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1. Introducció
Aquest Pla d’Organització del Centre s’ha elaborat d’acord amb les instruccions de la
Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia,

elaborat conjuntament amb el Departament de Salut.

Aquest document és una guia que centralitza totes les indicacions per al curs 2021-2022 i
que és susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la pandèmia i del Pla de
vacunació.

Aquest pla pretén establir les bases per tal que el curs 2021-22 es pugui desenvolupar,
buscant l’equilibri, amb les màximes garanties, entre la protecció de la salut dels alumnes
i dels treballadors de l'institut i el dret de tot l’alumnat a una educació de qualitat.

Els objectius del document són:


Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació
en condicions d’equitat.



L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima
normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de
l’educació.



L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.



A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en
condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i
de contactes.
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Com tots els plans que depenen d’agents externs serà un pla viu i en constant revisió i
modificació d’acord amb les indicacions tècniques i sanitàries que vinguin dictades pel
Departament d’Educació i/o el Departament de Salut.
Els documents de referència per l’elaboració d’aquest pla són:


Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 del departament d’Educació. (actualitzat 30.08.2021)



Gestió de casos Covid-19 als centres educatius. (actualitzat 01.12.2020)



Infografies Mesures organitzatives dels centres educatius per al curs 2021-2022.
Protocol elaborat pels departaments d’Educació i de Salut. (Maig 2021. Escoles
obertes, escoles segures.



Documents per a l’organització i la gestió dels centres curs 2021-2022.

2. Contingut del pla

a) Diagnosi

En el marc general de la pandèmia de covid-19, al llarg del curs 2020-21, hi va haver 23
grups classe confinats, alguns dels quals van estar més d’una vegada confinats.
Durant tot el curs 2020-21, es va garantir la presencialitat del 100 % a l’ESO, mentre que
el batxillerat va tenir una presencialitat del 50 % durant el primer trimestre, del 75 %
durant el segon trimestre i del 100 % en el tercer trimestre.
Les classes no presencials, tant pel fet d’estar el grup confinat o per les limitacions de
presencialitat dictades pel Departament d’Educació, es van impartir a través de Meet i
Classroom de Google. Cal remarcar l’esforç d’adaptació que aquesta nova forma de fer
classe va suposar tant per al professorat com per a l’alumnat.

Altres mesures adoptades:
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Les reunions d’equips docents, de tutors, de coordinació i d’equip directiu van ser

telemàtiques.


En el cas de grups confinats o parcialment confinats, les classes amb els alumnes

es van fer per videoconferència amb sessions sincròniques.


La comunicació amb les famílies es va mantenir des de les tutories de manera

fluïda per telèfon, Meet o de forma presencial, si va caldre.



Es van fer les reunions per informar les famílies de 3r d’ESO sobre l’elecció de

matèries optatives a 4t i les famílies de 4t d’ESO sobre el batxillerat i el batxibac per
videoconferència.


Les reunions de Consell Escolar també es realitzaven via videoconferència.



Es van celebrar els comiats de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat de manera

presencial, però només amb l’assistència de l’alumnat i del professorat.

b) Organització dels grups estables
Es manté la proposta de l’organització entorn a grups de convivència estable. El seu
principal valor es facilitar la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin, atès que permet
una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.
El professorat de secundària i el personal de suport educatiu i d’educació inclusiva no
formen part de cap grup estable. Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una
relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la
distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície

equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estables.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups docents i altres
professionals de suport educatiu, en cas de diferents grups, s’hagin de relacionar entre
ells, s’ha de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el
manteniment de la ventilació i l’ús de la mascareta.
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Els alumnes s'han de desplaçar, durant els canvis de classe, durant els esbarjos, etc. per
l'institut; a més, aquests desplaçaments s'incrementen en el segon cicle de l'ESO i en el
batxillerat.
A més, l’organització prevista en el PEC preveu la formació de grups reduïts de reforç per
a les matèries instrumentals i els desdoblaments d'algunes matèries com les optatives i

les segones llengües. D’una banda, l'Aula d'Acollida, la SIEI i l’activitat esportiva de la
vela també obliguen a barrejar a alumnes de diversos grups. D'altra banda, l’assignatura
de Religió i el projecte propi "Tutoria entre iguals", pensat a fi que els alumnes de 3r
acullin els de 1r, també condicionen el moviment dels alumnes. Cal afegir també que les
dimensions de les aules condicionen que els armariets es concentrin als passadissos i al
hall, que són espais d'interacció de l'alumnat. Finalment, s'ha de tenir en compte en la
nova organització l’ús dels lavabos.
Ateses les circumstàncies provocades per la crisi sanitària, aquesta organització s’ha
hagut de modificar per tal de complir amb el principi d’estabilitat i d’inclusivitat indicats
pel Departament d’Educació.

Durant el curs 2020-21, es van prendre aquestes mesures:


Tenint en compte el nombre de professorat i els espais disponibles, es va optar
per fer grups amb ràtios com més baixes millor i no fer subgrups de reforç a les
matèries de Llengua catalana, Llengua castellana, Matemàtiques i Llengua anglesa
i fer el suport dins de l’aula com en la resta de matèries.



També es va decidir no fer desdoblaments en les matèries de Ciències, Tecnologia
i Llengua anglesa per disminuir la mobilitat dels alumnes amb la intenció de fer les
pràctiques a l’aula sempre que fos possible i amb les mesures d’higiene
garantides.



Alhora, es van eliminar les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO, excepte a 2n la
llengua estrangera.
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Per al proper curs 2021-22, tenint en compte les dades epidemiològiques, facilitades pel
Departament d’Educació juntament amb el Departament de Salut, que conclouen que
l’institut ha esdevingut un espai segur, i tenint en compte que s’ha de garantir el dret a
l’educació amb la màxima normalitat possible, es prendran de forma general aquestes
mesures:


Es recuperen com a aules específiques: taller de tecnologia, aules d’informàtica

102 i 103, aula de música, laboratoris de biologia, geologia, física i química.


Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO podran escollir les optatives segons els seus
interessos.



A fi de pal·liar les bretxes educatives, es crea un grup d’alumnes de reforç a les
assignatures instrumentals: Castellà, Català, Matemàtiques i, si s’escau, Anglès, a
2n, 3r i 4t, perquè els grups-classe tenen una ràtio de 30 alumnes.

Altres mesures preses de forma més específica són:



A 1r d’ESO, s’ha optat per fer grups reduïts de 20 alumnes per tal que puguin fer una
bona adaptació al centre, tenint en compte les informacions facilitades en el traspàs de
primària-secundària. El tractament de la diversitat a les assignatures instrumentals
(Català, Castellà i Matemàtiques) es realitzarà dins de l’aula. No es formarà un grup
específic de reforç.



A 2n d’ESO, hi haurà 4 grups amb ràtio de 30 alumnes. En aquest nivell, comencen a
fer vela escolar més de la meitat dels alumnes.



A 3r d’ESO, hi haurà 4 grups; en aquest nivell és convenient tenir un nombre parell de
grups, ja que el currículum inclou Biologia i Geologia i Física i Química, que són
matèries quadrimestrals al nostre centre.



A 4t d’ESO, hi haurà 4 grups, ja que s’agruparan els alumnes d’acord amb les
matèries optatives que han triat en cada cas.
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A 1r de batxillerat, hi haurà 4 grups, tres dels quals seran força homogenis pel que fa a
la modalitat i les matèries dels alumnes i un oferirà un currículum més diversificat.



A 2n de batxillerat hi haurà 3 grups.

Nivell

Total al.

Ràtio

Nombre grups

E1

120

20

6

E2

120

30

4

E3

120

30

4

E4

120

30

4

B1*

115

29

4

B2*

92

31

3

*Nombre alumnes provisionals

També es decideix posar les taquilles dins de les aules d’E1, mentre que les taquilles de
la resta de nivells estaran situades a la seva zona d’influència per evitar les trobades amb
la resta d’alumnat d’altres nivells a la sortida de classe.

c)

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

Pels principis d’inclusivitat i de manteniment del grup estable, es farà els suports dintre de
l’aula amb el docent corresponent i l’educadora en els cas dels alumnes de la SIEI. Caldrà
mantenir la distància de seguretat i utilitzar mascareta per poder fer l’atenció educativa
dins l’aula, en el cas que el docent de suport s’incorpori al grup.
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Si els alumnes de la SIEI surten per fer una altra activitat, caldrà mantenir la distància de
seguretat i usar mascaretes.

d)

Control de símptomes i requisits d’accés als centre educatiu

Les famílies, o directament l'alumnat, si tenen 16 anys o més, han de fer-se responsables
de l'estat de salut dels fills i filles o d’ells mateixos. A l'inici del curs, han de signar una

declaració responsable a través de la qual:


Han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia,
amb

el risc que això comporta, i que, per tant, s'atindran a les mesures que

puguin ser necessàries en cada moment.


Es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas
que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en
els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del
centre educatiu, per poder prendre les mesures oportunes.

Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu l'annex 1). La
família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha presentat
febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria
considerar la implementació d'altres mesures addicionals com la presa de temperatura a
l'arribada a l'escola. En aquest sentit, el centre disposa de termòmetres de distància
incorporats a la farmaciola per si un infant o adolescent es troba malament durant la
jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el
moment de l'accés al centre.

Els requisits d’accés al centre educatiu són:


Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per
sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de gola*, refredat nasal*, fatiga,
dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua
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d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.


No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 10 dies anteriors.

* Com que el mal de gola i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només

s'haurien de
considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.
a. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.

e)

Organització de les entrades i sortides

En el nostre cas, les entrades i sortides no són un handicap atesa la quantitat d’entrades
de què disposa el centre, que està tot envoltat de pati. Tots els alumnes podran entrar
simultàniament a les 8 del matí, excepte 1r d’ESO que entrarà 10 minuts més tard, a les
8:10 h. Les sortides s’efectuaran a través de les mateixes portes.
Els accessos al centre s’indiquen a continuació:


E1: entrada principal del carrer Dr. Trueta, a les 8:10 h, 10 minuts més tard; pugen per
la rampa 2 fins al primer pis.



E2: entrada per la porta de l’AFA, a les 8:00 h; pugen per la rampa 2 al segon pis.



E3: entrada pel carrer Ramon Turró, a les 8:00 h; pugen per l’escala d’emergència 1 al
primer pis.



E4: entrada pel carrer Pamplona, a les 8:00 h; pugen per la rampa 1 fins al segon pis.



B1: entrada per la porta principal del carrer Dr. Trueta, a les 8:00 h; entren per la porta
aula-01 i escala SCR 1.



B2: entrada la porta principal del carrer Dr. Trueta, a les 8:00 h; pugen per la rampa 2
fins al segon pis.
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ENTRADA

SORTIDA

NIVELL

Des
de
aules …

l’accés

Porta

Hora

Accés aules per …

E1

Principal
Carrer Dr. Trueta

8:10 h

Rampa 2 fins primer Costat Llar d'infants
14:40 h Escala emergència 2
pis
Cobi

E2

Costat AFA

8:00 h Rampa 2 fins segon pis Costat AFA

14:40 h Rampa 2

E3

Carrer
Turró

8:00 h Escala emergència 1

14:40 h Escala emergència 1

E4

Carrer Pamplona

8:00
h

Rampa 1 fins segon pis Carrer Pamplona

14:40
h

Rampa 1

B1

Principal
Carrer Dr. Trueta

8:00 h

Porta aula 01 i escala
Carrer Dr. Trueta
SCR

14:40 h

A/B Porta aula 01
C/D Rampa 1

B2

Principal
Carrer Dr. Trueta

8:00
h

Rampa 2 fins segon pis Carrer Dr. Trueta

14:40 h Rampa 1

Ramon

Porta
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Carrer Ramon Turró

Hora

Observacions:
En cas de noves indicacions sanitàries es podrà modificar aquest horari d’acord amb la
inspecció educativa.

Cal fer ús del gel hidroalcohòlic en accedir al centre.

f)

Organització dels espais classe

Després de fer el recompte de tots els espais disponibles i per tal de mantenir l’estabilitat
dels grups, la distribució queda indicada en els plànols que consten a continuació.
S’ha prioritzat no ocupar el gimnàs, sinó els laboratoris de biologia, geologia, física i
química per tal de realitzar els desdoblament de les assignatures de ciències. Tanmateix,
al taller de tecnologia i a l’aula 208-música, s’hi faran les assignatures corresponents.
L’aula 108 i 114 s’utilitzaran per fer assignatures amb nombre reduït d’alumnes, mentre
que la sala d’actes s’utilitzarà per a grups classe nombroses a fi de poder mantenir una
distància de seguretat.
Segons aquesta distribució, caldrà vetllar també que en l’accés als lavabos es compleixi
la normativa. Amb aquesta finalitat, en cada passadís, hi ha un lavabo que s’utilitzarà
només per als alumnes d’aquell passadís; seran lavabos mixtos. Per anar als lavabos en
hora de classe, caldrà demanar la clau al professorat de guàrdia i omplir el registre
corresponent. En tot moment, caldrà complir les mesures d’higiene establertes.
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13

14

15

g)

Organització de l’espai d’esbarjo

El centre disposa d’un ampli pati amb parts diferenciades, idònies per fer la distribució per
nivells sense necessitat d’esglaonar-ne les sortides. En aquest sentit, seguim fent dos
esbarjos: a les 10:00 h i a les 12:20 h.

A l'espai del pati, s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable,
fent ús de la mascareta. Els alumnes han de portar la mascareta posada fins al pati i, per
tant, se l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament.
Els alumnes de batxillerat surten fora del centre per la porta de l’aula 01, al mateix temps,
per tant, serà preceptiu l’ús de la mascareta.

Zona A: pistes esportives
Zona B: pati triangular
Zona C: zona buguenvíl·lies i paret Llar d’infants Cobi
Zona D: zona hort i porxo de tennis taula
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L’accés al pati es farà pel mateix accés que l’entrada.
En acabar el temps d’esbarjo, l’accés a les aules es produirà d’aquesta manera:

E1, accés per escala d’emergència 2
E2, accés per rampa 2
E3, accés per escala d’emergència 1
E4, accés per rampa 1
B1 A i B1B, accés per porta aula-01
B1C i B1D, accés per rampa 2
B2, accés per rampa 1

El lavabo del pati estarà dotat de sabó i paper per a la correcta neteja de mans. Aquest
lavabo estarà vigilat per un membre del professorat de guàrdia per evitar-hi l’acumulació
d’alumnes.
En cas de pluja intensa, l’alumnat no sortirà al pati i hi haurà dos o tres professors de
guàrdia per planta. Es poden utilitzar les zones porxades, si cal.

Si comença a ploure durant l'esbarjo, els alumnes s'aixoplugaran a les zones porxades
del pati. En cap cas, pujaran a les classes sense indicacions clares dels professors de
guàrdia.

h)

Relació amb la comunitat educativa
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Les sessions del Consell Escolar seran en format telemàtic. En funció de la situació
sanitària, es pot decidir fer-les presencialment, sempre tenint presents les mesures de
seguretat corresponents.



La difusió i informació del Pla d’Organització de Centre es penjarà a la pàgina web i
s’enviarà a les famílies per correu electrònic abans de començar el curs.



Les reunions d’inici de curs de tots els nivells es faran de manera telemàtica.



Les reunions dels tutors amb les famílies es faran de manera telemàtica, per via
correu electrònic. En casos molt excepcionals, es podrà valorar fer una trobada
presencial, si es considera imprescindible per a l’evolució positiva de l’alumne/a.



La comunicació amb les famílies, generalment, es portarà a terme a través de
l’aplicació del mòbil. Quan la família no disposi de l’aplicació, la comunicació es farà
per e-mail o per telèfon. Els tutors detectaran les famílies amb limitacions a l'hora de
fer servir l'aplicació del mòbil i les ajudaran per tal que puguin fer servir aquesta eina
de comunicació.

i)

Servei de menjador

Per tal de mantenir l’estabilitat
dels

grups

i

garantir-ne

una

distància de seguretat, l’AFA ha
previst la necessitat de dos espais
per donar servei als alumnes que

es queden a dinar al centre. Un és
el menjador i l’altre l’aula 01, a la
qual

es

pot

accedir

fent

el

recorregut indicat a la imatge
següent.

18

Les recomanacions principals al menjador consisteixen en el manteniment de la
ventilació, el rentat de mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència estable,
mantenint la distància física recomanada entre grups.
Els alumnes s’han de rentar les mans abans d’entrar, recollir la safata i seure al lloc
indicat. En acabat han de recollir les safates i tornar-se a rentar les mans.
Un cop es tinguin les llistes dels alumnes, es distribuiran d’acord amb l’organització
següent:

Grup

Hora

Espai

Es determinarà d’acord amb els usuaris del menjador.
Els espais que s’utilitzen per a les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de
menjador són els habituals: el pati i el porxo de davant del menjador.

j)

Pla de neteja


La mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat en tot el recinte escolar.



S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les
mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada alumne/a haurà de portar una
bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari. Es recomana que
l’alumnat porti una mascareta de recanvi. De manera excepcional se’n facilitarà
una a consergeria.
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Entre grups no estables de convivència, s’haurà de respectar la distància mínima
d’1,5 metres entre l’alumnat i fer ús de la mascareta.



Es farà un ús controlat dels lavabos i no es podrà utilitzar la font. Es recomana que
els alumnes portin una ampolla d’aigua o una cantimplora marcada de forma clara
amb el nom.



Es requerirà el rentat de les mans amb gel hidroalcohòlic a l’arribada al centre i si es
dona el cas. Hi haurà disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús en
punts estratègics.



Hi haurà cartells i infografies recordant la importància de seguir aquestes mesures de
prevenció.



Es garanteix la correcta ventilació de les instal·lacions interiors del centre. Es
recomana que quan comenci a fer fred els alumnes portin roba que abrigui.



No és necessària la desinfecció d’espais dins l’horari lectiu tot i que es valora la
importància d’incloure-la dins l’aprenentatge pedagògic d’ordre i neteja d’espais.



La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.
Es farà incidència especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús
més comú que poden tenir més contacte amb les mans.



Es permet que els alumnes compateixin materials portats de casa sempre que
compleixin condicions d’higiene.

En qualsevol cas, i 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 a la
covid-19, es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no sigui
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el del seu grup estable (en el cas d’un laboratori, per exemple), col·labori en les
actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i
possibilitar el seu nou ús en bones condicions.

El pla de neteja haurà de desplegar també el protocol de gestió dels residus.

k)

Activitats extraescolars

A les tardes, hi ha una gran quantitat d’activitats extraescolars tant esportives com d’altres
àmbits. Com que suposen una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà ferles aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.
A continuació, s’enumeren les activitats complementàries que es fan al centre.

Activitat

Nombre

Grup

Professional Espai

alumnes

origen responsable

Anglès
Francès
Alemany
Conversa
anglès
Llenguatge
musical

Instrument
musical
Expressió
artística
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Dia i hora

Activitat

Nombre

Grup

Professional Espai

alumnes

origen responsable

Dia i hora

Tècniques
d’estudi
Teatre

i

comunicació

Pel que fa a les activitats esportives conduïdes per CET10, gestionades a través de
l’AEE, l’oferta és la següent:

Activitat

Nombre

Grup

Professional

alumnes

origen responsable

Pàdel
Futbol sala*
Bàsquet*
Voleibol*
Taekwondo
Patinatge
artístic*
Skate
Parkour
Tennis taula
Danses
urbanes*
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Espai

Dia i hora

*Més d’un grup

També hi ha vela extraescolar i windsurf que es fa fora del centre a les instal·lacions del
CMV (Centre Municipal de Vela de Barcelona).

Es concretarà segons les inscripcions dels alumnes.

l)

Activitats complementàries

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats
complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el
transport, quan aquest sigui necessari. Més endavant explicarem el criteri d’organització
de les sortides.

m)

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern

Es recomana la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de
persones.

FORMAT DE LA

PERIODICITAT/

REUNIÓ

TEMPORITZACIÓ

Planificació

Presencial

2 per setmana

Coordinació

Telemàtica

Quinzenal

Coordinació

Telemàtica

Quinzenal

Equip docent de 1r i 2n de Coordinació

Telemàtica

Quinzenal

Presencial

Setmanal

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

Equip directiu
Equip docent de 1r i 2n
d’ESO
Equip docent de 3r i 4t
d’ESO

batxillerat
Comissió pedagògica

Coordinació
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Departaments didàctics

Coordinació

Telemàtica

Setmanal

Reunions de tutors

Coordinació

Presencial

Setmanal

Reunió coordinació cicle

Coordinació

Presencial

Setmanal

Comissió atenció a la

Coordinació

Presencial

Setmanal

Comissió convivència

Coordinació

Presencial

Setmanal

Claustre

Coordinació

Telemàtica

Trimestral

Comissió social

Coordinació

Telemàtica

Trimestral

Consell escolar

Coordinació

Telemàtica

Trimestral

Inspecció

Coordinació

Presencial

A demanda

diversitat

educativa/Personal serveis
educatius

n)

Protocol d’actuació en cas de detecció d’un possible cas de COVID-19

S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o
simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. Com a centre que
tenim alumnat de 12 anys o més, caldrà demanar a les famílies el certificat de vacunació
per gestionar el confinament del grup, si escau. El Departament d’Educació estudia la
viabilitat d'incloure aquesta informació a l’aplicació Traçacovid de forma automatitzada.

En cas de detectar un possible cas de covid-19, s’aïllarà la persona amb simptomatologia,
que haurà d’estar acompanyada en tot moment sempre mantenint la distància i mesures
de seguretat i unes condicions de ventilació de l’espai adequades.
El professional que ha detectat els símptomes haurà de passar un informe on s’indiqui:
● Nom de l’alumne/a
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● Dia i hora de la detecció
● Explicació del protocol seguit
● Altres observacions
El tutor/a o coordinador/a de nivell o un membre de l’equip directiu informarà la família,
que haurà de recollir la persona amb símptomes sospitosos. La família es posarà en
contacte amb el seu CAP de

referència i deixarà referències del CAP i metge de

capçalera a l’institut. Un membre de l’equip directiu es posarà en contacte amb el
Consorci i el CAP de referència. El centre esperarà indicacions dels Serveis Territorial o
dels responsables sanitaris de la zona per prendre la mesura que calgui.

o)

Seguiment del pla

Totes les reunions de nivell i de departament tindran un punt per al seguiment del pla amb
retorn a l’Equip Directiu a la següent reunió de de l'equip de tutors amb les coordinacions
de cicle o de caps de departament. Per fer l’avaluació i seguiment d’aquest pla de
reobertura del setembre, se seguirà el següent esquema:

Responsables
Indicadors
Propostes

de

millora trimestrals
......

3. Concrecions per a l’ESO
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Els grups de matèries optatives d'Educació Secundària i l'ensenyament de la religió no es
poden considerar grup de convivència estable. Per aquest motiu, cal garantir la distància,
la ventilació i l'ús de mascareta quan s'imparteixin aquestes matèries.

El curs començarà de manera presencial. Si les condicions sanitàries empitjoren, es té
preparat un model híbrid per a situacions extraordinàries, així com les mesures aplicables
en cas que s’hagués de confinar un grup, un nivell o tot el centre.

En cas de confinament total del grup, el professorat de cada àmbit o matèria ha de fer una
proposta pedagògica vinculada al treball que es porta a terme amb el grup. Cal que
l'alumnat conegui els objectius de treball, així com també els indicadors d'avaluació
perquè pugui organitzar-se les tasques mentre duri el confinament.

En cas de confinament parcial del grup, cal que el professorat segueixi la docència
presencial amb l'alumnat que assisteix al centre i faciliti el contacte simultàniament amb
l'alumnat que es troba confinat a casa. En el cas que no sigui possible fer el seguiment de
manera simultània del treball que es fa a l'aula, el professorat haurà de facilitar els
materials que es lliurin presencialment, per a l'alumnat que es trobi confinat a casa.

Mentre part del grup estigui confinat, no s'han de fer proves (exàmens) presencials que
tinguin com a única finalitat l'avaluació, ja que es valora que l'avaluació és contínua i amb
diferents contextos i materials.

a) Matèries optatives i altres matèries

Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius fora de
l’aula, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà
mantenir la distància de seguretat i la utilització de mascareta. Per exemple, en l’acollida
de1r d’ESO, rebrà la benvinguda de l'equip directiu i vídeo introductori del centre;
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presentació a l'aula del grup. A continuació, hi haurà la primera activitat de la tutoria entre
iguals.


Optatives: Seguim la recomanació del Departatament d’Educació: “Es recomana que
es minimitzin els grups d’optatives amb alumnes de diferents grups estables, i sempre
que sigui possible, els agrupaments s’organitzin per a mantenir l’estabilitat dels
mateixos alumnes”.



Segones llengües: En aquest cas s’han de barrejar alumnes de diferents grups, per
tant, s’haurà de mantenir la distància de seguretat i portar mascareta.



Vela/Educació Física: Es porten a terme en sessions de dues hores, en què s’han de
barrejar alumnes de diferents grups, per tant, s’haurà de mantenir la distància de
seguretat o portar mascareta, si l’activitat no es fa a l’exterior.



Matèries optatives de 4t: Els quatre grups de 4t d'ESO (a 30 alumnes) s'organitzen

segons la vela escolar i l'educació física, de manera que dos a dos (AB i CD) surten
dos grups equitatius de vela i EF.


Religió: Els alumnes formen part d’un grup bombolla, s’haurà de mantenir la distància
de seguretat o portar mascareta.

Activitat
matèria

o Grup estable Docent

Hores

procedència

setmanals
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Espai

Es concretarà quan els alumnes hagin realitzat la tria.

b) Pla de treball del centre educatiu en condicions més estrictes a nivell sanitari i/o
confinament
En cas de noves indicacions sanitàries que limitin el nombre d’alumnat al centre es

preveuen les següents mesures:

NIVELL MÈTODE DE TREBALL

MITJÀ I

MITJÀ I

MITJÀ I

EDUCA I RECURSOS

PERIODICITAT DEL

PERIODICITAT DEL

PERIODICITAT DE

TIU

DIDÀCTICS

CONTACTE AMB EL

CONTACTE

CONTACTE AMB LA

PREVISTOS

GRUP

INDIVIDUAL AMB

FAMÍLIA

L’ALUMNE/A
1r ESO Mètode telemàtic.

Mitjà:

Mitjà:

Mitjà:

Videoconferència,

Videoconferència,

Videoconferència,

Classroom centralitza els correu

correu

missatgeria iEduca,

recursos virtuals: Drive,

@instituticaria

@instituticaria

telèfon.

Contacte: d’acord amb

Contacte: d’acord amb

Periodicitat contacte:

l’horari del grup.

l’horari del grup.

A demanda

Recursos: Google

llibres digitals.

familiar i/o tutor-equip
docent-centre.
2n ESO Mètode telemàtic.
Recursos: Google

Mitjà: Videoconferència, Mètode telemàtic.

Mitjà: Videoconferència,

correu @instituticaria

correu @instituticaria

Recursos: Entorn

Classroom centralitza els

aprenentatge virtual.

recursos virtuals: Drive,

Google Classroom

llibres digitals.

centralitza els recursos
virtuals: moodle, Drive,
llibres digitals.
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3r ESO Mètode telemàtic.
Recursos: Google

Mitjà: Videoconferència, Mètode telemàtic.

Mitjà: Videoconferència,

correu @instituticaria

correu @instituticaria

Recursos: Entorn

Classroom centralitza els

aprenentatge virtual.

recursos virtuals: Drive,

Google Classroom

llibres digitals.

centralitza els recursos
virtuals: moodle, Drive,
llibres digitals.

4t ESO

Mètode telemàtic.

Mitjà: Videoconferència, Mètode telemàtic.

Mitjà: Videoconferència,

Recursos: Google

correu @instituticaria

correu @instituticaria

Recursos: Entorn

Classroom centralitza els

aprenentatge virtual.

recursos virtuals: Drive,

Google Classroom

llibres digitals.

centralitza els recursos
virtuals: moodle, Drive,
llibres digitals.

4. Concrecions per al batxillerat

El curs començarà de manera presencial. Si les condicions sanitàries empitjoren es té
preparat un model híbrid per a situacions extraordinàries, així com les mesures aplicables
en cas que s’hagués de confinar un grup, un nivell o tot el centre.

Els grups de matèries optatives de batxillerat i l'ensenyament de la religió no es poden
considerar grup de convivència estable. Per aquest motiu cal garantir la distància, la
ventilació i l'ús de mascareta quan s'imparteixin aquestes matèries.
Pel que fa a la Vela i l’Educació física, s’han de barrejar alumnes de diferents grups, per

tant, s’haurà de mantenir la distància de seguretat o portar mascareta. Són dues hores
seguides. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà
necessari l’ús de mascareta.

En cas de confinament total del grup, el professorat de cada àmbit o matèria ha de fer una
proposta pedagògica vinculada al treball que es porta a terme amb el grup. Cal que
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l'alumnat conegui els objectius de treball, així com també els indicadors d'avaluació
perquè pugui organitzar-se les tasques mentre duri el confinament.

En cas de confinament parcial del grup, cal que el professorat segueixi la docència
presencial amb l'alumnat que està al centre i faciliti el contacte simultàniament amb
l'alumnat que es troba confinat a casa.

En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània del treball que es fa
a l'aula, el professorat haurà de facilitar els materials que es lliurin presencialment, per a
l'alumnat que es trobi confinat a casa.

Mentre part del grup estigui confinat, no s'han de fer proves (exàmens) presencials que
tinguin com a única finalitat l'avaluació, ja que es valora que l'avaluació és contínua i amb
diferents contextos i materials.

a) Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció
La confecció dels grups estables d’alumnat implica constituir els grups a partir de les
matèries comunes d'opció. En aquesta agrupació, s'impartiran les matèries comunes tant
de 1r com de 2n de batxillerat.

b) Matèries de modalitat

Si les matèries de modalitat s'organitzen com a subgrups dels grups estables que cursen
una mateixa matèria comuna d'opció, es poden considerar subgrups estables, atès que
no s'hi incorpora cap alumne/a que no pertany a aquell grup.
En el cas que s’hi incorpori alumnat procedent d'un grup estable diferent, s’haurà de
mantenir la distància de seguretat i utilitzar mascareta.
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c) Matèries específiques
Quan fem subgrups per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest fet
comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, s’haurà de mantenir la
distància de seguretat i utilitzar mascareta.
Els grups estables s’han confeccionat a partir de les matèries comunes d’opció

(matemàtiques, matemàtiques aplicades i llatí). En aquesta agrupació, s'impartiran les
matèries comunes tant de 1r com de 2n de batxillerat.

Grup

Nombre

estable alumnes

Matèria

Matèries de Docent

comuna modalitat/e
d’opció

Hores

Espai

setmanals

specífiques

B1A

B1B

B1C
B1D

1r de Batxillerat
B1A (28 alumnes). Grup estable de l'itinerari Científic, on tothom cursa Matemàtiques I, Biologia I i

Química I.
B1B (29 alumnes): Grup estable de l’itinerari Tecnològic més aquells de la modalitat Ciències
Socials que cursen alemany com a segona llengua.
B1C (27 alumnes): Grup estable de l'itinerari de Social i Humanísticosocial
B1D (31 alumnes): Grup de l'itinerari itineraris Humanístic, Social i Científic que cursen francès
com a primera llengua, alemany com a optativa o pertanyen al batxibac.
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2n de Batxillerat
B2A, a 36: Grup de l'itinerari Científic, on tothom cursa Matemàtiques II, Biologia II i Química II.
B2B, a 31: Grup majoritàriament Tecnològic més aquells que cursen batxibac.
B2C, a 30: Grup de l'itinerari majoritàriament social més batxibac.

d) Pla de treball del centre educatiu en condicions més estrictes a nivell sanitari i/o
confinament
En cas de noves indicacions sanitàries que limitin el nombre d’alumnat al centre es
preveuen les següents mesures:

NIVELL MÈTODE DE TREBALL

MITJÀ I

MITJÀ I

MITJÀ I

EDUCA I RECURSOS

PERIODICITAT DEL

PERIODICITAT DEL

PERIODICITAT DE

TIU

DIDÀCTICS

CONTACTE AMB EL

CONTACTE

CONTACTE AMB LA

PREVISTOS

GRUP

INDIVIDUAL AMB

FAMÍLIA

L’ALUMNE/A
1r BATX Mètode telemàtic.

Mitjà:

Mitjà:

Mitjà:

Videoconferència,

Videoconferència,

Videoconferència,

Classroom centralitza els correu

correu

missatgeria iEduca,

recursos virtuals: moodle, @instituticaria

@instituticaria

telèfon.

Contacte: d’acord amb

Contacte: d’acord amb

Periodicitat contacte:

l’horari del grup.

l’horari del grup.

A demanda

Recursos: Google

Drive, llibres digitals.

familiar i/o tutor-equip
docent-centre.
2n BATX Mètode telemàtic.
Recursos: Google

Mitjà: Videoconferència, Mètode telemàtic.

Mitjà: Videoconferència,

correu @instituticaria

correu @instituticaria

Recursos: Entorn

Classroom centralitza els

aprenentatge virtual.

recursos virtuals: moodle,

Google Classroom

Drive, llibres digitals.

centralitza els recursos
virtuals: moodle, Drive,
llibres digitals.
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5. Informacions d’inici de curs
Principis bàsics:

a) Mascareta:
● És d’ús obligatori per a l’alumnat, professorat, personal del centre i famílies.
● L’alumnat portarà la mascareta de casa.
● Es recomana portar-ne una de recanvi.
● En darrera instància el centre en facilitarà una d’urgència.
● La mascareta ha de complir la normativa UNE i s’ha de respectar el nombre
d’hores d’ús indicades pel fabricant.

b)

Mans:
● La higiene de mans é s una de les mesures més efectives per
preservar la salut de l’alumnat, així com la del personal docent i no
docent.
● Es farà la higiene de mans a l’entrada del recinte escolar.
● El centre garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb
disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
● Es recomana que l’alumnat porti de casa un hidrogel de petit format per ús
individual.

c) Distància:


Cal respectar les distàncies de seguretat en tot moment:
o Grup estable: no hi ha establerta cap distància.
o Resta de casos: 1,5 metres.

d)

Ventilació:
● Es mantindrà la ventilació creuada a les aules.
● Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de
l’entrada i la sortida dels alumnes, dues vegades més durant el dia i
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durant el pati. S’ha de realitzar una ventilació creuada.

e) Neteja
● El servei de neteja extern s’iniciarà a les 15h.
● El professorat i l’alumnat vetllaran en tot moment perquè l’espai de l’aula estigui
net.
● Els lavabos del centre romandran tancats i per usar-los caldrà dirigirse al professorat de guàrdia, que estarà permanentment present al
vestíbul del centre, i/o als conserges.
● Als lavabos, s’assegurarà la dotació de sabó i eixugamans, per
garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.
● Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega
de l’aigua de la cisterna.

Annex 1. Llista de comprovació de símptomes per a les famílies

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una creu
quins d'aquests símptomes presenta:
 Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC)
 Mal de gola**
 Refredat nasal**
 Tos
 Dificultat per respirar
 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents)
Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu
quins d'aquests símptomes presenta:
 Febre o febrícula
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Tos seca
Dificultat per respirar
Falta d'olfacte i/o de gust
Mal de gola
Mal de cap
Vòmits i diarrees
Fatiga
Pèrdua de gana
Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura
Refredat nasal

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i que us poseu en
contacte amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho. En l'horari d'atenció
del vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de
pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.
** Com que el mal de gola i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els
infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi
ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les
persones i el context epidemiològic del moment.
1 Si es tracta d'un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.

Annex 2. Resolució d’aprovació del pla d’obertura

Com a directora de l’Institut Icària, i en aplicació de les competències que estableix l’article 132
de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de
9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 1 de juliol de
2021, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs
2021-2022.
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RESOLC:

1.

Aprovar la revisió del Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2021-2022)
de l’Institut Icària, que s’adjunta a aquesta resolució.

2.

Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota
la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a disposició de
l’Administració educativa.

Signat digitalment per
Montserrat
Montserrat Marco Abril Marco Abril - DNI DNI 35090328X (SIG)
Data: 2021.10.29 12:54:16
35090328X (SIG) +02'00'

La directora:

36

