat de diferents grups estables. En
el cas de 4t d’ESO, cada alumne-a pertany a dos grups estables, l’un és el seu grup
classe i l’altre és el grup que assisteix a la docència d’un itinerari associat a tres
matèries optatives.
Grups estables i inclusió:
Es garantirà la inclusió de l’alumnat SIEI i del Projecte de Diversificació CurricularGrup Cooperatiu, vetllant, tanmateix, que la inclusió en les matèries en què es
produeixi no comporti superar, en cap cas, la ràtio 30 a 4t d’ESO i se situï al voltant
de 20 a la resta de cursos.
Grups estables de professorat per nivell
La realitat és que un institut de secundària de les dimensions del nostre acaba tenint
docents, de diferents especialitats, que entren simultàniament a diversos grups
(sobretot a l’ESO i al BTX); per la qual cosa aquests grups estables ho seran
sempre d’alumnat, tal com hem dit, però no sempre de professorat. El centre
garanteix l’estanqueïtat del professorat estable per nivell a l’ESO, però, per
disponibilitat de plantilla, no sempre ho pot fer al Batxillerat (tot i que en algunes
ocasions, sí).
Tanmateix, tot i la dificultat que suposa per als docents de secundària (sovint
especialistes només de la seva matèria), l’institut ha fet esforços organitzatius
importants per reduir el nombre de professorat que entra a cada grup classe estable
i sobretot el que entra a cada nivell d’ensenyament.
Dit això, l’organització garanteix a l’ESO un equip nuclear de professorat estable i
estanc a cada nivell de l’ESO (professorat que no fa docència a cap altre nivell
d’ESO que no sigui el nivell de què és professorat estable). En el cas de Batxillerat
s’ha fixat un grup estable de professors, -res que només imparteixen Batxillerat.

Professorat itinerant
A aquest equip docent nuclear estanc del nivell d’ESO s’hi suma el professorat
itinerant, és a dir professorat que entra a més d’un nivell d’ESO, itinerància que se
suma a la que deriva del fet que, com ja hem advertit, algun dels professors o
professores de l’equip nuclear de l’ESO imparteix docència també al Batxillerat. Els
docents itinerants, és a dir que es relacionen amb més d’un grup estable, han de ser
conscient de la seva condició i extremar no només l´ús de mascareta sinó també el
distanciament físic.
Altres professionals itinerants
A més a més, els professionals dels serveis educatius que fan assessorament al
centre (com les psicopedagogues de l’EAP) podran entrar a les aules quan calgui.
També hi poden accedir, si és necessari, els professionals municipals: p. ex., els
dels Serveis socials; el professorat auxiliar de conversa de 4t d’ESO, la vetlladora,
etc. Aquests professionals hauran de mantenir la distància física recomanada, portar
mascareta, i aplicar les mesures d’higiene i prevenció.
Grups estables d’alumnat i espai referent
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 referent de
grup). Quan sigui imprescindible fer servir altres espais educatius (tallers,
laboratoris, gimnàs, etc.) ens assegurarem que cada vegada que marxa un grup, es
neteja i desinfecta l’espai, en especial els estris i taulells utilitzats. En aquesta tasca
de neteja també 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).
Taules de grups d’alumnat estable, docents i espais referents
A continuació, adjuntem una sèrie de taules, on indiquem:
a) tots els grups classe estables d’alumnat, amb el nombre d’alumnes
previstos a data d’aprovació del POC.
b) les hores de cada matèria
c) els docents que fan classe a cada grup estable d’alumnat
d) el professorat estable dins de l’ESO de cada nivell i el que es itinerant;
amb * el que imparteix també Batxillerat
e) l’espai referent de cada grup classe estable i altres possibles espais
d’ús temporal
Com que encara no tenim la plantilla docent tancada en la seva totalitat, si no
sabem el nom del titular fem servir una sigla per diferenciar al professorat.
Taula de grups estables:
Pàgina següent

distribució hores lectives, aules referents, professorat estable i itinerant, alumnes

E1A
20 alumnes

E1B
E1C
20 alumnes 20 alumnes

Observacions

Català

3A

SELÈNE

SELÈNE

SELÈNE

Castellà

3A

POL

POL

POL

Matemàtiques

3A

Només entren a 1ESO
Amb * els que fan també Bat

IVÁN

IVÁN

IVÁN

Anglès

3A

JAVIER

JAVIER

JAVIER

Ciències Naturals

3A

ANA C.

ANA C.

ANA C.

Ciències Socials

3A

MARTA

MARTA

MARTA

Pol
Iván
Ana C.
Bertrán
Javier
David*

Tecnologia

2A

CARLOS

CARLOS

CARLOS

Educació Física

2A

LORENA

LORENA

LORENA

Música

2A

DOLORS

DOLORS

DOLORS

Educació Plàstic

2A

ANA P.

ANA P.

ANA P.

Reli + Etica's

1A

DAVID

OPTATIVA

2A

BERTRÁN

Tutoria

1A
SELÈNE

E2A
20 alumnes

MARTA

PROFESSORAT ESTABLE (6)

PROFESSORAT ITINERANT (6)
Selène
Carlos
Lorena
Dolors
Marta
Ana P

ANA C.

E2B
E2C
20 alumnes 20 alumnes

E2D
20 alumnes

Observacions

Català

3A

BEATRIU

BEATRIU

BEATRIU

BEATRIU

Castellà

3A

NURIA

NURIA

NURIA

NURIA

Matemàtiques

3A

JAUME

JAUME

JAUME

JAUME

Anglès

4A

AITOR

AITOR

AITOR

AITOR

Fis i Quim

3A

Només entren a 2ESO
Amb * els que fan també Bat

RICARD

RICARD

RICARD

RICARD

Ciències Socials 3A

MERCÈ

MERCÈ

MERCÈ

MERCÈ

Tecnologia

1 + 1A

CARLOS

CARLOS

CARLOS

CARLOS

Educació
Física

2A

LORENA

LORENA

LORENA

LORENA

Musica

2A

DOLORS

DOLORS

DOLORS

DOLORS

Religió + Ètica's

1A

OPTATIVA
Francès (2 grups)

2A

Beatriu
Nuria
Jaume
Aitor
Ricard*
Mercè*
PROFESSORAT
ITINERANT (4)
Selène
Carlos
Lorena
Dolors

Cultura Clàssica
Programació
Tutoria

1A

BEATRIU

SELÈNE

CARLOS

SELÈNE

MERCÈ

AITOR

JAUME

LORENA

BEATRIU

PROFESSORAT
ESTABLE (6)

E3A

E3B

E3C

20 alumnes

20 alumnes

20 alumnes

Observacions

Català

3A

MARC

MARC

MARC

Castellà

3A

SERGIO

SERGIO

SERGIO

PROFESSORAT
ESTABLE (7)

Matemàtiques

4A

LIVIA

LIVIA

LIVIA

Només entren a 3ESO
Amb * els que fan també Bat

Anglès

3A

MAR

MAR

MAR

Ciències Nat

2A

ELVIRA

ELVIRA

ELVIRA

Física i Quím

2A

CRISTINA A.

CRISTINA A.

CRISTINA A.

Ciències Socials

3A

MARC

1/3 ECO

MARC

Tecnologia

2A

½ TECNO

½ TECNO

½ TECNO

Marc
Sergio
Livia
Elvira
1/3_Eco
1/2_Tecno
Cristina

Educació Física

2A

NATÀLIA

NATÀLIA

NATÀLIA

EVP

2A

ANA P.

ANA P.

CRISTINA

Religió/Ètica's

1A

½ TECNO

½ TECNO

½ TECNO

OPTATIVA

2A

Francès
Expressió Escrita
Emprenedoria

SELÈNE / SERGIO / 1/3 ECO

Tutoria

1A

MARC

SERGIO
E4B
33 alumnes

Observacions
PROFESSORAT ESTABLE (8)

3A

RUTH

RUTH

Castellà

3A

LUIS

LUIS

Matemàtiques

4A

DANI

DANI

Anglès

4A

LAURA

LAURA

Ciències Socials

3A

CARLES

CARLES

Religió/Ètica's

1A

Educació Física

2A

OPT 1

3A

FQ / ECO / ViP
OPT 2

3A

BIO / MÚS / INF
Tutoria
1A

Totes anuals

E4A
32 alumnes
Català

TEC / LLATÍ / TEATRE
OPT 3
3A

ELVIRA

PROFESSORAT
ITINERANT (5)
Selène
Ana P
Mar
Cristina A.
Natàlia

LUIS
NATÀLIA

NATÀLIA

1/3 ELVIRA / ENRIC / ANA R.
CAROL / ADELA / CRISTINA A.
1/3 ELVIRA / DOLORS /
CARLOS
Luis

Nats

Només entren a 4 ESO
Amb * els que fan també Bat

Ruth
Dani
1/3_Elvira (pendent d’adjudicació)
Luis
Adela*
Carles*
Enric*
Ana R.*
Carol*
PROFESSORAT ITINERANT (6)
Carlos
Dolors
Laura
Cristina A.
Natàlia

Matèries

B1A
32 alumnes (modalitat híbrida)

B1B
35 alumnes (modalitat híbrida)

Observacions
PROFESSORAT
ESTABLE
(4)
Només fan Bat
Lilí
Provi
Diana

Tutoria

1A

DAVID

MILI

Català

2A

LILÍ

LILÍ

Castellà

2A

PROVI

PROVI

Anglès

2A

LAURA (A)
MAR (B)

LAURA (A)
MAR (B)

DAVID

DAVID

2B
Filosofia i Ciutadania

2A

Ciències MónCont.

2A

ANA C.

ANA C.

EdFísica

2A

NATÀLIA

NATÀLIA

Mod 1

4A

Mod 2

4A

Mod 3

4A

Mod 4*

4A

HiF DE LES ARTS
I
4A
ANA P.
DIBUIX ARTÍSTIC
FISICA // HIST. MÓN CONT.
4B
FIS-1 // CARLES
ANA R.
CULT. AUD.
BIO / T.IND // ECON / LIT UNI
4B
ANA C. // ENRIC / LILÍ
MILI
MATES / MAPLI // LLATÍ
DIANA / LIVIA // SERGIO

2A +

2A +

QUÍMICA / PSICOLOGIA / DIBUIX TÈCNIC
FIS-1 / DAVID / ANA R.

PROFESSORAT
ITINERANT
(12)
Fan Bat. i ESO
David
Mili
Carles
Laura
Mar
Ana C
Natàlia
Livia
Sergio
Fis1
Enric
Ana R

B2A
30 alumnes (presencial)

B2B
29 alumnes (presencial)

Observacions

1A

LILÍ

PROVI

Català

1A 2B

LILÍ

LILÍ

Castellà

1A 2B

PROVI

PROVI

2B

MAR (A)
LAURA (B)

MAR (A)
LAURA (B)

PROFESSORAT ESTABLE
(4)
Només fan Bat
Lilí
Provi
Carles
Diana

Història

3A

CARLES

CARLES

Història de la
Filosofia

3A

DAVID

DAVID

Mod1

4A

Mod2

4A

Mod3

4A

Mod4

4A

Matèries
Tutoria

Anglès

2A

MATES // HIST. ART
DIANA // MERCÈ
FISICA / MAPLI // LLATÍ
CRISTINA A. / DIANA // ADELA
BIO // ORG.EMP / LIT. CAST
ELVIRA // ENRIC / PROVI
QUI // GEOGRAFIA
CRISTINA A. // MARTA

DIB ART ( Dib
1)
2A+2A
MILI
CULT.
AUD. 1A+1A+2B+2B
MILI
HiF ARTS II
4A
ANA P.
DISSENY

1A+1A+2B+2B
ANA R.

PROFESSORAT
ITINERANT
(12)
Fan Bat i ESO
Mar
Laura
David
Mercè
Cristina A
Adela
Elvira
Enric
Marta
Mili
Ana P
Ana R

PDC-GC
Català

4A

Castellà

4A

Matemàtiques

3A

Anglès

2A

Ciències Socials

2A

Tecno/CN

2A

Professorat itinerant
Juan Carlos (+PFI)
Toni (+AA)
Marta (+ESO,Bat)

PFI
GC
Mòduls de formació general
Mòduls professionalitzadors
Professorat estable
Joan Yeste
Professorat itinerant
Juan Carlos (+PDC-GC)

5.1.3. ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS DEL CENTRE
Aules referents dels grups estables i espais docents temporals (tallers,
gimnàs, aules específiques)
L’institut ha identificat tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnat
estable.
L’antiga aula ArtTIC serà reconvertida en aula referent del nou grup estable de 3r
ESO, mentre que la biblioteca serà acondicionada per tal de fer el servei de l’aula
ArtTIC.
Pel que fa a l’ús del gimnàs, en la mesura que ho permetin les situacions
meteorològiques, es tractarà de realitzar les classes d’Educació física a l’aire lliure.
L’espai del gimnàs, per tant, serà utilitzat principalment a les hores més fredes del
matí, així com els dies de pluja o de vent fort, etc. Els grups també poden utilitzar
per a activitats de la matèria l’aula referent.
Malgrat que recomanarem als docents que limiten 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. Quan
es faci aquest ús d’aules compartides, tractarem que la rotació de diversos grups en
un mateix dia sigui la mínima. I, 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.

Grup estable
1ESOA
1ESOB
1ESOC
2ESOA
2ESOB
2ESOC
2ESOD
3ESOA
3ESOB
3ESOC
4ESOA
4ESOB

Espai estable
(aula referent)
Aula 07
Aula 08
Aula 09
Aula 10
Aula 12
Aula 13
Aula 14
Aula 15
Aula 17
Aula 19
Aula 20
Aula 22

1BATA

Aula 23

1BATB
2BATA

Aula 24
Aula 25

2BATB
PDC-GC
AA
PFI

Aula 27
Aula 21
Francès
Aula 01 +
Taller PFI

Espais temporals
aula 03 (música), aula 04 (taller de Tecno), aula 02
(laboratori de Ciències Naturals)
aula 03 (música), aula 04 (taller de Tecno), aula 11
(laboratori de Química)
aula 11 (laboratori de Química), aula 02 (laboratori
de Ciències Naturals), aula 04 (taller de Tecno)
Sala d’actes, aula 04 (taller de Tecno), aula 02
(laboratori de Ciències Naturals), aula d’Informàtica,
aula 26 (Dibuix2)
aula 05 (laboratori de Física), aula 04 (taller de
Tecno), Sala d’actes, aula 02 (laboratori de Ciències
Naturals)
Aula 28 (Dibuix1), aula 26 (Dibuix2), ArtTIC
aula 05 (laboratori de Física), aula 04 (taller de
Tecno), Sala d’actes, aula 02 (laboratori de Ciències
Naturals)
Aula 28 (Dibuix1), aula 26 (Dibuix2), ArtTIC
Aules referents de 3r i 4t d’ESO
ArtTIC
_____________________

En els plànols dels annexos s’hi indiquen totes les aules referents, així com els
espais temporals i l’espai reservat per a la gestió de possibles casos Covid al centre
(espai Covid).
Si la pràctica demostrés la necessitat d’espais externs, es farien les gestiones
pertinents.
Espai de la cantina
Es preveu el funcionament de la nostra cantina.
L’alumnat a la cantina:
Ateses les seves dimensions petites, l’alumnat no podrà accedir a la cantina.

El servei s’oferirà a l’entrada del pati per a l’alumnat d’ESO i a l’entrada del vestíbul
per a l’alumnat de Batxillerat en un espai condicionat i garantint les distàncies de
seguretat. Mentre fa fila per ser atès l’alumnat haurà de portar la mascareta. També
serà obligatori l’ús de mascareta per al personal que atengui la cantina. L’alumnat
encarregarà el servei prèviament per un mitjà habilitat que s’especificarà més
endavant. A l’entrada de la cantina s’hi instal·larà un dispensador de gel
hidroalcohòlic. Es ventilarà i desinfectarà la cantina de forma continua i de manera
més intensa després dels esbarjos.
Professorat i personal no docent a la cantina:
La cantina tindrà un aforament limitat de 16 persones assegudes. Mentre es
demana la consumisió a la barra caldrà mantenir la distància de seguretat. Se
n’informà en els rètols pertinents. Si l’aforament està complet (a les taules o a la
barra) no s’hi podrà accedir i caldrà esperar el torn.
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, sala de professorat, etc.) es vetllarà per
garantir el distanciament físic de seguretat. L’ús de mascareta serà obligatori. Quan
se superi l’aforament màxim de la sala de professorat, el professorat prioritzarà els
espais del seu Departament propi.
Evitarem en la mesura del possible que es comparteixin estris o altres accessoris, i,
si ens cal fer-ho, procederim a les tasques de desinfecció recomanades, 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 corresponent.
Sala de guàrdia
La nostra anomenada Sala de guàrdia (abans Aula de reunions de la planta baixa)
és, en context de normalitat, el lloc de control establert, 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 ha servit per enviar-hi
alumnes per causes molt diverses (sobretot per un comportament inadequat a les
aules), aquesta funció, durant el curs 20-21, quedarà reduïda a casos molt
excepcionals, que es comunicaran prèviament a algun membre de l’equip directiu,
preferentment la Direcció del centre, per tal de garantir que no es produeixi
coincidència amb alumnat que no forma part del seu grup-classe estanc. 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 a 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 clarament violentes envers el professor
o envers altres companys. Cada cop que un docent enviï un alumne a la Sala de
guàrdia, haurà de justificar per escrit les raons d’aquesta decisió i comunicar la
decisió pertinent al Cap d’estudis, o, si això no fos possible, deixar l’explicació al
calaix del Cap d’estudis (en el termini d’un dia). Aquesta expulsió justificada a la
Sala de guàrdia podrà implicar una sanció directa per a l’alumne afectat.
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.
Espai Covid 19
L’espai Covid serà el Departament d’Orientació Educativa, situat a la planta baixa
del centre. Mentre duri la situació d’excepcionalitat per a la gestió la pandèmica per
Covid19, el professorat d’Orientació Educativa tindrà com a espai departamental
l’espai destinat al Seminari de Llatí a la segona planta.
Lavabos
Obrirem mínim un lavabo per planta:
Planta baixa (1,2 eso)
Lavabo 1a planta (3eso)
Lavabo 2a planta (4eso i Bat).
5.1.4. HORARIS I FLUXOS DE CIRCULACIÓ DE PERSONES, ENTRADES I SORTIDES
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.
Fluxos d’entrades i de sortides al recinte escolar
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte
el nombre d’accessos disponibles i el nombre de grups estables necessaris i
seguint els circuits de circulació assenyalats.
L’institut ha identificat tots els accessos possibles i ha establert dos punts d’entrada
i sortida per a l’alumnat (Porta del pati-Camions i Porta principal). Tanmateix, cal

advertir que només disposem d’una escala de pujada i baixada. En el cas de
coincidència tindrà preferència d’accés el grup entrant i el sortint ho farà a
continuació.
Entrades de matí
PFI i Batxillerat entraran per la porta principal que dona accés al vestíbul del centre,
mentre que l’ESO ho farà per la porta del pati (porta de camions).
Per la porta principal

FLUX 1
PFI

8.00

FLUX 2
Bat

8.15 2bat
8.25 1bat
(s’obrirà
15
minuts abans)

FLUX 3
1,2,3,4ESO
Grup
cooperatiu

8.15
(s’obrirà
15 minuts
abans)

L’alumne-a es rentarà les mans amb
gel hidroalcohòlic a l’entrada de
l’institut. L’equip directiu de guàrdia i/o
conserges/professorat PFI els prendran
la temperatura. Un cop fet, l’alumne-a
accedirà a la seva aula.

Per la porta principal
A les 8.30 Bat ha d’haver accedit a
l’aula. (En aquest moment s’inicia
l’accés a l’aulari de l’ESO). A les
8.30 en punt es tancarà la porta
principal.

Per la porta del pati
Entrada i col.locació de files al pati
exterior de 8.15 a 8.30. Les zones
exteriors són espais de baix risc de
transmissió del coronavirus.
A partir de les 8.30 els diferents
grups accedeixen a les aules de
forma esglaonada, amb intervals de
temps , i per torns (per nivells i
lletra). Cap grup classe no iniciarà
l’accés fins que no hagi accedit el
grup classe immediatament anterior.

L’alumne-a es rentarà les mans amb
gel hidroalcohòlic a l’entrada de
l’institut. L’equip directiu de guàrdia
i/o conserges/professorat de guàrdia
els prendran la temperatura. Un cop
fet, l’alumne-a accedirà a la seva
aula,
seguint
els
recorreguts
assenyalats.
L’alumnat es distribuirà per les
diferents pistes sectoritzades, amb
sectors per a cada grup estable
(A,B,C,D).:
1ESO (pista petita).
2ESO (1a pista).
3ESO (½ 2a pista gran).
4ESO (½ 2a pista gran). GC (porxo)
Abans d’accedir a l’interior de l’edifici,
l’’alumne-a es rentarà les mans amb
gel hidroalcohòlic.
El professorat
encarregat del grup classe i el
professorat de guàrdia gestionaran la
presa de la temperatura un per un.
L’alumnat accedirà per torns i de
forma
esglaonada
a
l’aula
corresponent, començant els més
grans (GC, 4eso, 3eso) fins als més
petits (2eso, 1eso).
Un cop tancada la porta principal i
finalitzat l’accés dels grups de
Batxillerat, el personal encarregat
de la gestió de l’entrada de
Batxillerat avisarà el personal
responsable de l’entrada d’ESO
que es pot iniciar l’accés dels
grups d’ESO al recinte.

Entrades de tarda

FLUX 1
1/2/3 /4 ESO

15.15
(s’obrirà
15 minuts
abans)

Per la porta del pati
Entrada i col.locació de files al pati
exterior de 15.15 a 15.30
A partir de les 15.30 els diferents
grups accedeixen a les aules de
forma esglaonada, amb intervals
de temps, i per torns (per nivell i
lletra). Cap grup classe no
iniciarà l’accés fins que no hagi
accedit el grup classe
immediatament anterior.

L’alumnat es distribuirà per les diferents
pistes sectoritzades, amb sectors per a
cada grup estable (A,B,C,D):
1ESO (pista petita)
2ESO (1a pista)
3ESO (½ 2a pista gran)
4ESO (½ 2a pista gran).
GC (porxo)
Abans d’accedir a l’interior de l’edifici,
l’alumne-a es rentarà les mans amb gel
hidroalcohòlic. El professorat encarregat
del grup classe i el professorat de guàrdia
gestionaran la presa de la temperatura un
per un. L’alumnat accedirà per torns i de
forma esglaonada a l’aula corresponent,
començant els més grans (GC, 4eso,
3eso) fins als més petits (2eso, 1eso).
.

Si un alumne-a de l’ESO arriba tard entrarà per la porta principal, un cop tot
l’alumnat estigui situat a les seves aules corresponents. Prèvia neteja de mans i
presa de temperatura per part del professorat de guàrdia accedirà a la seva aula..

Sortides
A partir de les 13.55h. tots els dies o, en el cas de Batxillerat o els dijous a l’ESO, a
les 14.55h (i dilluns i dimarts també per a la tarda a partir de les 17.25), l’alumnat
sortirà de les aules de forma esglaonada i per torns, acompanyat pel professorat de
darrera hora. El PFI surt en horari diferenciat a les 14.30. El PDC-Grup Cooperatiu
també surt en un horari diferenciat, a les 13.00 en horari normal de dilluns a dijous i
a les 14.00h els divendres.
Seguirem el model de sortida del nostre pla d’emergència. Cap grup-classe no
podrà sortir de l’aula fins que no hagi abandonat la planta el que li correspongui per
pla de sortir immediatament abans. Els grups-classe sortiran per la porta principal,
excepte 1ESO que ho farà per la porta del patil. Els conserges i el professorat de
guàrdia de darrera hora (si no està encarregat d’una substitució) col·laboraran en el
control perquè no coincideixin més d’un grup estable al passadís.
L’ordre de sortida serà segons indicacions del nostre pla d’emergència:
● ala dreta, 2a planta (4ESO, 1Bat)

● ala esquerra, 2a planta (2Bat)
● ala dreta, 1a planta (2ESO)
● ala esquerra, 1a planta (3ESO)
● ala dreta, planta baixa (1ESO)
● ala esquerra, planta baixa (gimnàs)
Dins de cada sector, els grups sortiran en sentit contrari a les agulles del rellotge:
per exemple, 4esoA, 4esoB, 1BatB, 1BatA.
Entrades del dia 14 de setembre (inici de les classes)
De forma excepcional el primer dia de classe, el dia 14 de setembre, l’entrada al
centre es farà seguint l’organigrama següent.
Entrada pel pati 14 de setembre (grups d’ESO)
Atès que les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus,
els grups d’ESO entraran per la porta del pati per tal de procedir, per grups classe,
a col·locar-se en els sectors indicats al terra perquè s’hi ubiqui cada grup classe.
Així, doncs, cada grup classe estanc se situarà al seu lloc de la pista sectoritzada
del pati. Prèvia neteja de mans i presa de temperatura, sota la supervisió del
professorat encarregat de cada grup accediran a la seva aula referent per torns i de
forma esglaonada. Cap grup classe no iniciarà l’accés fins que no hagi accedit
el grup classe immediatament anterior.
La sessió d’inici de curs durarà 2h a 1ESO i 1h i quart a la resta de nivells.
PFI
1ESOA
1ESOB
1ESOC

8.00h
10.00
10.30
11.00

Per la porta del pati
Per la porta del pati
Per la porta del pati

Ubicació: pista petita del pati.

2ESOA

11.30

Per la porta del pati

Ubicació: 1a pista del pati

2ESOB

11.30

Per la porta del pati

2ESOC

11.30

Per la porta del pati

2ESOD

11.30

Per la porta del pati

3ESOA

12.00

Per la porta del pati

3ESOB

12.00

Per la porta del pati

3ESOC

12.00

Per la porta del pati

4ESOA

12.30

Per la porta del pati

Ubicació: ½ 2a pista del pati (pista gran)

Ubicació: ½ 2a pista del pati (pista gran)

4ESOB

12.30

Per la porta del pati

Entrada per la porta principal 14 de setembre (grups de Batxillerat)
Els grups de Batxillerat entraran per la porta principal que dona accés al vestíbul de
l’institut. Prèvia neteja de mans i presa de temperatura, entraran al vestíbul un per
un, des d’on accediran a la seva aula referent, seguint els circuits assenyalats.
La sessió d’inici de curs de Batxillerat durarà 1h i quart.
1BATA (½ )

10.00

Per la porta principal

1BATB (½ )
2BATA
2BATB
1BATA (½)
1BATB (½)

10.15
10.30
10.45
11.30
11.45

Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal

Sortides del dia 14 de setembre
Tots els grups sortiran per la porta principal acompanyats del seu professor,
excepte 1eso que ho farà per la porta del pati. Si es donés que un grup efectués la
seva entrada en el moment que un altre es disposés a sortir, tindrà preferència el
grup sortint i l’entrant s’esperarà a entrar quan el grup sortint hagi deixat l’espai
lliure.
L’ordre de sortida serà el del pla d’emergència.
1ESOA
1ESOB
1ESOC
2ESOA
2ESOB
2ESOC
2ESOD
3ESOA
3ESOB
3ESOC
4ESOA
4ESOB
1BATA (½)
1BATB (½)
2BATA
2BATB
1BATa (½)
1BATb (½)

12.00h
12.30h
13.00h
12.45h
12.45h
12.45h
12.45h
13.15h
13.15h
13.15h
13.45h
13.45h
11.15
11.30
11.45
12.00
12.45
13.00

Per la porta del pati
Per la porta del pati
Per la porta pati
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal
Per la porta principal

Docents i la resta de professionals del centre, així com serveis externs, famílies,
etc. que hagin d’entrar-hi ho faran també per la Porta Principal. Es portarà un
registre d’entrades i sortides dels agents externs que accedeixin a l’institut i
deixaran dades de contacte per si calgués localitzar-los per gestions de traçabilitat.
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.
Fluxos d’entrades i sortides als esbarjos
De 1r a 4t d’ESO l’alumnat farà l’esbarjo al pati del centre. Prèvia autorització de la
família o tutors legals (en el cas que l’alumne-a no sigui major d’edat), podrà sortir
fora del recinte l’alumnat de Batxillerat i PFI.
El grup PFI fa l’esbarjo en un horari diferenciat, de 10.50 a 11.20 i no interfereix en
la gestió general d’entrades i sortides.
L’entrada al pati s’iniciarà a les 11.25 i serà esglaonada, amb diferents torns,
seguint l’ordre per ales del pla d’emergència. Un cop acabat el pati s’accedirà a
les aules també per torns inversos.
Els dies de pluja, l’alumnat farà l’esbarjo a la seva aula corresponent. El
professorat de guàrdia de pati més el de passadís quedarà distribuït per les
diferents plantes i a les de l’institut.
A l’espai del pati (espai obert a l’aire lliure), l’alumnat ocuparà diferents espais
sectoritzats per nivells per evitar-ne l’amuntegament.
Tot i així, serà obligatori per a tot l’alumnat (tret que estigui esmorzant) portar
mascareta al pati.
El pati estarà sectoritzat.
1ESO (sectors de la pista petita)
2ESO (sectors de la 1a pista)
3ESO (sectors de la ½ 2a pista gran)
4ESO (sectors de la ½ 2a pista gran)
Grup Cooperatiu zona de l’hort

Al pati hi haurà 4 professors de guàrdia i 1 professor de guàrdia SIEI. Cada
professor assumirà la guàrdia d’un nivell. El professor de guàrdia SIEI vetllarà per

l’alumnat necessitat d’aquest suport.

NOTA. Cura de la higiene de l’espai del pati per part de l’alumnat
Cada nivell s’encarregarà de la higiene del seu sector abans d’abandonar-lo, sota la
supervisió del professorat de guàrdia referent. Portaran guants i, un cop finalitzada
la tasca, es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
Circulació dins de l’edifici: lavabos, passadissos, ascensor, etc.
Quan hi hagi necessitat, el professorat autoritzarà l’ús dels lavabos durant el
temps de classe, per tal de descongestionar l’ús dels lavabos durant el temps de
l’esbarjo. Es reservarà l’ús dels lavabos durant l’esbarjo per a aquells casos
d’emergència que no s’hagin pogut gestionar abans.
El professorat de guàrdia, amb el suport dels conserges i de l’Equip directiu, vetllarà
perquè als passadissos i als lavabos no coincideixin gaire alumnes de diferents
grups estables.
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.
5.2 ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL
Amb l’objectiu d’estar preparats per si cal tornar a un confinament temporal, el
centre treballarà i concentrarà esforços per garantir que tot l’alumnat disposi de la
formació necessària i de les eines adequades per poder treballar des de casa, en
modalitat telemàtica, en aquests possibles períodes de confinament.
Si es tanca tot un nivell de l’institut, el professorat confinat portarà a terme docència
telemàtica amb l’alumnat afectat. El professorat no confinat, en cas que n’hi
hagués, portarà a terme docència presencial en aquells cursos que imparteixi que
segueixin oberts en presencialitat i telemàtica en aquells cursos que imparteixi que
estiguin confinats. El centre habilitarà espais per tal que la docència telemàtica del
professorat no confinat es pugui dur a terme també des del mateix centre, si
s’escau.
Sempre, i, de forma especial, en cas de confinament, l’atenció personalitzada de
l’alumnat és cabdal. Per tant, serà necessari que el tutor-a responsable de cada
grup estable faciliti l’acompanyament i el suport que els seus alumnes requereixin,

si cal de forma telemàtica, per tal d’oferir suport personal a l’alumnat, atendre les
seves necessitats formatives i també garantir la seva fidelització. 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.
5.3 ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT TOTAL
En cas de confinament total, la docència serà telemàtica a tots els efectes. Partirem
de l’experiència acumulada a partir del Pla de treball globalitzat en teledocència
posat en marxa durant l’anterior període de confinament.
L’impuls de la cultura digital i dels entorns d’aprenentatge que es farà des de l’inici
de curs facilitarà també la gestió de la docència telemàtica, ja sigui sincrònica o
asincrònica.
5.4. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Sortides del Centre: colònies, excursions, etc.
Activitats extraescolars.
Seguint instruccions, es podran dur a terme les activitats extraescolars, sortides i
colònies que estiguin previstes a la Programació General Anual per al curs 2020-21,
amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguritat
sanitària: mascareta, distància física de seguretat, rentat de mans. En la mesura
del possible, a les activitats extraescolars, es formaran grups estables de
participants. En el cas de sortides i colònies es mantindran els grups estables i es
prioritzaran les activitats a l’aire lliure.
En el cas de les activitats alienes en les quals cedim el centre a entitats locals
d’àmbits diversos (esportiu, cultural, etc.), només s’autoritzaria la cessió de l’espai
tenint en compte l’evolució de la pandèmia i amb condicionants estrictes adequats
al context extraordinari (de moment no està previst).
5.5. Reunions de treball
Es prioritzaran les reunions de treball en format telemàtic.
6. POC, normes disciplinàries i competència transversal personal i social.
Les normes disciplinàries del centre tindran present la normativa generada pel
context de pandèmia. Es consideraran faltes greus aquelles que atemptim contra
la prevenció de la salut i la seguretat de les persones.

La responsabilitat de l’alumnat envers la seva pròpia seguretat i la de la comunitat
educativa es tindrà en compte a l’hora de l’avaluació de la competència
transversal personal i social.

L’Hospitalet del Llobregat, 9 de setembre de 2020

Annexos

Llista actualitzada de comprovació de símptomes.

Model de declaració responsable de les famílies.

Horaris dels grups.

