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PLA D’ORGANITZACIÓ  

CURS 2021-22 
   

Les instruccions d’aquest Pla poden estar sotmeses a qualsevol canvi que les autoritats 

competents, ja sigui d’Educació o de Sanitat, ens marquin segons l’evolució de la pandemia. 
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1- DIAGNOSI i INTRODUCCIÓ 

Continuant amb la línia del curs anterior i aplicant algunes millores s’ha plantejat aquest pla 

d’organització de centre per al curs 2021-22 seguint les mesures Covid-19 que estableix el “Pla 

d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” del 

Departament d’Educació i de Salut. 

 

També cal comentar, que per elaborar aquest pla s’ha tingut en compte, després de les 

mesures sanitàries, l’ADN Gili, els nostres trets identitaris: 

En primer lloc, com a centre d’estudis musicals que som,  prioritzem que les franges de 

convalidacions estiguin a les últimes hores lectives perquè l’alumnat pugui compaginar els 

seus estudis amb els estudis de música del Conservatori. 

Cal tenir present, el gran valor que té que tot l’alumnat puguin escollir el francès com a segona 

llengua estrangera ja que després poden escollir cursar el Batxibac. 

Tenim un històric en que hem ofertat itineraris oberts per a l’alumnat de 4t d’ESO. 

Hem afavorit que l’alumnat de batxillerat pugui cursar qualsevol matèria d’una altra modalitat 

que no sigui de la modalitat que està cursant, sempre que sigui possible. 

 

LES MESURES D’APLICACIÓ GENERALS AL CENTRE SERAN: 

 El centre disposarà INFOGRAFIES INFORMATIVES sobre les mesures de prevenció 

recomanades per les autoritats sanitàries. 

 L’ÚS DE LA MASCARETA serà obligatori. S’indicarà de forma específica. Tot l’alumnat 

l’haurà de portar de casa. En cas d’infringir dos cops la norma, de l’ús de la mascareta, 

la sanció serà d’un dia d’exclusió de l’institut per posar en risc a la resta de la comunitat 

educativa. 

 L’alumnat i el professorat, a l’accedir al centre, s’hauran de prendre la temperatura i 

netejar-se amb gel hidroalcohòlic. 

 Les finestres i les portes de les aules romandran obertes per permetre una correcta 

ventilació de les aules i dels passadissos. 
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 La comunitat educativa estarà obligada a realitzar les TASQUES DE NETEJA que siguin 

considerades imprescindibles en cada cas, segons l’aula i/o les indicacions donades. 

 Tots els membres de la comunitat educativa han de conèixer els SÍMPTOMES 

compatibles amb la Covid-19 per tal de comunicar-ho al centre en cas de presentar-

se’n. Les famílies hauran de signar un document on se’ls fa coneixedors dels símptomes, 

es comprometran a no portar al centre un fill/a que en presenti algún i a comunicar-ho 

al centre amb la major brevetat possible. S’inclouen al pla d’acció tutorial activitats 

d’informació i conscienciació. També s’inclouran infografies en els espais comuns de 

l’Institut.  

 

2- ORGANITZACIÓ DE L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

Des de fa alguns cursos que som centre 1x1, tot l’alumnat d’ESO compta amb un ordinador 

portàtil, de manera que el treball a l’aula amb dispositius és habitual. També tenim dotació d’un 

ordinador per cada professor/a.  

Així doncs, la majoria disposem de les eines necessàries per afrontar el repte d’un procés 

d’ensenyament aprenentatge presencial o telemàtic. 

 

A l’Institut Samuel Gili i Gaya, el curs 2021-22 disposarem de les eines: 

 Un programa, el TUTORIA, on professorat, alumnat i famílies poden accedir per trobar 

les seves eines (comunicació amb els tutors/es, comunicació amb el professorat, 

visualitzar calendaris, visualitzar les qualificacions,....) 

 Aquest programa, per l’alumnat i per al professorat, donarà accés a la vegada a: 

 Moodle intern de centre com a entorn virtual 

 Gsuite de google amb (gmail com a via de comunicació amb domini propi; drive 

per compartir i realitzar treball cooperatiu; classroom com a entorn 

d’ensenyament aprenentatge; Hangout meet com a eina de comunicació , també 

per realitzar acompanyament a l’alumnat ) 
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S’ha enviat una infografia a famílies per tal que coneguin les eines que els permetran poder 

ajudar als seus fills/es en cas que sigui necessari. 

És realitzarà una sessió formativa a tot l’alumnat de 1r d’ESO per tal que coneguin les noves 

eines implementades i que sàpiguen utilitzar-les des del principi, en cas que sigui necessari. 

 

2.1. Agrupaments 

 

Els grups de 1r i 2n d’ESO  

 Considerant les matèries per àmbits amb la màxima reducció possible de professors 

per l’equip docent que actuarà a cada grup 

 Reestructuració de grups per agrupar al màxim els que fan Francès com a segona 

llengua, els que cursen Religió i l’alumnat d’estudis musicals. 

Els grups de 3r i 4t d’ESO 

 S’han reestructurat els grups classe per reduir la mobilitat en les optatives (Francès), 

en la Religió i en l’alumnat d’estudis musicals 

Els grups de 1r i 2n de Batxillerat 

 Per la gran especificitat i oferta en les matèries es mantenen les optatives i l’equip docent 

previst 

 

Els subgrups dins el mateix grup estable tindran les mateixes mesures, la mascareta serà 

necessària. 

Si els subgrups, d’optatives o bé de suport educatiu fora de l’aula, comporten la barreja de 

grups estables l’alumnat i el professorat també s’haurà d’anar amb mascareta. 
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2.2. Aules 

 S’organitzen taules i cadires amb l’espai interpersonal  

 Gel hidroalcohòlic a cada aula i desinfectant per material i taules  

 US AULES ESPECÍFIQUES: taller de tecnologia i laboratoris 

Cada cop que hi hagi canvis de grup, l’alumnat que deixa l’aula haurà de netejar l’espai i 

el material d’ús comú, també haurà de netejar l’aula l’alumnat que entra abans d’ocupar 

el seu espai. 

L’alumnat realitzarà el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic: a l’entrada al centre a primera 

hora del matí (porta d’entrada), a les sortides i entrades de l’esbarjo (portes d’accès a la zona 

d’esbarjo) i a última hora abans de sortir del centre (dins de l’aula). 

 

Dins el 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, es demanarà a 

l’alumnat que, quan estigui utilitzant un espai que no es el del seu grup estable col·laborin en 

les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar 

el seu nou ús en bones condicions. 

 

2.3. Professorat 

 L’ús de la mascareta serà obligatori en tots els espais del centre (aules, passadissos, 

lavabos, zona d’esbarjo,...) 

 A la sala de professorat, tothom haurà d’accedir-hi amb mascareta i rentar-se les mans 

amb gel hidroalcoholic, també neteja de les superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar 

l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. És mantindrà la taula i la resta de 

superficies amb el mínim material possible. 

 En cap cas es contempla la sala de professorat per esmorzar, ni per pendre-hi refrescos 

ni altres begudes.... Tampoc podran utilitzar-se els ordinadors fixes ja que el centre 

contempla que cada professor/a en tindrà un de personal. 

 És contemplen com espais de treball i/o trobada per a les diferents agrupacions de 

professorat el lloc físic de l’àmbit i/o departament i la taula de la sala de professorat. Així 
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doncs, el professorat es reunirà o treballarà als espais físics assignats a continuació i 

sempre utilitzant la mascareta. 

 Per tal de realitzar reunions, establertes en els horaris s’hauran de seguir les graelles 

horàries establertes a la porta de les sales de reunions (Juanjo Garra i Martina Castells). 

 Les sales de visites s’utilitzaran una com a Sala Covid  i l’altra per a realitzar trucades de 

tutoria i/o atendre, si s’escau, algun familiar: 

 

PROFESSORAT ESPAI FÍSIC PER TREBALLAR I/O REUNIR-SE 

Educació física Sala Àmbit d’educació física (al costat gimnàs) 

Música 
Sala Àmbit Visual, Plàstica i Música (segona planta) Educació visual i plàstica i 

dibuix 
Socials, història, filosofia, 
religió,... 

Sala Àmbit d’història i geografia (primera planta) 

Català, castellà, 
psicopedagogia 

Sala de l’àmbit lingüístic de català i/o castellà (primera 
planta) 

Biologia i geologia Sala de l’àmbit científic: BG (primera planta) 

Física i química Sala de l’àmbit científic: FQ (primera planta) 

Matemàtiques Sala de l’àmbit de matemàtiques (primera planta) 

Anglès i francès Sala de l’àmbit de llengües estrangeres (primera planta) 

Tecnologia 
Sala de l’àmbit científic: Tecno, dins aula de Tecno de 
batxillerat (segona planta) 

 

 El professorat que realitzi la seva classe en espais que no són els del grup estable (com 

poden ser laboratoris, tallers de tecnologia, aula VP batxillerat, biblioteca, aules 

específiques, ....) hauran de responsabilitzar-se d’higienitzar i/o desinfectar les taules i 

cadires,  quan l’alumnat entri i abans de marxar de l’aula. 

 Els despatxos de direcció i coordinació  seran considerats llocs de treball, per tant l’accès 

serà restringit.  

L’alumnat no podrà accedir a la zona dels despatxos ni a la sala de professorat. En cas de 

necessitar-ho faran la demanda a recepció i des d’allí es gestionarà. 
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2.4. Acció pedagògica 

Vetllarem per impulsar ASPECTES ESSENCIALS, tenint present l’alumnat i la possibilitat de 

miniconfinaments. 

 

1. Educació i acompanyament emocional de l’alumnat. 

2. Potenciar l’acció tutorial i orientació en col.laboració amb les famílies  

3. Vetllar per l’impuls d’un aprenentatge més autònom i creatiu. Propostes didàctiques que 

potenciïn l’aprendre a aprendre i l’autoregulació de l’alumnat tant a nivell 

socioemocional com de continguts. 

4. Impulsar encara més l’aprenentatge telemàtic.  

 

L’acció pedagògica es centra en no programar de forma diferenciada el que serà l’aprenentatge 

presencial de la virtualitat, com una nova normalitat. 

Les programacions hauran de contemplar l’assoliment de cada competència en dos entorns 

diferents i  establir-hi vincles. 

 

Afavorir i fomentar un CANVI METODOLÒGIC CAP A UN ENSENYAMENT-APRENENTATGE MÉS 

COMPETENCIAL I MENYS MEMORÍSTIC.  

 

1. Vetllar per una gestió i presa de decisions integrada: esforç de decisió i transparència 

2. Adaptar el currículum i la metodologia: centrar-nos en allò essencial 

-Intentar partir sempre del coneixement previ  

 -Fer seguiment amb cura i feedback personalitzat 

3. Adaptar l’organització de l’aprenentatge: crear situacions prototipant la virtualitat dins 

a l’aula. Tenir present l’autoregulació i l’autonomia com a objectius d’aprenentatge 

4. Fomentar el treball per REPTES o PROJECTES. 
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2.5. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 

 

Quan es realitzin aquestes matèries i es barregin alumnat de diferents grups estables, cal 

mantenir la distància de seguretat i utilitzar la mascareta. 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, SORTIDES, COLÒNIES,..... 

Quan es realitzin sortides i altres activitats complementàries, tant en el centre com en altres 

espais on es faci l’activitat i durant el transport, quan aquest sigui necessari, sempre 

s’intentarà mantenir la distància de seguretat interpersonal d’1,5m  i  la mascareta serà d’ús 

obligatori. 

 

2.6. Concrecions per les matèries de modalitat de Batxillerat 

 

En aquells casos que calgui incorporar a alguna matèria alumnes procedents d’altres grups 

estables, s’haurà de mantenir la distància de seguretat i utilitzar la mascareta.  

Les matèries de modalitat s’organitzen com a subgrups de grups estables en la majoria casos. 

Quan  s’incorpori algun alumne que no pertany al grup estable, haurà de mantenir la distància 

de seguretat i anar amb mascareta; de la mateixa manera que el professorat.  
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3- ÀMBIT ORGANITZATIU 

3.1. Entrades i sortides 

El nostre centre disposarà  de tres  PORTES D’ACCÉS DES DEL CARRER, així doncs les 

entrades i sortides s’organitzaran des d’aquestes possibilitats i de forma esglaonada  amb la 

següent concreció: 

 

CURS- NIVELL- GRUP PORTA ACCÈS HORES ENTRADA I SORTIDA 

1r ESO (A, B, C,D)  
amb mascareta 

PORTA (HALL) 
CONSERGERIA 

Entrada 8:40 – Sortida 15:00 

2n ESO (A,B, C, D) 
 amb mascareta 

PORTA PRINCIPAL 1 (al mig 
de l’edifici)) 

Entrada 8:40 – Sortida 15:00 

3r ESO (A, B, C, D) 
 amb mascareta 

PORTA PRINCIPAL 1 (al mig 
de l’edifici) 

Entrada 8:30- Sortida 14:50 

4t ESO (A, B, C, D ) i Aula de 
Projectes amb mascareta 

PORTA PRINCIPAL 2 (accés 
directe cap al primer pis per 

escala propera a aquesta 
porta) 

Entrada 8:40 – Sortida 15:00 

1r BATX (A, B, C, D)  
amb mascareta 

PORTA PRINCIPAL 2 (accés 
directe cap al primer pis per 

escala propera a aquesta 
porta) 

Entrada 8:30 – Sortida 14:50 

2n BATX (A, B, C,D)  
amb mascareta 

PORTA (HALL) 
CONSERGERIA 

(accés al primer i segon pis 
per escala propera) 

Entrada 8:30 – Sortida 14:50 

 

 Tal i com reflexa el quadre anterior, l’entrada i sortida es farà per nivells en intervals de 

10 minuts cadascun. A la porta principal 1 i 2 hi haurà un membre del personal de 

consergeria i a la porta del Hall de consergeria l’altre membre del personal de 

consergeria; només han d’observar que l’alumnat passi pel termòmetre. Un membre de 

l’equip directiu, designat en horari, realitzarà suport, si s’escau, al personal de 

consergeria. 

 Serà OBLIGATORI l’ús de la MASCARETA per accedir al centre. 

 A les portes d’entrada es pendrà la temperatura i s’anotarà si hi ha alguna incidència amb 

algun alumne/a. 



                                                                                                                             pàg. 11 

 En entrar al centre l’alumnat haurà de rentar-se les mans amb GEL HIDROALCOHÒLIC, 

mantenir la distància sanitària. 

 L’alumnat en cap cas haurà de transitar pel centre, és responsabilitat del professor/a de 

portar tot el material que sigui necessari en aquella franja horària i dins de l’aula o en el 

grup estable. 

 L’alumnat haurà de gestionar molt bé l’ordre en recollir material de les taquilles, sempre 

ho haurà de fer amb mascareta i sense aglomeracions. 

 

3.2. Patis 

 

També podem accedir al pati per diferents PORTES, així doncs les sortides i entrades de 

l’esbarjo s’organitzaran des d’aquestes possibilitats i de forma esglaonada  amb la següent 

concreció: 

 

 Es marcaran diversos espais per a cada grup d’alumnat dins el Camp Escolar. Han de 

mantenir entre ells la distància sanitària i utilitzar la mascareta. 

 

 L’alumnat de Batxillerat tindrà un espai no compartit amb l’alumnat d’ESO, a la zona del 

carrer Ton Sirera, davant del centre. 

 

 L’alumnat d’ESO tindran assignades quatre zones diferents dins el camp escolar. 

 

 L’alumnat podrà moure’s, caminant per la pista d’atletisme del Camp Escolar, amb 

mascareta i guardant les distàncies de seguretat. No es permet accedir als recintes 

propers dels altres dos Instituts. 

 

 Es  permetrà jugar a pilota, prèviament desinfectada a la sortida i a l’entrada dels 

esbarjos (l’esprai per fer-ho estarà a la zona de consergeria-recepció)   

 

 En entrar i en sortir, l’alumnat haurà de rentar-se les mans amb GEL HIDROALCOHÒLIC. 
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 Igual que a l’entrada del matí, un membre del personal de consergeria estarà a la porta 

del Hall estant pendent del tràfic fluctuant de l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat que 

sortiran al carrer per anar-hi a l’esbarjo, previ consentiment de les families tal i com 

s’indica a les NOFC, i l’altra membre del personal de consergeria estarà al hall de la 

porta d’emergència per al control de la sortida i perquè mentre duri l’esbarjo no entrin 

alumnes dins de les aules. 

 

ENTRADES i SORTIDES DELS ESBARJOS 

CURS- NIVELL- GRUP PORTA ACCÈS HORES ENTRADA I SORTIDA 

1r ESO (A, B, C, D) amb 
mascareta 

PORTA (HALL) 
CONSERGERIA 

10:30  a 10:50 
13:00 a 13:10 

2n ESO (A,B, C, D) amb 
mascareta 

PORTA emergència davant 
PRINCIPAL (accés directe 

cap al primer pis per escala 
propera a aquesta porta) 

10:30  a 10:50 
13:00 a 13:10 

3r ESO (A, B, C, D) amb 
mascareta 

PORTA emergència davant 
PRINCIPAL (accés directe 

cap al primer pis per escala 
propera a aquesta porta) 

10:30  a 10:50 
13:00 a 13:10 

4t ESO (A, B, C,D) i Aula 
Oberta amb mascareta 

PORTA emergència davant 
PRINCIPAL (accés directe 

cap al primer pis per escala 
propera a aquesta porta) 

10:30  a 10:50 
13:00 a 13:10 

1r BATX (A, B, C, D) amb 
mascareta 

PORTA (HALL) 
CONSERGERIA 

(accés al primer per escala 
del mig del centre) 

10:30  a 10:50 
13:00 a 13:10 

2n BATX (A, B, C,D) amb 
mascareta 

PORTA (HALL) 
CONSERGERIA 

(accés al primer i segon pis 
per escala propera) 

10:30  a 10:50 
13:00 a 13:10 

 

Aquestes sortides i entrades permetran certa fluïdesa, distanciament físic,.... tot i així, es 

realitzaran sempre amb mascareta. 
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3.3. Lavabos 

 Hi haurà pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 

mans.  

 Disposarem de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada. 

 S’haurà de complir l’aforament màxim de 3 persones indicat a cadascun dels lavabos per a 

qui està autoritzat (a la porta de cada lavabo ho indica). 

 Per accedir als lavabos, l’alumnat, haurà d’anar-hi en canvis d’hora o bé a la sortida i 

entrada dels esbarjos (no es contempla, si no es una emergència, anar-hi durant l’hora de 

classe).  

 Segons plànol, al final d’aquest document, a la planta baixa hi ha dos lavabos mixtes, el que 

està prop de consergeria serà per a l’ús de l’alumnat de 1r d’ESO, i el del final del passadís 

serà per a l’ús de l’alumnat de 2n i 3r d’ESO. A la primera planta el que hi ha pujant les 

escales serà per a l’ús de l’alumnat de 4t d’ESO, Aula de Projectes i de 2n de batxillerat i el 

que hi ha al final del passadís per a l’alumnat de 1r de batxillerat i l’alumnat de 3r D d’ESO 

que hi tindran l’aula propera. 

 

3.4. Cantina - menjador 

Sempre respectant la distància de seguretat establerta i adoptant les mesures necessàries 

per evitar la concentració de l’alumnat a l’entrada i a l’interior de la cantina, es seguirà: 

 

 Com que la cantina disposa de dues portes, una serà la d’entrada i l’altra serà la de sortida.  

 Per entrar a la cantina s’ha de PORTAR LA MASCARETA.  

 L’alumnat i el professorat, en entrar es RENTARAN LES MANS AMB GEL HIDROALCOHÒLIC. 

 El personal que atén a la cantina també portaran la mascareta. 

 Durant l’esmorzar, només es podrà accedir a la cantina per comprar el menjar, llavors 

l’alumnat tornarà a la seva zona del pati. 

 A l’hora de dinar, l’alumnat d’un mateix grup estable podrà seure junts sempre i quan 

compleixin la distància d’un metre. 

 Es ventilarà i desinfectarà la cantina després de cada torn. 
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3.5. Gimnàs 

La matèria d’educació física és durà a terme, sempre que sigui possible, al pati del Camp 

Escolar. Si en algun cas és necessari també podria utilitzar-se la zona ajardinada que hi ha 

davant de l’Institut a l’avinguda Ton Sirera. En cas que el temps no ho permeti, hi ha la 

possibilitat que un grup determinat realitzi educació física dins del pavelló, sempre amb 

ventilació i amb obertura portes. 

Per tant, s’entèn el gimnàs com una aula per una hora determinada, i que a partir que s’utilitzi 

un cop haurà de ser netejada per a que la pugui utilitzar un altre grup estable. 

3.6. Biblioteca 

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, està obert des de la segona hora del matí 

fins a les dues, amb una bibliotecària contractada per l’AMPA.  

El servei de préstec es realitzarà a les hores de l’esbarjo. 

 

Durant aquest curs escolar, en un principi, l’alumnat no podrà utilitzar la biblioteca a l’hora de 

l’esbarjo per anar a fer deures.  Sí, però, amb les mesures d’higiene corresponents, (l’alumne 

ha de netejar taula i cadira a l’entrar i al sortir; utilitzant mascareta), podran utilitzar la 

biblioteca aquells alumnes que convalidin entre hores durant el matí. 

 

TOT L’ALUMNAT HAURÀ D’ACCEDIR A LA BIBLIOTECA AMB MASCARETA I POSAR-SE GEL 

HIDROALCOHOLIC A L’ENTRAR I AL SORTIR DE LA BIBLIOTECA. 

 

3.7. Accés al centre 

Requisits de l’alumnat per accedir al centre: 

 L’alumne que ACCEDEIXI AL CENTRE NO HA DE PRESENTAR SÍMPTOMES COMPATIBLES 

amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) o amb qualsevol 

altre quadre infecciós. 

 No conviure o tenir un contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 
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 Si l’alumne/a presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 

el risc de gravetat en cas de contraure la infecció, es valorarà conjuntament – 

família/tutors legals i l’equip mèdic – les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat 

educativa de forma presencial. 

Es consideren malalties de risc per la Covid-19: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori 

 Malalties cardíaques greus 

 Malalties que afecten el sistema immunitari 

 Diabetis mal controlada 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus 

 

3.8. Reunions amb la comunitat educativa 

 

 El Consell Escolar és reunirà en format telemàtic. 

 El Pla d’organització es difondrà i se n’informarà de la següent manera: 

S’enviarà a la Inspecció, és compartirà amb el Claustre i amb el Consell Escolar i s’aprovarà 

si s’escau. A partir d’aquí el “Pla d’organització extraordinària per al curs 2021-22” és 

publicarà a la web el centre. La direcció, l’equip de tutores i tutors i el professorat en 

general seran encarregats d’explicar aquest Pla a tot l’alumnat del centre. 

 Les reunions amb les famílies es duran a terme en format telemàtic. També durant el juliol 

s’informarà en un document infogràfic de les eines telemàtiques que s’utilitzaran al centre 

el curs 2021-22. És preveu que a la reunió explicativa del Pla a les famílies també s’expliquin 

les eines telemàtiques que s’utilitzaran durant el curs. Si alguna família no té possibilitat 

de connectar-se a la reunió amb el tutor/a, si s’escau, aquest/a trucarà a la família per 

trasmetre-li la informació. 

 Les reunions de seguiment de l’alumnat amb les famílies es faran preferentment per 

telèfon, si s’escau, per videoconferència. Excepcionalment, les trobades poden ser 

presenciala mantenint les mesures de seguretat i preferiblement en un lloc a l’aire lliure. 
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EXCEPCIONALMENT, LES FAMÍLIES PODRAN ACCEDIR AL CENTRE, PRÈVIA CITA DEL TUTOR/A 

o D’UN MEMBRE DE LA DIRECCIÓ i sempre amb mascareta, control de temperatura a l’entrada 

i neteja de mans amb gel hidroalcohòlic. 

 

 

3.9. Reunions òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

La majoria de reunions  que tenim establertes al calendari del curs es duran a terme en 

format telemàtic/videoconferènci, algunes d’elles seran presencials, si s’escau.. Segons el 

següent quadre: 

 

ÒRGANS FORMAT DE LA  
REUNIÓ 

PERIODICITAT DIA I HORA 

Consell Escolar videoconferència trimestral DM 17:30 

Claustre videoconferència 
Mensual i, si 

es el cas, 
trimestral 

DC 16:00 

Equip directiu presencial 
2 setmanals DL 

DJ 

Consell de direcció 
presencial o 

videoconferència 
setmanal DL 14:05 

 
Àmbits 

videoconferència 
setmanal DM 16:00 

ED 1r i 2n ESO 
Presencial  o 

videoconferència 
quinzenal DC 15:45 

ED 3r i 4t ESO 
Presencial o 

videoconferència 
quinzenal DC 15:45 

ED batxillerat 
 

Presencial o 
videoconferència 

quinzenal DC 15:45 

 
Caps d’Àmbit 

presencial 
mensual 

DM 15:45 

 
GIP 

presencial setmanal DM 10:50 

 
AICLE 

presencial 
setmanal 

DJ 12:05 

APS, mediació 
presencial  

 
setmanal 

DM 12:05 
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Comissió estratègia digital 

 
presencial  

 

 
setmanal 

 
DC 10:50 

Acció tutorial 1r ESO 
presencial 

 
setmanal 

DM 8:30 

Acció tutorial  2n ESO 
Presencial 

 
setmanal 

DC 13:10 

Acció tutorial  3r ESO 
presencial  

 
setmanal DM 8:30 

Acció tutorial  4t ESO 
presencial  

 
setmanal DL 13:10 

Acció tutorial  1r BATX 
presencial  

 
setmanal DC 12:05 

Acció tutorial  2n BATX 
presencial  

 
setmanal DC 9:30 

CAD 
presencial  

 
setmanal DV 10:50 

 

 

SEGUIMENT DEL PLA   

RESPONSABLES: DIRECTORA I RESPONSABLE DE RISCOS LABORALS 
 
INDICADORS: 
 

 Nombre d’alumbat d’eso escolaritzat 

 Nombre d’alumnat de batxillerat escolaritzat 

 Nombre de casos sospitosos 

 Nombre de casos confirmats 

 Nombre de brots detectats 

 Nombre d’aules en quarentena 

 Tant per cent de casos sospitosos en què s’ha fet la PCR abans de 48h 
PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: 
 

 Reducció del nombre de brots 

 Reducció dels casos sospitosos 
 Reducció dels casos confirmats 

 Reducció de les aules en quarentena 
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4- PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

COVID-19 

Davant d’una persona que presenta simptomes compatibles amb la Covid-19 al centre: 

 

1. Se’l portarà a un espai separat d’ús individual (saleta de reunions 1) 

2. S’ha de col·locar bé la mascareta quirúrgica (tant la persona que ha presentat 

simptomes com la persona que es quedi al seu càrrec) 

3. És contacta amb la família per tal que vinguin a recollir a l’adolescent 

4. En cas de presentar simptomes greus s’ha de trucar al 061 

5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a 

través d’ells amb el servei de salut pública.      

 

A més a més, la família o la persona amb simptomes 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 

domiciliari fins coneixer-ne el resultat. En cas que finalment el resultat sigui positiu, Salut 

Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes. 

 

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

fluïda, en última instància, entre el centre l’Institut 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 de l’Institut Samuel Gili i Gaya. 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. De manera 

orientativa, els elements de decisió per a establir quarentenes i/o, si s’escau, tancaments 

parcials o totals del centre serien: 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant, s’hauria de plantejar la 
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quarentena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb 

el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 

presencial per a aquest grup. 

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (per exemple tot un curs,....): tot el grup de convivència pot tenir 

consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància 

epidemiològica, es podria plantejar la quarentena d’aquests grups de convivència de l’espai, 

durant 14 dies després del darrer contacte, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per 

tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup, durant 14 dies. 

 Cas positiu de dos o més membres no convivents que pertànyen a grups de convivència a 

espais diferents (per exemple un de 1r d’ESO i l’altre de 2n de batxillerat): tot el grup de 

convivència estable té la consideració de contacte estret, per tant, s’hauria de plantejar la 

quarentena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies, despres del darrer contacte 

amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar interrupció 

de l’activitat presencial del centre educatiu, també 14 dies. 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ: DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT PER 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE I 

CUSTODIAR-LO 
FINS QUE EL 
VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 
LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 

EL CAS ALS 
SERVEIS 

TERRITORIALS 

1r ESO 

Saleta de visita 
(al costat de la 
porta d’accès al 

carrer) 

Docent del grup 
estable que està 

a l’aula en el 
moment de la 

detecció 

Tutor/a o un 
membre de 

l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

La directora o un 
membre de 

l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

2n ESO 

Saleta de visita 
(al costat de la 
porta d’accès al 

carrer) 

Docent del grup 
estable que està 

a l’aula en el 

Tutor/a o un 
membre de 

l’equip directiu o 

La directora o un 
membre de 

l’equip directiu o 
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moment de la 
detecció 

responsable de 
riscos laborals 

responsable de 
riscos laborals 

3r ESO 

Saleta de visita 
(al costat de la 
porta d’accès al 

carrer) 

Docent del grup 
estable que està 

a l’aula en el 
moment de la 

detecció 

Tutor/a o un 
membre de 

l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

La directora o un 
membre de 

l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

4t ESO 

Saleta de visita 
(al costat de la 
porta d’accès al 

carrer) 

Docent del grup 
estable que està 

a l’aula en el 
moment de la 

detecció 

Tutor/a o un 
membre de 

l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

La directora o un 
membre de 

l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

1r BATX 

Saleta de visita 
(al costat de la 
porta d’accès al 

carrer) 

Docent del grup 
estable que està 

a l’aula en el 
moment de la 

detecció 

Tutor/a o un 
membre de 

l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

La directora o un 
membre de 

l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

2n BATX 

Saleta de visita 
(al costat de la 
porta d’accès al 

carrer) 

Docent del grup 
estable que està 

a l’aula en el 
moment de la 

detecció 

Tutor/a o un 
membre de 

l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

La directora o un 
membre de 

l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

Docent, PAS, o 
altre personal 

del centre 

Saleta de visita 
(al costat de la 
porta d’accès al 

carrer) 

Membre de 
l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals  

Membre de 
l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

La directora o un 
membre de 

l’equip directiu o 
responsable de 
riscos laborals 

 

 

PROTOCOL DE SEGUIMENT DELS CASOS: 

ALUMNE/A 
DIA I HORA DE 
LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL PROTOCOL 

SEGUIT I 
OBSERVACIONS: 

qui ha fet les 
actuacions... 

familiar que l’ha 
recollit..... 

PERSONA DE 
SALUT AMB QUI 

ES MANTÉ 
CONTACTE I 

CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT AL 
CENTRE PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT 

(contacte amb 
salut i 

seguiment del 
cas) 
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PROTOCOL   REVISIÓ TEMPERATURA A PRIMERA HORA DEL MATÍ (EN ENTRAR AL CENTRE) 

 

DATA: ________________________  ENTRADA: _____________________________ 

PERSONA/ES RESPONSABLE/S DEL CONTROL DE TEMPERATURA A L’ENTRADA:  

___________________________________________________________________ 

NOM ALUMNE/A INCIDÈNCIA 
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5- PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

En aquest pla d’organització, es considera la neteja una acció de fons realitzada pel personal 

especialitzat, i desinfecció en aplicació d’esprais desinfectants, tovalloletes i similars que es 

realitzarà per part de tota la comunitat educativa: PAS, professorat i alumnat. 

Tan en la neteja com en la desinfecció s’utilitzaran productes apropiats i amb mesura segons 

les recomanacions de les autoritats sanitàries. 

La ventilació és clau, per tant es vetllarà per que les finestres de les aules estiguin obertes. 

Es proposa també, sempre que sigui possible, deixar les portes i les finestres de les aules 

obertes a les hores de l’esbarjo per tal de facilitar la ventilació natural. Caldrà conscienciar a 

l’alumnat perquè prengui mesures de protecció davant de possibles furts. També, i sempre que 

sigui possible, es deixarà la porta oberta durant el desenvolupament de l’activitat lectiva. 

En aquest pla també es distingeixen diferents espais que podran requerir accions diferents: 

 Espais de grups de convivència estables (habitualment són les aules del grup classe) 

 Espais d’utilització compartida, aules on pugui haver-hi rotació de l’alumnat (laboratori, 

tallers de tecno, aula dibuix tècnic, biblioteca, peixera, aules específiques,sala d’actes, 

gimnàs,....) 

 Bar- cantina 

 Zones comunes de pas (passadissos, hall, escales) 

 Espais d’ús específic per PAS i  professorat (consergeria, secretaria, departaments, 

despatxos, sala de professorat, saletes de reunions) 

 Lavabos  

 Espais exteriors (pati i carrer davant la porta) 
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Símbols que s’utilitzaran                  ventilació                   desinfecció                 neteja  

 
Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
diàriament 

Com a 
mínim una 
vegada al 

dia 

Setmanal comentaris 

ESPAIS DE GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES 
Ventilació      Esbarjos i 

sempre que sigui 
possible 

Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 

     
Esprais 

desinfectants 

Superfícies 
de taules i 
taula 
professorat 

     
Esprais 

desinfectants 

Cadires      Esprais 
desinfectants 

Terra       
Material 
personal 

     Cada canvi de 
matèria 

Interruptors      Esprais 
desinfectants 

 

Símbols que s’utilitzaran                  ventilació                   desinfecció                 neteja  

 
Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
diàriament 

Com a 
mínim una 
vegada al 

dia 

Setmanal comentaris 

ESPAIS D’UTILITZACIÓ COMPARTIDA, AULES AMB ROTACIÓ DE L’ALUMNAT 
Ventilació      Esbarjos i 

sempre que sigui 
possible 

Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 

     
Esprais 

desinfectants 

Superfícies 
de taules i 
taula 
professorat 

     
Esprais 

desinfectants 
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Cadires      Esprais 
desinfectants 

Terra       
Material 
específic de 
l’aula d’ús 
compartit 

     
Esprais 

desinfectants 

Material 
personal 

     Cada vegada que 
es canvia de 

matèria 
Espais 
específics 
de contacte 
freqüent 

     
Esprais 

desinfectants 

Interruptors      Esprais 
desinfectants 

 

Símbols que s’utilitzaran                  ventilació                   desinfecció                 neteja  

 
Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
diàriament 

Com a 
mínim una 
vegada al 

dia 

Setmanal comentaris 

BAR- CANTINA 
Ventilació      Sempre que sigui 

possible, obrint 
les dues portes 

que 
correspondran 
una a l’entrada i 

l’altra a la sortida 
Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 

     
Esprais 

desinfectants 

Superfícies 
de taules i 
taula 
professorat 

     
Esprais 

desinfectants 

Cadires      Esprais 
desinfectants 

Terra       
Parament 
de taula 
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Superfícies 
on es 
prepara el 
menjar 

      

Interruptors       

 

Símbols que s’utilitzaran                  ventilació                   desinfecció                 neteja  

 
Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
diàriament 

Com a 
mínim una 
vegada al 

dia 

Setmanal comentaris 

ZONES COMUNES DE PAS  
Ventilació      Sempre que sigui 

possible 
Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres i 
barana de 
l’escala 

     

Esprais 
desinfectants 

Superfícies 
de taules i 
taula 
professorat 

     

 

Terra       
Botons 
ascensor 

     
 

Interruptors      Esprais 
desinfectants 

 

 

Símbols que s’utilitzaran                  ventilació                   desinfecció                 neteja  

 

Abans 
de 

cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
diàriament 

Com a 
mínim una 
vegada al 

dia 

Setmanal comentaris 

ESPAIS D’ÚS ESPECÍFIC PER PAS I  PROFESSORAT 
Ventilació      Sempre que 

sigui possible 
Manetes i 
poms de 
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portes i 
finestres 
Superfícies de 
taules i taula 
professorat 

     
Esprais 

desinfectants 

Cadires      Esprais 
desinfectants 

Terra       
Material 
d’oficina 

     Esprais 
desinfectants 

Ordinadors, 
teclats i 
ratolins 

     
Esprais 

desinfectants 

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

     
Esprais 

desinfectants 

Màquines del 
cafè i 
dispensador 
d’aigua 

     
Esprais 

desinfectants 

fotocopiadores      Esprais 
desinfectants 

Interruptors      Esprais 
desinfectants 

 

Símbols que s’utilitzaran                  ventilació                   desinfecció                 neteja  

 
Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
diàriament 

Com a 
mínim una 
vegada al 

dia 

Setmanal comentaris 

LAVABOS 
Ventilació       
Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 

      

rentamans       

Cubells de 
brossa 

      

Interruptors       
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Símbols que s’utilitzaran                  ventilació                   desinfecció                 neteja  

 
Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
diàriament 

Com a 
mínim una 
vegada al 

dia 

Setmanal comentaris 

ESPAIS EXTERIORS  
Mobiliari 
exterior  

      

Material de 
joc 
(pilotes,...) 

      

Cubells de 
brossa 

      

 

6- PLA DE CONTINGÈNCIA EN CAS DE NOU CONFINAMENT 

Mesures en cas de confinament: 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ DE 
CONTACTE I 

PERIODICITAT 
AMB EL GRUP 

MITJÀ DE 
CONTACTE I 

PERIODICITAT DEL 
CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ DE CONTACTE 
I PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

1r ESO 

 
 
 

Tasques a 
fer 

 
Seguiment 

de les 
tasques 

 
Material al 

moodle 
 

Material al 
drive del 
correu 

corporatiu 
del centre 

Correu tutoria o 
hanghouts meet 
1 vegada al dia 

(professorat i/o 
tutor/a) 

Correu o hangouts 
meet 

quan sigui 
necessari (tutor/a 

o cotutor/a) 

Correu Tutoria 
(trucada telefònica si 

es el cas) 
Quan sigui necessari 

2n ESO 

Correu tutoria o 
hanghouts meet 
1 vegada al dia 

(professorat i/o 
tutor/a) 

Correu o hangouts 
meet 

quan sigui 
necessari (tutor/a 

o cotutor/a) 

Correu Tutoria 
(trucada telefònica si 

es el cas) 
Quan sigui necessari 

3r ESO 

Correu tutoria o 
hanghouts meet 
1 vegada al dia 

(professorat i/o 
tutor/a) 

Correu o hangouts 
meet 

quan sigui 
necessari (tutor/a 

o cotutor/a) 

Correu Tutoria 
(trucada telefònica si 

es el cas) 
Quan sigui necessari 

4t ESO 
Correu tutoria o 
hanghouts meet 

Correu o hangouts 
meet 

Correu Tutoria 
(trucada telefònica si 

es el cas) 
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Llibres de 

les matèries 
 

Hangouts 
meet 

 
...  
 
 

1 vegada al dia 
(professorat i/o 

tutor/a) 

quan sigui 
necessari (tutor/a 

o cotutor/a) 

Quan sigui necessari 

1r BATX 

Correu tutoria o 
hanghouts meet 
1 vegada al dia 

(professorat i/o 
tutor/a) 

Correu o hangouts 
meet 

quan sigui 
necessari (tutor/a 

o cotutor/a) 

Correu Tutoria 
(trucada telefònica si 

es el cas) 
Quan sigui necessari 

2n BATX 

Correu tutoria o 
hanghouts meet 
1 vegada al dia 

(professorat i/o 
tutor/a) 

Correu o hangouts 
meet 

quan sigui 
necessari (tutor/a 

o cotutor/a) 

Correu Tutoria 
(trucada telefònica si 

es el cas) 
Quan sigui necessari 

 

 La docència es farà de forma virtual.  Es prioritzaran els aspectes emocionals als 

acadèmics.  

 En les sessions virtuals es treballaran aspectes emocionals, acompanyament acadèmic 

i resolució de dubtes.  

 Es programaran activitats setmanals adaptades a la realitat de l’alumnat i al projecte 

educatiu del centre en la mesura que sigui possible  

 Les activitats les farà arribar el professor/a a l’alumnat mitjançant la plataforma Google 

Classroom i/o Moodle. 

 Les tasques han de respectar els criteris formals fixats al “projecte educatiu de centre”. 

Les activitats han de contemplar la realitat de cada alumne i si s’escau s’han d’adaptar a 

aquesta.  

 El treball diari aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats 

necessàries per al desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social 

i econòmica i serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i 

educatives. 

 A través de les mesures proposades s’intentarà garantir la funció social de l’educació. 

El pla de contingència estarà subjecte a les indicacions que es rebrin des del Departament 

d’Educació. 
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6.1. Calendari 

El calendari escolar s’anirà revisant periòdicament. Les diferents activitats, sortides i festes 

seran anul·lades o calendaritzades de nou, si s’escau, podrem estudiar reformular-les perquè 

puguin ser fetes de forma no presencial. 

 

6.2. Coordinació de centre 

Quan hi hagi confinament s’establirà el següent horari de reunions periòdiques: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-10 

Reunió 
tutors/es de 

1r ESO 
de 3r ESO 

Reunió equip 
directiu 

Reunió 
tutors/es de 

2n ESO 
de 4t ESO 

Reunió equip 
directiu 

Reunió 
tutors/es de 
1r BATX i de 

2n BATX 
10-11 

Classe 
virtual 

Classe 
 virtual 

Classe 
virtual 

Classe 
virtual 

Classe 
virtual 

11-12 
12-13 

13-14 
Reunió 

GIP 

CLAUSTRE 
(prèvia 

convocatòria) 

Reunió 
LIC i Pla 
Lector 

Direcció i 
coordinació 

Reunió AICLE 

 

L’eina de comunicació serà el Hangouts vinculat a la Gsuite corporativa del centre ja que es un 

entorn fiable, segur i s’ajusta a les normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en 

la modalitat de teletreball. L’Equip directiu fixarà les reunions i l’enllaç d’accès a la mateixa.  

Si es considera necessari, es convocarà un CE de centre per tractar  diversos enfocaments. 

També, si s’escau, és mantindrà una reunió amb certa periodicitat direcció- AFA. 

 

6.3. Connectivitat i dispositius digitals 

Situació del centre a partir del 13 de setembre: 

Total alumnat d’ESO              
Families amb alumnat d’ESO sense accés a internet  
Famílies amb alumnat d’ESO sense equipament digital  

 

Total alumnat de BATX              
Families amb alumnat de BATX sense accés a internet  
Famílies amb alumnat de BATX sense equipament digital  
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Total docents              
Total docents amb accés limitat a internet  

Total docents sense dispositius digitals  
 

6.4. Comunicació amb les famílies 

L’eina principal de comunicació amb les famílies serà el correu de tutoria. En el cas d’aquelles 

famílies més vulnerables també es farà el seguiment telefònic, si s’escau. 

Si cal trucar per telèfon a una família, és trucarà amb el telèfon particular i amb nombre ocult. 

 

6.5. Comunicació amb els agents externs 

Es manté contacte amb: 

 La inspecció d’educació 

 La psicopedagoga de l’EAP 

 Els serveis socials de l’EAP, CSMIJ,...... 

 Els responsables de les formacions de centre: laboratori de transformació educativa, 

MCO,..... 

 Les xarxes externes amb les que estiguem vinculades 

 

6.6. ORGANITZACIÓ DELS PROFESSIONALS DEL CENTRE 

1- HORARI DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

Totes les treballadores estaran disponibles per dedicar les hores que marca el nostre 

contracte i que podrem dur a terme segons les condicions de la naturalesa pròpia de la nostra 

tasca. 

 

2- HORARI DEL PERSONAL DOCENT 

en el cas del personal educatiu aquest horari estarà distribuït en preparar  material, retorn de 

les activitats de l’alumnat, atenció directa de l’alumnat i a les famílies, si s’escau, reunions de 

coordinació docent i totes aquelles tasques, funcions i activitats que assigni la direcció del 

centre. 
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6.7. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

1- ESO 

S’establirà un contacte estret i fluÏd amb les famílies. Amb l’alumnat, un contacte setmanal, via 

videotrucada, amb el Hangouts vinculat a la Gsuite corporativa del centre ja que es un entorn 

fiable, segur i s’ajusta a les normes de ciberseguretat. 

Setmanalment s’enviaran recomanacions de tasques a fer amb activitats de caràcter 

globalitzat, adaptades a cada nivell via moodle o bé correu electrònic (Gsuite). 

Es prioritzaran l’adquisisió d’hàbits i els aspectes emocionals de l’alumnat. 

 

2- BATXILLERAT 

S’establirà un contacte estret i fluÏd amb les famílies i, si s’escau, un contacte setmanal, via 

videotrucada, amb el Hangouts vinculat a la Gsuite corporativa del centre ja que es un entorn 

fiable, segur i s’ajusta a les normes de ciberseguretat, amb l’alumnat. 

Setmanalment s’enviaran recomanacions de tasques a fer amb activitats de caràcter 

globalitzat, adaptades a cada nivell via moodle o bé correu electrònic (Gsuite). 

Es prioritzaran l’adquisisió d’hàbits i els aspectes emocionals de l’alumnat. 

 

6.8. ACCIÓ TUTORIAL 

1- SEGUIMENT DE L’ALUMNAT 

El tutor/La tutora de cada grup coordinarà la informació de l’alumnat del seu grup. 

2- SEGUIMENT AMB LES FAMÍLIES 

El tutor/La tutora mantindrà obert el canal de comunicació amb les famílies al tutoria per tal 

de guiar-les, acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i emocionals. 

Els/les professors/es  de l’equip docent que no tenen assignada una tutoria, acompanyaran i 

reforçaran en aquesta tasca als tutors/es. 
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7. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENTS PARCIALS 

DE GRUPS D’ALUMNAT 

7.1. A L’ESO 

S’establirà contacte amb les famílies i amb l’alumnat , avançant-los l’horari durant els dies de 

confinament. El contacte amb l’alumnat serà via videotrucada, amb el Hangouts vinculat a la 

Gsuite corporativa del centre ja que es un entorn fiable, segur i s’ajusta a les normes de 

ciberseguretat. 

S’enviaran recomanacions de tasques a fer per als dies que durin els confinaments (de 3 a 4 

sessions telemàtiques diàries) amb activitats de caràcter globalitzat, adaptades a cada nivell 

via moodle o bé correu electrònic (Gsuite). 

Es prioritzaran l’adquisisió d’hàbits i els aspectes emocionals de l’alumnat. 

 

Exemple horari de Hangout Meet: 
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7.2. BATXILLERAT 

S’establirà contacte amb les famílies i amb l’alumnat , l’horari de classes durant els dies de 

confinament serà el mateix que de forma presencial. El contacte amb l’alumnat serà via 

videotrucada, amb el Hangouts vinculat a la Gsuite corporativa del centre ja que es un entorn 

fiable, segur i s’ajusta a les normes de ciberseguretat. 

Es prioritzaran l’adquisisió d’hàbits i els aspectes emocionals de l’alumnat. 

 

7.3. APRENENTATGE HÍBRID AL BATXILLERAT 

A partir del document  Criteris i orientacions per  incrementar l’aprenentatge híbrid a 
Batxillerat de 2 de novembre de 2020 es planifica l’aprenentage híbrid per reduir la mobilitat 
de l’alumnat del Batxillerat amb la següent planificació: 

 
ORIENTACIONS APRENENTATGE HÍBRID A BATXILLERAT 

Equips docents 
 
○ Potenciar el treball col·laboratiu dels equips de matèria, àmbit i projectes. 
 
○ Definir estratègies per evitar la devaluació curricular i la involució metodològica. 
 
○ L’equip d’un mateix àmbit/ matèria pot tenir grups o nivells que estan fent un ensenyament 
presencial, en línia i/o híbrid. És important no perdre l’objectiu comú i vetllar per la continuïtat 
dels aprenentatges en els diferents nivells. 
 
○ Valorar la situació en què es troba cada un dels alumnes en quant a les seves competències 
en educació no presencial i la disponibilitat de recursos materials, com equipament i espais. 
Aquestes informacions hauran d’ajudar al seguiment i a la presa de decisions sobre 
l`aprenentatge dels alumnes. 
 
○ Considerar per part del docent, o equip de projecte, quines de les tasques programades tenen 
la necessitat de compartir i treballar de forma sincrònica i quines no. Pot ajudar compartir una 
programació a curt i llarg termini. 
 
○ Establir punts de trobada d’equip docent quinzenals amb el tutor/a per poder fer seguiment 
del progrés del grup i dels casos d’absentisme. 
 
○ Fer una comunicació amb el grup classe amb tot l’equip docent en una única sessió virtual 
on compartir el propòsit i organització global. 
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○ Disposar d’un mínim d’un punt de control setmanal sincrònic (virtual o presencial) amb el 
grup, per seguiment emocional, tasques pràctiques i resolució de dubtes. Assegurar la 
sincronia en la comunicació en línia. 
 
○ A nivell organitzatiu i metodològic és necessari marcar, i compartir amb l’alumnat, uns 
objectius setmanals / quinzenals (en funció de l’organització de centre) per tal de poder 
generar tranquil·litat a l’alumnat, assolir les fites i disminuir el nombre de comunicacions 
innecessàries (optimitzant el temps i regulant l’autoaprenentatge i organització de l’alumnat). 
 
○ Potenciar l’acció tutorial i l’orientació educativa com a factor clau per l’èxit de l'ensenyament 
en modalitat no presencial: proporcionar-ne recursos específics (metodologies, temps, 
estratègies, dinàmiques,...). 
 
○ Definir canals clars de retroalimentació a l’alumnat per assegurar l’eficàcia de les activitats 
virtuals en l'aprenentatge competencial. 
 
○ Dissenyar uns procediments clars i transparents en relació a l’avaluació dels aprenentatges 
de l’alumnat que assegurin la rigorositat del procés i, alhora, la motivació de l'alumnat. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ACCÈS PORTA 
CONSERGERIA 

ACCÈS 1r ESO  

ACCÈS 2n BATX (PER 
ANAR 1r i 2n PIS) 

ESBARJO CARRER 

(2n BATX) 

ESBARJO CARRER 

(1r BATX) 

 

ESBARJO AL 
CAMP ESCOLAR 

1r ESO 

ACCÈS PORTA 
PRINCIPAL  2 

ENTRADA 
/SORTIDA  

ACCÈS 2n i 3r ESO 

 

ESBARJO 
AL CAMP 
ESCOLAR 

2n i 3r ESO 

ACCÈS PORTA 
PRINCIPAL 1 

ACCÈS 4t ESO  

ACCÈS 1r BATX  

(PER ANAR 1r PIS) 

 

ESBARJO 1r BATX 

ESBARJO 
AL CAMP 
ESCOLAR 

4t ESO 
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