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1. Introducció. 

 

Aquest document recull els aspectes més significatius de l’organització de l’Institut 

Alexandre Galí de cara al curs 2020-21. Una eina a la cerca de l’equilibri entre la 

protecció de les persones, la correcta gestió i el dret dels nostres alumnes a una 

educació de qualitat. 

 

S’ha dissenyat a partir del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres 

educatius en el marc de la pandèmia (de 3 de juliol de 2020) i de l‘Informe amb 

relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars (de 24 

d’agost de 2020). Elaborats pel Departament d’Educació i aprovats ambdós pel 

PROCICAT. 

 

Es defineixen com a valors fonamentals a desenvolupar la seguretat, la salut, 

l’equitat i la vigència al llarg del curs.  

 

La necessària seguretat en la que els centres educatius han de continuar sent 

espais on l’activitat educativa es pugui fer de manera adequada a les circumstàncies 

sanitàries existents, ja sigui a nivell presencial o a nivell telemàtic. 

 

Contribuir a la salut de la nostra comunitat educativa significa prendre les mesures 

necessàries adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de 

casos i contactes. 

 

El període de confinament ha afectat sobretot a persones de col·lectius de major 

vulnerabilitat. Caldrà vetllar per l’equitat i la presencialitat n’és un element 

fonamental. Finalment, apuntar que la vigència de les mesures de seguretat seran 

presents al llarg d’un curs escolar. 

 

Valors que precisen, necessàriament, del compromís del conjunt d’integrants de la 

comunitat educativa. Difícilment ho podrem aconseguir sense la col·laboració de tots 

i totes. 



Així, que hem procurat fer un pla que ha d’esdevenir un document útil i pràctic per 

atendre amb les màximes garanties el dret dels joves a una educació de qualitat. 

           



2. Contingut del pla d’obertura 

2.1. Diàgnosi  

La situació sobrevinguda de confinament com a conseqüència de la situació 

d’alarma sanitària comportava una nova situació excepcional que l’institut no 

havia viscut amb anterioritat. 

Ens sentim orgullosos d’haver reaccionat de forma immediata informant a 

l’alumnat, les famílies i els professionals del centre de la suspensió automàtica 

de les classes presencials i l’assistència al centre educatiu fins a nova ordre. 

A la pàgina web del centre es va penjar la informació i el comunicat oficial de la 

suspensió de les classes presencials i es va informar per correu electrònic a 

l’alumnat major d’edat i totes les famílies dels i de les alumnes menors d’edat del 

centre. 

Els canals de comunicació amb l’alumnat i les famílies són diversos. Amb les 

famílies, principalment, la comunicació es realitza mitjançant correu electrònic i 

l’aplicació Acacia. Amb l’alumnat de Cicles Formatius disposem, a més, del 

classroom de tutoria que facilita la comunicació directa amb l’alumnat 

Des de direcció s’ha anat actualitzat la informació oficial de les pròrrogues de 

suspensió de classes presencials i d’assistència al centre, penjant la informació 

al web del centre i enviant correus electrònics de forma periòdica. 

Pel que fa a la coordinació amb l’equip educatiu del centre s’ha articulat de forma 

immediata videoconferències mantenint l’estructura de coordinació de 

departaments, nivells i comissions que ja es mantenien de forma presencial. 



La funció del tutor/a de grup ha estat clau amb la comunicació de l’alumnat i les 

seves famílies per tal de conèixer quina situació s’estava vivint a casa i quines 

necessitats podien tenir els i les alumnes per al seguiment del curs des del 

confinament. 

També del professorat adaptant-se molt ràpidament a aquesta nova situació per 

tal de donar resposta al repte del confinament, tot generant nous materials i 

recursos per tal que l’alumnat pogués seguir el curs des de casa. 

I és que és molt important atendre les característiques i necessitats individuals 

dels i les alumnes. Per aquest motiu, s’ha generat diversitat d’activitats i 

flexibilitat i adaptació de la realització de tasques. 

Majoritàriament l’alumnat ha pogut adaptar-se a la nova situació. Ho hem fet a 

partir de les instruccions del  Departament d’Educació i amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Hem aconseguit donar resposta a aquells 

alumnes que han presentat més dificultats per adaptar-se tecnològicament a 

aquesta nova situació. 

Val a dir que, inicialment, es va reaccionar i donar instruccions pensant que era 

una situació excepcional de curta durada i que en poques setmanes es tornaria a 

la normalitat. Veient que la situació de confinament s’allargava, el centre s’ha 

anat a adaptant durant tot aquest període a aquesta nova situació. 

  



2.2. Grups de convivència i socialització molt estables 

Les mesures i suports universals es faran a través d’agrupaments estables i 

heterogenis amb descens de ràtio per grup amb una distància interpersonal mínima 

d’1 m. En aquest sentit, les autoritats sanitàries consideren que té més importància 

centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquests 

grups, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el 

nombre d’integrants del grup.  

 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups caldrà el 

compliment de les mesures de seguretat corresponents (distància social o 

mascareta). 

 

Proposta educativa segons DUA amb blocs de treball de 120’ amb l’objectiu de 

reduir els contactes diaris i setmanals. 

 

Mesures i suports addicionals: Atenció i seguiment d’orientació i/o TIS, Aula Oberta, 

intervenció CAD (preferentment en modalitat telemàtica). 

 

CURS 
NIVELL 
GRUP 

Nº 
ALUMNAT 

PROFESSOR
AT ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS 

PERSONA
L AT. 
EDUCATIV
A 

ESPAI 
ESTABLE 
D’AQUEST 
GRUP 

1 ESO A 19 5 3 1 A10 

1 ESO B 18 5 3 1 A11 

1 ESO C 18 6 3 1 A12 

1 ESO D 18 5 3 1 A16 

1 ESO E 17 5 3 1 A17 

2 ESO A 23 5 3 1 A23 

2 ESO B 22 6 3 1 A24 

2 ESO C 22 6 3 1 A25 

2 ESO D 23 6 3 1 A26 



3 ESO A 22 6 3 1 A21 

3 ESO B 23 6 3 1 A22 

3 ESO C 21 6 3 1 A27 

3 ESO D 22 6 3 1 A28 

4 ESO A 25 6 3 1 A30 

4 ESO B 25 6 3 1 A33 

4 ESO C 26 6 3 1 A35 

4 ESO D 16 6 3 1 A34 

1 BTX A 21 6 4  A31 

1 BTX B 26 6 4  A32 

2 BTX 32 6 4  A20- LI -SA 

 

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

específica de suport educatiu 

Es fonamenten en les següents mesures i suports intensius:  

- 1r cicle. Plans individualitzats, Atenció i seguiment d’orientació i/o TIS, Aula 

Oberta, Implementació del PIM. 

- 2n cicle. Plans individualitzats, Projectes socials i aula oberta. Atenció i 

seguiment d’orientació i/o TIS 

 

2.3. Mesures de prevenció personal 

 

Distanciament físic 

 

Segons 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 SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de 

seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en 

general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és 

exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper 

molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.  



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.  

 

S’ha de requerir el rentat de mans:  

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 

▪ Abans i després dels àpats,  

▪ Abans i després d’anar al WC,  

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:  

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes,  

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Ús de mascareta 

A l’inici de curs i d’acord amb l’evolució de l’estat de la pandèmia l’ús de la 

mascareta és  obligatòria en tots els casos i per totes les persones. 

 

Si des de les autoritats sanitàries es permet: 

Alumnes: No obligatòria si s’està amb el grup de convivència dins de l’aula. Caldrà 

portar-la fora del grup. 

 

Personal docent i no docent. Recomanable en els grups estables. Obligatòria per al 

personal quan imparteix classes a diferents grups, quan no forma part del grup de 

convivència estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres. 

 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta 

fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si 

coincideixen puntualment amb altres grups estables. 

 

Requisits d’accés al centre 

 

Podran accedir al centre educatiu les persones:  



• amb absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós;  

• no convivents o amb contacte estret amb un positiu confirmat o amb 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

 

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-CoV2, es 

valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 

de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es 

consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:  

▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori. 

 ▪ Malalties cardíaques greus.  

▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors).  

▪ Diabetis mal controlada.  

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els 

infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades 

pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Serveis Territorials de Barcelona 

Comarques per valorar si poden estar en contacte amb els alumnes. Les condicions 

de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els 

problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les 

dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.  

 

Control dels símptomes 

 

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. A l’inici del curs, signaran una 

declaració responsable a través de la qual:  



▪ Faran 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 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 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 

Es farà un control diari de la temperatura de totes les persones que accedeixin al 

centre. 

 

Accessos 

 

Aprofitarem els dos accessos que disposa el centre: porta principal i porta posterior. 

Tot i així, farem dos torns tant per l’entrada com per la sortida per tal esglaonar el 

flux de circulació.  

 

D’altra banda, els alumnes d’ESO no accediran directament al centre. Caldrà que 

s’esperin amb el seu grup estable en l’espai assignat. Serà el professor/a el/la que 

els conduirà a l’aula respectiva. 

 

NIVELL ESPAI HORARI 

1r ESO Porta  principal 8:00 - 14:30h 

2n ESO Porta principal 8:00 - 14:30h 

3r ESO Porta principal 8:30 - 15:00h 

4t ESO Porta principal 8:30 - 15:00h 

1r BTX Porta posterior 8:30 - 15:00h 

2n BTX Porta posterior 8:30 - 15:00h 

TAPSD Porta posterior 8:00 - 14:30h 

TAPSD Porta principal 15 - 21:30h 

TIS/TASCIT Porta principal 15 - 21:30h 

 



 

2.4. Organització de l’espai d’esbarjo 

Els alumnes baixaran a esmorzar al pati situant-se amb grups estables. Ho 

faran per l’escala d’accés assignada i sempre amb mascareta.  

Es farà dos torns per a l’ESO: 

 

 Horari d’esbarjo Sortida i entrada al centre 

1r Cicle 11:00h-11:30h  
 

1r A, 1r B i 1r C ho faran pel 
lateral esquerre. 
1r D i 1r E, porta principal. 
2n A, 2n B, 2n C i 2n D, 
lateral dret. 

2n Cicle 11:30 - 12:00h 
 

3r A, 4t A lateral esquerre. 
3r B i 4t B i 4t D, porta 
principal. 
3r C, 3r D i 4t C lateral dret. 

BTX 11:30-12:00h 1r B i 2n lateral esquerre. 
1r A porta principal. 
Sortida centre per la porta 
principal. 
Entrada centre per la porta 
del darrera. 

CF 11:00-11.30h Sortida centre per la porta 
principal. 
Entrada centre per la porta 
del darrera. 

 

Si s’ha d’accedir als WC. serà el professorat de guàrdia qui faci el control. 

S’obrirà la segona planta també. Direcció en farà suport. 

Biblioteca i piano -> eliminació del seu ús durant l’hora del pati.  

Després del descans, tothom s’incorpora a l’aula assignada, seguint l'itinerari 

d’accés previst i diferenciat per grups (portes, escales, passadissos). Abans 

d’entrar a l’edifici novament, cal desinfectar-se les mans. 

 

2.5. Relació amb la comunitat educativa 

- La modalitat preferent de reunió de Consell Escolar serà telemàtica.  

- Reunions grupals amb les famílies: 



a) La reunió d'inici de curs per 1r d’ESO serà presencial i es farà el 

setembre, convocant als diferents grups en dies alterns. L’espai on 

tindrà lloc serà el pati. 

b) La resta de reunions d’inici de curs per ESO i BTX, seran presencials i 

tindran lloc a partir de l’octubre, convocant un referent familiar i en 

subgrups (convocatòria esglaonada). 

c) Les reunions de seguiment del mes de febrer tindran la mateixa 

estructura. 

- reunions individuals amb les famílies: 

- Caldrà seguir el protocol establert. El basat en les mesures de 

seguretat, és a dir, gel hidroalcohòlic, mascaretes i distància social. 

 

2.6. Pla de neteja  

Per al curs 2020-2021 l’institut preveu la ventilació, neteja i desinfecció 

adaptada a les característiques del centre. Considerem que la 

ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis 

en els espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors 

com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades 

més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les 

aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les 

finestres obertes durant les classes. La neteja i la posterior desinfecció 

d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària, seguint les 

recomanacions del document de “Neteja i desinfecció en establiments i 

locals de concurrència humana”. Es garantirà la desinfecció freqüent 

d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les 

baranes de les escales, etc. Les taules de les aules es netejaran i 

desinfectaran després de les activitats, al final del dia. 

  

L’alumnat contribuirà a la neteja i desinfecció dels espais que en faci 

ús. En aquest sentit, el professorat vetllarà pel compliment d’aquest 

punt. També, deixarem les portes obertes, evitant així més contacte en 

les manetes de les portes. 

 



L’empresa de neteja Gesman Facility Services, S.L., que ofereix els 

seus serveis al nostre centre, tenint en compte el document Neteja i 

desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i 

escoltant les nostres necessitats per al curs 2020-2021, ens ha 

presentat la següent proposta per complementar la neteja habitual del 

centre: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf


 



 

 

 



Gestió de residus 

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 

higiene respiratòria es llençaran en 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, s’han de llençar 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. 

 

2.7. Promoció de la salut i suport emocional 

 

 La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències 

emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o 

l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un nombre significatiu 

d’alumnes. També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions en relació 

amb els aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada 

representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. 

Caldrà, les primeres setmanes, realitzar activitats que permetin l’adaptació 

progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 

 

2.8. Extraescolars  

Les activitats extraescolars que suposin una barreja d’alumnat de 

diferents grups estables es desenvoluparan aplicant les distàncies de 

seguretat o utilitzant la mascareta. 

 

 

 

 

 



ACTIVITAT Nº Alumnat Grups dels 
quals 

provenen 

Professiona
l 

responsable 

Espai on es 
realitza 

Taller 
d’estudi 
assistit 

25 (2 
grups) 

ESO TIS A10 

Teatre 10 ESO monitora Sala 
d’actes 

korfbal 12 ESO monitor pistes 

 

Aquestes activitats estan incloses dins del Pla Educatiu d’Entorn. 

Caldrà seguir les mesures i directrius establertes en el seu 

desenvolupament. 

 

2.9. Activitats complementàries 

La majoria dels tallers i les sortides es mantenen segons criteris 

pedagògics aplicant les mesures sanitàries, distàncies de seguretat i 

utilitzant la mascareta quan sigui necessari.  

Les activitats que es feien en grups d’alumnes de tot un nivell o amb 

un grup elevat d’alumnes es faran preferentment amb un nombre més 

reduït d’alumnes (grups estables) o telemàticament. 

També es fa previsió dels Treballs de Síntesi i altres viatges de fi 

d’etapa. 

 

2.10. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació 

i govern 

 

Es faran preferentment telemàtiques. 

 

ÒRGANS TIPUS DE 
REUNIÓ 

FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT / 
TEMPORITZACIÓ 

Equip Directiu Coordinació Presencial/ 
Telemàtica 

Setmanal 



Reunions de Caps 
de Departament 

Coordinació Presencial/ 
Telemàtica 

Quinzenal 

Reunions de 
Departament 

Coordinació Telemàtica/Presen
cial 

Quinzenal 

Reunions 
Coordinació 

Coordinació  Telemàtica Setmanal 

Reunions de tutors Coordinació Presencial/ 
Telemàtica 

Setmanal 

Reunions d’equips 
docents 

Coordinació Telemàtica Setmanal/Quinzen
al 

Reunions Dep. 
Orientació 

Coordinació Presencial Setmanal 

Reunió CAD Coordinació Telemàtica Setmanal 

Reunió 
Coordinació 
sortides  

Coordinació Presencial/ 
Telemàtica  

Setmanal 

Claustre Coordinació Telemàtica Trimestral 

Consell escolar Coordinació Telemàtica Trimestral 

 

 

2.11. 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.  

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.  

 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i 

el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures 

més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment 

dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un 



protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure 

la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:  

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

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).  

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

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

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

 La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de 

referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix 

realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant 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. 

 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis 

territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot 

que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre 

educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de 

l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el 

terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la 

comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.  

 

 

 

 

 

 

 



2.12. Seguiment del pla 

 

RESPONSABLES Consell de Direcció + CRL  

Possibles indicadors Casos de contagi positius, incidència en 
els protocols de neteja i desinfecció, 
nombre d’aglomeracions produïdes. 

Propostes de millora 
trimestrals 

Reunió trimestral dels responsables. 

 (...)  

 

 

3. Concrecions per a l’ESO 

Per tal de detectar necessitats, a començament de curs, es farà  un estudi de 

l’estat del maquinari i connexió a Internet dels alumnes. 

 

3.1. Pla de treball del centre educatiu en confinament  

- Continuació EVA (web, classroom, meet, calendar, etc.): 

Desenvolupament didàctic. Recuperació de l’estructura del calendari 

seguit en l’anterior confinament. Quan es tracti de matèries d’una hora 

setmanal, cal mantenir almenys un contacte setmanal. 

- Continuació Drive: Acció tutorial i seguiment alumnat. Publicació de 

comunicats generals (alumnat i famílies) a l’espai web de l’alumnat i 

Clasroom de tutoria.  

- Coordinació professorat. 2 hores de coordinació setmanals 

telemàtiques a diferents nivells (equips docents, coordinacions de caps 

de departament, tutors/es, etc.) 

 

 

3.2. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO  

Es manté l’oferta d’optativitat d’acord amb el currículum i s’ha fet un esforç 

per augmentar les dotacions  i disminuir les ràtios. Al tractar-se de grups no 

estables hauran de respectar les mesures de seguretat. 

 



4. Concrecions per al batxillerat 

Per tal de detectar necessitats, a començament de curs, es farà  un estudi de l’estat 

del maquinari i connexió a Internet dels alumnes. 

 

4.1. 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. En aquells casos que calgui incorporar a les 

matèries comunes alumnes procedents d'altres grups estables, s’haurà de mantenir 

la distància de seguretat o utilitzar mascareta.  

En el cas de 2n de Batxillerat el bloc de matèries comunes compta amb 

desdoblaments per reduir el nombre d’alumnes per aula. 

Els blocs en general per totes les matèries seran de dues hores amb la finalitat de 

reduir flux de circulació a l’edifici i els contactes diaris amb el professorat. Reducció 

del 50% en la majoria de casos. 

 

 

4.2. Matèries de modalitat  

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'incorpora cap alumne que no pertany a aquell grup. 

 

5. Pla de treball del centre en el cas de confinament 

- Continuació EVA (web, Classroom, Meet, Calendar, etc.): Desenvolupament 

didàctic. Recuperació de l’estructura del calendari seguit en l’anterior 

confinament. Quan es tracti de matèries d’una hora setmanal, cal mantenir 

almenys un contacte setmanal. 

- Seguiment de Treballs de Recerca. Es farà a través dels diferents tutors en 

format telemàtic. 

- Continuació Drive: Acció tutorial i seguiment alumnat. Publicació de 

comunicats generals (alumnat i famílies) a l’espai web de l’alumnat i 

Clasroom de tutoria.  



- Coordinació professorat. 2 hores de coordinació setmanals telemàtiques a 

diferents nivells (equips docents, coordinacions de caps de departament, 

tutors/es, etc.) 

 

5. Concrecions per a la formació professional inicial 

 

Des de cicles formatius del centre també es planteja l’organització des de dos 

possibles escenaris: funcionament del curs amb normalitat (amb les mesures de 

seguretat sanitària) i funcionament del curs en situació de confinament. 

 

5.1. Funcionament del curs amb normalitat, de forma presencial. 

 

Si la situació ho permet, s’iniciarà el curs amb normalitat seguint l’estructura 

organitzativa dels estudis però tenint en compte nous aspectes a l’hora d’organitzar 

l’equip professorat, els horaris i els espais del centre. 

 

Com a criteris generals s’ha treballat per reduir, en el possible, el nombre de 

professors/es que imparteixen docència en un mateix grup, el funcionament per 

grups estables, i s’ha reduït l’utilització d’espais diferents del centre per part d’aquest 

grups estables, utilitzant el mínim d’espais possibles i compartits per d’altres grups. 

 

Seguiment presencial de curs 

GRUP NOMBRE 
ALUMNE
S 

AULA GRUP 
SENCER 

AULA 
DESDOBLAM
ENT 

HORARI AL 
CENTRE 

OBSER
V. 

1r TAPSD 
A 

30 SALA 
D’ACTES 

AULA 
TALLER 
AULA TASA 

8:00 A 
14:30H 

 

2n TAPSD 
A 

28 AULA TIS AULA TASA 8:00 A 
14:30H 

 

1r TAPSD 
B 

26 AULA TASA AULA 
TALLER 

15 A 21:30H  

2n TAPSD 
B 

15 AULA 20  15 A 21:30H  



1r TIS 30 AULA TIS AULA 35 15 A 21:30H  

2n TIS 27 AULA 30 AULA 33 15 A 21:30H  

 TASCIT 12 AULA 10 AULA VIP 15  
21:30
H 

 

 

 

5.2. Funcionament del curs en situació de confinament 

 

Tots els mòduls de tots els cicles disposen d’una aula virtual de Classroom per al 

seguiment del curs (documentació i materials del curs, lliurament d’activitats). 

Aquest recurs, que ja s’utilitza en situació de normalitat com a formació presencial, 

serà de gran utilitat en el cas d’haver viure una nova situació de confinament. 

Les tutories també disposen d’aquest espai per tal de mantenir una comunicació 

fluida i pràctica amb l’alumnat. 

Cada professor/a de mòdul haurà de preveure en la seva programació la possible 

situació de confinament per tal de poder seguir el curs amb la màxima normalitat 

possible. 

Per tant, davant d’una possible situació de confinament parcial o total del centre 

l’alumnat podrà seguir el curs de forma telemàtica. 

Cada professor/a organitzarà el seu mòdul intentant respectar la dedicació horària 

de cada mòdul. En la seva metodologia organitzarà els recursos, materials i classes 

online per videoconferència que consideri. 

 

Pel que fa a la coordinació de l’equip docent (departament, equip docent, tutoria, 

FCT,...) es mantindran en els dies i hores establerts però es realitzar de forma 

telemàtica. 

Per aquell alumnat més vulnerable (alumnat amb dificultats d’aprenentatge, 

diversitat funcional, o dificultats sobrevingudes de la situació d’alarma sanitària i 

confinament) caldrà mantenir un seguiment més acurat des de tutoria per tal de 

garantir la continuïtat de la formació. 

 

Pel que fa a la comunicació amb les famílies, des de cicles formatius es manté una 

comunicació directament amb l’alumnat. En aquest cas, el Classroom de tutoria serà 



l’eina principal. El tutor/a mantindrà el contacte per telèfon o correu electrònic amb 

les famílies d’aquells/es alumnes menors d’edat. 

 

 

Situació de confinament 

 RECURS 
TECNOLÒGIC 

METODOLOGIA Observa
cions 

MÒDUL 
PROFESSION
AL 

AULA 
CLASSROOM 

Nous materials i recursos per 
treballar el mòdul de forma 
autònoma (individual o en grup) 
Flexibilitat en la realització i 
lliurament d’activitats 
 

 

TUTORIA AULA 
CLASSROOM 
CORREU 
ELECTRÒNIC 
TELÈFON 

El/La tutor/a s’encarrega del 
seguiment de l’alumne/a i el 
contacte amb la família 

 

EQUIP 
DOCENT 

CALENDAR 
MEET 
CLASSROOM 
CORREU ELECT. 

Es mantindran les coordinacions 
en els horaris establerts per 
videoconferència. 
La comunicació i tasques a 
realitzar es faran mitjançant 
correu electrònic i/o classroom de 
cordinacions. 

 

 


