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PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA AL SETEMBRE 
ESCOLA PUIGCERVER 
 
 
1. Introducció  
 
Aquest Pla ha estat realitzat amb les instruccions del Departament d’Educació, Secretaria de Polítiques 
Educatives i  pel Departament de Salut, amb la intenció de adequar-lo a les característiques i realitat de l’Escola. 
Aquest pla es lliurarà a la Inspecció educativa i es compartirà amb la comunitat educativa a través del Claustre i 
s’aprovarà al Consell Escolar. Així mateix es publicarà a la web del centre per el coneixement de tots els membres 
de la comunitat educativa. 
Aquest pla es revisarà i modificarà sempre que sigui necessari seguint els requeriments normatius establerts en 
cada moment. 
 
2. Contingut del pla d’obertura 
 

a. Diagnosi 
En la darrera situació de confinament que es va produir des del 13 de març de 2020 l’Escola es va adaptar a la 
nova realitat establint: 
 
1.- Comunicació amb les famílies, alumnes i comunicació interna.  

Es van aprofitar els canals existents (office365, Clickedu i Moodle) i es van actualitzar i potenciar aquells 
que no s’estaven utilitzant i ampliant a altres nivells que no ho feien habitualment. 
Totes les famílies van disposar de correu corporatiu (correu@escolapuigcerver.cat) per tal de comunicar-
se amb els tutors i es va facilitar aplicació als mòbils dels tutors per agilitzar la comunicació telefònica. 
Els alumnes a partir de 5è d’EP també disposen tots de correu corporatiu. 
Es va reactivar i donar nova estructura a Moodle per secundària. 
Es van crear grups de Teams per facilitar la comunicació interna. Claustre, Consell de gestió, Caps 
estudis, coordinadors, equips, cicles, àmbits..... 
Es van crear grups d’aula en línia a través de Teams per a tots els nivells de l’Escola. 
Actualització setmanal a les xarxes socials de tota l’activitat de l’Escola. 

2.- Activitat pedagògica. 
S’estableixen per cicles i etapes les metodologies i prioritzen continguts a treballar i tasques a realitzar. 
També es fan horaris i periodicitat de connexions (es poden veure en punts 3, 4 i 5). 
Es coordina la tasca del Gabinet psicopedagògic de l’Escola. 
Es coordina tota la tasca pedagògica amb suport TAC (coordinador TAC). 
S’estableixen criteris de seguiment i avaluació. 
S’estableix sistema de préstec de dispositius als alumnes i docents que ho requereixen. 
Es realitzen les sessions d’avaluació. 
Continuació en línia de tota la tasca tutorial. 

3.- Altres aspectes. 
S’organitza la tasca d’administració, secretaria. S’adequa en cada moment a les necessitats que van 
apareixent (distribució de dispositius, preinscripció.....) 

 
En el curs 20/21 hem seguit estrictament aquest pla tot desenvolupant-se amb normalitat d’acord amb l’estratègia 
inicial. 
No s’han fet ni colònies ni viatges o estades, sí que s’han realitzat activitats i sortides d’un dia durant el tercer 
trimestre. 
S’ha mantingut la presencialitat en tots els nivells excepte a Batxillerat que segons la normativa establerta s’ha 
alterat l’horari de manera que la presencialitat, en alguns casos, ha estat reduïda en un 20%. 
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Al llarg del curs s’han confinat els següents grups: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
b. Mesures de salut per a l’Escola per al proper curs 21/22  

No caldrà distància mínima en el grup estable i es valorarà la revisió de la mascareta en funció de la pandèmia. 
Mesures que es mantenen 

• Presencialitat: Es manté la presencialitat a totes les etapes educatives. 
• Casos COVID-19: S’aplicarà el protocol establert per aquest curs 2021-2022. 
• Rentat de mans: Es garanteixen diversos punts de rentat de mans així com dispensadors de gel 

hidroalcohòlic. 
• Accés als centres educatius: S’ha de continuar amb els fluxos de circulació i mantenir el sistema 

d’entrades i sortides per les diferents portes i circuits establerts. Es recomana que pares i mares només 
accedeixin a l’interior en el cas que ho indiqui el personal de centre. 

• Grups de convivència estable: Es mantenen. Dins del grup, no cal mantenir la distància mínima. 
• Ventilació: El protocol continua vigent. 

Mesures que poden canviar 
• Mascaretes: En funció de la immunitat assolida  amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa 

vigent. Comencem el curs amb mascareta a partir de 1r EP i per Infantil en el moment que comparteixen 
el pati o espais amb altres grups. 

Mesures que canvien 
• Neteja dels espais: No serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts el curs passat. La 

neteja i desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada. 
• Presa de temperatura: S’elimina aquesta mesura per a l’accés als centres educatius. 
• Novetats al pati escolar: Poden interaccionar diversos grups de convivència estable, sempre fent ús de 

la mascareta. Es mantindran els torns d’esbarjo segons l’organització horària. 
• Distància mínima d’1,5 metres: Deixa d’aplicar-se en grups de convivència. Sí es manté si es relacionen 

amb terceres persones o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si. 
• Intercanviar joguines o material: El proper curs està permès. Està permès també portar materials de casa 

per compartir-los. 
 

Nivells 1r 
trimestre 

2n 
trimestre 

3r 
trimestre total 

EI / EP 8 2 1 11 

ESO / BATX 5 4 7 16 

 13 6 8 27 

CURS 2020-2021 CURS 2021-2022 

Educació presencial a totes les etapes Educació presencial a totes les etapes 

Organització a través de grups estables de 
convivència 

Organització a través de grups estables de 
convivència 
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c. Organització dels grups estables  

 
Organització de la secció d’Infantil i Primària 

Pel que fa a Infantil i Primària es mantindran els grups A i B tal com a grups estables en els quals no és necessari 
mantenir la distància física interpersonal d’1,5 m. 
De moment es descarten activitats on es barregin diferents grups i/o nivells tipus Ambients o Tallers. 
 

Organització de la secció d’ESO 
A l’etapa d’ESO es mantenen els grups A i B tal com a grups estables en els quals no és necessari mantenir la 
distància física interpersonal d’1,5 m. 
Pel que fa al primer cicle d’ESO, 1r i 2n, l’optativitat es realitzarà en el propi grup estable, en canvi a 2n cicle, 3r i 
4t, els participants d’aquestes matèries seran de les dues classes, tenint en compte, que l’aforament és molt més 
reduït que el dels grups estables. Aquests agrupaments es tindran en compte en cas de detecció de positiu en 

Distància mínima de 1’5 metres dins el grup 
estable 

No serà necessari mantenir cap distància 
mínima dins el grup estable 

La mascareta serà obligatòria per tot 
l’alumnat i professionals dins el centre, 
excepte dins l’aula dels grups estables 

d’educació infantil 

Es manté la normativa del curs anterior, 
però es valorarà la revisió de la 

mascareta en funció de la pandèmia i de 
l’evolució del pla de vacunació 

La neteja i posterior desinfecció serà 
almenys diària i cal garantir la desinfecció 

freqüent de les superfícies d’ús comú 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais 
s’ha   de fer amb una periodicitat diària al 

final de la jornada 

La presa de temperatura serà necessària No serà necessària la presa de temperatura 

Cal ventilar les aules de forma permanent Es manté el protocol de ventilació 

Les joguines no es poden dur a l’escola i 
els infants no poden intercanviar material 

Es permet l’intercanvi de material entre 
alumnes 

Al menjador els alumnes s’han de mantenir 
amb els grups estables de convivència i no 
poden compartir estris com la gerra d’aigua 

o les setrilleres 

Es mantenen els grups estables al 
menjador però es permetrà compartir 

gerres d’aigua o setrilleres 

S’han de crear fluxos de circulació dins el 
centre i s’han d’establir torns d’entrada i 
sortida en intervals de 10 minuts entre 

grups 

S’han de mantenir els fluxos de circulació i 
els centres han d’intentar mantenir un 

sistema d’entrada i sortida diversificat i 
esglaonat. 

Els patis s’han d’organitzar de tal manera 
que els grups estables no interaccionin els 

uns amb els altres 

A l’espai del pati s’hi pot permetre la 
interacció de diferents grups de 

convivència estable, fent ús de la 
mascareta 
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COVID. Com a mesura preventiva els alumnes de les optatives se separaran físicament a l’aula de manera que hi 
haurà una distància de com a mínim una filera de taules (1,5 m) entre els membres de grup A i els del grup B. 
 
 

Organització de la secció de BATX 
A l’etapa de Batxillerat es mantenen els grups A i B tal com a grups estables en els quals no és necessari mantenir 
la distància física interpersonal d’1,5 m. 
Pel que fa a les matèries optatives els participants seran de les dues classes, tenint en compte, que l’aforament 
és molt més reduït que el dels grups estables. Aquests agrupaments es tindran en compte en cas de detecció de 
positiu en COVID. Com a mesura preventiva els alumnes de les optatives se separaran físicament a l’aula de 
manera que hi haurà una distància de com a mínim una filera de taules (1,5 m) entre els membres de grup A i els 
del grup B. 
 

Grups estables curs 2021/22 
Educació Infantil 

 
 

   
Educació Primària 

Grup 
estable 

espai m2 Alumnes Tutor/a Altres docents 
Altre personal 

que intervé 

1EPA Aula 1EPA 58.91 23 1 (NG) 5(MC,AC,CG,JGB,EB) Reforç 

1EPB Aula 1EPB 57.81 23 1 (MP) 5(MC,AC,CG,JGB,EB) Reforç 

2EPA Aula 2EPA 57.57 26 1(CT) 6(MC,AC,CG,JGB,EB, 
JMC) Reforç/Vetllador 

2EPB Aula 2EPB 60.00 25 1 (AR) 6(MC,AC,CG,JGB,EB, 
JMC) Reforç/Vetllador  

3EPA Aula 3EPA 68.70 24 1 (MRE) 5(SV,JC,AC,AP,CC) Reforç/Vetllador 

3EPB Aula 3EPB 58.50 23 1 (AJ) 5(SV,JC,AC,AP,CC) Reforç 

4EPA Aula 4EPA 70.00 27 1(EC) 5(JMC,JC,AC,AP,CC) Reforç/Vetllador 

4EPB Aula 4EPB 70.70 26 1(MR) 5(JMC,JC,AC,AP,CC) Reforç 

5EPA Aula 5EPA 75.55 26 1 (IE) 6(JC,SV,AC,CR,NE, MM) Reforç 

5EPB Aula 5EPB 73.40 25 1 (MM) 6(JC,SV,AC,CR,NE, IE) Reforç 

6EPA Aula 6EPA 79.80 27 1 (NE) 6(JC,JMC,CR,AC,NE,AP) Reforç 

6EPB Aula 6EPB 73.30 28 1 (MG) 6(JC,JMC,CR,AC,NE,AP) Reforç/Vetllador 

 

Grup 
estable espai m2 Alumnes Tutor/a Altres docents Altre personal 

que intervé 

P3A Aula P3A 55.15 17 1 (MS) 4(MC,AV,JGB) TEI 

P3B Aula P3B 57.60 18 1 (LS) 4( MC,AV,JGB) TEI 

P4A Aula P4A 61.60 20 1 (AV) 5(MC,AV,EB,JGB) TEI 

P4B Aula P4B 61.60 20 1 (JG) 5(MC,AV, EB, JGB) TEI/Vetllador 

P5A Aula P5A 70.70 21 1 (EN) 4(MC,AC,CG,JGB) TEI/Vetllador 

P5B Aula P5B 71.75 21 1 (OL) 4(MC,AC,CG,JGB ) TEI 
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 Educació Secundària Obligatòria 

Grup 
estable espai m2 Alumnes Tutor/a Altres docents Altre personal 

que intervé 

1ESOA Aula 
1ESOA 59.15 31 1 (MB) (AD MB AB MG ES 

DN CC LP MME) 
Reforç 1 

Vetllador 1 

1ESOB Aula 
1ESOB 59.15 31 1 (RG) (AD MB AB MG ES 

DN CC LP MME) 
Reforç 1 

Vetllador 1 

2ESOA Aula 
2ESOA 59.70 32 1 (XM) (AD XM MH MG FA 

MME MP CC LP) 
Reforç 1 

Vetllador 1 

2ESOB Aula 
2ESOB 59.70 31 1 (MG) (AD XM MH MG FA 

MME MP CC LP) 
Reforç 1 

Vetllador 1 

3ESOA Aula 
3ESOA 60.70 32 1 (LB) 

(LB AJ MMD RC 
FA MMC DA AD 

CC) 

Reforç 1 
Vetllador 1 
OP màx. 1 

3ESOB Aula 
3ESOB 59.70 32 1 (AJ) 

(LB AJ MMD RC 
FA MMC AG DA 

AD CC) 

Reforç 1 
Vetllador 1 
OP màx. 1 

4ESOA Aula 
4ESOA 58.90 32 1 (MMT) (MMT MH LB AG 

FA CC) 

Reforç 1 
Vetllador 1 
OP màx. 3 

4ESOB Aula 
4ESOB 59.15 32 1 (FA) (MMT MH LB RC 

FA CC) 

Reforç 1 
Vetllador 1 
OP màx. 3 

  
Batxillerat 

Grup 
estable espai m2 Alumnes Tutor/a Altres docents Altre personal que 

intervé 

1BATX A Aula 
1BATA 58.70  1(JG) 9 

En el grup estable 
d’altres docents 
serien 6 i 4 més en 
cada subgrup. 

1BATX B Aula 
1BATB 58.70  1(DN) 9 

En el grup estable 
d’altres docents 
serien 5 i 4 més en 
cada subgrup. 

2BATX A Aula 
2BATA 59.65  1(JR) 8 

En el grup estable 
d’altres docents 
serien 4 i 4 més en 
cada subgrup. 
Alguns poden tenir 
un altre professor 
segons quin sigui el 
seu tutor de TDR. 

2BATX B Aula 
2BATB 59.00  1(FC) 8 

En el grup estable 
d’altres docents 
serien 4 i 4 més en 
cada subgrup. 
Alguns poden tenir 
un altre professor 
segons quin sigui el 
seu tutor de TDR. 
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Nº professors/Grup 1BATX A 1BATX B 2 BATX A 2 BATX B Observacions 

Nombre de professors grup estable 

 0 0 0 0  

Nombre de professors grup estable de matèries COMUNES 

 6 5 4 4 Es consideren : altres docents. 

Nombre de professors REFORÇ 

 1/2 1/2 0/1 0/1  

Nombre de professors comuna de modalitat i optatives 

 
3/4 per 

modalitat 
3/4 per 

modalitat 
3/4 per 

modalitat 
3/4 per 

modalitat 

Es consideren : altres docents.A 2n Batx , 
en algun cas puntual el professor del TDR 
pot incrementar en 1 docent el còmput total. 

        
Espais 1BATX A 1BATX B 2BATX A 2BATX B Lab. BIO Aula ARTS Aula A3 

a. Professors grup estable 

 JG DN JR FC    
b.  Professors grup  estable de matèries COMUNES 

 FC MH 
MMD DN 

CC 

MH MMD 
JG FC CC 

FC MH 
MMD JG 

MH JG 
MMD JR 

   

c.  Professors de reforç (Es repartiran a les diferents aules en funció de l’horari) 

 MH /FC 
/JR/MMC/A

G/ RC 
/MMD/DS/R
G/DN/CM/ 

MP 

MH /FC 
/JR/MMC/A

G/ RC 
/MMD/DS/R
G/DN/CM/ 

MP 

MH /FC 
/JR/MMC/A

G/ RC 
/MMD/DS/R
G/DN/CM/ 

MP 

MH /FC 
/JR/MMC/A

G/ RC 
/MMD/DS/R

G/DN/ 
CM/MP 

    

d.  Professors comuna de modalitat i optatives que entren a cada aula , que no apareixen a (a. i b.) 

 RC,RG XM,AG,MP,
DN 

RC,RG,FA, 
JR 

XM,AG, 
MP,DN 

MB/MMC/ 
DS 

JR/CM/DA AB/JG/FC 

e.  Alumnes 

 Grup estable 
1r batx A + 
alumnes 1r 
Batx B que 
facin les 
optatives: 
Mates 
Socials, 
Economia 
d’empresa, 
Economia , 
Història 
Contemporà
nia. 
  

Grup estable 
1r batx B+ 
alumnes 1r 
Batx A que 
facin les 
optatives: 
Mates, 
Física, Tecno 
Industrial i 
Dibuix tècnic. 
  

Grup estable 
2nbatx A + 
alumnes 2n 
Batx B que 
facin les 
optatives: 
Mates 
Socials, 
Economia 
d’empresa, 
Geografia, 
Història de 
l’art. 
  

Grup estable 
2n batx B + 
alumnes Batx 
A que facin 
les optatives: 
Mates, 
Física, Tecno 
Industrial, 
Dibuix tècnic. 
  
  

Per separat, 
alumnes de 
1r i 2n batx. 
que facin les 
optatives: 
Ciències de 
la Terra, 
Química, 
Biologia. 

Per separat, 
alumnes de 
1r i 2n batx. 
que facin les 
optatives: 
Fonaments 
de les Arts, 
Cultura 
Audiovisual i 
Dibuix 
Artístic. 
Alumnes de 
2n Btax de 
Disseny. 

Per separat, 
alumnes de 
1r i 2n batx. 
que facin les 
optatives: 
Llatí. 
Junts 1r i 2n 
batx. que 
facin 
literatura 
catalana 
Els de 1r 
Batx que 
facin 
psicologia i 
sociologia i 
els de 2n 
batx de grec.  

Cal ubicar el francès, en funció d’on provinguin més alumnes. 
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ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

 

GRUPS ESTABLES 
DELS QUALS 

PROVENEN ELS 
ALUMNES 

DOCENT 

HORARI (NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACIONS 
(si escau) 

Optatives de 3r 
d’ESO.  
Emprenedoria 
Cultura Clàssica 
Tecnologia 
Francès 
Alemany 

3r A i B 

 
 

MMC 
AB 
MP 
AJ 
MG 

2 

Mantenir separació dels 
grups dins del mateix 
espai. 

Optatives de 4t 
d’ESO.  
Tecnologia 
Informàtica 
Biologia i Geologia 
Física i Química 
Llatí 
Música 
Plàstica 
Francès 
Alemany 

4t A i B 

 
 

DA 
MP 
MB 

MMC 
AB 
AD 
JG 
AJ 
MG 

3 

Mantenir separació dels 
grups dins del mateix 
espai. 

Matèries comunes de 
modalitat 1r Batx 1r batx A i B XM,AB,RC,CM 4 

  

Matèries de modalitat 
i específiques1r Batx 1r batx A i B 

 
RG,JR, 

MS,MP,DN,MB,MMC,
DS,CM,JG 

 

4 

En el cas de la matèria 
d’Estada a l’empresa el 
contacte amb el professor 
és mínim i pot ser virtual. 

Matèries comunes de 
modalitat 2n Batx 2n batx A i B XM,AB,RC,CM, JR 5 

  

Matèries de modalitat 
i específiques 2n 
Batx 

2n batx A i B 

RG,JR, 
MS,MP,DN,MB,MMC,

DS,DA,CM,FA 
 

4 

 TDR, pot ser virtual o 
presencial. 

BATX 
Francès i literatura 
catalana. 

Poden venir de: 
1r batx A i B i 2n batx 

A i B 
 LP, FC 4 

Potser, ja que son 
matèries minoritàries, que 
només provinguin d’un 
grup de 1r i d’un de 2n). 
Cap la possibilitat que 
algun alumne faci 
alemany o francès 
extracurricular, en 
aquesta circumnstància 
podria ser que tingui un 
professor més en el 
còmput global. 
 

BATX 
Hores de reforç (AC) 
de: català, castellà, 
anglès, física, 
química, 
matemàtiques socials 
i científiques, dibuix 
tècnic, biologia  les 
històries i fonaments 
de les Arts i 
tecnologia industrial. 

1r batx A i B i 2n Batx 
A i B 

FC, MH, AG, 
DN,MMD,JR, RC, 

MMC, RG, 
DS,CM,MP 

Entre 0,5 i 3 

La majoria són 1 hora 
setmanal excepte 
matemàtiques que en són 
3h,  i biologia, matèries de 
l’artístic, economia i 
economia d’empresa  i 
tecnologia industrial 0,5h . 
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c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 
específica de suport educatiu 

 
A l’inici del confinament es va prioritzar el seguiment dels alumnes NEE. Seguiment tutorial i amb el GP en els 
casos que es va creure necessari. Es van fer connexions telefòniques, correu i Teams. Es van establir plans 
especials per cada alumne segons característiques i situació personal.  
També es va prioritzar assegurar la connexió amb tots els alumnes. 
S’han seguit fent totes les actuacions i coordinacions previstes GP i EAP. També vetlladors i suport. 
En cas de nou confinament es seguirà de la mateixa manera.  
Per el curs 2021-2022 es seguirà amb les activitats d’atenció a la diversitat habituals. 
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d. Organització de les entrades i sortides  
 
La parcel·la on està ubicada l’Escola limita amb quatre carrers: Astorga, Capafonts, Euskadi i Bonaventura Carles 
Aribau. A continuació es pot veure un plànol d’emplaçament amb la numeració de les portes i una llegenda amb 
la seva descripció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Porta 1. Carrer Astorga. Porta petita metàl·lica del carrer Astorga.  
• Porta 2. Carrer Astorga. Porta corredissa gran del carrer Astorga. 
• Porta 3. Carrer de Capafonts. Porta corredissa gran del carrer Capafonts. 
• Porta 4. Carrer de Bonaventura Carles Aribau. Porta corredissa gran del carrer Bonaventura 

Carles Aribau. 
• Porta 5. Carrer d’Euskadi. Porta corredissa gran del carrer d’Euskadi. 
• Porta 6. Carrer d’Astorga. Porta petita metàl·lica exclusiva per a mercaderies.  
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Accessos per grups i horaris d’entrada i sortida 
 
Els horaris d’entrada i sortida són els habituals de cada grup això és: 

• EI/EP   Entrades a les 9 h i a les 15 h. Sortides a les 13 h i a les 17 h. 
• ESO 1r cicle Entrades a les 8,30 h i a les 15 h. Sortides a les 13,30 o 14 h i a les 17 h. 
• ESO 2n cicle Entrades a les 8 h i a les 15 h. Sortides a les 13,30 o 14 h i a les 17 h. 
• BATX  Entrades a les 8 h i a les 15 h. Sortides a les 14 o 15 h i a les 17,30 h. 

PORTES 
Horari  

entrada / sortida 
(Matí / tarda) 

Grup Itinerari Observacions 

 
Porta 1 
 Tot el dia Acollida, personal i 

fills i visites. Divers Dispensador de gel a la 
porta 

Porta 2 
 habitual 1BATA Porta secundària1  
 habitual 1BATB Porta secundària1  
 habitual 2BATA Porta secundària1  
 habitual 2BATB Porta secundària1  
 habitual 1ESOA Porta secundària1  
 habitual 1ESOB Porta secundària1  
 habitual 2ESOA Porta secundària1  
 habitual 2ESOB Porta secundària1  
 habitual 3ESOA Porta secundària1  
 habitual 3ESOB Porta secundària1  
 habitual 4ESOA Porta secundària1  
 habitual 4ESOB Porta secundària1  
Porta 3 
 habitual P3A Porta classe  
 habitual P3B Porta classe  
 habitual P4A Porta classe  
 habitual P4B Porta classe  
 habitual P5A Porta porxo  
 habitual P5B Porta porxo  
Porta 4 
 habitual 1EPA Escales interior sota 

porxo 
 

 habitual 1EPB Escales interior sota 
porxo 

 

 habitual 2EPA Escales interior sota 
porxo 

 

 habitual 2EPB Escales interior sota 
porxo 

 

 habitual 3EPA Escales grans  
 habitual 3EPB Escales grans  
Porta 5 
 habitual 4EPA Escales grans  
 habitual 4EPB Escales grans  
 habitual 5EPA Porta secretaria  
 habitual 5EPB Porta secretaria  
 habitual 6EPA Porta secretaria  
 habitual 6EPA Porta secretaria  
Porta 6 
 Tot el dia. Mercaderies   

 
A l’entrada de la tarda (15.00 h) entra un 40% (aprox.) menys d’aforament perquè tenim alumnes al menjador. 
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Itineraris per a cada porta 
A continuació es defineixen els itineraris d’accés als edificis per a cada porta.  
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e. Organització de l’espai d’esbarjo  
 
Al pati es permet la interacció entre diversos grups de convivència estable, si bé cal que facin ús de la mascareta. 
Els alumnes hauran d’esmorzar a l’aula amb el grup estable. Es deixarà el temps necessari de l’hora anterior del 
pati per poder esmorzar. 
Es mantindrà la mateixa estructura general en horaris de pati de menjador. Cal evitar espais interiors. 
 
 

Nivell Horari Espai 

P3 11:00 a 11:30 Sectoritzat i sense mascareta. 

P4 10:30 a 11:00 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

P5 10:30 a 11:00 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

1EP 10:30 a 11:00 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

2EP 10:30 a 11:00 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

3EP 10:30 a 11:00 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

4EP 10:30 a 11:00 Sense sectoritzat i amb mascareta. 

5EP 10:30 a 11:00 Sense sectoritzat i amb mascareta. 

6EP 10:30 a 11:00 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

1ESO 11:00 a 11:30 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

2ESO 11:00 a 11:30 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

3ESO 11:00 a 11:30 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

4ESO 11:00 a 11:30 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

1BAT 11:00 a 11:30 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

2BAT 11:00 a 11:30 Sense sectoritzar i amb mascareta. 

 
 
 

f. Relació amb la comunitat educativa  
 
Com a criteri general utilitzarem el format telemàtic sempre que sigui possible. Si la situació de la pandèmia millora 
de forma important anirem fent el canvi progressivament a format presencial. 
 

1.- Consell Escolar format telemàtic amb Teams. 
2.- Reunions de grup classe o nivells amb les famílies: format telemàtic amb Teams. 
3.- Entrevistes individualitzades amb les famílies d’inici de P3: format presencial amb cita prèvia i 
mantenint les mesures de seguretat. Pot ser format telemàtic amb Teams si la família ho prefereix o la 
situació de la pandèmia així ho aconsella.  



CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

               

                                                                   18 

c/ Astorga, 13    
43205 REUS Baix Camp    

Tel. 977 75 69 31  Fax. 977 75 60 33  
escolapuigcerver@xtec.cat  
www.escolapuigcerver.cat   

 

ISO-0648/2010

4.- Entrevistes individualitzades amb les famílies: preferentment format telemàtic, per telèfon, correu 
electrònic  o Teams. En cas de fer una trobada presencial serà amb cita prèvia  i mantenint les mesures 
de seguretat. 

 
La comunicació amb les famílies seguirà pels canals habituals: agenda escolar, plataforma de l’Escola (Clickedu) 
i correu electrònic. 
 
 

g. Servei de menjador  
 
A l’espai de menjador els grups estables s’han de mantenir i garantir que hi hagi una distància de seguretat 
respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots 
els comensals.  
Els grups estables podran compartir gerres d’aigua i es recuperaran les tasques de parar i desparar la taula.  
Es mantindran els tres torns de menjador per tal de garantir la distància entre comensals: 
  

CURS / NIVELL / GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

P3  13 h Aula P3 A 

P4  13 h Aula P4 B 

P5 13 h Aula P5 A 

1r primària 13 h Menjador 

2n primària 13 h Menjador 

3r primària 13 h Menjador 

4t primària 13:30 h Menjador 

5è primària 13:30 h Menjador 

6è primària 13:30 h Menjador 

1r.ESO 14:00 h Menjador 

2n ESO 14:00 h Menjador 

3r ESO 14:00 h Menjador 

4t ESO 14:00 h Menjador 

1r Batxillerat 14:00 h Menjador 

2n Batxillerat 14:00 h Menjador 

 
Al pati es permet la interacció entre diversos grups de convivència estable, si bé cal que facin ús de la mascareta. 
Cal evitar espais interiors. 
Els infants de P3 faran migdiada a les aules de P3. 
Els infants de P4 faran la migdiada a l’aula de gimnàs (de 100m2) separant els dos grups estables. 
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h. Pla de neteja, ventilació, desinfecció d’espais i residus 

 
Pautes de ventilació  

Segons es descriu al document d’Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la 
COVID 19, és necessari ventilar les instal·lacions interiors cada hora entre 10 i 15 minuts, aquesta ventilació ha 
de ser creuada obrint portes i finestres que es trobin oposades entre si per tal que es renovi l’aire. Sempre que 
sigui possible es mantindran finestres i portes obertes.  
  

Pautes generals de neteja  
La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que 
s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels 
protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.  
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet 
eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants 
i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la 
neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la 
concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant 
incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 
El seguiment de les accions de neteja s’incorporarà en una graella de control.  
Els lavabos es netejaran com a mínim dos cops al dia, un sempre al final de la jornada.  
Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.   
A les classes que s’utilitzen de menjador es farà desinfecció abans d’utilitzar-les i neteja a l’acabar.  
A l’espai del menjador es farà desinfecció a l’acabar cada torn i neteja i desinfecció al final del seu ús.  
 

Tractament dels residus  
Papereres amb pedal a les classes o espais comuns, per mascaretes i mocadors de paper.  
 
 

j. Extraescolars i acollida 
                
                 Extraescolars 
 

ACTIVITAT HORARI NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS 
QUALS 

PROVENEN 
ELS ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Anglès 17:00 a 18:15 10  P3-P4 A determinar P4A 

Anglès 17:00 a 18:15 10  
 1r 2n d’EP A determinar 1rA 

Anglès 17:00 a 18:15 10  
 3r 4t d’EP A determinar 3rA 

Anglès 17:00 a 18:15 10  
 5è 6è d’EP A determinar 5èA 

Anglès 17:00 a 18:15 10  
 1r 2n d’ESO A determinar 1rA 

Anglès 17:00 a 18:15 10  
 

3r 4t d’ESO A determinar 3rA 
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Anglès 17:00 a 18:15 10  
 Batxillerat A determinar A determinar 

Bàsquet 17:00 a 18:15 10 -15 
 

P4 A determinar Exterior 

Bàsquet 17:00 a 18:15 10 -15 
 P5 A determinar Exterior 

Bàsquet 17:00 a 18:15 10 -15 
 1r i 2n d’EP A determinar Exterior 

Bàsquet 17:00 a 18:15 10 -15 
 3r i 4t d’EP A determinar Exterior 

Bàsquet 17:00 a 18:15 10 -15 
 5è i 6è d’EP A determinar Exterior 

Bàsquet 17:00 a 18:15 10 -15 
 1r d’ESO 

A determinar 
Exterior 

Gymnastics 
Kids school 

17:00 a 18:30 10 -15 P4 i P5 A determinar Aula gimnàs 
90m2 

Gymnastics 
Kids school 

17:00 a 18:30 10 -15 1r a 3r d’EP A determinar Menjador 
230m2 

Gymnastics 
Kids school 

17:00 a 18:30 10 -15 4t d’EP a 2n 
ESO 

A determinar Aula gimnàs 
90m2 

Escacs 14:00 a 15:00 10 -15 
 1r a 5è d’EP A determinar Exterior 

Escola de 
música 

14:00 a 15:00 10 -15 
 P5 a 2n d’EP A determinar Aula 200m2 

Judo 
 

14:00 a 15:00 10 -15 P5 a 2n d’ESO A determinar Aula gimnàs 
90m2 

Taller de 
creativitat 

14:00 a 15:00 10 -15 1er a 6è d’EP A determinar Aula gimnàs 
90m2 

  
Anglès 

• Es farà el trasllat dels alumnes fins a l’aula de l’activitat amb mascareta. 
• Es garanteix que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2. 
• Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
• Cal utilitzar mascareta. 
• Garantir la ventilació dels espais. 

 
Gym 

• Es farà el trasllat dels alumnes fins a l’aula de l’activitat amb mascareta. 
• Es garanteix que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2.  
• Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  
• Ús dels vestuaris mantenint distància de seguretat (no es permet l’ús de la dutxa). 
• Cal utilitzar mascareta.  
• Garantir la ventilació dels espais.  

 
Música (coral, orquestra, llenguatge musical...) 

• Es farà el trasllat dels alumnes fins a l’aula de l’activitat amb mascareta. 
• Es garanteix que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2.  
• Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  
• En els instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia. 
• Cal utilitzar mascareta.  
• Garantir la ventilació́ dels espais.  
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Bàsquet 

• Es garanteix que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2.  
• Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
• Entrenaments a l’aire lliure.  
• Ús dels vestuaris mantenint distància de seguretat (no es permet l’ús de la dutxa). 

 
Escacs 

• Es garanteix que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2.  
• Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  
• Es prioritza fer l’activitat a l’exterior. 
• Cal utilitzar mascareta.  
• Garantir la ventilació́ dels espais.  

Judo 
• Es farà el trasllat dels alumnes fins a l’aula de l’activitat amb mascareta. 
• Es garanteix que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2.  
• Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  
• Ús dels vestuaris mantenint distància de seguretat (no es permet l’ús de la dutxa). 
• Cal utilitzar mascareta.  
• Garantir la ventilació́ dels espais. 

 
Taller de creativitat 

• Es farà el trasllat dels alumnes fins a l’aula de l’activitat amb mascareta. 
• Es garanteix que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2. 
• Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
• Cal utilitzar mascareta. 
• Garantir la ventilació dels espais. 

 
 
 

Acollida 
• De P3 fins a 6è d’EP. 
• Es farà l’acollida al menjador en sectors diferenciats (230 m2) segons els cicles.  
• Sempre que es pugui els nens i nenes sortiran a l’exterior. 
• Els alumnes de 1r cicle d’ESO que al matí arribin abans d’hora podran romandre al pati corresponent de 

la Porta 2. 
• Cal utilitzar mascareta. 

  
 
 k. Activitats de sortides, colònies, estades i viatges   

 
De les activitats previstes, ja ajornades dels cursos 2019/20 i 2020/2021 restem a l’espera de veure quines són 
les directrius de les autoritats sanitàries (Viatge a Itàlia i Estada Anglaterra). 
En totes les activitats, tant colònies com sortides d’un dia, es mantindran les mesures de seguretat tant en el 
transport com en la realització de la pròpia activitat. No es farà cap activitat que no garanteixi totes les mesures 
de seguretat  vigents: 

- Les colònies i les sortides d’un dia s’han organitzar en grups constants de convivència, que són 
coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l’activitat lectiva. 
- Els grups constants es poden dividir en grups més petits, especialment en les activitats amb 
pernoctació i en les activitats esportives. 
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- Poden conviure diferents grups de centres educatius diferents en una mateixa instal·lació sigui amb 
allotjament o sense, sempre que es respectin els grups de convivència estable i la distància de seguretat 
entre aquests.  
- No es pot fer ús dels espais comuns de manera simultània per diversos grups, a excepció que es 
garanteixi que ho faran de manera que no es puguin barrejar, en què s’inclouen els espais de pernoctació, 
menjador, vestidors i aquells on es desenvolupen les activitats. 

 
 

l. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern  
 
Com criteri general s’afavorirà el format presencial. Si són reunions amb un nombre elevat de persones i que 
impliquin docents que participen en diversos grups de convivència estable es farà telemàticament. 
En els espais de reunió i treball per al personal s’han de garantir les mesures necessàries per garantir el 
distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, i és obligatori l’ús de la mascareta. S’ha de prestar atenció a la 
ventilació correcta de l’espai.  
Es seguirà com és habitual el calendari de reunions previst pel curs. 
 
 

Reunió Aforament previst 
Format de la 

reunió Periodicitat 

Claustre/Generals 
etapa 

Entre 27 i 60 
persones. 

Presencial / 
Telemàtic Mensual/trimestral. 

Cicles  6/8/9/10 persones Presencial Setmanal 

Avaluacions Equips docents de 
cada grup 

Presencial / 
Telemàtic Trimestral 

Nivells EI/EP 2 persones Presencial Setmanal 

Tutors ESO/BAT 4/5 persones Presencial  Quinzenal 

Equips coordinació 5/6 persones Presencial Setmanal 

Consell de Gestió 7/8 persones Presencial Dues a la setmana 
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m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19  

 
Si es detecta una sospita de cas es seguirà el protocol d’actuació vigent en aquell moment, actualment de 6 de 
setembre de 2021, que inclourà la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut pública. 
Caldrà concretar-ho, d’acord amb la descripció i la situació del centre i la seva relació amb l’equip d’atenció 
primària.  
  
 
 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19  
 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A  

 

CUSTODIA FINS 
QUE 

EL VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 

LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 

DE 
COMUNICAR 
EL CAS ALS 

SERVEIS 
TERRITORIALS 

Per a qualsevol 
alumne o 
personal de 
l’Escola.  

Sala de visites 
de secretaria. 

Docent del grup 
estable o docent 
que el té a l’aula 
en el moment de 
la detecció.  

Personal de 
secretaria. 

Personal de 
secretaria. 

Directora o altre 
membre de 
l’equip de 
Consell de 
gestió. 

  
 
 

SEGUIMENT DE CASOS ( Graella exemple de seguiment) 
 

ALUMNE/A DIA I HORA DE LA 
DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL 

PROTOCOL 
SEGUIT I 

OBSERVACIONS 
(incloure el nom de la 

persona que ha 
fet les actuacions i el 
nom del familiar que 
l’ha vingut a buscar) 

PERSONA DE 
SALUT AMB 

QUI ES MANTÉ 
EL CONTACTE 

I CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT 

DEL CENTRE 
PELS 

CONTACTES 
AMB SALUT 
(mantindrà el 
contacte amb 

salut i farà seguiment 
del cas) 

 

Nom, Cognom dd/mm/aaaa   hh/mm Nom, cognom Infermera programa 
salut i escola 

Directora o altre 
membre de l’equip 

de Consell de gestió 
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n. Seguiment del pla  

 

RESPONSABLES 

CONSELL DE GESTIÓ: Jordi Masdeu, Núria Masdeu 
(Representants del Titular), Eloisa Sugrañes (Directora), 
Ester Bartolí, Sara Vendrell, David Amigó, Dolors Sans 
(Caps d’estudis) 

POSSIBLES INDICADORS / PROPOSTES DE 
MILLORA 

Consell de Gestió, a partir de les propostes de 
modificació i millora de cada cicle, ha elaborat aquest 
Pla d’Actuació que s’anirà adaptant a l’evolució de la 
pandèmia i a les normatives que vagin sorgint. 
Al llarg del curs, a les reunions de Consell de Gestió 
setmanals s’anirà seguint l’aplicació del Pla d’Actuació. 

 
 
3. Concrecions per a l’educació infantil  
 

a. Pla d’acollida de l’alumnat   
 
Per tal de respectar i acompanyar el procés d’adaptació dels/de les alumnes de P3, proposem que un familiar els 
acompanyi accedint al pati d’Ed. Infantil. La tutora els rebrà en aquest espai i dins la classe hi haurà una altra 
persona per poder anar fent l’entrada a l’aula amb tranquil·litat. Aquest familiar podrà estar un temps prudencial 
per tal d’acomiadar-se'n progressivament. Les sortides es faran de la mateixa manera. 
Els alumnes de P4 accediran a la classe també a través del pati. La primera setmana facilitarem que un adult els 
pugui acompanyar per tal que els nens/es aprenguin el recorregut i puguin a partir de la segona setmana fer-lo 
sols. Les sortides es faran de la mateixa manera. 
Els alumnes de P5 accediran a la classe entrant per la mateixa porta del C/Capafonts a través del passadís d’Ed. 
Infantil. La primera setmana, la tutora els rebrà a la pista de futbol, o al porxo si plou, del pati per tal que els 
nens/es aprenguin el recorregut i puguin a partir de la segona setmana fer-lo sols. Les sortides sempre seran a la 
pista. 
En tots els casos només podrà entrar un adult que haurà d’anar protegit amb la mascareta i anar entrant evitant 
aglomeracions. Hi haurà una mestra a la porta del pati per assegurar el correcte moviment de les persones.  
 

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament EI, previst per al curs 2021-22 
 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL 
CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 

DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 

AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 

AMB LA 
FAMÍLIA 

P3/P4/P5 Escola en línia 
(Teams, Clickedu)  
Planificació 
d’activitats o 
tasques setmanal a 
realitzar per part 
dels alumnes.  

Connexions diàries 
amb la tutora amb 
petits grups (classe 
partida en 3 grups), 
pel Teams.  
Connexions de mitja 
hora setmanal dels 
especialistes amb el 
grup partit (1/2 h. 
amb cada meitat de 
grup), pel Teams.  

Segons necessitats, 
en casos puntuals 
també a través del 
Teams. 
 

Entrevistes sempre 
que calgui.  
Teams, correu o 
telèfon.  
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Exemple d’horari d’Ed. Infantil 
 
L’horari de les connexions amb la tutora serà:  

Grup 1:  Cada dia  de 9.30-10 h.  
Grup 2 : Cada dia de 10-10.30 h.  
Grup 3:  Cada dia de 10.30-11 h.  

 
L’horari de les connexions amb els especialistes serà:  
  
Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

16.30-17 h.  
Música Grup 1  

12.30-13 h.  
Anglès Grup 2  

 15-15.30 h.  
Psicomotricitat  
Grup 1  
 15.30-16 h.  
Psicomotricitat  
Grup 2  
   

15.30-16 h.  
Plàstica  
Grup 1  
 16-16.30 h.  
Plàstica  
Grup 2  
  

11.30-12 h.  
Anglès Grup 1  
  
12-12.30 h.  
Música Grup 2  
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4. Concrecions per a l’Educació Primària i l’ESO  
 

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament EP/ESO per al curs 2021-22 
 

 
 
 

 
 

NIVELL  
EDUCATIU  

MÈTODE DE  
TREBALL I  
RECURSOS  
DIDÀCTICS  
PREVISTOS  

MITJÀ I  
PERIODICITAT  

DEL  
CONTACTE  

AMB EL GRUP  

MITJÀ I  
PERIODICITAT  

DEL  
CONTACTE  
INDIVIDUAL  

AMB  
L’ALUMNE/A  

MITJÀ I  
PERIODICITAT  
DE CONTACTE  

AMB LA  
FAMÍLIA  

 CI  Escola en línia (Teams, Clickedu)  
Planificació setmanal d’activitats o 
tasques   
setmanal a realitzar per part dels 
alumnes.  

Connexions diàries d’una hora 
amb les tutores amb el grup 
partit (una hora amb cada 
meitat de grup). Connexions de 
mitja hora setmanal dels 
especialistes també amb el grup 
partit (1/2 h. amb cada meitat 
de grup), pel Teams.   

Segons necessitats, 
en casos puntuals 
també a través del 
Teams.  
  

Entrevistes sempre 
que calgui.  
Teams, correu o 
telèfon.  
  
  

CM  Escola en línia (Teams, Clickedu)  
Planificació setmanal d’activitats o 
tasques a realitzar per part dels 
alumnes, marcant un horari diari 
que començarà a 2/4 de 10 del matí 
i a 2/4 de 4 de la tarda. 

Connexions d’una hora i mitja 
diària amb la tutora i 
connexions de mitja hora 
setmanal dels especialistes. 
Cada dia es connectarà la 
tutora i un especialista diferent.  
Una sessió a més a més 
d’anglès a la setmana amb 
grups reduïts i també de música 
i francès. 
Esporàdicament connexions 
amb petit grup per part de la 
tutora per tractar nous 
continguts. Totes les 
connexions es faran pel Teams.  

Diari a través de les 
Control tutoria 
individualitzat 
sempre que calgui.  

Entrevistes sempre 
que calgui.  
Teams, correu o 
telèfon.  
  

CS  Escola en línia (Teams, Clickedu, 
Classroom)   
Planificació setmanal d’activitats o 
tasques a realitzar per part dels 
alumnes, marcant un horari diari  
que començarà a 2/4 de 10 del matí 
i a 2/4 de 4 de la tarda. 
  

Connexions de dues hores i 
mitja diàries per part de la 
tutora i mitja hora més 
d’especialista. Cada dia es 
connectarà la tutora i un 
especialista diferent.  
Una sessió a més a més 
d’anglès a la setmana amb 
grups reduïts i també de música 
i francès. 
També s’ofereix un horari de 
connexions voluntàries per 
aclarir dubtes o demanar ajut. 
Totes les connexions es faran 
pel Teams.  
  

Control tutoria 
individualitzat 
sempre que calgui.  

Entrevistes sempre 
que calgui.  
Teams, correu o 
telèfon.  
  

 ESO  Escola en línia. 
(Office 365 
Moodle 
Clickedu) 
Per a casos de confinament de 
parts del grup es faran classes 
sincròniques d’alumnes a l’aula i 
alumnes confinats al seu domicili. 
 

Horari de classe habitual del 
curs 21/22. 

Diari a través de les 
sessions en línia.  
Control tutoria 
individualitzat 
sempre que calgui. 
(*) 

Entrevistes sempre 
que calgui. 
Teams o telèfon. 
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Exemple horari 5è E.P 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO  
 
Quan fem subgrups, per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes 
de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat, s’utilitzarà sempre la mascareta i a les 
sessions d’optatives es separan físicament els alumnes del grup A i B dins de la mateixa aula. Enumerem les 
activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 
  

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 

DELS QUALS 
PROVENEN 

ELS ALUMNES 

DOCENT 

HORARI 
(NOMBRE 

D’HORES O 
SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACIONS 
(si escau) 

Optatives de 3r 
d’ESO.  
Emprenedoria 
Cultura Clàssica 
Tecnologia 
Francès 
Alemany 

3r A i B 

 
 
MMC 
AB 
MP 
AJ 
MG 

2 

DA i DN També són 
professors en el grup 
estable. 

Optatives de 4t 
d’ESO.  
Tecnologia 
Informàtica 
Biologia i Geologia 
Física i Química 
Llatí 
Música 
Plàstica 
Francès 
Alemany 

4t A i B 

 
 
DA 
MP 
MB 
MMC 
AB 
AD 
JG 
AJ 
MG 

3 
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5. Concrecions per Batxillerat  
 
 

a. Criteris d'organització dels grups 

A Batxillerat  els grups estables son els grups A i B, s’utilitzarà sempre la mascareta. A les sessions d’optatives 
es separaran físicament els alumnes del grup A i B dins de la mateixa aula.  
L’espai destinat a Batxillerat és preferentment tota la segona planta.  
 
 
 

Nº professors/Grup  1BATX A 1BATX B 2 BATX A 2 BATX B Observacions 

Nombre de professors grup estable 

 0 0 0 0  

Nombre de professors grup estable de Matèries COMUNES 

 6 5 4 4 
Es consideren : altres docents 

 

Nombre de professors REFORÇ 

 1/2 1/2 0/1 0/1  

Nombre de professors comuna de modalitat i optatives 

 
3/4 per 

modalitat 
3/4 per 

modalitat 
3/4 per 

modalitat 
3/4 per 

modalitat 

Es consideren : altres docents. 
A 2n Batx , en algun cas puntual el 
professor del TDR pot incrementar en 1 
docent el còmput total. 

 
 

b. Matèries de modalitat i específiques 
 
 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

 

GRUPS 
ESTABLES 

DELS QUALS 
PROVENEN 

ELS ALUMNES 

DOCENT 

HORARI 
(NOMBRE 

D’HORES O 
SESSIONS 

SETMANALS) 

OBSERVACIONS 
(si escau) 

Matèries comunes 
de modalitat 1r 
Batx 

1r batx A i B XM,AB,RC,CM 4 
  

Matèries de 
modalitat i 
específiques1r 
Batx 

1r batx A i B 

 
RG,JR, 

AG,MP,DN,MB,MMC,DS,CM,JG 
 

4 

En el cas de la 
matèria d’Estada a 
l’empresa el 
contacte amb el 
professor és mínim i 
pot ser virtual. 

Matèries 
comunes de 
modalitat 2n Batx 

2n batx A i B XM,AB,RC,JR 4 
  

Matèries de 
modalitat i 
específiques 2n 
Batx 

2n batx A i B 
RG,JR, 

AG,MP,DN,MB,MMC,DS,DA,CM,FA 
 

4 

 TDR, pot ser virtual 
o presencial. 
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BATX 
francès i literatura 
catalana. 

Poden venir de: 
1r batx A i B i 2n 

batx A i B 
 LP, FC 4 

Potser, ja que son 
matèries 
minoritàries, que 
només provinguin 
d’un grup de 1r i 
d’un de 2n). 
Cap la possibilitat 
que algun alumne 
faci  francès 
extracurricular, en 
aquesta 
circumnstància 
podria ser que tingui 
un professor més en 
el còmput global. 
 

BATX 
Hores de reforç 
(AC) de: català, 
castellà, anglès, 
física, química, 
matemàtiques 
socials i 
científiques, 
dibuix tècnic, 
biologia i ciències 
de la Terra, les 
històries  
fonaments de les 
Arts i tecnologia 
industrial. 

1r batx A i B i 2n 
Batx A i B 

FC, MH, AG, DN,MMD,JR, RC, 
MMC, RG, DS,CM, MP Entre 0,5 i 3 

La majoria són 1 
hora setmanal 
excepte 
matemàtiques que 
en són 3h,  i biologia, 
matèries de l’artístic, 
economia i economia 
d’empresa i 
tecnologia industrial  
0,5h. 

 
 

c. Pla de treball del centre en confinament BATX 
 
Pla previst per al curs 21/22 

 
(*) Office 365 Moodle Clickedu 

NIVELL EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA 

BATX ( en cas de 
confinament de tot el 
nivell o tot el centre) 
Si només es confina 
1r o 2n de batx , 
farem l’Escola en línia 
en els dos grups 
implicats.  

Escola en línia.  
(Office 365  
Moodle  
Clickedu)*  

Horari de classe 
habitual del curs 
21/22. 

Diari a través de les 
sessions en línia.  
Control tutoria 
individualitzat sempre 
que calgui. (*) 

Entrevistes sempre 
que calgui. 
Teams o telèfon. 

BATX ( en cas que el 
confinament permeti 
una certa 
presencialitat) 

Escola en línia.  
(Office 365  
Moodle  
Clickedu)*  
Hores de reforç (AC) 
presencials. 
Matèries de modalitat 
presencials. 

Horari de classe 
habitual del curs 
21/22. 

Diari a través de les 
sessions en línia.  
Control tutoria 
individualitzat sempre 
que calgui. (*) 

Entrevistes sempre 
que calgui. 
Teams o telèfon. 
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c1. Disminució de la presencialitat al centre BATX  
 
En el curs 2020/21, vam seguir el model següent per tal de complir les recomanacions del Departament 
d'Educació, referent a la disminució de la presencialitat en l'etapa educativa postobligatòria, que tornaríem a 
aplicar en cas que fos necessari en el curs 2021/2022. 
Adjuntem la proposta d'horaris pels nostres alumnes de Batxillerat, aquesta proposta  serà modificada si les 
circumstàncies ho requereixen. 
La nova proposta es concreta en 4 dies de classes presencials i una de classes virtuals per setmana, el dia de 
classes virtuals no serà el mateix a 1r que a 2n BATX. segons aquest model, model que dura 4 setmanes i després 
torna a començar: 
 
Per a 2n de batxillerat és: 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
     
     

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

     

     
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
     
     

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

     
     

 
En el cas de 1r de batxillerat 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
     
     

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

     
     

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

     
     

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

     
     

 
En cas de que fos necessari reduir la presencialitat seguiríem les recomanacions, adaptant aquesta planificació 
als criteris que s’estableixin en aquell moment. 
Valorem positivament la planificació duta a terme. 
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