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L’institut Ciutat de Balaguer, per tal de donar compliment a les instruccions del document PLA 
D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA 
PANDÈMIA COVID-19 del departament d’Educació, estableix els següents protocols amb 
l’objectiu de garantir els dos grans pilars per fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i 
la traçabilitat. 

1. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual 
 

L’horari del centres és l’ establert en les diferents normatives del Departament. 

La nostra proposta vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i 
personal docent i no docent dels centres educatius. 

 

S’organitzen grups estables d’alumnes d’entre 20 i 23 alumnes de 1r a 3r d’ESO i d’un 
màxim de 26 a 4t. A 1r de Batxillerat i en un dels grups 2n de Batxillerat la ràtio és de 30-32 
alumnes només en les matèries comunes. No ha estat possible desdoblar aquests grups 
més nombrosos a causa de la falta d’espai al centre. 
El nombre de professorat que intervé en els grups de l’ESO oscil·la entre els sis i els vuit 
professors a 1r i 2n d’ESO i de vuit i nou professors de 3r a 4t, comptant els especialistes. 
Per tal de poder-ho fer d’aquesta manera, el centre fa una distribució quadrimestral 
d’algunes matèries, tenint en compte els àmbits.  La intervenció del mínim nombre possible 
de professorat no permet distribuir els grups a partir de les optatives que s’havien ofert 
inicialment al 1r d’ESO, tot i que sí que s’han intentat respectar a 2n d’ESO, pel que fa a la 
segona llengua estrangera i la robòtica. En el cas de 3r i 4t d’ESO s’han fet els grups a 
partir d’aquestes optatives.  
No s’ha prioritzat la tria d’ètica i de religió, per la qual cosa tot l’alumnat de l ‘ESO tindrà una 
hora que s’afegirà a la tutoria en la majoria dels casos per fer suport emocional i 
acompanyament. 
A batxillerat s’organitza el curs com es fa habitualment. 
Es duran a terme les activitats previstes en la programació general anual, amb les 
adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 
 
En el cas que l’AMPA del centre ofereixi alguna extraescolar, hi podran participar alumnes 
de diferents edats i grups estables. Es tindran en compte les recomanacions per a l’activitat 
realitzada que es recullen en el pla d’actuació del Departament d’Ensenyament. 
 
Els tutors faran les tutories amb les famílies de forma telemàtica sempre que sigui possible 
per tal de minimitzar els riscos. Si en algun cas no és possible o es valora la necessitat de 
fer-la presencial, s’utilitzaran les dues sales de la planta 0, assignades per aquest fi. Se 
seguiran les mesures de prevenció establertes en el marc de la pandèmia (mascaretes, gel 
hidroalcohòlic, distanciament) i s’obriran les finestres sempre que sigui possible. En 
finalitzar cada entrevista es netejaran les sales. 
 
El personal docent i no docent rebrà tota la informació necessària sobre les mesures de 
protecció i prevenció. Hauran d’haver enviat al Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
abans d’incorporar-se al nou curs i haver rebut la conformitat. 
 
Les famílies també rebran tota la informació necessària sobre les mesures de protecció i 
prevenció. Podran consultar el pla d’actuació per al curs 2020-21 a la web del centre. 
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2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

2.1. Alumnat 
 
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes des de 1r ESO fins a 2n 
Batxillerat sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de 
l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.  
 
En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable 
existent.  
 
Els alumnes estaran en grups estables la major part de l’horari lectiu. En el cas de  1r de 
batxillerat s’hauran  d’ajuntar alumnes de grups estables diferents per fer alguna 
optativa, en aquests casos se seguirà el protocol de distanciament, control de 
temperatura, ús de mascaretes, de ventilació i de neteja. 

2.2. Professionals 
 
El Departament d’Educació determinarà i comunicarà la plantilla de professorat, de 
personal de suport educatiu i d’administració i serveis assignada a cada centre finançat 
amb fons públics, tenint en compte les directrius del Departament en el marc de la 
COVID-19.  

 
Es demanarà a totes les persones treballadores del centre que si presenten condicions 
considerables de risc o estan embarassades es posin en contacte amb el Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals.  

 
El servei sanitari del servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament 
d’Educació, avaluarà la presència de personal treballador especialment sensible a la 
COVID-19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest 
coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció.    

2.3. Grups estables 
 
El grup estable es mantindrà junt en el màxim horari possible.  A l’interior de l’edifici el 
grup estable  ocuparà el mateix espai físic. Això permet que no sigui necessari requerir 
la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1’5 metres, però sí l’ús de la 
mascareta, que serà d’obligada utilització durant tot l’horari lectiu. En cas que el grup 
estable ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) cal assegurar que cada vegada 
que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai.  
 
Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup 
estable, cal que portin sempre la mascareta.  
 
El nombre de grups que atengui cada professor serà el mínim possible. La intervenció 
dels professionals de suport educatiu i educació inclusiva es veurà condicionada per les 
particularitats de cada grup i per les necessitats de cada alumne, i  sempre tenint en 
compte el protocol de prevenció. 
 
Els professionals dels serveis educatius, la infermera del programa salut i escola o altres 
que fan assessorament al nostre institut poden entrar al centre i a les aules. Han de 
mantenir la distància física recomanada, han de portar mascareta i aplicar les mesures 
d’higiene i prevenció. 
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2.4. Espais 

2.4.1.  Espais docents per a grups estables 
 

L’organització de l’espai de l’aula (mobiliari) de cada grup estable respecta la distància 
interpersonal mínima d’1 metre.  

 
 
Grups  

 
Alum 

 

Docents PAE Espai 

Estable 
2n 
quadrimestre 

Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

1r ESO A 22 1 Ros  
2 Rosselló 
3 Lascorz 
4 Ribalta 
5 Torné 
6 Corsà 

1 Música 
1 EF 
 

 1 AA Aula 104  

      

1r ESO B 22 1 Torné 
2 Rodríguez 
3 Tejedor 
4 Gardenyes 
5 Lascorz 
6 Domínguez 

1 Música 
1 EF 

 1psicoped 
de la SIEI 
1vetlladora 

 

Aula 105  

1r ESO C 23 1 Gardenyes 
2 Nieto 
3 Rodríguez 
4 Martínez 
5 Cases 
6 Lascorz 

1 Música 
1 EF 
1 Optativa 

  Aula 106  

1r ESO D 23 1 Tejedor 
2 Guàrdia 
3 Lascorz 
4 Martínez 
5 Cases 
6 Corsà 

1 Música 
1 EF 

  Aula 107  

1r ESO E 24 1 Martínez 
2 Gardenyes 
3 Corsà 
4 Domínguez 
5 Lascorz 
6 Tejedor 

1 Música 
1 EF 
1 Optativa 

  Aula 201  

2n ESO A 21 1 Carretero 
2 Barbé 
3 Morell 
4 Mateu 
5 Niñerola 

1 EF 
1 Optativa 

 1vetlladora 
1AA 

Aula 006  

2n ESO B 19 1 Mateu 
2 Profitós 
3 Barbé 
4 Castan 
5 Manchó 

1 EF  1psicoped 
de la SIEI 
1vetlladora 

Aula 003  
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2n ESO C 21 1 Manchó 
2 Profitós 
3 Barbé 
4 Morell 
5 Niñerola 
6 Mateu 

1 EF 
1 Optativa 

  Aula 004  

2n ESO D 20 1 Barbé  
2 Guillaumet 
3 Manchó 
4 Morell 
5 Olives 

1 EF 
1 Optativa 

 1 AA Aula 002  

2n ESO E 18 1 Olives 
2 Soldevila 
3 Palacín 
4 Morell 
5 Rodríguez 
6 Niñerola 

1 EF   Aula 007  

3r ESO A 16 1 Castan 
2 Guillaumet 
3 Vinyoles 
4 Corsà 
5 Faura 
6 Blasi 

1 EF 
1 Música 

 1 psicoped. 
de la SIEI 

Aula 101  

3r ESO B 19 1 Solà 
2 Vélez 
3 Castan 
4 Corsà 
5 Faura 
6 Blasi 
7 Guillaumet 

1 EF 
1 Música 

 1 AA Aula 102  

3r ESO C 24 1 Guillaumet 
2 Vinyoles 
3 Oms 
4 Faura 
5 Mangues 
6 Solsona 
7 Nieto 

1 EF 
1 Música 
1 Optativa 
Francès 
mig grup 

  Aula 103  

3r ESO D 24 1 Roselló 
2 Vélez 
3 Oms 
4 Faura 
5 Solsona 
6 O.Farré 

1 EF 
1 Música 
1Optativa 
Empren. 
mig grup 

  Aula 100  

4t ESO A 22 1 Garcia 
2 Roca 
3 Carreño 
4 Panadés 
5 Vélez 

1 EF 
3 Optatives 

 1 AA 
1 psicoped 
de la SIEI 

Aula 108  

4t ESO B 26 1 Panadés 
2 Roca 
3 Lascorz 
4 O.Farré 
5 Llorente 

3 Optatives 
1 EF 

 1 AA Aula 109  
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4t ESO C 25 1 Vinyoles 
2 Roca 
3 Carreño 
4 O.Farré 
5 Corsà 

3 Optatives 
1 EF 

  Aula 110  

4t ESO D 25 1 Llorente 
2 Roca 
3 Carreño 
4 Nieto 
5 Panadés 

3 Optatives 
1 EF 

 1 AA Aula 008  

1r Bat A 31 1 Masdevall 
2 Soldevila 
3 Nieto 
4 Faura 
5 Mangues 

1 EF 
4 Optatives 

  Aula 009  

1r Bat B 33 1 Carreño 
2 Soldevila 
3 Guàrdia 
4 Masdevall 
5 Mangues 

1 EF 
4 Optatives 

  Aula Sala 
d’actes 

 

2n Bat A 28 1 Soldevila 
2 O.Farré 
3 Antolín 
4 Masdevall 
5 Oms 

4 Optatives   Aula 001  

2n Bat B 23 1 Palacín 
2 Soldevila 
3 Profitós 
4 Masdevall 
5 Oms 

4 Optatives   Aula 000  

 
 
 

2.4.2. Espai gimnàs 

 
L’educació física es realitzarà a l’aire lliure (a l’espai del pati o al camp de futbol) sempre 
que sigui possible. Com que es respectaran els grups estables serà necessari l’ús de la 
mascareta quan no es pugui respecti el 1’5 metres de distància. 

 
En algun moment puntual o si la meteorologia no ho permet s’utilitzaran el gimnàs i el 
pavelló municipal. 

 
Es faran franges horàries de dues hores per poder disposar de més temps i poder fer 
activitats fora del centre. 

 
No s’utilitzaran els vestidors en la mesura del possible, ni es faran activitats de natació 
per tal de minimitzar el risc de contagi. 
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2.4.3. Espai AA 
 

En aquest cas, cal tenir en compte que l’aula d’acollida és un espai on poden coincidir 
diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en 
una o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. 

 
En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una 
cadira buida entre ells per garantir la distància. L’alumnat utilitzarà la mascareta.  

 
Sempre hi haurà grups molt reduïts d’alumnes. Cada alumne netejarà el seu espai 
abans d’abandonar l’aula. 

 
Es ventilarà freqüentment l’aula. 

 

2.4.4. Espai SIEI 
 

El centre disposa d’un espai SIEI que es considera un grup estable. Es vetllarà perquè 
l’alumnat (entre 6 i 8 alumnes) mantingui la distància de seguretat. L’alumnat haurà 
d’utilitzar la mascareta. 

 
Es procurarà dur a terme les activitats habituals amb la màxima normalitat, respectant 
les mesures de prevenció i higiene. En aquells alumnes que comparteixen escolarització 
en dos centres, mentre sigui possible i la situació epidemiològica ho permeti, es 
mantindrà aquesta modalitat. 

 
Es tindrà cura de netejar freqüentment l’espai de cada alumne i de mantenir ben 
ventilada l’aula. 

 

2.4.5. Patis 
 

La sortida al pati serà esglaonada. Cada grup utilitzarà els accessos estipulats per a les 
entrades i sortides del matí i del migdia (veure els plànols del punt 3.1, apartat entrades 
i sortides). Els professors de guàrdia de pati aniran a buscar els grups classe que els 
siguin assignats i els acompanyaran al pati (a la zona marcada tal com es pot veure als 
plànols: plànol 1 i plànol 2) i romandran amb aquest grup. Aquest professorat 
acompanyarà els grups estables als lavabos assignats a cada grup, de forma 
esglaonada i ordenada. 

 
El primer cicle de l’ESO i el segon cicle de l’ESO no coincidiran en la franja horària.  

 
El segon cicle de l’ESO i  batxillerat tindran la mateixa franja horària. 
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Grup Aules Accés Horari sortida Horari entrada 
 

1r  ESO 104/105/106/107 
 

Porta principal 

11.20 h 11.50 h 

201 
 

Lateral agricultura 

2n ESO 003/004/005 
 

2 Laterals futbol 

006/007 
 

Lateral agricultura 

3r  ESO 100/101/102/103 
 

2 Laterals futbol 

10.20 h 10. 50 h 
4t  ESO  

008/109/110 
 
Lateral agricultura 
 

002 2 Laterals futbol 
 

1r  Batx 009 
 

Lateral agricultura 

10.20 h 10. 50 h 
Sala d’actes 
 

Porta principal 

2n Batx 000/001 2 Laterals futbol 
 

 
 
 
Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups han de 
mantenir entre ells la distància sanitària interpersonal d’ 1’5 metres. Caldrà l’ús de 
mascaretes quan no s’estigui menjant. 
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PLÀNOL 1 
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PLÀNOL 2 
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PLÀNOL 3 
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2.4.6. Espais de reunió i treball per al personal 
 

En els espais de reunió i treball per al personal (departaments, sala de professors/es...) 
s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d’ 
1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta.  
 
S’evitarà en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o 
altres instruments o accessoris. Si se’n comparteix algun, cada professor farà la 
desinfecció del material que ha emprat. Es ventilarà freqüentment  l’espai tenint en 
compte les recomanacions generals establertes per aquest període de pandèmia. 
 
Es tindran presents totes les mesures sanitàries pel que fa a la màquina de cafè. 
 
Les tutories amb les famílies es faran telemàticament sempre que sigui possible. Si no 
pogués ser, s’utilitzaran les dues sales de la planta baixa. 
 

 

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 
 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’estableixen circuits i 
s’organitza la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i 
moments determinats. 

 

3.1. Entrades i sortides 
 
● Es faran de manera esglaonada tenint en compte els tres accessos de què 

disposa el centre, tal com es pot comprovar a la graella que s’adjunta. Els plànols 
1 i 2. 

● S’han repartit els accessos per cursos tenint en compte la ubicació de les seves 
aules. L’objectiu és agilitzar al màxim les entrades i sortides, i evitar que es trobin 
pels passadissos. Als plànols 4, 5 i 6 s’especifica el trajecte que fa cada grup dins 
del centre. 

● En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, 
mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta. 

● L’alumnat del 2n cicle de l’ESO i de batxillerat que entra a la primera franja, anirà 
directament a l’aula del seu grup estable. 

● L’alumnat del 1r cicle de l’ESO esperarà a la seva zona de pati (veure plànol 1 de 
l’apartat 2.4.5) i a l’hora anirà cap a la seva aula. 

● El professorat que hi hagi a l’aula a última hora acompanyarà els/les alumnes fins 
a la porta principal, seguint l’horari de sortida indicat a la graella. El professorat 
controlarà que els i les alumnes de les aules que puguin coincidir als passadissos 
surtin esglaonadament. 

 

 

: 
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Grup Aules Accés Horari entrada 
 
Horari sortida 

 

1r  ESO 

 
104/105/106/107 

201 
 

Porta principal 
 

8.15 a 8.20 14.50 a 14.55 

2n ESO 

003/004/002 
 

2 Laterals futbol 
8.15 a 8.20 14.50 a 14.55 

006/007 
 

Lateral agricultura 

3r  ESO 
100/101/102/103 

 
2 Laterals futbol 8.10 a 8.15 14.50 a 14.55 

4t  ESO 
 

108/109/110/008 
 

 
Lateral agricultura 

 

 
8.10 a 8.15 

 
14.55 a 15.00 

 
1r  Bat 

 
009 / Sala actes 

Lateral agricultura 
 

8.10 a 8.15 
 

14.55 a 15.00 

2n Bat 000/001 
2 Laterals futbol 

 
8.10 a 8.15 14.55 a 15.00 
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PLÀNOL 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    16 

 

PLÀNOL 5 
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PLÀNOL 6 
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PLÀNOL 7 
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PLÀNOL 8 
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3.2. Altres fluxos de circulació 
 

3.2.1. Passadissos 
 

Es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable en els passadissos.  Si això 
passa, caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 

 

 3.2.2. Lavabos 
 

Per tal d’extremar les mesures de protecció  i traçabilitat, s’han distribuït  els diferents 
lavabos intentant respectar al màxim els grups estables. 

 

Grup (aula) Lavabo 

1r ESO  A  (104) P1 ascensor 1-2 

1r ESO  B  (105) P1 ascensor 1-2 

1r ESO  C (106) P2 

1r ESO  D  (107) P1 ascensor 1-2 

1r ESO  E  (201) P2 

2n ESO  D  (002) PB vestíbul esquerre 

2n ESO  B  (003) PB vestíbul esquerre 

2n ESO  C  (004) PB vestíbul esquerre 

2n ESO  A  (006) PB davant Bib 

2n ESO  E  (007) PB davant Bib 

3r ESO  D  (100) P1 ala esquerra 1-2 

3r ESO  A  (101) P1 ala esquerra 1-2 

3r ESO  B  (102) P1 ala esquerra 1-2 

3r ESO  C  (103) P1 ala esquerra 1-2  

4t ESO  D  (008) PB davant Bib 

4t ESO  A  (108) P1 ala dreta 1-2 

4t ESO  B  (109) P1 ala dreta 1-2 

4t ESO  C  (110) P1 ala dreta 1-2 

1r BATX  B  (Sala 
actes) PB vestíbul dreta 

1r BATX   A  (009) PB vestíbul dreta 

2n BATX  A  (000) Vestidors EF 

2n BATX  B  (001) Vestidors EF 

 
 

 3.2.3. Ascensor 
 
L’ascensor es reservarà per a les persones que presentin dificultats per a la mobilitat i el 
seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 
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3.2.4. Consergeria 
   

Quan es necessiti imprimir material, el professorat ho enviarà per correu per tal de 
reduir les anades i tornades. L’alumnat que necessiti servei de fotocòpies ho gestionarà 
via professorat  de la matèria i/o tutor per tal d’evitar aglomeracions a consergeria a 
l’hora del pati. 

4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 
 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 
tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 
troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària 
per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de 
COVID-19.  

 
La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és 
una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim 
l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, el centre seguirà el protocol 
establert en el pla d’actuació per a centres educatius en el marc de la pandèmia en cas de 
detectar una sospita de contagi que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis 
territorials d’Educació i de salut pública.  
 
Els equips d’atenció primària de referència (el CAP de Balaguer) estarà a disposició de 
l’equip directiu per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips 
d’atenció primària identificaran  una o diverses persones, segons correspongui, 
responsables d’aquesta interlocució amb l’institut que, preferiblement, podran ser la 
infermera del Programa salut i escola. En el cas que el centre no pugui disposar d’aquesta 
professional, ho serà la direcció. 

 
Davant d'un alumne que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-
19 al centre, se seguirà el següent protocol:  
 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 
2. Si és un alumne, s’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar 
l’adolescent. 
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al   061. 
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la 
situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 
 

La família o la persona amb símptomes contactarà 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’adolescent o la persona amb simptomatologia (professor, personal del 
centre) i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el 
resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 
coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de 
vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en 
determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. 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. 
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Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis 
Territorials. 

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 
 

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització. 
 

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació.  Es ventilaran 
les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i tres vegades més 
durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada cop. Es deixaran les finestres obertes 
durant les classes sempre que sigui possible. 
 
Es desinfectaran freqüentment les superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, 
les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules es netejaran i desinfectaran 
després de les activitats. 
Es mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de les portes. 
 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys 
diària. 
 
Es tindran en compte totes les recomanacions del Departament de Salut.  
 

 
En el cas d’un ús temporal d’algun espai (laboratori, taller, biblioteca...) de manera 
compartida entre diferents grups, en cada canvi de grup es netejarà, desinfectarà i 
ventilarà  abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. 

6. Mesures de prevenció  personal 
 

6.1. Distanciament físic 
 
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, s’exigirà la distància física 
interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, que s'estableix en 1,5 
metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. 
En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).  
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegurarà, en la distribució de 
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.  
 

6.2. Higiene de mans 
 

Es requerirà el rentat de mans:  
 

▪ Abans i després d’esmorzar 

▪ Abans i després d’anar al WC  
▪ Abans i després de fer diferents activitats 
 

Els punts d’higiene de mans s’establirà a cada aula, ja sigui les de grups estables com les d’ús 
temporal (laboratori, taller, aula de dibuix...) on es disposarà d’un dispensador de solució 
hidroalcohòlica i als lavabos on es disposarà de sabó i tovalloles d’un sol ús. 
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Hi haurà pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en 
els diversos punts de rentat de mans.  

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

 

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

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
 

6.3. Ús de mascareta 
       
L’ús de la mascareta és obligatori per a tot l’alumnat i tot el personal del centre.  

 
En el cas d’aules externes, el tractament del distanciament i de l’ús de la mascareta és el 
mateix que el del propi centre. 

 

6.4. Requisits d’accés als centres educatius 
 

Qualsevol persona que entri al centre (alumnat, professorat, personal no docent, famílies...) 
haurà de complir dos requisits: 
 

▪ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19. 
 

▪ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 
els 14 dies anteriors. 
 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 
el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera 
conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les 
implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

6.5. Control de símptomes 
 
Les famílies, o directament l’alumne/a si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de 
l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, s’ha d’haver signat una declaració 
responsable a través de la qual:  
 

▪ Fan constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que 
això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en 
cada moment.  

 
▪ Es comprometen a no portar l’ adolescent al centre educatiu en cas que presenti 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i 
a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder 
prendre les mesures oportunes.  
 

 
Les famílies disposen d’una llista de comprovació de símptomes  que està penjada a la web 
del centre. 

 
 

https://insbalaguer.cat/wp-content/uploads/2020/09/declaracio_responsable_fam_menors.pdf
https://insbalaguer.cat/wp-content/uploads/2020/09/declaracio_responsable_fam_menors.pdf
https://insbalaguer.cat/wp-content/uploads/2020/09/REQUISITS-acc%C3%A9s-escoles.pdf
https://insbalaguer.cat/wp-content/uploads/2020/09/REQUISITS-acc%C3%A9s-escoles.pdf
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La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 
símptoma.  

 
En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació 
d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.  

 

7. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del 
centre 

 
En cas de confinament d’un grup o més el professorat farà les classes a través de 

videoconferència. Es garantirà el suport informàtic a l’alumnat del grup confinat que no 

disposi de dispositius electrònics i connexió, per tal que tots els nois i noies puguin seguir 

l’ensenyament telemàtic durant els 10 dies de quarantena. 

En el supòsit que el centre es tanqués se seguirien les classes de forma telemàtica. En el 
cas del batxillerat es replicaria el mateix horari, en videoconferència, que  es feia 
presencialment.  

 
El curs 2020-21 l’alumnat de l’ESO adquirirà llicències digitals per a totes les matèries. 
Aquests continguts digitals facilitaran l’accés als materials per part de l’alumnat i de 
seguiment de les tasques per part dels equips docents, tant en mode presencial, com en 
cas de confinament puntual o tancament del centre.  
 
Tots aquests continguts digitals porten incorporats les següents característiques: 

 

● Funcionament on i off line ( amb i sense connexió a internet). 
● Descarregables en fins a 4 dispostius. 
● Adaptables a qualsevol tipus de dispositiu ( ordinador, chromebook, tauleta, telèfon 

mòbil....) i sistema operatiu. 
● Insertats en plataforma ( entorn de seguiment i avaluació). Compatibles amb el Moodle 

del centre,  l'ieduca 
● Sincronització amb Google Classroom i eines de Google. 
● Possibilitat d’ assignació de tasques concretes i específiques per part del 

professor per cada alumne/grup des de la plataforma 
● Seguiment dels alumnes via plataforma i traçabilitat de la feina i activitats realitzades 
● Possibilitat de compra directa per part de les famílies mitjançant tenda en línia 
● Formació dels professors en el treball amb la plataforma i acompanyament dels 

mateixos 

 

Llibres interactius que inclouen: 

● Entre 700 i 2000 activitats interactives per llibre (en funció de la matèria) 
● Vídeos complementaris i/o explicatius ( entre 50 i 200 en funció de la matèria) 
● Entre 9 i 15 propostes de gamificació per llibre (en funció de la matèria) 
● Proposta d’ avaluació per dimensions 

● Rúbriques 

● 3 propostes de projectes per llibre i curs 

● Seguiment total de la feina dels alumnes per part del docent 
● Avaluacions i autoavaluacions competencials i de continguts per cada unitat 
● Proposta de metacognició per a cada unitat 
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● Apps recomanades a cada unitat 
● Activitats de Geogebra ( matemàtiques) 
● Materials pel professor d’ atenció a la diversitat 
● Programacions per dimensions 

8. Altres supòsits 
 
 
A causa de l’evolució de la pandèmia i seguint les instruccions del Departament d’Educació, 
en el cas de Batxillerat s’ha optat per l’ensenyament híbrid per tal d’esponjar més els espais 
dels grups estables. L’organització del centre  combina la presencialitat amb l’ensenyament 
online. El professor, des de l’aula, mantindrà la sessió presencial amb mig grup, mentre 
l’altre mig, des de casa, es connectarà i podrà seguir de manera sincrònica l’ensenyament. 
A continuació presentem el calendari d’aplicació previst.  
 
 

 
 

     

DIMECRES, 11 DIJOUS, 12 DIVENDRES,13 DILLUNS, 16 DIMARTS, 17 DIMECRES, 18 DIJOUS,19 DIVENDRES, 20

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

NOVEMBRE

DILLUNS,23 DIMARTS,24 DIMECRES,25 DIJOUS,26 DIVENDRES,27 DILLUNS,30 DIMARTS, 1 DIMECRES,2

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

NOVEMBRE- DESEMBRE
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 L’alumnat de l’ESO assistirà al centre durant tot l’horari lectiu, de dilluns a divendres. 
 

 

 

 
*Aquest pla ha estat aprovat pel Consell Escolar  del dimecres 2 de setembre i actualitzat el 2 
de febrer de 2021. 
Aquest document està sotmès a futures revisions en funció del desenvolupament de la 
pandèmia de la COVID- 19. 
 

DIJOUS,3 DIVENDRES, 4 DIMECRES,9 DIJOUS,10 DIVENDRES,11 DILLUNS,14 DIMARTS, 15 DIMECRES,16

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

DESEMBRE

DIJOUS,17 DIVENDRES, 18 DILLUNS,21

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx A

GRUP 2

1r de Batx A

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 1

1r de Batx B

GRUP 2

1r de Batx B

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx A

GRUP 2

2n de Batx A

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 1

2n de Batx B

GRUP 2

2n de Batx B

GRUP 1

DESEMBRE


