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1. Planificació de les mesures de prevenció,       

protecció i higiene enfront de la COVID-19 adaptades        

a l’etapa educativa 

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais  

1.1.1 Organització dels diferents espais als diferents escenaris. Capacitat         

(ràtios/aula), entrades i sortides (portes i horaris), passadissos, banys 

En l’escenari A, de presencialitat de tot l’alumnat, els espais s’ocuparan en la seva              

totalitat. Cada grup-classe té una aula de referència i aquestes aules s’han distribuït             

de manera que els grups més nombrosos tenguin les aules més grans. Així i tot, en                

la gran majoria de les aules no es podrà respectar la distància de seguretat d’un               

metre i mig entre persones, per la qual cosa serà obligatori l’ús de màscara per part                

de l’alumnat i del professorat.  

S’ha habilitat una sala d’aïllament a la planta baixa del centre (antiga sala de              

reunions). Aquesta sala té una finestra que dona a l’exterior i fa 8 metres quadrats,               

espai suficient per poder respectar les distàncies en el cas que s’usi per aïllar un               

alumne que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19. La sala d’aïllament           

estarà dotada amb una capsa estanca amb tot el material de protecció necessari             

(màscares quirúrgiques, màscares FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un           

sol ús), a més d’una paperera amb bossa, tapa i pedal. 

Les entrades i sortides del centre es faran per 4 accessos diferents per tal de reduir                

al màxim les aglomeracions de persones a les hores d’entrada i sortida. 

Els passadissos tindran senyalitzat el sentit de circulació per evitar els           

encreuaments de persones durant els desplaçaments dins del centre. Així mateix,           

els desplaçaments s’han reduït al màxim, ja que s’han confeccionat grups al màxim             

d’estables possible, reduint els agrupaments de diferents grups-classe en les          

optatives i eliminant les optatives de lliure de disposició de centre de 1r d’ESO i 3r                

3 



d’ESO. Les de 2n d’ESO s’han mantingut ja que són optatives que fan tot el grup                

sencer i no representen cap agrupament fora del grup-classe. 

A més de les 3 escales que ja s’empraven habitualment, s’emprarà una quarta             

escala (exterior i d’emergència, situada a l’edifici nou), a fi de reduir al màxim              

l’aglomeració de persones. Les quatre escales tindran senyalitzat el sentit de           

circulació per evitar els encreuaments entre les persones que pugin i baixin            

simultàniament per elles. 

Més informació sobre accessos (entrades i sortides), horaris i circulació de patis,            

passadissos i banys a l’apartat 2.  

1.1.2 Mesures de neteja, desinfecció i ús de màscara  

Rètols de les mesures de neteja, desinfecció i ventilació als espais i d’higiene             
personal: 

NORMES BÀSIQUES DE NETEJA I HIGIENE DELS ESPAIS I DEL MATERIAL 

- ELS ESPAIS DOCENTS HAN D’ESTAR NETS I DESINFECTATS. EN CAS          

CONTRARI EL GRUP S’HA D’ESPERAR AMB EL PROFESSOR AL PATI. 

- VENTILATS A L’INICI DE LA JORNADA, EN FINALITZAR I ENTRE CLASSES           

DURANT ALMENYS 5 MINUTS CADA COP. RECOMANACIÓ D’OBRIR        

FINESTRES TOT ELS TEMPS QUE ES PUGUI. 

- NO COMPARTIR MATERIAL PERSONAL. CADASCÚ HA DE DUR EL         

MATERIAL NECESSARI. RECORDAR DUR UN BÒTIL AMB AIGUA        

SUFICIENT PER A TOTA LA JORNADA. 

- MANTENIR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT EN LA MESURA QUE ES          

PUGUI. 

- INDICAR L’ESPAI O MATERIAL PENDENT DE DESINFECTAR. 

- ELIMINAR TOTS ELS OBJECTES INNECESSARIS (FULLETS, REVISTES,       

CALENDARIS, ETC.). 

- PRIORITZAR ELS ESPAIS PER A LA FEINA DOCENT. 

- EVITAR LES AGLOMERACIONS. 
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ELS ESPAIS DOCENTS I D’ÚS COMÚ DISPOSARAN DEL MATERIAL         

D’HIGIENE SEGÜENT: 

- GEL HIDROALCOHÒLIC 

- MOCADORS D’UN SOL ÚS 

- PAPERERA AMB TAPA 

 

En el cas que se’ns autoritzi a fer l’autodesinfecció: 

- PAPER EIXUGAMANS 

- DESINFECTANT  

 
 

AUTODESINFECCIÓ D’ESPAIS I MATERIAL: 

SEMPRE QUE NO HI HAGI PROHIBICIÓ EXPRESSA DE LA CONSELLERIA 
 
En aquest cas hi haurà desinfectant i paper per a fer la desinfecció: 

- 5 minuts abans de finalitzar la classe, l’alumnat netejarà amb desinfectant i            

paper l’espai utilitzat (taula i cadira) i el material si escau. El professor d’aula              

serà el que proveirà el material i farà la supervisió. 

- El professorat desinfectarà el seu espai (taula i cadira) i material utilitzat (teclat             

d’ordinador, ratolí, altaveu…). 

- Es llençarà el paper a la paperera específica (amb bossa i tapa). 

Es faria una petita formació bàsica de com fer-ho.  
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NORMES BÀSIQUES DE NETEJA I HIGIENE PERSONAL  

- NETEJAR-SE LES MANS AMB GEL O SABÓ EN ENTRAR I SORTIR DE            

L’AULA, EN TOSSIR O MOCAR-SE, EN ANAR AL BANY, DESPRÉS DEL           

PATI, EN TOCAR MATERIAL COMPARTIT I EN POSAR-SE O TREURE LA           

MÀSCARA.  

- SI HI HA BRUTÍCIA VISIBLE S’HA DE FER AMB AIGUA I SABÓ (40-60             

SEGONS). 

- EVITAR TOCAR-SE ULLS, NAS O BOCA. 

- PORTAR LES UNGLES CURTES. 

- EMPRAR MOCADORS D’UN SOL ÚS PER TOSSIR I LLENÇAR-LO A UNA           

PAPERERA AMB TAPA. NETEJAR-SE LES MANS. SI NO ÉS POSSIBLE,          

TOSSIR A L’INTERIOR DEL COLZE. 

- MANTENIR LA DISTÀNCIA MÍNIMA DE SEGURETAT I, SI NO ES POT,           

EMPRAR LA MÀSCARA.  

- TOT EL MATERIAL D’HIGIENE PERSONAL ES DIPOSITARÀ A LA         
PAPERERA AMB TAPA. 

 

PAUTES DE NETEJA QUAN HI HAGI UN CAS SOSPITÓS DE COVID 

- Abans de la neteja i desinfecció, s’ha de senyalitzar i informar. 
- Un cop la persona sospitosa de COVID ja estigui fora del centre: 

- [Si la persona era en un espai específic (aula, gimnàs, etc.)] S’han            
d’obrir les finestres de l’aula o l’espai on fos aquesta persona, tancar            
la porta i deixar ventilar durant una hora abans de netejar i            
desinfectar. 

- [Si la persona era en un espai comú compartit amb altres           
persones] S’ha d’assenyalar l’àrea de dos metres al voltant d’on era           
aquesta persona, com també les zones i mobiliari d’ús compartit de           
tot aquest espai. S’ha d’avisar les persones que han ocupat l’àrea           
perquè extremin les mesures d’higiene personal. També s’han        
d’extremar les mesures de neteja i desinfecció en els punts crítics.           
S’ha d’informar tot el personal del centre, inclòs el de neteja i els             
usuaris. 

- Per netejar els espais dels casos sospitosos, el personal ha d’utilitzar           
màscares FFP2, ulleres de protecció ocular o pantalles de protecció          
facial i guants. 
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PAUTES DE NETEJA QUAN HI HAGI UN CAS CONFIRMAT DE COVID 

S’ha de contractar una empresa autoritzada per a l’aplicació de productes           
viricides i els espais no es poden utilitzar fins al dia següent de la desinfecció               
realitzada. 

 

Es deixaran còpies de les normes bàsiques de neteja i higiene penjades o             

disponibles per a la seva consulta a cada espai docent i altres espais d'ús comú.               

També s’ha elaborat un full de contactes amb les diferents entitats locals            

(ajuntaments, centres de salut, …) que estarà a disposició.  

L’estoc de màscares quirúrgiques, gel hidroalcohòlic i mocadors serà a consergeria.           

També hi haurà un termòmetre d'infraroigs en el cas que s’hagi de prendre la              

temperatura.  

A cada espai docent i d’ús comú hi haurà: gel hidroalcohòlic, paper eixugamans,             

esprai viricida per a la desinfecció, capses de mocadors d’un sol ús, papereres amb              

tapadora. 

Els espais hauran d’estar nets i desinfectats abans del seu ús. En entrar i abans de                

res, tots els usuaris es faran net amb el gel hidroalcohòlic. Es recordarà que cada un                

dugui el seu propi material escolar i personal per evitar prestar-se’l entre ells. En cas               

de tossir, es farà amb mocador d’un sol ús que es llençarà a la paperera amb tapa.                 

Després s'haurà de fer net amb gel hidroalcohòlic. En cas de no poder ser,              

s’emprarà l’interior del colze. Se seguirà la normativa vigent quant a l’ús de la              

màscara. 

El professor haurà de notificar a consergeria o a direcció qualsevol manca d’aquest             

material, i preferiblement avisarà abans que s'esgoti del tot. Hi haurà un control             

setmanal de tot aquest material per poder demanar-lo amb prou temps.  

El personal de neteja realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions mínim             

un cop al dia, i es reforçarà en aquells espais que ho necessitin en funció de la                 

intensitat d’ús.  
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Es tindrà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més                

freqüents, com poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, penjadors, i altres            

elements de característiques similars. També es revisaran papereres amb molta          

freqüència on els residus de les paperes amb tapa aniran a la de rebuig. La resta                

seguirà la normativa de separació de residus. 

A la sala del professorat es recomanarà l’ús d’ordinadors i tauletes digitals personals             

per tal d’evitar una desinfecció contínua. També es podrà enviar la feina per imprimir              

a consergeria en format PDF però amb un temps de marge superior a les 24 h.                

S’estudiarà habilitar la biblioteca com a alternativa a la sala del professorat. 

1.1.2 Ventilació d’espais  

Inici de la jornada 

7.30 h: els conserges del matí començaran a obrir portes i finestres dels espais              

docents, tant de l’edifici vell com nou, perquè comencin a ventilar. A l’edifici             

nou quedarà programat el sistema de climatització amb renovació d’aire durant           

la jornada docent seguint la normativa.  

7.45 h: els conserges començaran a obrir les portes exteriors (reixa Vives Llull,             

Vassallo, i Font i Vidal) perquè comenci a entrar l’alumnat i esperi dins els              

patis.  

7.50 h: els conserges obriran les portes per accedir a l’interior de l’edifici.             

L’alumnat haurà de pujar amb la màscara posada per l’escala que li correspon             

per accedir i quedar a l’aula.  

Durant la jornada  

S’informarà que la recomanació serà mantenir les finestres obertes sempre          

que el temps ho permeti a totes les dependències.  

Tot el professorat passarà llista al començament de classe i els conserges            

duran registre de tot el personal extern que entri. El registre d’assistència del             

professorat es farà mitjançant el marcatge de GESTIB, com el curs 2019-2020. 
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Tota la comunitat educativa, principalment personal docent i no docent, haurà           

d’informar al més aviat possible de les incidències que vagin sorgint com            

poden ser la manca de material (sabó, gel, mocadors…) o desperfectes que            

impliquin no poder donar aquest servei. Totes les incidències s’hauran de           

comunicar a consergeria o a direcció. 

Final de la jornada 

El conserge i el personal de neteja de torn de vespre tancaran només les              

finestres al final de la jornada assegurant-se que hagin passat com a mínim 5              

minuts per a la seva ventilació. Es deixarà un full d’incidències en cas de no               

haver pogut desinfectar algun espai per fer-ho al principi del matí abans que             

arribi l’alumnat. 

1.1.3 Espai o sala d’aïllament 

S’ha habilitat el despatx al costat de cap d’estudis com a sala d’aïllament, espai que               

romandrà tancat amb un cartell indicador a la porta. Allà hi ha la capsa amb el                

material de protecció per al seu ús en cas de necessitat amb el protocol a seguir.  

 

SALA AÏLLAMENT 

MATERIAL: capsa tancada amb 2 màscares FFP2, 2 pantalla facials i 2 bates d’un              
sol ús. Gel hidroalcohòlic i mocadors d’un sol ús. 

PROTOCOL: 

1. ADULT I ALUMNE/A AMB MÀSCARA. 

2. RENTAR-SE LES MANS. 

3. EN CAS QUE L’ALUMNE/A NO ES POT POSAR MÀSCARA: 

ADULT ACOMPANYANT AMB EPI COMPLET (FFP2, PANTALLA FACIAL I          
BATA) 

4. NO ES DEIXARÀ L'ALUMNE/A EN CAP MOMENT. 

5. AVISAR L’EQUIP DIRECTIU I FAMÍLIA DE L’ALUMNE/A. 

6. EN CAS DE GRAVETAT AVISAR EL 061. 
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1.1.4 Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells,        

infografies…) 

Tots els espais del centre (aules -de referència i específiques-, banys, gimnàs i             

vestidors, departaments, biblioteca, sala d’actes, sala del professorat, consergeria,         

secretaria, sala d’aïllament, sala de reunions, caporalia d’estudis, direcció,         

secretariat i ascensor) tindran penjat a l’entrada un rètol amb la capacitat màxima de              

persones que els poden ocupar, la qual ha estat calculada tenint en compte les              

indicacions de deixar 2,25 metres quadrats per persona. Aquests rètols amb la            

capacitat màxima s’aniran revisant i adaptant a les noves indicacions sanitàries de            

cada moment. 
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En aquest moment, i preveient que el setembre el curs s’iniciarà amb les mateixes              

indicacions que són vigents ara, els espais queden la manera següent: 

 

Totes les zones d’entrada i sortida al centre, els passadissos i les quatre escales              

tindran senyalitzat el sentit de circulació al terra amb cinta adhesiva negra i groga, a               

fi d’evitar les aglomeracions de persones en aquests punts. Les 4 escales, a més,              

tindran ben visible un cartell identificatiu amb el nombre de l’escala a cada planta de               

l’edifici. 

Es penjaran per tot el centre una sèrie de cartells i infografies per tal de facilitar el                 

compliment i la comprensió de les mesures de prevenció i higiene de la manera              

següent: 

 

Espai Infografia Cartell 
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Aules de referència i aules     
específiques 

Com tossir 
Com rentar-se les mans 

Obrir finestres 
No compartir bòtils 

Banys Com rentar-se les mans Mantenir distància 

 
Entrades al centre 

 Ús de gel 
Màscara posada 
Mantenir distància 

Sala d’actes Com tossir Ús de gel 
Màscara posada 
Mantenir distància 

Biblioteca Com tossir Ús de gel 
Màscara posada 
Mantenir distància 

 
 
Aula UECCO 

 Cartells adaptats, molt   
visuals: màscara, gel, rentar    
mans, com tossir, no    
abraçar ni besar, no tocar     
cara amb mans brutes 

Passadissos i escales  Màscara posada 
Mantenir distància 

Ascensor  Màscara posada 
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1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi 

1.2.1 Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en l’entorn           

de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns  

Protocol de neteja per a l’alumnat 

- Netejar-se amb gel quan s’entra a classe. 

- 5 minuts abans de finalitzar la classe, netejar amb desinfectant i paper l’espai             

utilitzat (cadira i taula) i el material (sempre que no hi hagi una prohibició              

expressa de la Conselleria). 

- Llençar el paper a la paperera específica (amb bossa, tapa i pedal). 

- Netejar-se amb gel abans de sortir de l’aula. 

- S’ha de tenir en compte que quan les mans tenen brutícia visible, el gel              

hidroalcohòlic no és suficient, i cal fer servir aigua i sabó. 

- Les ungles han de dur-se curtes. 

- Utilitzar mocadors d’un sol ús (n’hi ha d’haver sempre a totes les aules). 

- Quan facin ús del bany, els alumnes s’han de rentar les mans entre 40 i 60                

segons amb aigua i sabó. 

Protocol de neteja per al professorat 

- Encarregat d’obrir i tancar la porta de l’aula i de la utilització d’interruptors. I              

posar-se gel cada cop que es realitzi aquesta acció. 

- Desinfectar el material utilitzat un cop l’ha acabat d’utilitzar ( teclat           

d’ordinador, ratolí, altaveu…) i l’espai (taula i cadira). 

- Netejar-se amb gel abans de sortir de l’aula. 

- Ventilar entre classe i classe durant un mínim de cinc minuts. 

 
1.2.2 Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no            

docent per espais 

Aules de referència 

A les aules de referència els tutors establiran llocs fixos (taula i cadira,             

ordinador…) per alumne/a per tal de tenir més control de la neteja i dels              
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contactes més propers si es dona un cas positiu de COVID-19. En cap cas es               

podran disposar les taules de manera que quedi un alumne/a de cara a un altre.               

Es deixarà una còpia de la distribució de l’aula. 

Banys 

Els banys es netejaran diàriament, almenys 3 vegades al dia i en funció de la               

intensitat d’ús. Hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per eixugar-se            

les mans, o bé, gel hidroalcohòlic. Hi haurà un control diari per a repondre el               

sabó i el paper eixugamans. No es podrà deixar anar al lavabo entre canvis de               

classes, i durant aquestes excepcionalment si està plenament justificat. En          

aquests casos l’alumnat amb màscara es dirigirà a consergeria perquè l’apuntin i            

anirà al lavabo de la planta baixa.  

Vestidors 

Els vestidors del gimnàs romandran tancats ja que no es pot assegurar la             

distància de seguretat ni la desinfecció.  

Patis 

Cada zona del centre tindrà una escala determinada per a la pujada i baixada              

quan sigui l’hora del pati. A l’inici de curs s’haurà de recordar a tot el personal                

que dugui el seu propi bòtil per a beure aigua, ja que les aixetes d’aigua potable                

estaran tancades. Els conserges seran els encarregats d’obrir i tancar les portes            

d’accés als patis. 

Se separarà l’alumnat per nivells al pati nord i sud: 

1a franja de pati: pati nord (1r ESO), pati sud (2n ESO), 1r FPB i 2n BAT podran                  

sortir fora. 3 professors de guàrdia al pati nord, un d’ells encarregat del control              

d’accés a la cafeteria. 3 professors de guàrdia, un d’ells encarregat de l’obertura             

de la porta d’accés al carrer, per a la sortida de l’alumnat de Batxillerat i FPB,                

que després s’incorpora al pati sud. Un professor més s’encarregarà de vigilar            

que no hi quedi ningú als passadissos ni a les escales.  

2a franja de pati: pati nord (3r ESO), pati sud (4t ESO), 2n FPB i 1r BAT podran                  

sortir fora.3 professors de guàrdia al pati nord, un d’ells encarregat del control             

d’accés a la cafeteria. 3 professors de guàrdia, un d’ells encarregat de l’obertura             
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de la porta d’accés al carrer, per a la sortida de l’alumnat de Batxillerat i FPB,                

que després s’incorpora al pati sud. Un professor més s’encarregarà de vigilar            

que no hi quedi ningú als passadissos ni a les escales.  

S’intentarà que no coincideixin amb hores de classe d'educació física. Es           

demanarà la possibilitat d’emprar el poliesportiu com a ampliació de l’espai           

docent. 

Durant el temps de pati: 

- es deixarà anar al lavabo amb un professor que en controli la capacitat.  

- es deixarà anar al servei de cafeteria amb un professor que en controli la              

capacitat. 

A la 1a franja de pati la sirena sonarà 5 minuts abans que acabi (11.25 h)                

perquè comencin a pujar a les aules. El professorat de guàrdia de passadissos             

haurà d’obrir les portes. A les 11.30 h sonarà la sirena de finalització del 1r torn                

de pati i començament del 2n torn perquè comencin a baixar. Serà molt             

important respectar aquests temps per a evitar aglomeracions.  

Aules específiques 

S’han de retirar tots els elements o objectes decoratius a l’accés de l’alumnat que              

puguin sofrir una major manipulació: revistes, fullets, calendaris… 

Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions mínim un cop al dia, i es                

reforçarà en aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat d’ús. 

Es tindrà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més                

freqüents, com poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, penjadors, i altres            

elements de  característiques similars. 

Tot el material d’higiene personal (màscares, etc.) s’ha de dipositar en un contenidor             

amb bossa, tapa i pedal, i se seguirà la normativa de separació de residus (residus               

de rebuig d’origen domèstic). 
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Totes les aules han de disposar de mocadors d’un sol ús, màscares i gel              

desinfectant. 

Aules d’informàtica 

- Netejar-se amb  gel quan s’entra a classe. 

- Si és possible deixar un ordinador buit entre cada dos ocupats. 

- Netejar l’ordinador (teclat, ratolí, botons que s’hagin utilitzat i pantalla, si           

escau) quan s’acaba la classe.  

- Netejar taula i cadira utilitzades. 

- Llançar el paper a la paperera específica. 

- Netejar-se amb gel abans de sortir de l’aula. 

Gimnàs 

- Netejar amb desinfectant el material utilitzat (pilotes, cordes…). Se suposa          

està regulat per Conselleria (esperam confirmació).  

Laboratori, aules de plàstica i dibuix, i tallers 

- Netejar amb desinfectant el material utilitzat ( microscopi…). 

Música 

- Netejar amb desinfectant l’instrument utilitzat. 

Hi haurà una còpia de les instruccions en paper a les aules i se n’informarà per                

correu l’escola d’adults i altres organismes que hagin d’emprar les nostres           

instal·lacions. 
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1.2.3 Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de             

contagi d’un alumne 

PROTOCOL ALUMNAT AMB SÍMPTOMES DE COVID-19 

1. El professor d’aula sol·licitarà un de guàrdia informant-lo dels símptomes. 

2. El professor de guàrdia pujarà amb el termòmetre i prendrà la temperatura. 

3. Si té febre l’acompanyarà a la sala d’aïllament i ambdós es rentaran les mans. 

4. Si l’alumne/a no pot dur mascareta quirúrgica, l’adult que romandrà amb ell            

s’haurà de posar l’EPI complet. A la sala es mantindrà la distància de             

seguretat. 

5. L’adult acompanyant de l’alumne/a avisarà l’equip directiu. 

6. S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill o filla. No               

podran emprar el transport públic per anar al seu domicili. Se’ls indicarà que             

hauran de comunicar immediatament el cas a l’equip sanitari de referència de            

l’alumne/a. 

7. En cas de símptomes de gravetat o de dubtes sobre el trasllat segur al              

domicili, s’avisarà el 061. 

 
Símptomes compatibles amb la COVID-19: 

● Febre, tos i sensació de falta d’aire. 

● En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds,              

mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. 
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1.2.4 Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi              

d’un treballador 

PROTOCOL TREBALLADOR AMB SÍMPTOMES DE COVID-19 

Abans d’anar al centre educatiu: 

● Quedar-se al domicili, avisar l’equip directiu, el seu equip de salut i el             

servei de prevenció de riscs laborals (SPRL) respectiu. 

Personal no docent: 971 17 71 72 serveideprevencio@dgfun.caib.es 

Personal docent: 971 17 60 37 prevencio@dgpdocen.caib.es 
 

Al centre educatiu durant la jornada escolar: 

● Col·locar-se una mascareta quirúrgica. 

● Rentar-se les mans. 

● Avisar de la situació a l’equip directiu (via telefònica). 

● Evitar passar per zones concorregudes del centre. 

● Partir al seu domicili (no utilitzar transport públic). 

● Contactar amb el SPRL i amb el centre de salut (cas de dubte 061). 

● En cas d’haver de demorar la partida al seu domicili, retirar-se a la sala               

d’aïllament habilitada portant en tot  moment mascareta quirúrgica. 

● En situació de gravetat o amb dificultats per a respirar,  avisar al 061. 

●  Al domicili, seguir les recomanacions sanitàries. 

●  Netejar els espais on hagi estat, seguint el protocol. 

 

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene 

1.3.1 Planificació d’accions informatives sobre els protocols d'actuació als         

diferents escenaris i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la            

salut a la comunitat educativa.  

La planificació està recollida en el Pla d’acollida, tant de l’alumnat com de les              
famílies com del professorat. 
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1.3.2 Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i         

docents.  

Les accions formatives adreçades a l’alumnat estan recollides en l’apartat 5           
(Coordinació per a la salut). 
 
S’estarà pendent de totes les accions formatives que s’organitzin des de la            
Conselleria i se’n farà difusió entre el claustre a fi que s’hi apuntin la gran majoria. 
 
Els plans d’acollida tenen previst enviar a les famílies tota la informació referent a              
les pautes i mesures de prevenció i protecció davant l’epidèmia. 
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2.  Planificació organitzativa  
2.1 Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics 

Totes les mesures adoptades en aquest Pla de contingència s’han decidit tenint en             

compte que aquest curs és excepcional i que per les circumstàncies de pandèmia             

mundial actual seran sempre prioritaris els criteris sanitaris damunt dels pedagògics.  

 

2.2 Planificació de l'actualització de dades referent a la         

vulnerabilitat social, de salut i d'especial necessitat de l'alumnat i          

de les famílies 

En l’escenari A, aprofitant la sessió d’acollida dels alumnes, es passarà un            

qüestionari perquè el contestin les famílies, demanant totes les dades importants en            

aquest aspecte, amb un apartat específic en què constarà la disponibilitat           

d’equipaments informàtics i connectivitat a la llar. Aquest document s’està elaborant. 

En l’escenari C, de confinament total, aquest qüestionari es passaria com a circular             

de GESTIB a totes les famílies. Per a les famílies que no tenen usuari de GESTIB                

(encara n’hi ha tot i la insistència del centre a reclamar-ho) es passaria el mateix               

qüestionari per correu electrònic. Si encara així, hi falten famílies a respondre, es             

faria per telefonada directa del tutor o tutora. 

En un hipotètic escenari B per començar el curs, que és el més improbable,              

s’adoptaria una fórmula mixta de qüestionari en paper per als alumnes de 1r i 2n               

d’ESO, i de formulari en línia per a la resta de grups, ja que no començarien tots a la                   

vegada. Una altra opció possible dins aquest escenari seria fer l’acollida d’aquests            

grups en dos dies, amb mig grup cada un dels dies, i lliurar també el qüestionari en                 

paper. 

2.3 Capacitat màxima d’ocupació dels espais 

En l’escenari A, com s’ha dit, tots els espais del centre (aules -de referència i               

específiques-, banys, gimnàs i vestidors, departaments, biblioteca, sala d’actes, sala          
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del professorat, consergeria, secretaria, sala d’aïllament, sala de reunions, caporalia          

d’estudis, direcció, secretariat i ascensor) tindran penjat a l’entrada un rètol amb la             

capacitat màxima de persones que els poden ocupar, la qual ha estat calculada             

tenint en compte les indicacions de deixar 2,25 metres quadrats per persona.            

Aquests rètols amb la capacitat màxima s’aniran revisant i adaptant a les noves             

indicacions sanitàries de cada moment. 

En l’escenari B els grups de 1r d’ESO i de 2n d’ESO (de presencialitat total en                

aquest escenari) es podrien reubicar a les aules més grans del centre si fos              

necessari. Els grups de 1r i de 2n d’ESO tenen una ràtio aproximada de 23-24               

alumnes gràcies al fet d’haver fet dos grups PIE (un a cada nivell) i les aules més                 

grans del centre tenen una capacitat màxima per a 25-27 persones. D’aquesta            

manera, s’incrementaria la distància entre l’alumnat d’aquests grups. De la mateixa           

manera, es podrien reubicar els alumnes dels grups de PMAR i FPB a aules més               

grans que les que ocupen en l’escenari A. 

Als alumnes de l’aula UECCO no caldria reubicar-los, ja que hi ha espai suficient per               

mantenir la distància de seguretat, encara que aquesta sigui més restrictiva. 

Si es fessin aquestes reubicacions, la resta de grups dels altres nivells serien             

reubicats als espais que quedessin lliures. A causa del fet que sempre serien mitjos              

grups i no sencers (màxim 15 alumnes), no hi hauria problemes d’espai si es              

reubiquessin a aules més petites de les que tenien en l’escenari A. 

2.4 Organització d’accessos i circulació de persones en el centre 

2.4.1 Entrades i sortides (escenari A i escenari B) 

Per a les entrades i sortides del centre es faran servir les 4 escales de què disposa                 

l’edifici, inclosa l’escala d’emergència. Per tal de poder utilitzar l’escala d’emergència           

caldrà protegir la bomba d’aigua que s’hi troba, de manera que els alumnes no hi               

tenguin accés. Als plànols del Pla de contingència es marcarà cada una de les              

quatre escales amb un nombre: escala 1, escala 2, escala 3 i escala 4. 
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Per a la distribució d’escales entre els diferents grups es dividirà el centre en 3               

zones per planta:  

● La Zona A comprèn les aules des de la façana principal fins a l’aula 102               

(primer pis) i 202 (2n pis).  

● La Zona B comprèn la resta d’aules de l’edifici antic. 

● La Zona C comprèn les aules de l’edifici nou.  

Segons la zona, els alumnes empraran diferents escales d’entrada a l’edifici: 

● Els alumnes de la Zona A empraran l’escala 1.  

● Els alumnes de la Zona B empraran l’escala 2.  

● Els alumnes de la zona C de les aules del segon pis empraran l’escala 3 i els                 

alumnes del primer pis de la zona C empraran l’escala 4. 

Aquestes 3 zones també tindran assignada una porta d’entrada al centre: 

● L’alumnat de la zona A entra per la porta principal (Av. Vives Llull) 

● L’alumnat de la zona B entra per la porta del carrer Font i Vidal o per l’entrada                 

de vehicles des de l’Av. Vives Llull. 

● L’alumnat de la zona C entra per la porta del carrer Vassallo. 

A l’inici de l’activitat lectiva al matí, les portes de les aules estaran obertes a partir                

de les 7.50 hores, de forma que els alumnes hauran d’accedir-hi per les escales              

assignades a mesura que arriben al centre. Excepcionalment, aquells que hagin           

d’anar a alguna aula específica (laboratoris, aules d’informàtica, tecnologia, plàstica,          

música, gimnàs) romandran als patis esperant que soni el timbre. 

La porta de sortida des del hall de la planta baixa i el pati sud quedarà tancada                 

a les 14.05 hores, en finalitzar la 6a sessió lectiva, per tal de minimitzar que               

l’alumnat es mescli i que cada alumne respecti la seva zona de sortida. 

S’habilitaran a la recepció, passadissos i zones d’accés a l’IES cartells amb            

indicacions perquè els visitants puguin accedir de la forma més accessible, segura i             

ràpida als espais del centre, tot seguint les recomanacions de circulació d’aquest Pla             

de contingència. 
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Per prevenir incidències durant la finalització del primer pati i l’inici del segon: 

● A les 11.25 hores s’advertirà amb un fil musical perquè els alumnes que             

hagin de tornar a les aules comencin a fer-ho. 

● A les 11.30 hores sonarà el timbre ordinari, perquè baixin els del segon pati. 

Distribució de zones, escales i aules de referència 

 

Distribució de grups per zones i escales 

Grups Zona A   

Escala 1 

Grups Zona B 

Escala 2 

Grups Zona C-Pis2 

Escala 3 

Grups Zona C-Pis1 

Escala 4 

1r ESO A 
2n ESO A 
2n ESO G 
3r ESO C 
3r ESO D 
3r ESO E 

4t ESO PRAQ 
2n Batx C 
2n Batx D 

1r ESO B 
1r ESO C 
1r ESO D 
1r ESO E 
1r ESO F 
2n ESO B 
2n ESO C 

FPB 
1r Batx A 
1r Batx B 
1r Batx C 

2n ESO D 
2n ESO E 
2n ESO F 
2n Batx A 
2n Batx B 

3r ESO A 
3r ESO B 
4t ESO A 
4t ESO B 
4t ESO C 
4t ESO D 
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Mapa d’accessos per zones i escales 

 

 

 

24 



2.4.2 Circulació de persones en el centre (pati, passadissos, lavabo)          
(escenaris A i B) 

Tant en les entrades i sortides de les aules sempre s’emprarà l’escala corresponent             

a la zona en què l’alumnat i el professorat es trobi, seguint les indicacions de               

l’apartat anterior d’aquest document.  

Per a la sortida del centre, i posterior retorn, durant el pati els alumnes hauran               

de fer-ho bé per la porta principal del hall, bé per la sortida al carrer Font i Vidal.  

El moviment de persones als passadissos es farà sempre per la part dreta, seguint              

les marques a terra. En tots els moviments, entrades, sortides i canvis d’aula se              

seguiran les mesures sanitàries (distància de seguretat, màscara).  

Als espais de trànsit com passadissos, hall, escales... no es permet l’aglomeració            

d’alumnes o grups de persones en general. 

Quant al trànsit que es pot produir per anar al lavabo, hi haurà un cartell amb la                 

capacitat màxima a l’entrada del lavabo i marques a terra d’espera seguint la             

separació mínima de seguretat per poder-hi accedir. Preferentment, els alumnes          

empraran els banys més propers a la seva escala de sortida. 

S’ha de tenir especial atenció als moments del pati. El professorat de guàrdia de              

passadissos a l’hora del pati haurà de prestar atenció a aquest aspecte. 

2.5 Distribució horària de l’alumnat, patis, entrades i sortides 

S’ha de tenir en compte que, a part de l’entrada i sortida al centre a l’inici i final de la                    

jornada escolar, també es produeixen entrades i sortides a l’hora del pati. Per             

intentar limitar els riscos es proposa unir els dos patis en un de sol per tal que                 

només hi hagi moviments una vegada, així com afegir dos torns de pati, fent              

possible que la meitat de grups surtin al pati a la vegada. 

 

25 



Aquesta serà la distribució temporal de cada sessió i pati: 

Sessió Hora 

1 8.00h - 8.55h 

2 8.55h - 9.50h 

3 9.50h - 10.40h 

4A - 4a Classe / 1r      
Grup de PATI 

10.40h - 11.30h 

4B - 4a Classe / 2n      
Grup de PATI 

11.30h - 12.20h 

5 12.20h - 13.10h 

6 13.10h - 14.05h 

7 
14.05h - 15.00h (Només 2     

dies batxillerats) 

Aquí l’horari dels diferents grups: 

1r ESO, 2n ESO, 2n Batx i 1r FPB  3r ESO, 4t ESO, 1r Batx i 2n FPB 

Sessió Hora  Sessió Hora 

1 8.00h - 8.55h  1 8.00h - 8.55h 

2 8.55h - 9.50h  2 8.55h - 9.50h 

3 9.50h - 10.40h  3 9.50h - 10.40h 

PATI A 10.40h - 11.30h  4 10.40h - 11.30h 

4 11.30h - 12.20h  PATI B 11.30h - 12.20h 

5 12.20h - 13.10h  5 12.20h - 13.10h 

6 13.10h - 14.05h  6 13.10h - 14.05h 

7 
14.05h - 15.00h   
(Només 2 dies   
batxillerats) 

 7 
14.05h - 15.00h   
(Només 2 dies   
batxillerats) 
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Els torns es dividiran intentant que hi hagi el menor risc quant a contactes entre               

grups de diferents nivells, quedant distribuïts de la manera següent: 

- Primer pati: 2n de Batxillerat, 1r d’ESO i 2n d’ESO. Els dos grups de 1r i 2n                 

d’ESO faran així 3 hores seguides i no 4. 

- Segon pati: 1r de Batxillerat, 3r d’ESO i 4t d’ESO. 

Cada grup-classe tindrà assignat un espai al pati per tal de minimitzar el contacte              

entre alumnat de diferents grups. S’intentarà que la distribució al pati estigui al més              

a prop possible de l’escala que li correspon per entrar i sortir de l’edifici. 

Per a la confecció d’horaris i per tal de minimitzar els desplaçaments dins l’edifici,              

s’eliminen les optatives de lliure disposició i es conformaran els agrupaments per            

optatives procurant que es facin dues sessions de classe seguides. 

L’alumnat de l’aula UEECO es constitueix en grup estable de convivència, i açò             

implica que NO tindran contacte amb els seus grups de referència, ni amb d’altres al               

llarg de tota la jornada lectiva. A canvi, NO hauran de dur màscara ni ells ni la seva                  

tutora ni l’auxiliar tècnica educativa; en canvi, la resta de professorat que estigui             

amb ells sí que n’haurà de dur. D’altra banda, l’horari de pati del grup serà també                

diferent del de la resta dels grups, de manera que faran dos patis; el primer a les                 

10.15 h, fins a les 10.35 h (cinc minuts abans que comenci el primer torn de pati), i                  

de les 12.30 h a les 12.50 h (després del segon torn de pati).  

Per disminuir també els contactes amb els altres grups, els alumnes de l’aula             

UEECO entraran al centre a les 8.10 h i en sortiran a les 13.55 h. En els dos casos                   

faran servir la porta del carrer Vasallo. 

2.6 Control d’accessos al centre (escenaris A i B) 

Tot l’alumnat, professorat i personal del centre ja fitxa a través del Gestib tant a               

l’entrada com a la sortida del centre.  

D’altra banda, la resta de persones que poden visitar el centre (familiars, tècnics,             

ponents convidats, repartidors, etc.) hauran d’accedir sempre mostrant un document          
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identificatiu (DNI, passaport, NIE) a consergeria, on realitzaran un registre a una            

graella en què constin les dades següents: 

● DNI, Nom, Llinatges, telèfon, data, hora d’entrada, hora de sortida, motiu de            

l’accés (Alumne EA, examen, Pare, repartidor, etc.), Espai utilitzat (Aula, …). 

 

● Els grups d’assistents a les activitats no pròpies de l’IES que periòdicament            

es desenvolupen en horari de capvespres en el centre, manifestaran les           

seves dades en un full diferenciat per a cada activitat, el qual es trobarà              

preparat a consergeria. En aquest formulari s’indicarà el responsable del          

grup, les persones assistents, l’activitat a realitzar, l’hora d’inici i de           

finalització i l’espai o espais emprats. Aquest full s’emplenarà la primera           

vegada o abans de l’inici de l’activitat amb el nom de tots els potencials              

assistents, de manera que posteriorment només serà necessari fer-ne còpies          

tot indicant els absents o amb alguna altra fórmula operativa per a disposar             

de la informació per a un possible seguiment. 
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2.7 Constitució dels equips docents i coordinació del professorat 

Els equips docents es constituiran a l’inici de curs. Cada professor és el responsable              

de la seva matèria. Mentre estiguem en un escenari A, les responsabilitats seran les              

mateixes que durant un curs normal. 

En el moment en què es passi a un escenari B o C, els equips docents seran els                  

mateixos ja que des de l’inici de curs el centre ha aconseguit fer un grup més tant a                  

1r com a 2n ESO mitjançant PIE. La tutoria es veurà reforçada (vegeu el punt 3.4.                

d’aquest mateix document). 

2.8 Coordinació entre etapes 

Hi ha comunicació entre l’etapa d’educació primària a secundària. Les escoles han            

passat uns documents on s’especifica quins continguts han deixat de treballar. Això            

es notificarà als equips docents de 1r ESO per a que ho puguin tenir en compte i així                  

atendre millor la necessitat dels alumnes. 

El mateix passa entre les etapes d’ESO i batxillerat. Però es fa a nivell intern del                

departament. 
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3. Planificació curricular 

3.1 Adequació de les programacions als 3 escenaris. Incorporació         

d’avaluacions inicials. Metodologia didàctica. Criteris de      

qualificació. Temes transversals 

S’ha previst adequar les programacions didàctiques a les exigències dels diferents           

escenaris. Així, totes les programacions docents dels departaments duran en els           

apartats de Metodologia didàctica i Criteris de qualificació i d’avaluació un apartat            

especial amb els canvis prevists en els escenaris B i C respecte de la programació               

inicial (escenari A). Aquesta programació inicial també es farà considerant les           

circumstàncies especials del curs 2019-2020. En qualsevol dels escenaris, hi haurà           

els mateixos criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge considerats bàsics. Les          

miniprogramacions publicades en la pàgina web incorporaran tota aquesta         

informació.  

El primer punt de les programacions docents es refereix a les avaluacions inicials,             

les quals hauran de tenir en compte el traspàs d’informació per al canvi de curs, que                

dins dels departaments didàctics es farà entre el professorat d’àrea. Aquestes           

avaluacions inicials s’hauran de fer en base a una metodologia activa i            

competencial, amb activitats que permetin conèixer al professorat el punt de partida            

del curs, i a partir d’aquí, fer les modificacions necessàries, si escau, de la              

programació. A aquesta tasca es dedicaran les primeres setmanes del curs. 

Així mateix, les programacions didàctiques de totes les matèries inclouran com a            

tema transversal aspectes relacionats amb la promoció de la salut, les relacions            

socials, la competència digital i la competència d’aprendre a aprendre. A més,            

aquests temes transversals seran tractats de manera especial als grups de 1r i 2n              

d’ESO en els projectes. 
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3.2 Planificació i organització de les tutories 

Es pretén començar el curs amb un escenari de normalitat (escenari A). 

En aquestes circumstàncies, cada professor tutor es fa càrrec del seu grup. En el              

cas de 1r i 2n d’ESO, aquesta feina es farà de forma conjunta amb els               

corresponents cotutors, com es feia de costum en aquest institut. Serà important            

que el cotutor ja agafi un rol important perquè els alumnes li tinguin la confiança               

necessària perquè a possibles escenaris B i C no els suposi cap problema haver de               

rebre la informació per part del cotutor. 

En el moment en què es passi a l’escenari C: 

En aquells cursos que tenguin cotutories o PT, aquests es faran càrrec dels alumnes              

NEE i NESE.  

En aquells cursos que no hi hagi cotutories ni PT (a partir de 4t ESO), els professors                 

de l’equip docent que alliberin hores, ja siguin de coordinacions, reforços que no es              

facin, hores de majors de 55 o càrrecs que es deixin d’ocupar, donaran un suport al                

professor tutor del grup. 

Sempre s'intentarà prioritzar les tutories amb major nombre d’alumnes, tutors a mitja            

jornada, grups que presentin una problemàtica més complexa a nivell curricular o de             

circumstàncies personals de l'alumnat. 

Durant l’escenari B, els grups que vagin presencialment a l’institut totes les hores (1r              

i 2n d’ESO, FP Bàsica, UEECO, PMAR i PRAQ) faran les hores de tutoria de forma                

habitual.  

En canvi, en aquells grups que passin a un model mixt presencial/distància (3r i 4t               

ESO, batxillerat, cicles de grau mitjà i superior) tots els alumnes tindran com a              

mínim una hora de tutoria cada dues setmanes. Durant aquesta hora, a part de              

treballar el contingut d’educació per a la salut, s'ajudarà l'alumnat amb l'organització            

personal dels dies que treballin fora del centre, insistint en la importància de treballar              

amb regularitat durant el temps d'ensenyament no presencial. 
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3.3 Ensenyament semipresencial o en línia en els 3 escenaris 

Des de l’inici del curs el centre ja ha fet un gran esforç per aconseguir reduir ràtios                 

de 1r i 2n ESO mitjançant un PIE a cada nivell. A més, també s’han eliminat les                 

optatives que es feien utilitzant les hores de lliure elecció, donant una hora dedicada              

a tutoria i l’altra a ajudar els alumnes amb la competència digital. Mitjançant aquest              

canvi el que es vol és reduir els moviments a dins del centre i crear així grups de                  

confiança a 1r i 2n ESO. 

Mentre s’estigui en l’escenari A, l’alumnat seguirà anant a les aules específiques            

per a poder seguir amb normalitat les pràctiques requerides per al seguiment de les              

programacions. En les assignatures que es pugui, s’intentarà fer dues hores a l’aula             

específica i així aconseguir reduir moviments.  

Ara bé, quan estiguem en un escenari B, els moviments s’han d’aconseguir reduir             

encara més. És per això que totes aquelles matèries que mínimament puguin seguir             

el contingut dins d’una aula ordinària ho hauran de fer així.  

Serà important que en qualsevol d’aquests escenari se substitueixin les activitats           

que incloguin contacte físic, com els esports d’equip, per altres activitats, si és             

possible a l’aire lliure, que permetin la distància de seguretat. 

Per facilitar l’estudi de contactes, a més del registre d’assistència diària de l’alumnat             

que s’ha de fer per mitjà del Gestib, també es disposarà de registres d’assistència              

diària a totes altres les activitats del centre, com ara transport i activitats             

extraescolars (organitzades pel centre i recollides a la Programació General Anual,           

aprovades pel Consell Escolar, i que es realitzen fora d’horari lectiu). També s’haurà             

de dur un registre de totes les persones alienes al centre que hi accedeixin. 

Escenari C 

Durant l’escenari C, s’assignaran dies per fer classe/entregues a distància          

proporcionals a les hores que es tenen de classe de cada matèria. 

● Matèries de fins a 3 hores lectives setmanals == 1 sessió a distància. 
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● Matèries de més de 3 hores lectives setmanals == 2 sessions a distància. 

Es repartiran el dies depenent de la càrrega del professorat, de manera que, si un               

professor té 6 grups de 1r, no hagi de fer en un dia tots els grups (això es farà una                    

vegada hi hagi fets els repartiments per part dels departaments). 

Seguidament hi ha la taula amb les sessions a distància per setmana. 

1r ESO - 13 sessions a la setmana 

Dos dies  Un dia 

Català, Castellà, Anglès, Biologia,    
Projectes, Plàstica, Matemàtiques,   
Digitalització**, Ed. Física, Música,    
Tutoria, Socials, Valors/reli* 

 

2n ESO - 13 sessions a la setmana 

Dos dies 

Matemàtiques 

Un dia 

FiQ, Tecnologia, Convivència*, Català,    
Castellà, Socials, Ed. Física, Anglès,     
Francès/Plàstica, Tutoria, Valors/reli* 

 

3r ESO -  13 sessions a la setmana 

Dos dies 

Matemàtiques 

Un dia 

Català, Castellà, Tecnologia,   
EPV/IAEE/Alemany/Francès/C.Clàssica 
FiQ, Biologia, Valors/Reli*, Socials,    
Anglès, Ed.Física, Tutoria, Digitalització** 

 

2n i 3r ESO PMAR - 14 sessions a la setmana 

Quatre dies 

Àmbit Científic i Matemàtic, 
Àmbit Lingüístic i Social 

Dos dies 

Àmbit Pràctic, Anglès 

Un dia 

Ed. Física, Tutoria 
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4t ESO/PRAQ - 12 sessions a la setmana 

Dos dies 

Matemàtiques  

Un dia 

Català, Castellà, Socials, Anglès,    
Ed.Física, Valors/Reli*, Tutoria 
Eco/C.Apl/FiQ/Empr/Bio/TecApl(1), 
Bio/Eco/Empr/Llatí/FiQ/CApl/TecApl(2), 
CCient/EPV/Tic/Ale/Franc/Música(3)  

 

1r BATX - 13 sessions a la setmana 

Dos dies 

Mates/Llatí, FiQ/Grec/Eco/HMC, 
Bio/DT/HMC/Lite/CA, 
Bio/Tecno/Fr/Ale/CA/Eco  

Un dia 

Castellà, Català, Anglès, Ed. Física, 
Filosofia, Tutoria, 
Tic/Reli/CCient/Anatomia/TEX 

 

2n BATX - 14 sessions a la setmana 

Dos dies 

Mates/Llatí, Bio/Física/Art/Eco/Grec,  
Química/Geo/DT/Eco/Psico, 
Ale/Fr/Psico/CTM/Tecno/Art/FAG/Quimi 

Un dia 

Filosofia, Tutoria, Català, Castellà,    
Història, Anglès 

 

1r FPB - 12 sessions a la setmana 

Tres dies 

CS, TID  

Dos dies 

TAB, CA  

Un dia 

AXC, Tutoria  
 

2n FPB - 13 sessions a la setmana 

Tres dies 

CS, ABO, CA 

Dos dies 

CVP  

Un dia 

ADG, Tutoria 
 

*A Valors ètics/Religió, es pot fer una proposta senzilla setmanal o bé només             

quinzenal, segons consideri el professor, però s'ha de continuar avaluant ja que és             

una assignatura que computa com les altres. 
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**A digitalització és interessant que més que proposar feina puguin ajudar a resoldre             

dubtes de caire informàtic que puguin tenir els alumnes a l’hora de l’entrega de              

feines. 

En els Cicles, tant de GM com de GS, cada mòdul farà la meitat d’hores en línia. 

A l’aula UEECO se’ls deixa més llibertat perquè sigui el professorat, depenent de les              

necessitats, qui estableixi les rutines setmanals. 

Tots els professors s’han de comprometre a seguir la instrucció de posar les             

entregues/meets/… al dia de la setmana que li pertoqui. 

Escenari B 

Els grups de 1r i 2n d’ESO, FP Bàsica, UEECO, PMAR i PRAQ assisteixen a totes                

les classes de forma habitual. Tot i que el centre ja ha fet un grup més a 1r i 2n                    

ESO, en cas que òrgans oficials ens obliguin a reduir més les ràtios es plantejarà               

crear un altre grup extra reduint hores de reforços, coordinacions... La creació            

d’aquest nou grup hauria de venir amb l’ajuda de personal extra, sinó serà gairebé              

impossible ja que el professorat va molt carregat d’hores a causa dels dos PIE ja               

plantejats. I, a més, ens mancaran 2 espais (aules ordinàries de referència) per a              

cada un dels nous grups formats. 

Els grups de 3r i 4t ESO, batxillerat, cicles de grau mitjà i superior faran un                

sistema mixt entre classes presencials i a distància detallat a continuació: 

● El professorat continua fent el seu horari habitual. 

● S'esmitja l'alumnat de cada grup en dos subgrups. 

● Cada subgrup assisteix al centre en dies alterns: dia sí, dia no. Els subgrups              

s’alternen quinzenalment. 

 

Subgrup 1 , Subgrup 2 

1a setmana  2a setmana 

DL DM DC DJ DV  DL DM DC DJ DV 
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Amb aquesta mesura es pretén afavorir que l'alumnat sigui capaç de mantenir un             

ritme de feina regular, ja que alterna la feina presencial i la que es fa des de casa.                  

Pretén, també, evitar que part de l'alumnat deixi de treballar de forma constant i,              

d'altra banda, intenta afavorir el contacte estret amb el professorat i la possibilitat             

d'aclarir dubtes. 
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4. Pla d’acollida 

4.1 Acollida de l’alumnat 

4.1.1 Escenari A. Nova normalitat 

Els dies 10 i 11 de setembre es farà l’acollida de l’alumnat. Aquesta es realitzarà               

esglaonadament per nivells i grups per tal d’evitar aglomeracions de persones tant            

dins com fora del centre (calendari pendent de publicació al web del centre). Es              

donaran les indicacions pertinents per tal que l’entrada a les aules sigui ordenada             

(pendent de concreció). Els dies previs a l’inici de curs s’informarà mitjançant els             

canals habituals (web, gestib, correu electrònic) com serà l’acollida. 

La sessió d’acollida amb els tutors es farà a l’aula de referència. En aquest primer               

contacte amb l’alumnat es faran les presentacions i el tutor explicarà els aspectes             

més importants del curs, fent esment especialment als relacionats amb la situació            

d’emergència sanitària.  

- Material general de tutoria (presentació tutors i equip docent, assistència,          

horaris, calendari curs, criteris d’avaluació, activitats complementàries…).  

- Material general Covid-19: mesures de seguretat, d’higiene, educació en         

salut... 

- Material específic del grup: diferents escenaris possibles. 

- Explicació dels accessos i els desplaçaments pel centre. 

- Detecció de casos de vulnerabilitat. 

Al final de la sessió, els alumnes de 1r d’ESO i 1r de Batxillerat faran un recorregut                 

pel centre per donar-los a conèixer els espais i les mesures de desplaçament             

(senyalització d’espais, accessos, direccions…). Depenent del temps de què         

disposin i sempre que es puguin evitar les aglomeracions de gent, els alumnes             

d’altres nivells podran fer el recorregut per veure in situ la senyalització d’espais i les               

mesures aplicades per desplaçar-se pel centre. 
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A 1r i 2n d’ESO els PT (cotutors) faran part de la sessió amb els alumnes. 

4.1.2 Escenari B. Mesures restrictives  

En aquest escenari s’incorporen amb normalitat al centre els alumnes de 1r i 2n              

d’ESO. En funció de l’evolució de la pandèmia i les instruccions de la Conselleria, en               

aquest escenari es preveu la possibilitat de fer un o dos grups més. La resta de                

nivells, ho faran de la manera que hagi previst el centre, en un escenari d’alternança               

de presencialitat amb distància. 

Els dies previs a l’inici de curs s’informarà mitjançant els canals habituals (web,             

gestib, correu electrònic). L’acollida es durà a terme de la manera següent: 

 

1r i 2n d’ESO, UEECO, PMAR i FPB. Igual que a l’escenari A. Sessió              

d’acollida amb els tutors a l’aula de referència (guió de sessió d’acollida). 

- Material general de tutoria (presentació tutors i equip docent,         

assistència, horaris, calendari curs, criteris d’avaluació, activitats       

complementàries…). El tutor prepara la sessió amb els materials que          

trobi convenients. 

- Material general Covid-19: mesures de seguretat, d’higiene, educació        

en salut…  

- Material específic del grup: explicació dels diferents escenaris        

possibles. 

- Explicació dels accessos i els desplaçaments pel centre. 

- 1r ESO: Recorregut pel centre per donar a conèixer els espais i les             

mesures de desplaçament (senyalització d’espais, accessos,      

direccions…) 

Al final de la sessió, els alumnes de 1r d’ESO faran un recorregut pel centre               

per donar-los a conèixer els espais i les mesures de desplaçament           

(senyalització d’espais, accessos, direccions…). Depenent del temps de què         

disposin i sempre que es puguin evitar les aglomeracions de gent, els            

alumnes de 2n també podran fer el recorregut per veure in situ la             

senyalització d’espais i les mesures aplicades per desplaçar-se pel centre. 
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Altres nivells. La sessió d’acollida es farà en dos dies, en funció de             

l’organització dels desdoblaments. 

- Material general de tutoria (presentació tutors i equip docent,         

assistència, horaris, calendari curs, criteris d’avaluació, activitats       

complementàries…). El tutor prepara la sessió amb els materials que          

trobi convenients.  

- Material general Covid-19: mesures de seguretat, d’higiene, educació        

en salut... 

- Material específic del grup: plataforma que s’utilitzarà, diferents        

escenaris possibles. 

- Explicació dels accessos i els desplaçaments pel centre. 

Al final de la sessió, els alumnes de 1r de Batxillerat faran un recorregut pel               

centre per donar-los a conèixer els espais i les mesures de desplaçament            

(senyalització d’espais, accessos, direccions…). Depenent del temps de què         

disposin i sempre que es puguin evitar les aglomeracions de gent, els            

alumnes d’altres nivells podran fer el recorregut per veure in situ la            

senyalització d’espais i les mesures aplicades per desplaçar-se pel centre. 

4.1.3 Escenari C. Confinament 

En aquesta situació l’acollida serà a distància. Els tutors hauran de preparar els             

materials en un format compatible: meet, enregistrament d’un vídeo amb una           

presentació de diapositives… Es donarà la mateixa informació a més de l’específica            

de la situació de confinament. 

Els dies previs a l’inici de curs s’informarà mitjançant els canals habituals (web,             

gestib, correu electrònic) com serà l’acollida. 

En aquest cas, es preveu fer una acollida en el moment que passem a un dels altres                 

dos escenaris per tal que els alumnes es familiaritzin amb les mesures que afecten              
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la mobilitat pel centre (accessos, desplaçaments per espais i senyalització), a més            

de les mesures d’higiene i protecció personals. 

4.2. Famílies 

L’acollida de les famílies es farà de manera virtual en qualsevol dels escenaris             

possibles. S’acorda que els tutors preparan els materials (vídeo, meet enregistrat,           

etc.) per fer la presentació. 

S’ha de fomentar la participació de les famílies i s’han de preveure els canals de               

comunicació necessaris per resoldre dubtes o plantejar qüestions. 

S’utilitzaran els guions existents i s’hi incorporarà tota la informació relativa a les             

circumstàncies provocades per la Covid-19. S’ha de preveure la possibilitat de           

modificar-los per prioritzar tots els aspectes relacionats amb la situació          

d’emergència (mesures de seguretat, explicació dels diferents escenaris, possibles         

canvis en l’organització del centre, reestructuració de grups…). 

En qualsevol cas, i en qualsevol escenari, la informació a les famílies serà constant,              

a partir dels mitjans habituals del centre, com són la pàgina web, les circulars de               

GESTIB, i el correu electrònic. 

4.3 Professorat 

L’acollida del professorat nouvingut al centre es farà presencial en els escenaris A i              

B. En l’escenari C es farà via Meet. Aquesta té lloc els dies previs a l’inici de curs.                  

Per als professors que s’incorporin una vegada començat el curs, com a resultat del              

procés de substitucions, es farà una sessió d’acollida amb el mateix format. 

Es tractaran els aspectes habituals més tots aquells relatius al Pla de contingència.  

Per altra banda, les reunions dels equips docents d’inici de curs es faran presencials              

en l’escenari A i B i a distància en l’escenari C. 

Es preveu una formació inicial en l’ús de plataformes, meet, google-calendar,           

google-classroom per a tot el professorat. 
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4.4 Personal no docent 

El personal no docent del centre està en contacte permanent amb el secretari, que              

és l’encarregat de transmetre les informacions necessàries, i d’organitzar les seves           

tasques, d’acord amb els protocols vigents en cada moment.  

  

41 



5. Coordinació per a la salut 

Durant els curs escolar 2020-21 serà important la formació de l’alumnat en educació             

per a la salut. Per això, l’IES Joan Ramis i Ramis ha decidit afegir una segona                

coordinació específica per Salut a la Comissió de Salut i Medi Ambient.  

La Comissió de Salut farà una sèrie de propostes que s’aniran treballant amb             

l’alumnat depenent de la necessitat que hi hagi a cada grup. 

Entre aquestes propostes, hi haurà mesures de promoció, prevenció i protecció de            

la salut davant la COVID-19, per fer de l’alumnat agents actius en la millora de la                

salut de la comunitat educativa. Així mateix, també es demana a tot el professorat              

que l’inclogui dins dels temes transversals de les seves programacions didàctiques           

en la mesura del possible. 

A més, el coordinador de la Comissió de Salut també estarà en contacte amb              

serveis externs (policia tutor, sanitat…) per a informar de qualsevol cas o demanar             

ajudar quan es necessiti. 

Serà d’especial interès la descripció dels símptomes de la malaltia, el protocol de             

com actuar davant l’aparició de símptomes, mesures de distància física i limitació de             

contactes, higiene de mans, higiene respiratòria i la resta de mesures de protecció             

individual, ús adequat de la màscara, consciència de la interdependència entre els            

éssers humans i l'entorn i foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i en la                

salut dels altres. 

A més, cal destacar que serà molt important la formació i la informació que el               

professorat doni. Aquesta ha de ser fiable i de qualitat. És per això que es treballarà                

amb el contingut que elabori la Conselleria de Salut o òrgans oficials de la              

Conselleria. La nostra funció com a docents de matèria específica no implica que             

haguem de tenir coneixement fiable d’aquests temes per a poder-lo transmetre a            

l’alumnat. 
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Llista de propostes 

- Què és una pandèmia? Com es regulen les pautes d’actuació dels ciutadans            

davant d’una pandèmia? 

- Els organismes públics que tenen cura de la nostra salut: l'OMS, el Ministeri             

de Sanitat, la Conselleria de Salut....  

- Els símptomes de la malaltia:  quins són, com es detecten? 

- Què hem de fer si ens apareixen símptomes? (a casa, o a l’institut) 

- Com es contagia la  malaltia?  Què hem  de fer per tractar d’evitar el contagi? 

- La màscara: l’ús i necessitat 

- Higiene al nostre entorn: com hem de cuidar els nostres espais per evitar el              

contagi. 

- Higiene corporal.  

- Per què hem de mantenir el distanciament social: les vies de transmissió            

d’aquest virus i els factors del qual depèn. 

- La responsabilitat individual davant d’una amenaça col·lectiva. 

- Les notícies falses (fake news) sobre la Covid i com identificar-les. 

- Les vacunes: immunitat de grup i procés de desenvolupament.  

- Què és un virus. Vies de transmissió (en format joc). 

- El confinament. Com l'he viscut? (què en podem treure de bo, què ha estat el               

més difícil per a tu i/o la teva família). 

- El futur. I ara què? Com veus el futur? Quins dubtes i/o pors tenim? 

- Què hem après de tot això? 

- Possible relació pandèmies - canvi climàtic. 
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Llista d’activitats 

- Elaboració per part dels alumnes de cartells de difusió per al centre (sobre les              

mesures d'higiene posant per cas). 

- Creació d'un blog / wiki a nivell de centre on puguem penjar les reflexions              

dels alumnes. 

- Visualització d'algun documental interessant sobre el tema o altres qüestions          

que hi estiguin relacionades.  

- Xerrada per parts d’un metge o sanitari, i posterior reflexió. 

- Jocs tipus sopa de lletres o ruleta amb paraules clau, per després passar a              

comentar/debatre el seu significat/relació. 

- “I sí…”: Joc per plantejar possibles escenaris per grups. Cada grup s’ha de             

posar a la pell de l’escenari que els hi ha tocat viure. Després es fa una                

reflexió en grup sobre cada un dels escenaris. 
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6.  Pla de contingència digital 

S’ha elaborat un Pla de contingència digital que recull les plataformes digitals que             

s’empraran, els equipaments, les aules digitals, les necessitats de formació, i la            

detecció de l'alumnat vulnerable. Tota aquesta informació s’ha recollit en l’annex           

següent.  

https://docs.google.com/document/d/1a7KhmDj0AMXxesm3_TSYN_dbbICQCLQL5

OK9sLkTPZU/edit#  
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7. Llistat de control del pla de contingència 

1.  Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de 
la COVID-19 adaptades a l’etapa educativa. 

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais (Annex 3 de la 
resolució)  

Sí/no 

S’han organitzat les entrades i sortides? Sí 

S’ha organitzat la circulació de passadissos, banys? Sí 

S’ha organitzat la utilització dels diferents espais del centre?  Sí 

S’ha organitzat la neteja i desinfecció de les aules? Sí 

S’ha organitzat la ventilació dels espais?  Sí 

S’ha previst quin material de protecció serà necessari a cada espai? Sí 

S’han rotulat els espais en funció de les necessitats (aforament, 
direccionalitat, cartells, infografia)? 

Sí 

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi 
(Annex 2 de la resolució)  

Sí/no 

S’han previst mesures de prevenció, protecció,  d’higiene i de 
desinfecció en l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais 
comuns ? 

Sí 

S’han mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal 
no docent? 

Sí 

S’han previst mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o 
sospita de contagi? 

Sí 

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene 

 

Sí/no 

S’ha planificat la informació a les famílies? Sí 

S’ha planificat la informació a l’alumnat? Sí 

S’ha planificat la informació al personal docent i no docent?  Sí 

46 



S’han planificat accions formatives per a l’alumnat, les famílies i el 
personal docent i no docent?  

Sí 

 

2.  Planificació organitzativa (Veure resolució)  Sí/no 

S’ha planificat  l’actualització de la informació referent a famílies i 
alumnat vulnerable?  

Sí 

S’han planificat els accessos al centre per als escenaris A i B?  Sí 

S’ha planificat la circulació dins el centre per als escenaris A i B?  Sí 

S’ha planificat l’aforament dels espais per als escenaris A i B?  Sí 

S’ha previst l’organització d’horaris, agrupaments, torns de pati, 
entrades i sortides per als escenaris A i B? 

Sí 

S’ha previst la constitució d’equips docents per als escenaris A i B?  Sí 

S’ha previst l’organització per canviar d’un escenari a un altre?  Sí 

S’ha previst la coordinació entre etapes en els tres escenaris?  Sí 

 

 

3. Planificació curricular Sí/no 

S’han planificat l’avaluació inicial als tres escenaris?  Sí 

S’ha previst com s’adequaran les programacions en els tres 
escenaris? 

Sí 

S’ha previst dins les programacions el treball dels temes transversals: 
relacions socials, salut, competència aprendre a aprendre i 
competència digital,  en els tres escenaris? 

Sí 

S’ha previst l’organització de tutories en els tres escenaris?  Sí 
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4. Pla d’acollida Sí/no 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de l’alumnat  per als 
tres escenaris? 

Sí 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de les famílies  per als 
tres escenaris? 

Sí 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida del personal per als 
tres escenaris? 

Sí 

 

 

5. Coordinació per a la salut Sí/no 

S’ha planificat el disseny d’activitats específiques per a l’educació per a 
la salut als tres escenaris?  

Sí 

S’ha previst la coordinació amb serveis extern  als tres escenaris?  Sí 

 

 

6. Pla de contingència digital Sí/no 

S’ha elaborat el pla?  Sí 
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