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1. Diagnosi 
 
Durant el període de confinament que hem patit aquest curs cal diferenciar dues etapes 

diferents: 

1. Del 13 de març al 3 d’abril: la incertesa del futur immediat i la manca 

d’instruccions clares van marcar aquest període. Des de l’equip directiu es va 

demanar al professorat que preparés feina online tenint en compte la singularitat del 

moment i les diferents situacions familiars i personals que podia tenir entre el nostre 

alumnat. El compliment d’aquesta demanda va ser molt divers i descoordinat, 

factors que varen generar diferents nivells d’exigència en funció del grup al que 

pertanyia cada alumne. Per tal de resoldre-ho es va generar fulls de control i recull 

de feina per grup i matèria. A més es van planificar les primeres reunions 

telemàtiques de tutors i equips docents per millorar la coordinació. 

2. Del 14 d’abril al 19 de juny: amb unes instruccions i objectius fixats i coneixent les 

possibilitats de connexió del nostre alumnat el nivell d’aprenentatge d’aquest ha 

millorat al llarg d’aquest període. 

 

En tot moment la comunicació amb l’alumnat i les famílies ha estat cabdal per a mantenir 

un bon nivell d’aprenentatge. Amb les famílies la comunicació ha estat mitjançant 

l’aplicació esemtia i el correu electrònic com els darrers cursos. Amb l’alumnat, a més 

d’aquests s’ha potenciat la comunicació i el treball mitjançant les plataformes del moodle i 

classroom. També s’ha treballat amb canals de Youtube i amb el Drive. Aquesta diversitat 

de mitjans afavoreix la millora de la competència digital de l’alumnat. A més, es va posar a 

disposició del professorat el recurs del moodle BigBlueButtonBN consistent en una aula 

virtual dins un entorn segur a la qual només es pot accedir des del curs de moodle de cada 

matèria.  

 

La tasca del tutor ha estat, en general, un puntal important per l’atenció virtual i 

d’acompanyament de l’alumnat, així com per detectar aquells casos especialment 

sensibles i vulnerables en els moments de confinament.  

 

A l’alumnat sense dispositiu per a treballar de manera telemàtica se’ls hi va proporcionar 

portàtils del centre, amb l’ajut dels Ajuntaments. 

 

Posteriorment, es va presentar un Pla de Reobertura de Centres Educatius en Fase 2 de 

Desescalada, que permetia l’obertura de centres en grups reduïts d’alumnes, amb les 
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mesures establertes per les autoritats sanitàries –tant pel que fa adequació d’espais, 

mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat, professorat i personal. 

L’acció educativa que es va dur a terme durant les dues setmanes de juny tenia com a 

objectiu: 

• El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa. 

• L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 

Es va prioritzar l’atenció presencial als alumnes de segon de batxillerat. Tanmateix, 

l’activitat docent de tots els cursos va continuar de manera telemàtica fins al final de 

curs. 

Durant aquestes sessions, l’alumnat va utilitzar material individual, i es van garantir 

totes les mesures de seguretat establertes pel Departament d’Educació. 

Aquest Pla d’obertura del centre va ser comunicat a la inspecció d’Educació i al Consell 

Escolar del centre. També es va publicar a la web del centre. 

 

Arran d’aquesta diagnosi, a l’hora de plantejar aquesta planificació del curs vinent, s’ha 

tingut en compte a l’hora els factors següents en cas d’un nou confinament: 

• cal establir setmanalment i en horari fix una hora setmanal de tutoria telemàtica, 

• cal establir setmanalment i en horari fix, com a mínim, una hora setmanal 

telemàtica dedicada a cada matèria, 

• cal crear un curs al moodle per a cada grup que gestioni el tutor amb l’objectiu 

de centralitzar tota la informació del grup: seguiment individual de l’alumnat i de 

la feina, 

• cada matèria ha de tenir preparat un entorn virtual per tal de seguir el procés 

d’aprenentatge, preferentment al moodle de l’institut (malgrat una part important 

del claustre també fa servir el classroom), 

• cal tenir present les possibilitats de treball telemàtic tant del professorat com de 

l’alumnat, per tal d’intentar suplir les carències detectades el més aviat possible. 
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2. Marc Horari curs 20/21 
 

L’horari marc de l’institut s’ha modificat tenint en compte els següents factors: 

1. Desdoblar els patis per tal que coincideixin el mínim nombre d’alumnes al mateix 

temps. 

2. Fer coincidir en la mateixa franja horària (9:50-10:45) l’esbarjo i l’Espai llibre dels 

dos horaris existents per tal d’alliberar el pati per poder planificar amb més facilitat 

les classes d’Educació Física. 

3. Mantenir dos moments d’esbarjo per a cadascú. 

4. Mantenir l’Espai llibre, 30’ dedicats a la lectura a l’ESO i la lectura i/o estudi al 

batxillerat. 

5. No acumular més de 3 hores contínues d’activitat lectiva (inclòs l’Espai llibre) sense 

un descans. 

 

Hora 1r i 2n ESO 3r i 4t ESO 1r i 2n Batxillerat 

8 a 8:55 Classe Classe Classe 

8:55 a 9:50 Classe Classe Classe 

9:50 a 10:45 
Esbarjo (25’) Espai llibre (30’) Espai llibre (30’)1 

Espai llibre (30’) Esbarjo (25’) Esbarjo (25’)2 

10:45 a 11:40 Classe Classe Classe 

11:40 a 12:35 Classe Classe Classe 

12:35 a 13:40 
Esbarjo (10’) Classe (55’) Classe (55’) 

Classe (55’) Esbarjo (10’) Esbarjo (10’) 

13:40 a 14:35 Classe Classe Classe 

 

 

(1) Per l’alumnat de batxillerat aquesta franja horària es podrà fer servir per lectura i/o 

estudi, aquest preferentment en els períodes anteriors als exàmens trimestrals. 

(2) Malgrat la coincidència horària amb l’alumnat de 3r i 4t d’ESO cal tenir en compte que 

l’alumnat de 1r de batxillerat pot sortir del centre i el de 2n de batxillerat farà les classes el 

proper curs a l’escola La Falguera.  
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3. Organització de l’espai d’esbarjo 
 

Donades les dimensions del pati del nostre centre i el nombre total d’alumnes hem optat 

per fer esbarjos diferenciats en funció del nivell. A més com que els darrers set cursos hem 

estat fent dos esbarjos, a l’organització pel curs vinent tenim quatre franges diferents 

d’esbarjo (a l’alumnat li correspon dos). 

 

NIVELLS 
NOMBRE DE GRUPS / 

ALUMNES (aprox.) 
HORES D’ESBARJO 

1r i 2n d’ESO 9 / 198 
Pati del centre de 9:50 a 

10:15 i de 12:35 a 12:45. 

3r i 4t d’ESO 11 / 249 
Pati del centre de 10:20 a 

10:45 i de 13:30 a 13:40. 

1r de batxillerat 2 / 45 
Surten del centre de 10:20 a 

10:45 i de 13:30 a 13:40. 

2n de batxillerat 2 / 54 
Surten del centre de 10:20 a 

10:45 i de 13:30 a 13:40. 

 

Donada la importància de les relacions de grup en l’adolescència és convenient poder 

relacionar-se amb d’altres grups. Per a fer-ho amb seguretat caldrà mantenir la distància 

de seguretat i portar mascareta.  
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4. Organització dels grups estables 
 
Partim de la premissa de maximitzar l’estabilitat dels grups classe. Sobre aquesta premissa 

i tenint en compte la ràtio original de cada nivell i també els espais disponibles hem pres 

les decisions següents: 

1r ESO 

 

Amb una ràtio original aproximada de 29 alumnes/grup es decideix: 

• Crear un grup més passant de 3 a 4 i a una ràtio aproximada de 22 alumnes/grup. 

• No fer desdoblaments a cap de les matèries que tradicionalment en fan en aquest 

nivell al nostre centre: Tecnologia, Anglès, Ciències Naturals i Ciències Socials. 

• Mantenir el Projecte del Bosc (correspon a la franja d’optatives i el Treball de 

Síntesi), però a diferència d’altres anys no hi haurà l’opció de barrejar els grups. Es 

treballarà dins del grup classe. 

• Deixar de fer matèries alternatives de reforç competencial per fer Cultura i valors 

ètics. En la mesura del possible la impartirà el tutor/a i/o professor/a de Ciències 

Socials. 

Així l’alumnat de 1r d’ESO estarà les 30 hores setmanals amb els companys del mateix 

grup. 

2n ESO 

 

Amb una ràtio original aproximada de 28 alumnes/grup es decideix: 

• Crear un grup més passant de 4 a 5 i a una ràtio aproximada de 22 alumnes/grup. 

• No fer desdoblaments a cap de les matèries que tradicionalment en fan en aquest 

nivell al nostre centre: Tecnologia, Anglès, Ciències Naturals i Ciències Socials. 

• Mantenir el Projecte L’edat mitjana (correspon a la franja d’optatives i el Treball de 

Síntesi), però a diferència d’altres anys no hi haurà l’opció de barrejar els grups. Es 

treballarà dins del grup classe. 

• Deixar de fer matèries alternatives de reforç competencial per fer Cultura i valors 

ètics. En la mesura del possible la impartirà el tutor/a i/o professor/a de Ciències 

Socials. 

Així l’alumnat de 2n d’ESO estarà les 30 hores setmanals amb els companys del mateix 

grup. 
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3r ESO 

 

Amb una ràtio original aproximada de 26 alumnes/grup es decideix: 

• Com cada curs mantenir el grup del projecte singular Hèrcules on s’atendrà 12 

alumnes. Així la ràtio, als 5 grups restants, queda en 24 alumnes/grup. 

• Mantenir els desdoblaments de les matèries que tradicionalment es fan en aquest 

nivell al nostre centre: Tecnologia, Anglès, Ciències Naturals i Matemàtiques. 

• En matèries en les què els darrers cursos entraven dos professors a l’aula a l’hora 

del desdoblament, aquest curs assumirà el desdoblament el mateix professor. 

• Cultura i valors ètics, en la mesura del possible, la impartirà el tutor/a i/o professor/a 

de Ciències Socials. 

• A la franja d’optatives l’alumnat farà, una per trimestre i dins del seu grup classe, les 

tres d’oferta obligatòria: Francès, Cultura clàssica i Emprenedoria. A 

Així l’alumnat de 3r d’ESO estarà les 30 hores setmanals amb els companys del mateix 

grup. 

4t ESO 

 

Amb una ràtio original aproximada de 29 alumnes/grup es decideix: 

• Com cada curs mantenir el grup del projecte singular Hèrcules on s’atendrà 13 

alumnes. 

• Mantenir el criteri de confecció dels grups seguit els cursos anteriors. És a dir, la 

base de cada grup serà un dels itineraris en els que el nostre centre oferta les 

matèries optatives de 4t. La ràtio aproximada serà de 26 alumnes/grup. 

• Mantenir els desdoblaments a les matèries que tradicionalment en fan en aquest 

nivell al nostre centre: Anglès. 

• Mantenir el Projecte de Recerca com a part del projecte de centre GIR amb 

professorat de l’equip docent. Es seguirà treballant dins del grup classe. 

• Cultura i valors ètics, en la mesura del possible, la impartirà el tutor/a i/o professor/a 

de Ciències Socials. 

Així tot l’alumnat de 4t d’ESO estarà un mínim de 21 hores setmanals amb companys del 

mateix grup. El nombre d’hores que es barrejaran amb alumnat d’altres grups dependrà del 

grup tutoria d’origen, aquest podrà ser 3, 6 o 9. En aquest casos l’alumnat caldrà extremar 

les mesures de seguretat bàsiques (mascareta, distància de seguretat i neteja de mans) 

més totes aquelles que les autoritats sanitàries puguin establir en el futur. 
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A tota l’ESO i després de notificar-ho a les famílies implicades la matèria de Religió 

s’impartirà integrada dins la matèria de Cultura i valors ètics per tal d’evitar la barreja 

d’alumnes de diferents grups. 

1r Batxillerat 

 

Amb un total aproximat de 45 alumnes, i tenint en compte que totes les matèries les faran a 

les aules M1, M2, M3 i M5 del mòdul on tan sols entraran ells, es considera tot el nivell com 

a grup estable. D’aquesta manera s’assegura la qualitat del batxillerat en poder fer les 

matèries de modalitat que l’alumnat hagi triat, amb el benentès que sigui possible impartir-

les al centre, en cas contrari es farien, com sempre, per l’IOC. 

2n Batxillerat 

 

Amb un total aproximat de 54 alumnes, i tenint en compte que totes les matèries les faran a 

aules de l’Escola La Falguera on tan sols entraran ells, es considera tot el nivell com a grup 

estable. D’aquesta manera s’assegura la qualitat del batxillerat en poder fer les matèries de 

modalitat que l’alumnat hagi triat, amb el benentès que sigui possible impartir-les al centre, 

en cas contrari es farien, com sempre, per l’IOC. 

 

Tots els agrupaments estan organitzats per mantenir l’estabilitat de l’alumnat. 

 

Quan treballem amb docents que no són estables al grup, aquest mantindrà la distància de 

seguretat i la mascareta en tot moment.  

Cada grup ocuparà el mateix espai físic.  

En cas d’ocupar espais diferents (tallers, laboratoris, etc.): 

• l’alumnat haurà de desinfectar-se les mans abans d’iniciar l’activitat, 

• abans de marxar, si s’escau, caldrà desinfectar l’espai amb la col·laboració de 

l’alumnat i del professorat i 

• l’espai haurà de ser degudament ventilat. 

 

 

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 
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Nivell i grup 
Nombre 

d’alumnes 
Professorat 

estable 
Altres 

docents 

Orientadora 
(atenció 
puntual) 

Espai 
estable de 

grup 

1rA  ESO 22 9  1 A201 

1rB  ESO 22 9  1 A202 

1rC  ESO 23 8  1 A209 

1rD  ESO 22 8  1 A210 

2nA  ESO 21 8  1 A101 

2nB  ESO 21 6  1 A102 

2nC ESO 21 8  1 A108 

2nD ESO 21 6  1 A109 

2nE ESO 20 7  1 A110 

3rA  ESO 13 8  1 M4 

3rB  ESO 24 8  1 A203 

3rC  ESO 24 7  1 A205 

3rD  ESO 24 7  1 A206 

3rE  ESO 24 7  1 A207 

3rF  ESO 23 7  1 A208 

4tA  ESO 13 7   A103 

4tB  ESO 26 8 4 1 A104 

4tC  ESO 25 9 4 1 A105 

4tD  ESO 25 9 4 1 A106 

4tE  ESO 25 10 3 1 A107 

1rA BAT 23 101   M1 

1rB BAT 22 101   M2 

2nA BAT 27 91   La Falguera 

2nB BAT 27 91   La Falguera 

 
(1)Nombre de professors que tindrà cada alumne.  
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5. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de 
l’alumnat amb necessitat específica de suport 
educatiu 

 

A 1r i 2n d’ESO, pel principi d’inclusivitat i per mantenir el grup estable, els suports es faran 

dins de l’aula, mantenint la distància o la mascareta per poder fer l’atenció educativa. 

L’orientadora del centre assignada a 1r i 2n d’ESO entrarà a les aules per fer l’atenció i el 

seguiment de l’alumnat amb NESE.  

 

Els dos grups del projecte singular Hèrcules, 3rA i 4tA d’ESO, formaran dos grups estables 

que no es barrejaran amb alumnes d’altres grups. L’alumnat de 4t farà 9h/setmana de 

pràctiques en empresa fora del centre. En aquestes hores a més de les mesures de 

seguretat higiènica establertes per l’institut caldrà que compleixin les del centre de treball. 

 

Com a cada curs, a tots els nivells el professorat seguirà dins l’aula amb l’aplicació de les 

mesures establertes pel diferents protocols d’actuació que a principi de curs es reparteix 

quan existeix a classe algun alumne susceptible que se li apliqui (dislèxia, TDAH, TEA). 

 

Recurs 

Grups estables 
dels quals 

provenen els 
alumnes 

Docent 
 

Nombre de 
sessions 

setmanals 
Observacions 

Atenció 
individualit

zada 

1rs A, 1rB, 1rC i 
1rD d’ESO 

1 
Variable al llarg 

del curs. 

L’atenció dins l’aula 
de l’orientadora 

substitueix el PIM que 
no es fa a 1r d’ESO. 

Atenció 
individualit

zada 

2n A, 2nB, 2nC i 
2nD d’ESO 

1 
Variable al llarg 

del curs. 

L’atenció dins l’aula 
de l’orientadora 

substitueix el PIM que 
no es fa a 1r d’ESO. 

UEC 
3r B, 4tB i 4tC 

d’ESO 
1 2 

3 alumnes que venen 
al centre ½ dia a la 

setmana 

Projecte 
singular 
Hèrcules 

3rA i 4tA d’ESO 8 i 7 resp. 30 Formen dos grups-
classe. 
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6. Organització de les entrades i sortides 
 

Al nostre centre disposem de dues entrades des del carrer Camí de Vilassar al recinte de 

l’institut, que està delimitat per tanques: 

1. una per la porta principal, que dóna directament a les escales d’entrada que porten 

a l’entrada principal de l’edifici principal i als mòduls prefabricats i 

 

2. altra que és una porta lateral que dóna al pati, en principi destinada a l’entrada de 

vehicles, i que dona a la part del darrere de l’edifici principal. 

 

 

Els grups de 1r i 2n d’ESO, nou en total, accediran al recinte per la porta principal, entraran 

a l’edifici principal per les portes de l’entrada que dona al vestíbul i pujaran a les classes 

per l’escala principal. Les seves aules són les primeres accessibles des d’aquesta escala: 

1r d’ESO al segon pis i 2n d’ESO al primer. 
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Els grups de 3r i 4t d’ESO,11 grups en total, accediran al recinte de l’institut per la porta de 

vehicles, entrant a l’edifici per les portes que donen a l’escala secundària des del pati i 

pujaran per aquesta. Les seves aules són les primeres accessibles des d’aquesta escala: 

3r d’ESO al segon pis i 4t d’ESO al primer, excepte 3rA que creurà el pati per anar al 

mòdul. 

 

Els dos grups de 1r de batxillerat accediran al recinte per la porta principal i s’adreçaran 

directament al mòdul prefabricat. 

 

Els dos grups de 2n de batxillerat accediran a l’escola La Falguera mitjançant una entrada 

exclusiva per a ells. 

 

Nivell-grup Tipus d’accés 
Hora d’entrada i de 

sortida 

1r ESO A, B, C, D 

(amb mascareta) 

Entrada principal recinte/ entrada 

principal edifici/ escala vestíbul 

Entrada de 7.50h a 8.00h - 

Sortida 14.35 h 

 

2n ESO A, B, C, D, E 

(amb mascareta) 

Entrada principal recinte/ entrada 

principal edifici/ escala vestíbul 

Entrada de 7.50h a 8.00h - 

Sortida 14.35 h 

3r ESO B, C, D, E, F 

(amb mascareta) 

Entrada vehicles/ entrada pati 

edifici/ escala secundària 

Entrada de 7.50h a 8.00h - 

Sortida 14.35 h 

3r ESO A (amb 

mascareta) 

Entrada vehicles/ pati / mòdul 

prefabricat 

Entrada de 7.50h a 8.00h - 

Sortida 14.35 h 

 

4t ESO A, B, C , D, E 

(amb mascareta) 

Entrada vehicles/ entrada pati 

edifici/ escala secundària 

Entrada de 7.50h a 8.00h - 

Sortida 14.35 h 

1r Batxillerat A, B 

(amb mascareta) 

Entrada principal recinte/ mòdul 

prefabricat 

Entrada de 7.50h a 8.00h - 

Sortida 14.35 h 

 

2n Batxillerat A, B 

(amb mascareta) 
Entrada pròpia a La Falguera 

Entrada de 7.50h a 8.00h - 

Sortida 14.35 h 
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En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del 

centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i el personal del 

centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de 

procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. 

 

Donada la poca amplada dels passadissos del centre aquesta darrera qüestió és molt difícil 

d’aconseguir, per la qual cosa caldrà ser molt estricte amb l’ús de la mascareta en els 

trajectes d’entrada i sortida a les aules. 

 

 

7. Relació amb la comunitat educativa 
 
Les sessions de Consell Escolar es realitzaran, prioritàriament, de manera telemàtica, 

d’acord amb les recomanacions del Departament d’Educació. 

 

La difusió i informació d’aquest pla d’organització a les famílies es realitzarà mitjançant 

correu electrònic on s’indicarà que es tracta d’una versió provisional que es troba 

disponible a la web, a l’espera de la seva aprovació definitiva pel Consell Escolar al 

setembre. En aquest període es farà també la presentació al Claustre. 

 

La comunicació del centre amb les famílies serà preferentment no presencial. Amb el tutor 

la comunicació, en funció de les circumstàncies, podrà ser  fent servir diverses vies de 

comunicació: telèfon, correu electrònic, esemtia o videoconferència. Si alguna família ens 

demana una reunió presencial, excepcionalment es podrà fer ja que al centre existeixen 

espais de reunió que compleixen les mesures de seguretat: despatxos D101, D102 i D201. 

En cas de confinament, mantindrem els mateixos procediments de comunicació. 

 

Les reunions d’inici de curs amb les famílies les portaran els tutors i es faran mitjançant 

una videoconferència. Aprofitarem aquestes reunions d’inici de curs per: 

• explicar a les famílies les eines de comunicació que farem servir al centre, així com 

les plataformes digitals triades, determinant al tutor de cada grup com la persona de 

referència per possibles dubtes o ajuts i 
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• actualitzar amb l’ajut de les famílies el llistat d’alumnes sense dispositiu electrònic 

i/o amb problemes de connexió a internet. 

Si alguna família no pot assistir es contactarà amb ella per tal de fer-li arribar la informació i 

respondre els possibles dubtes. Excepcionalment, i sempre que no hi hagi una alternativa, 

la reunió podrà ser presencial amb les condicions abans descrites. 

8.  Pla de neteja 
 

La planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del nostre 

centre queda reflectida a les taules següents: 

 

 v = ventilació                nd = neteja i desinfecció 

  Abans 
de 
cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriament ≥ 1 
vegada al 
dia 

Setmanal
ment 

Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai       +   Mínim 10 minuts 

3 vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

      nd     

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

      nd    2cops/dia 

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

      nd     

Cadires i bancs       nd   

Especialment en 
les zones que 
contacten 
amb les mans 
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Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

      nd     

Aixetes       nd     

Botoneres dels 
ascensors       nd   

  
  
  
  
  
Material 
electrònic: 
netejar amb un 
drap humit amb 
desinfectants 
adequats 

Ordinadors, 
sobretot teclats 
i ratolins 

      nd 

  

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

      nd 

  

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

      nd 

  

Fotocopiadores       nd 
  

 

  

  
Abans 
de 
cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriament 

≥ 1 
vegada al 
dia 

Setmanal
ment 

Comentaris 

LAVABOS, DUTXES 

Ventilació 
de l’espai       v   

Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans       nd   
Especialment 
després de l’ús 
massiu 
(després del 
pati) i sempre al 
final de la 
jornada. 

Inodors       nd   

Terra i altres 
superfícies       nd   
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Dutxes   nd         

Cubells de 
brossa     nd       

 A partir de la llista de comprovació descrita en aquestes dues taules, el secretari de l’equip 

directiu contactarà amb l’empresa de neteja per facilitar-li la documentació i establir les 

noves necessitats, com pot ser la neteja i desinfecció dels lavabos, donat que realitzarem 

dos torns d’esbarjo. Aquestes noves necessitats vindran determinades pel que ens marqui 

el Departament d’Educació, que està elaborant un document per marcar unes orientacions 

per acotar la informació i les condicions que cal transmetre a les empreses de neteja per 

cercar la màxima efectivitat i eficiència. A partir d’aquí l’empresa de neteja ens ha de 

presentar el nou pla de neteja, que la direcció del centre ha de validar. 

Hores d’ara s’ha acordat amb l’empresa de neteja: 

• ampliar l’horari 1’5h més al dia, de 11h a 12:30 i 

• les següents tasques: desinfecció dels wc's d’alumnat de la planta baixa, dels wc’s i 

vestidors del pati, dels wc's del professorat de la planta baixa i de les baranes de 

les escales del centre. 

 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat 

sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, aquest: 

• portarà de casa un conjunt de seguretat personal i individual compost per: 

o una mascareta (si és possible amb el nom posat i sense vàlvula),  

o un sobre on guardar-la durant les classes en les que no la facin servir i  

o un petit dispensador personal de gel hidroalcohòlic, 

• tindrà identificades la seva pròpia taula i cadira de la seva aula de referència amb 

una etiqueta amb el seu nom i  

• quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (un laboratori, per 

exemple) o vagi a fer servir material d’un dels carros de portàtils es netejarà les 

mans amb gel hidroalcohòlic abans del seu ús i, si s’escau, col·laborarà en les 

actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats, per tal de deixar l’espai en 

bones condicions sanitàries per al seu ús immediat. 
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La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. 

Per tal d’assegurar una bona ventilació es prendran les mesures següents: 

• es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

de l’alumnat, 

• si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes i també les 

portes, evitant així més contacte en les manetes de les portes, 

• les finestres oscil·lants de les aules de l’edifici principal restaran sempre obertes i 

• el mecanisme domòtic de les finestres basculants del mòdul estarà sempre 

connectat per tal de regular automàticament la ventilació de les aules. 

 

Amb l’arribada de les baixes temperatures i amb l’objectiu de trobar un equilibri entre la 

seguretat sanitària front el covid-19 i el manteniment d’una temperatura ambient als espais 

educatius que permeti l’activitat educativa amb un mínim de benestar s’ha activat el 

següent protocol de ventilació: 

 

I. Edifici principal: 

a. General:  

i. portes dobles entrada principal: les exteriors sempre obertes, les 

interiors sempre tancades, només les obrim per entrades/sortides al 

centre i a les hores de pati 

ii. portes sortides als patis: sempre tancades, només les obrim per 

entrades/sortides al centre i a les hores de pati 

iii. Finestres batents dels vestíbuls i del passadís de la planta superior: 

sempre una mica obertes.  

b. Aules: 

i. finestres exteriors oscil·lants superior obertes SEMPRE  

ii. finestres oscil·lants que donen al passadís obertes SEMPRE i 

iii. la resta de finestres i la porta tancades, obrint-se per ventilar cada 

canvi de sessió (aproximadament 5’/hora) 

II. Mòdul: 

a. General: la porta principal i la d’emergència sempre obertes. 

b. Aules: 

i. finestres exteriors oscil·lants (les persianes han d'estar aixecades) i 

la porta obertes SEMPRE 

ii. la resta de finestres tancades, obrint-se per ventilar cada canvi de 

sessió (aproximadament 5’/hora) 
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III. La Falguera 

a. Finestres basculants del passadís i portes de les aules obertes. 

b. Cal ventilar les aules com a mínim 5'/hora. 

 

A més es treballa des de l’institut per trobar mecanismes eficients de neteja de l’aire que 

faci permeti minimitzar la ventilació en les èpoques de fred més intens. 

 

Respecte a la gestió dels residus, en la mesura que ens sigui possible s’utilitzaran 

mocadors i tovalloletes d’un sol ús. Un cop utilitzats (eixugat de mans, higiene respiratòria) 

es llençaran a contenidors amb bosses. El material d’higiene personal, com mascaretes, 

guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta, i per tant 

es llençaran al contenidor de rebuig. 

 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, 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. 

 
Altres mesures de seguretat higiènica són: 

• mascareta obligatòria per a tothom i a tot arreu, 
• proveir de pantalles facials el professorat. 
• establir espai de seguretat a les aules per al professorat (marcant una línea 

paral·lela a la pissara a 2 metre (més o menys) 
• kit de neteja a cada planta, es situarà al punt de guàrdia, per tal que: 

o  el professorat que faci servir el material informàtic el desinfecti, 

o el professorat pugui proveir de gel hidroalcohòlic l’alumnat per la neteja de 
mans i 

o si s’escau, desinfectar el material específic de les aules especifiques 
(gimnàs, laboratoris, taller, aula de música, aula de dibuix, …). 
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9. Transport 
 

Les rutes, parades i normes d’ús de l’autobús de Vallromanes les estableix, com cada curs, 

el Consell Comarcal del Vallès Oriental. L’alumnat usuari caldrà que les compleixi. 

S’ha establert una parada a La Falguera per a l’alumnat de 2n de batxillerat. Així mateix el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental ha reorganitzat les rutes per tal que tan sols un bus 

faci aquesta parada, sent d’ús exclusiu de l’alumnat afectat. 

 

10. Extraescolars 
 

Aquest apartat s’ha realitzat tenint en compte les extraescolars que s’han realitzat al centre 

les tardes de dilluns i dijous el curs 2019/20.  

Com que les activitats extraescolars suposen una barreja d’alumnes dels diferents grups 

estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat i/o utilitzant la mascareta. 

 

Activitat 
Nombre 

d’alumnes 

Grups dels quals 

provenen els alumnes 

Professional 

responsable 

 

Espai on es 

realitza l’activitat 

Coral 10 Diversos Edurne 
Aizpurua A002 

Taller de 
matemàtiques 10 Diversos Josep Garcia A003 

 

 

11. Activitats complementàries 
 

Les activitats complementàries corresponent a sortides de l’alumnat es contemplen a la 

Programació General Anual de Centre, estan proposades pels diferents departaments i/o 

equips docents i s’aproven en Consell Escolar. Caldrà mantenir sempre la distància de 

seguretat interpersonal d’1,5 metres, i portar mascareta quan no es pugui preservar la 

distància. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.  
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12. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de 
coordinació i govern 

 
Seguint les instruccions del Departament d’Educació, prioritzarem les reunions en format 

telemàtic. Tot i així, si podem assegurar que es manté la distància de seguretat d’1,5 

metres interpersonals i l’ús de mascareta, al centre podrem habilitar espais per seguir 

algunes de les reunions (departament, equips docents, coordinacions de nivell i tutories i 

amb especialistes) de manera presencial, que es troben dins de les 24 hores de 

permanència al centre en horari fix. 

Òrgans Tipus de reunió Format de la reunió Periodicitat 

Equip directiu Planificació Presencial Setmanal 

Coordinadors de 
nivell 

Coordinació i 
planificació Presencial Setmanal 

Tutors Coordinació Presencial Setmanal 

Projectes de centre Coordinació i 
planificació Telemàtica Setmanal 

Departaments Coordinació Telemàtica Quizenal 

Equips docents Coordinació Telemàtica Quizenal 

Caps de 
Departament Coordinació Telemàtica Quizenal 

CAD Coordinació Presencial Quinzenal 

Comissió social Coordinació i 
planificació Telemàtica Bimensual 

Consell escolar Coordinació Telemàtica Trimestral 

Claustre Coordinació Telemàtica Trimestral 
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13. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas 
de covid-19 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director. Així el 

document de referència en qualsevol cas relacionat amb la detecció d’un possible cas de 

covid-19 és el “Protocol de gestió de casos COVID-19 als centres educatius” elaborat 

conjuntament pels Departaments de Salut i Educació. 

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 

aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver 

tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

 

Davant d'un/a alumne/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 actuarem segons l’indicat a la taula següent: 

 

Qui Què 

Professor/a Portar l’alumne/a a un espai separat d'ús individual: despatxos de 
tutoria D101, D102 o D201. 

Membre equip 
directiu Aïllar el grup de la resta del centre, mantenint-lo a l’aula. 

Director 

Col·locar-se una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha 
iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec) 

Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne/a. 

En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 
061. 

Contactar amb el Servei Territorial de Maresme-Vallès Oriental 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 per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR, 

l’alumne/a i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-

ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de 

la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 
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Davant de qualsevol sospita sobre un possible cas de covid-19 d’un/a professor/a o 

qualsevol membre del PAS, aquest haurà d’informar al centre i no presentar-se al seu lloc 

de treball per tal de minimitzar qualsevol impacte en la salut dels usuaris de l’institut.  

 

L’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera dels resultats dels possibles 

casos de covid-19. 

 

En qualsevol cas les actuacions s’han de regir pel “Protocol Gestió Casos Covid als 

Centres Educatius” editat conjuntament pels Departaments de Salud i Educació que 

s’adjunta a aquest document. 

 

 

14. Seguiment del pla 
 

Responsables del seguiment del pla: Equip directiu. 

 

Indicador Resultat Responsable 
Grau 

d’acceptació 

Seguiment i supervisió del pla de 

ventilació, neteja i desinfecció. 

 

SI/NO 

Secretari. 

Professorat 

d’aula. 

100% 

Seguiment i avaluació del pla d’actuació 

davant un cas sospitós. SI/NO Director 100% 

Recepció d’equips de protecció 

(mascaretes) per a tot el professorat. SI/NO Director 100% 

Seguiment de la neteja i manteniment 

dels equips de climatització. SI/NO Secretari 100% 

Recepció per part del personal docent, 

no docent i de les famílies de tota la 

informació necessària respecte les 

mesures de protecció i prevenció. 

SI/NO Director 100% 

Signatura per part de totes les famílies 

de la declaració responsable. SI/NO 

Coordinador 

pedagògic i 

tutors/es. 

100% 
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Organització d’un pla per evitar les 

aglomeracions d’alumnes durant les 

entrades i les sortides del centre 

educatiu 

SI/NO Director 100% 

 

 

Per tal de poder presentar millores en el pla cal realitzar el seguiment i avaluació de les 

mesures que requereixen control diari o setmanal (ventilació, neteja i desinfecció de 

lavabos, d’equips informàtics, de material utilitzat per diferents grups estables, etc.) per 

comprovar l’eficàcia . 

 

 

15. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 

Tal i com s’ha indicat a les conclusions de la diagnosi que encapçala aquest pla cal fer una 

sèrie d’accions que ens permetin estar preparats per un possible confinament, 

independentment del nombre de grups confinats: 

• Per tal que des del primer dia de confinament l’alumnat pugui seguir amb el seu 

procés d’aprenentatge a l’horari de l’alumnat i del professorat del curs 2020/21 

es marcarà des de l’inici: 

o La sessió de tutoria i una o dues sessions per matèria (en funció del 

total d’hores setmanals que té assignades cada matèria) per a fer classe 

mitjançant l’aula virtual. L’assistència a aquestes classes és obligatòria i 

les absències injustificades computaran negativament en l’avaluació de 

la matèria (aquest fet estarà previst al full de ruta de cada matèria). A 

més, serà obligatori tenir engegada la càmera.  

o La resta d’hores setmanals de cada matèria estaran reservades per a 

què l’alumnat pugui contactar amb el professorat i aquest restarà 

disponible en aquell horari, tant per respondre mitjançant correu 

electrònic com des de l’aula virtual. L’alumnat pot adreçar-se al 

professorat fora de l’horari assignat a la matèria, però aquest podrà 

respondre en l’horari corresponent. 
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• Cada matèria ha de tenir preparat un entorn virtual per tal de seguir el procés 

d’aprenentatge, preferentment al moodle de l’institut (malgrat una part important 

del claustre també fa servir el classroom). A l’inici de curs cal que el professorat 

dediqui temps a les classes per tal d’ensenyar el funcionament d’aquests 

entorns a l’alumnat. D’aquesta manera el sabran utilitzar en cas de 

confinament. 

• Amb l’objectiu de facilitar a l’alumnat, a les famílies i a l’equip docent el 

seguiment global de l’aprenentatge de cada grup i centralitzar tota la informació, 

cal crear un curs al moodle per a cada grup que gestioni el tutor :  

o Aula virtual del grup, accessible a tot l’alumnat del grup i atot el 

professorat de l’equip docent corresponent. 

o Enllaç als entorns virtuals de cadascuna de les matèries que 

s’imparteixen al grup corresponent. 

o Recull dels full de ruta de cada matèria. 

o Seguiment individual de l’alumnat i de la feina. 

• En algunes matèries s’està fent un canvi a llicències digitals.  

• Cal suplir les carències tecnològiques detectades entre el professorat i l’alumnat 

el més aviat possible. 

• L’alumnat i les famílies podran comunicar-se amb el professorat adreçant 

missatges a les adreces del correu electrònic corporatiu del centre. 

• El professorat podrà comunicar-se amb les famílies i l’alumnat mitjançant el 

correu electrònic, la plataforma esemtia i publicant a l’apartat Notícies de la web 

de l’institut. 

• L’assistència de l’alumnat a les classes virtuals serà obligatòria. Les absències 

no justificades adientment podran repercutir amb el resultat de l’avaluació de la 

matèria. 

• El control de l’assistència per part del professorat i la comunicació a la família 

de l’absentisme a les classes telemàtiques serà prioritari per tal d’afavorir que 

l’alumnat segueixi el ritme de treball en l’entorn telemàtic. 
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16. Observacions generals del Pla provisional d’obertura 
 

Donada la provisionalitat d’aquest Pla d’obertura, la situació actual de la pandèmia i les 

novetats respecte l’horari fix del professorat de secundària cal tenir en compte que algunes 

de les dades i de les mesures establertes poden variar abans i durant el curs 2020/21. 

Concretament els possibles canvis són: 

• Nombre d’alumnes en algun grup. 

• Nombres de grups en algun nivell. 

• Nombre de professorat estable en algun grup. 

• Format i periodicitat de les reunions dels diferents organismes col·legiats del centre. 

• Les mesures mínimes de seguretat higièniques en el supòsit que les autoritats 

sanitàries així ho estableixin. 

En aquesta tercera versió del document ja s’ha efectuat un canvi en el nombre d’alumnes 

per nivell i les ràtios corresponents. 

 

 
 


