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1. Diagnosi 
 

Aquest Pla d’Organització parteix del que es va elaborar el curs passat, i que va ser 

aprovat pel Consell Escolar el 3 de setembre de 2020, amb el vist i pla de la inspecció 

educativa. 

 

Per l’organització dels grups estables es va partir de la premissa de l’estabilitat del grup 

classe, i sobre aquesta premissa es van organitzar els grups i desdoblaments, tenint en 

compte també els espais disponibles. 

 

Des del començament del curs, l’assistència de l’alumnat es va preveure que fos totalment 

presencial. A l’ESO es va poder mantenir la presencialitat al llarg de tot el curs, exceptuant 

els diferents confinaments.  

 

En quant a l’assistència de l’alumnat de Batxillerat, tot i que va començar i acabar sent 

totalment presencial, l’evolució pandèmica ens va obligar a modificar la seva assistència al 

centre, primer combinant classes presencials i classes telemàtiques en dies alterns i 

després ampliant-la a un 80% de presencialitat, fins tornar a la total. 

 

Per donar resposta als casos de confinament grupal es va seguir un pla de confinament 

dissenyat a tal efecte, que preveia uns horaris específics de connexió a les classes virtuals 

i uns horaris d’estudi i de realització d’exercicis a casa. 

 

De l’experiència del curs passat, s’ha millorat la comunicació telemàtica amb les famílies, 

l’increment d’ús dels entorn virtuals de treball (moodle i classroom) i la convivència als 

patis. Tots aquests aspectes cal potenciar-los, amb pandèmia o sense. 
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2. Marc Horari curs 20/21 
 

Es manté l’horari marc de l’institut que es va implantar el curs 2020/21, donada la bona 

valoració feta pel claustre pel que fa a la millora de la convivència. Aquest marc horari es 

caracteritza per: 

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’) 

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. 
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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 mantenim els 

esbarjos diferenciats en funció del nivell.  

 

NIVELLS 
NOMBRE DE GRUPS / 

ALUMNES (aprox.) 
HORES D’ESBARJO 

1r i 2n d’ESO 7 / 163 
Pati del centre de 9:50 a 

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

3r i 4t d’ESO 11 / 236 
Pati del centre de 10:20 a 

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

1r de batxillerat 2 / 50 
Surten del centre de 10:20 a 

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

2n de batxillerat 2 / 40 
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.  

 

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 26 alumnes/grup es decideix: 

 Tornar al funcionament habitual de 1r d’ESO, és a dir: 

a. Distribució de l’alumnat en 3 grups ordinaris (1r ESO A, B i C) per fer les 
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següents matèries: 

⮚ Ciències Naturals.  

⮚ Ciències Socials. 

⮚ Educació Física. 

⮚ Música. 

⮚ Projecte El Bosc (supleix al T.Síntesi i les optatives). 

⮚ Tecnologia. 

⮚ Visual i Plàstica. 

 

b. A les següents matèries es farà un grup més (a part dels 3 ordinaris). En 

aquest grup anirà l’alumnat amb més dificultats Per això l’anomenarem grup 

PIM. 

⮚ Llengua Castellana. 

⮚ Llengua Catalana. 

⮚ Llengua Estrangera (anglès). 

⮚ Matemàtiques. 

Els, aproximadament, 8 alumnes del PIM, a l’aula mantindran la distància de 

seguretat entre els que són de grups diferents. 

 

c. A les següents matèries es faran desdoblaments: 

⮚ Ciències Naturals amb Ciències Socials. 

⮚ Llengua Estrangera (anglès): dos professors/es per grup. 

⮚ Tecnologia: dos professors/es per grup. 

 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. 

 Seguim sense fer matèries alternatives de reforç competencial per fer Cultura i 

valors ètics.  

 

2n ESO 
 

Amb una ràtio original aproximada de 30 alumnes/grup es decideix: 

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

Per tant, no es fa el PIM. 
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 L’alumnat amb més dificultats podrà ser atés per professorat de reforç a les 

matèries de català, castellà, anglès i matemàtiques. Es disposa de 12 hores de 

professorat de les matèries implicades. 

 A les següents matèries es faran desdoblaments: 

o Ciències Naturals amb Llengua Estrangera (anglès). 

o Tecnologia: dos professors/es per grup. 

 

 Religió o Cultura i Valors Ètics: Els alumnes poden triar o religió o cultura i valors 

ètics. Segons la tria es fa la seva distribució. Aquest any, degut a la situació Covid-

19, només oferirem Cultura i valors ètics. 

 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. 

 Seguim sense fer matèries alternatives de reforç competencial per fer Cultura i 

valors ètics.  

 

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

grup. 

 

3r ESO 
 

Amb una ràtio original aproximada de 28 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 25 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. 

 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. 
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4t ESO 
 

Amb una ràtio original aproximada de 25 alumnes/grup es decideix: 

 Com cada curs mantenir el grup del projecte singular Hèrcules on s’atendrà 10 

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 23 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. 

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. 

 

De la mateixa manera que el curs passat a tota l’ESO 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 50 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 40 alumnes es considera tot el nivell com a grup estable. 

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

 

Els docents no són estables a cap grup, per tant han de mantenir 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, 

 l’espai haurà de ser degudament ventilat. 

 

 

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

 

Nivell i grup 
Nombre 

d’alumnes 

Professorat 

estable 
Altres 

docents 

Orientadora 

(atenció 

puntual) 

Espai 

estable de 

grup 

1rA  ESO 26 14  1 A101 

1rB  ESO 25 13  1 A109 

1rC  ESO 26 13  1 A110 

PIM 1r ESO 8 4  1 A102 

2nA  ESO 22 12 6 1 A201 

2nB  ESO 20 12 6 1 A202 

2nC ESO 22 11 6 1 A209 

2nD ESO 22 12 6 1 A210 

3rA  ESO 13 11  1 M4 

3rB  ESO 26 11  1 A103 

3rC  ESO 24 10  1 A104 

3rD  ESO 25 10  1 A107 
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3rE  ESO 25 10  1 A108 

4tA  ESO 10 8  1 A212 

4tB  ESO 26 9 4 1 A203 

4tC  ESO 19 10 4 1 A205 

4tD  ESO 23 9 4 1 A206 

4tE  ESO 21 9 3 1 A207 

4tF  ESO 24 9 3 1 A208 

1rA BAT 26 111   M1 

1rB BAT 24 111   M2 

2nA BAT 20 111   A105 

2nB BAT 19 111   A106 

 

(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 es reprèn el grup PIM. Se li assigna una aula gran malgrat ser pocs alumnes, per tal 

de facilitar una distribució de l’alumnat que permeti la distància de seguretat entre l’alumnat 

de grups diferents. 

A 2n d’ESO 6 professors especialistes de català, castellà, anglès i matemàtiques faran 

suport dins l’aula o amb petits grups fora de l’aula. Si es junta alumnat de diferents grups 

es vetllarà per mantenir la distància de seguretat entre ells. 

A més, 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 

PIM 
1r A, 1rB i 1rC 

d’ESO 
4 12 

Reforç en les 
llengües i 

matemàtiques. 

Atenció 

individualit

zada 

2n A, 2nB, 2nC i 

2nD d’ESO 
6 12 

Reforç en petits grups 
de les llengües i les 

matemàtiques. 

Projecte 

singular 

Hèrcules 

3rA i 4tA d’ESO 
12 i 10 

resp. 
32 

Formen dos grups-
classe. 
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6. Organització de les entrades i sortides 
 

A partir de l’1 de març de 2022 tot l’alumnat entrarà al recinte de l’institut per la porta 

principal. De manera que la porta destinada a l’entrada de vehicles deixarà de ser utilitzada 

com accés de vianants. 

 

 

 

Els grups de 1r i 2n d’ESO, set en total, 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 primer pis i 2n d’ESO al 

segon. 

 

Els grups de 3r i 4t d’ESO i 2n de batxillerat,13 grups en total, entraran a l’edifici principal 

per les portes de l’entrada que dona al vestíbul, sortiran al pati per davant de consergeria 

per tal d’accedir a l’escala secundària i pujaran per aquesta. Les seves aules són les 

primeres accessibles des d’aquesta escala: 3r d’ESO i 2n de batxilerat al primer pis i 4t 

d’ESO al segon. 

 

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

directament al mòdul prefabricat. 
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Nivell-grup Tipus d’accés 
Hora d’entrada i de 

sortida 

1r, 2n i 4tA ESO Entrada principal edifici / escala vestíbul 

Entrada de  

7.50h a 8.00h 

 

Sortida 14.35 h 

 

3r i 4t ESO 
Entrada principal edifici / pati / entrada pati 

edifici / escala secundària 

1r Batxillerat Directe al mòdul prefabricat 

2n Batxillerat 
Entrada principal edifici / pati / entrada pati 

edifici / escala secundària 

 

 

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 la 

web i l’explicació d’un resum a les reunions d’inici de curs. Es presentarà al Consell Escolar 

per a la seva aprovació el 9 de setembre. El 10 de setembre es farà la presentació al 

Claustre. 
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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 

 explicar aquet pla d’organització de centre. 

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. 
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8.  Pla de neteja i ventilació 
 

Es manté l’acord amb l’empresa de neteja segons el qual cada dia de 11h a 12:30 es 

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

wc’s i vestidors del pati i dels wc's del professorat de la planta baixa. 

 

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 (sense vàlvula),  

o un sobre on guardar-la quan 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. 

 

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, 

 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: 



 
 

 

PlaOrganitzacioCentre_2021_22_InsVilanova_V2_220228  16 
 

a. General:  

i. 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) 

c. Col·locació d’aparells mesuradors de C02. 

 

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, 

 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: 
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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 

(informàtica, gimnàs, laboratoris, taller, aula de música, aula de dibuix, …). 

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. 

 

10. Extraescolars 
 

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

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

 

Activitat 
Nombre 

d’alumnes 

Grups dels quals 

provenen els alumnes 

Professional 

responsable 
Espai Horari 

Coral 10 Diversos 
Edurne 

Aizpurua 
A002 

Dimecres de 
15:30 a 16:30 

Taller de 
matemàtiques 

10 Diversos Josep Garcia A003 
Dijous de 15:30 a 

16:30 

 

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 Mensual 

Departaments Coordinació Telemàtica Mensual 

Equips docents Coordinació Telemàtica Quizenal 

Caps de 
Departament 

Coordinació Telemàtica Mensual 

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 educatiu és el 

director. 

 

 L’alumnat que es troba en aïllament per positiu en COVID-19 no pot venir al centre. 

 

 L’alumnat no vacunat i que no ha passat la covid-19 els darrers 180 dies no pot 

venir al centre si: 

o Està esperant resultat de PCR o altra prova de diagnòstic molecular. 

o Conviu amb persona diagnosticada COVID-19 o sospitosa de ser-ho. 

o Es troba en període de quarantena. 

 

 En cas d’alumnat vacunat o que ha passat la covid-19 els darrers 180 dies el centre 

informarà les famílies del protocol a seguir en funció de la pauta de vacunació. 

 

El centre educatiu ha de tenir disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels 

integrants dels diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es requerís 

per part del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. 

 

Les famílies, o directament l'alumne o alumna si té 16 anys o més, han de fer-se 

responsables de l'estat de salut dels fills i filles o de si 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.  

 

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

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

cap altre símptoma de la taula de símptomes.  
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Al centre disposem de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si l’alumnat 

es troba malament durant la jornada lectiva. 

 

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 

<= 14 anys > 14 anys 

● Febre o febrícula  
● Tos  
● Dificultat per a respirar  
● Mal de coll  
● Congestió nasal  
● Mal de panxa  
● Vòmits i/o diarrees  
● Mal de cap  
● Malestar  
● Dolor muscular 

● Febre o febrícula  
● Tos  
● Dificultat per a respirar  
● Mal de coll  
● Alteració del gust o de l’olfacte  
● Vòmits i/o diarrees  
● Mal de cap  
● Malestar  
● Calfreds  
● Dolor muscular 

 

Gestió de casos 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu:  

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

● Ens hem d’assegurar que tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona 

que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat 

de salut no pugui quedar-se sola) porti mascareta.  

● Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de 

l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, 

tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.  

 

A continuació, el director del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions:  

● En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per 

tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

● Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al 

domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de 

referència, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic 

 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la 

persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència. 

 

De manera general, l’alumnat es podrà reincorporar quan faci 24 hores que es troben 

sense febre. 
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Gestió dels casos del personal del centre educatiu 

La gestió dels casos del personal del centre educatiu la realitzarà el director mitjançant 

l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents a 

cada cas. 

 

La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19, haurà d’abandonar 

el centre i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament 

possible.  

 

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, 

haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. 

 

Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del 

servei es puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. Si 

la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop 

s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres 

símptomes. Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el 

SPRL es coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets. 

 

 

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 SI/NO Secretari 100% 
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dels equips de climatització. 

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% 

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 
 

Confinament total d’un grup: per tal que des del primer dia 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: 

 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.  

 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 
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virtual. L’alumnat pot adreçar-se al professorat fora de l’horari assignat a la 

matèria, però aquest podrà respondre en l’horari corresponent. 

 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. 

Confinament parcial d’un grup: 

 Alumnat no confinat: es mantindran les classes segons l’horari habitual. 

 Alumnat confinat:  

o mitjançant l’entorn virtual de cada matèria en farà el seguiment de 

manera autònoma, 

o el professorat els hi facilitarà el material lliurat presencialment. 

 No es faran exàmens presencials mentre duri el confinament. 

 

En qualsevol dels dos casos: 

 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. 

 

  



 
 

 

PlaOrganitzacioCentre_2021_22_InsVilanova_V2_220228  24 
 

16. Observacions generals del Pla provisional d’obertura 
 

Donada la provisionalitat de la situació actual de la pandèmia cal tenir en compte que 

algunes de les dades i de les mesures establertes poden variar abans i durant el curs 

2021/22. Concretament els possibles canvis són: 

 Nombre d’alumnes 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. 

 

 
 


