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0. Preàmbul:
Seguint les Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya, La Salle
Girona ha elaborat, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la Inspecció Educativa,
aquest pla d’organització definitiu (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges,
utilització dels patis, extraescolars...) incorporant els horaris de cada grup de convivència
estable.
El contingut d’aquest pla conté els següents punts:
1. Balanç del Centre La Salle Girona davant la situació de pandèmia del curs 2020-21.
2. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de
confinament parcial o tancament del centre.
3. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.
4. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.
5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19.
6. Pla de ventilació, neteja i desinfecció.
7. Annexos.
Aquest pla definitiu ha estat presentat per ser aprovat al Consell Escolar del Centre; i alhora,
esdevindrà un element clau de la PGA de La Salle Girona. Així mateix, aquest Pla garanteix totes
les mesures de seguretat establertes.

Data de presentació al Consell Escolar: 9 de setembre de 2021
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1. Balanç del Centre La Salle Girona davant la situació de
pandèmia del curs 2020-21.
El curs escolar 2020-2021 va començar amb el 100 % de presencialitat en totes les etapes
educatives de centre. Aquesta plena presencialitat, però, va ser reduïda parcialment en l’etapa
postobligatòria del Batxillerat i els Cicles Formatius entre els mesos de novembre i abril.
L’emergència de l’onada viscuda el novembre del 2020 ens va portar a fer un canvi en
l’organització dels Centres. Des del primer moment en què el Departament d’Educació ens va
informar que s’havia d’aplicar una mesura de centre que reduís la presencialitat a l’ensenyament
postobligatori segons la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020 vàrem informa per carta a les nostres
famílies. En concret la comunicació enviada el dia 12 de novembre de 2020 deia el següent:
“Benvolgudes famílies,
Com bé sabeu, aquests dies els nostres alumnes (aquesta setmana els de segon i la
setmana vinent els de primer) estan fent exàmens de la primera avaluació. Tal i com us
havíem informat, després que ho haguéssim consultat prèviament amb la nostra Inspecció
Educativa, i per tal d’aplicar una mesura de centre que redueixi la presencialitat a
l’ensenyament postobligatori segons la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020 per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori, aquests dies els alumnes només
estan venint a fer els exàmens.
Tanmateix, però, davant de la situació que els índexs d’evolució de la pandèmia segueixen
en risc molt alt, us informem que, després d’haver-ho comunicat a Inspecció, un cop
acabats aquests exàmens, reprendrem les classes amb una fórmula de sistema híbrid que
consisteix en el 80% de presencialitat al centre (4 dies de classe a l’escola) i 20% de
classes on line (1 dia de seguiment de les classes telemàticament des de casa).
Sigui com sigui, l’alumnat continuarà fent el 100% de les classes seguint aquest sistema
híbrid (80+20), i, en consonància amb el nostre Pla d’Actuació de Centre, l’horari de classes
del dia en què es facin les matèries telemàticament seguirà exactament la mateixa
distribució de l’horari que hem anat fent des d’inici de curs.
L’assignació del dia de casses telemàtiques per cursos és la següent:






2n. Batxillerat A i C : els dimarts classes telemàtiques.
2n. Batxillerat B i D : els dijous classes telemàtiques.
1r. Batxillerat B, C i C/D : els dimarts classes telemàtiques.
1r. Batxillerat A i D : els dijous classes telemàtiques.
1r. i 2n. de Cicles formatius: els dijous classes telemàtiques.
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La previsió és que aquesta mesura de reducció de presencialitat a la postobligatòria es
mantingui fins al final d’aquest primer trimestre.
Amb el desig que vosaltres i les vostres famílies estigueu bé de salut, us agraïm de nou la
confiança que manifesteu envers l’escola de La Salle.
Atentament.
L’EQUIP DIRECTIU i LA COORDINACIÓ DE BATXILLERAT/CICLES FORMATIUS “

Així, doncs, el nostre Centre, prèvia consulta a la Inspecció educativa iniciava una fórmula de
80+20 de sistema híbrid en les etapes postobligatòries que comportava fer classes telemàtiques
els dimarts i els dijous, situació que es va allargar pràcticament fins a finals del tercer trimestre
de curs.
Així mateix, hem planificat i hem reorganitzat el curs amb múltiples trobades telemàtiques de
coordinació per nivells, per cursos, per etapes... per així poder donar la millor resposta i
mantenir una educació de qualitat. Gràcies a la plataforma Sallenet hem pogut fer arribar a
l‘alumnat diversitat de tasques adaptades a tots els nivells que han facilitat la construcció de
l’aprenentatge: materials digitals, qüestionaris i exercicis Moodle, activitats interactives, ... Hem
dissenyat activitats competencials relacionades amb propostes d’Eduemprèn o FAIG... Hem
retornat les tasques corregides donant feedback positiu i motivador a l’alumne del seu progrés
personal, aplicant una avaluació formadora i formativa. Diversitat d’activitats creatives,
motivadores que han fet que l’alumne fos el veritable protagonista del seu aprenentatge i que
han canviat, en certa manera, el rol de l‘educador/a. Les bones pràctiques han estat moltes: la
planificació i entrega de les tasques setmanals que han ajudat l’alumnat a fomentar
l’autoregulació i a desenvolupar l’autonomia, les tutories virtuals, espais de “finestra oberta”
que donaven accés a l‘alumnat per posar-se en contacte amb el seu professor/a i preguntar
dubtes, entrevistes on-line amb les famílies, reunions de famílies telemàtiques, jornades de
portes obertes virtuals, treball per projectes amb equips virtuals, HARA on-line...
La situació de pandèmia ens ha fet entendre de forma accelerada, per a un sector del
professorat, que la tecnologia ha de formar part de l’Educació, ja que facilita l’aprenentatge.
Aquest fet desvetlla una altra realitat, la necessitat de formar-nos en competència digital, tot i
les bones pràctiques exposades i realitzades, hem de ser conscients de les limitacions que en
aquest sentit tenim i la bretxa del domini de les eines i dels recursos entre el professorat, aspecte
que no podem obviar. Els docents en aquest període hem desenvolupat la nostra capacitat
professional i les nostres habilitats emocionals, així com hem realitzat un procés de digitalització
ràpid i productiu. El camí ha començat cap a una l’altra manera d’entendre el procés
d’ensenyament-aprenentatge. Les adversitats generen oportunitats de canvi que hem de saber
descobrir.
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a) Diagnosi de casos durant el curs 2020-21
S’inclou per a l’anàlisi estadística els resultats del registre TRAÇACOVID pel que fa a
alumnes, professors i PAS confinats i/o amb resultats positius per CORONAVIRUS.
El resum de les incidències del nostre centre relacionades amb casos de la COVID-19
notificats a l’escola per part de les famílies i registrats per mitjà de l’aplicació Traçacovid
és el següent:
ALUMNES
CONFINATS

percentatge

ALUMNES
POSITIU

percentatge

11

36,67

0

0,00

1 ESO B

9

30,00

0

0,00

1 ESO C

16

53,33

1

3,33

1 ESO D

4

13,33

0

0,00

2 ESO A

16

51,61

1

3,23

2 ESO B

13

41,94

1

3,23

2 ESO C

12

38,71

6

19,35

2 ESO D

17

56,67

1

3,33

3 ESO A

16

51,61

4

12,90

3 ESO B

16

51,61

0

0,00

3 ESO C

11

34,38

0

0,00

3 ESO D

13

40,63

2

6,25

4 ESO A

23

74,19

1

3,23

4 ESO B

6

19,35

0

0,00

4 ESO C

11

40,74

0

0,00

4 ESO D

11

36,67

6

20,00

1 ESO A

SIEI

6

50,00

0

0,00

TARLÀ

13

162,50

2

25,00

1 BAT A

10

29,41

1

2,94

1 BAT B

17

50,00

1

2,94

1 BAT C

12

33,33

2

5,56

1 BAT D

10

28,57

3

8,57

2 BAT A

7

22,58

0

0,00

2 BAT B

4

12,12

1

3,03

2 BAT C

15

46,88

2

6,25

2 BAT D

8

25,00

0

0,00

1 CFGM

16

50,00

2

6,25

2 CFGM

8

34,78

1

4,35

TOTAL
ALUMNES

331

40,42

38

4,64

PROFESSORS
PAS

12
2

21,43
16,67

2
1

3,57
8,33
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b) Detecció de necessitats digitals de l’alumnat amb escletxa digital
Un aspecte a destacar ha estat l’atenció personalitzada i el suport emocional a l’alumnat
i a les seves famílies convertint-se en una prioritat oferir acompanyament i seguiment
donant resposta a les seves necessitats. Hem fixat la mirada en aquells/es alumnes i
famílies més vulnerables, que viuen una situació de risc i hem buscat la manera
d’assegurar l’equitat davant de l’accés a l’aprenentatge. Tots/es els /les alumnes de
nostres Centres han pogut tenir connectivitat i un dispositiu al seu abast per poder
seguir la formació telemàticament. Hem cuidat molt que no existís la bretxa digital
tantes vegades denunciada. Aquest vetllar pels més necessitats de les nostres escoles
davant del tancament de les escoles i posterior confinament fent que la inclusió fos una
realitat és un objectiu aconseguit que ens defineix com a educadors/es lasal·lians/es.
L’atenció a la diversitat també ha estat molt cuidada en cada una de les matèries,
adaptant continguts i activitats i fent un bon acompanyament i seguiment. Destacant
l’atenció rebuda pels nostres alumnes d’educació especial (SIEI).
La Salle ens convida a mirar sempre més enllà. Una mirada orientada a l’escola, als seus
professionals, als aprenentatges, a la innovació pedagògica, a les activitats pastorals i
als espais escolars. Decidint sobre allò que mirem i explorant el que no està a l’abast de
la vista. Els principis educatius lasal·lians de la responsabilitat, la justícia, la creativitat,
la convivència, la solidaritat, la interioritat i la transcendència són l’essència d’una escola
que prepara per a la vida i que en aquesta situació excepcional de la pandèmia de la
COVID 19 prenen sentit més que mai. La Salle acull els més vulnerables des de la
fraternitat, la fe i el servei. El document Orientant la nostra mirada, recull amb especial
sensibilitat el missatge lasal·lià en aquests temps difícils.
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Les necessitats de vulnerabilitat digital més extremes s’han detectat en l’alumnat
classificat com a NEE Socials. En tots aquests casos se’ls va distribuir els dipositius de
connectivitat MiFi que ens va facilitar el Departament d’Educació i es va enviar el
següent comunicat a les famílies:
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c) Comunicacions a les famílies.
Davant la impossibilitats que les famílies poguesin personar-se presencialment en el
centre, els canals de comunicació utilitzats amb les famílies durant el curs 2020-21 ha
estat mantenir i reforçar les xarxes habituals de comunicació: pàgina web, especialment
la secció de la nostra web destinada a les notícies i comunicats a les famílies, la
plataforma educativa Sallenet per seguir l’assistència i participació telemàtica dels
alumnes i la valoració dels resultats en l’avaluació i retroaccions de les tasques, i
finalment ,també la comunicació per l’Instagram del centre.
L’esforç de les tutories, dels equips de coordinació i de l’equip directiu ha fer possible la
comunicació amb totes les famílies i l’alumnat del centre, fins i tot els més vulnerables
digitalment i socialment.

d) Avaluació de l’estructura organitzativa del centre durant el
confinament (enquesta de qualitat)
Amb la finalitat de poder fer una valoració objectiva de l’estructura organitzativa del
Centre durant el confinament, s’han incorporat qüestions referents a la gestió del
confinament a les enquestes de satisfacció que de manera ordinària es realitzen a
famílies, alumnes i professors.
Tot seguit es presenta un extracte d’aquestes enquestes amb els resultats valorats sobre
100.
La valoració general és molt bona degut que està per sobre el 70%. Tanmateix
l’apreciació dels alumnes és menor que la valoració que en fan tant famílies com
professors, sobretot pel que fa als alumnes d’ESO.
Cal destacar la valoració molt positiva pel que fa a la comunicació amb les famílies i entre
el professorat
Cal destacar però també la valoració negativa per part del professorat de les classes
virtuals a l’etapa d’ESO, i també amb els mitjans tecnològics per a les videoconferències,
segurament provocada per la connectivitat deficient en algunes aules.
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Els resultats valorats sobre 100 són els següents:
PARES
4ESO
26/115

PARES
2BAT
30/124

PARES
2CFGM
9/23

Els coneixements que has adquirit durant en les classes
per videoconferència
L’atenció i el tracte que has rebut per part del
professorat en general durant les classes per
videoconferència
L’ús de les noves tecnologies durant les classes per
videoconferència
L’atenció rebuda per part del tutor/a durant les sessions
per videoconferència
El procés d’ensenyament-aprenentatge a ESO en les
classes efectuades per videoconferència.

ALUM.
4ESO
26/115

ALUM.
2BAT
62/128

ALUM.
2CFGM
4/22

35,90

52,15

66,67

51,57

62,00

75,81

77,78

71,86

64,74

64,78

75,00

68,18

66,67

87,10

70,83

74,87

PROF.
31 (27)

48,57

48,57

El procés d’ensenyament-aprenentatge a BATXILLERAT
en les classes efectuades per videoconferència.

67,24

67,24

El procés d’ensenyament-aprenentatge a CFGM en les
classes efectuades per videoconferència.

77,08

77,08

64,30

70,44

76,77

76,77

84,76

77,06

La metodologia emprada en el procés d’ensenyament i
aprenentatge en el cas que hi hagi hagut un
confinament a casa.

74,67

72,41

70,37

L’orientació i tutoria amb els grups confinats a casa.
La relació tutor/a-família en el cas que hi hagi hagut un
confinament a casa.

74,67

73,81

75,00

La comunicació amb els educadors del Centre en el cas
que hi hagi hagut un confinament a casa.

77,33

77,01

85,19

79,84

Les accions d’atenció a la diversitat dutes a
terme amb els alumnes confinats a casa.
Els mitjans tecnològics emprats per a les classes virtuals.

67,95

74,07

90,74

El funcionament de la plataforma Sallenet
durant el temps de confinament a casa
La comunicació interna del Centre durant les
videoconferències efectuades.
La comunicació amb els teus Coordinadors de
Cicle/Etapa en les reunions per videoconferència.
73,65
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69,96

72,57

56,14

56,14

39,32

68,02

78,63

78,63

74,36

74,36

85,09

85,09

68,39
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2. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com
l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre
a) Organització general.
Es mantindrà l’horari marc del centre en totes les etapes: de 9.00 a 13.00 i de 14.30 a 17.15h.
El fet que sigui un horari distribuït entre els matins i les tardes facilitarà molt la mobilitats i el
repartiment dels espais
Així mateix, es mantindran les reunions de coordinació i de gestió del centre en la mesura de
les possibilitats; i en funció de les instruccions del Departament i de la situació general pel que
fa a les condicions higièniques i de salut que es dictaminin podran ser presencials o
telemàtiques.
El pla assignarà a cada grup estable d’alumnes unes aules concretes de tutoria i de la majoria
de matèries. L’ús de les aules específiques serà esporàdic i només en cas de necessitat per tal
de permetre l’aprenentatge de competències i continguts del currículum que no es puguin
realitzar a l’entorn aula-tutoria.
Així mateix s’estableixen uns circuits i fluxos concrets per a cada grup classe, tenint en compte
la seva ubicació en el centre. Sempre que es pugui es sectoritzaran les ales i plantes de l’edifici
per nivells; i així mateix els desplaçaments i mobilitat (aquets aspectes queden més concretats
en l’aparat 3 i 4 d’aquest pla d’actuació).

b) Organització pedagògica.
L’Organització pedagògica té en compte els dos pilars de control de la pandèmia com són la
disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos en una situació de
pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre.
El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre 2021.


Presencialitat: L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes d’ESO i de la post
obligatòria. La presencialitat en totes les etapes del centre serà total sempre que la
situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i del professorat
del centre o bé de la població. En el cas de la incorporació d’un nou alumne/a al centre,
se l’assignarà a un grup estable existent.
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En que fos necessari confinament: Previ a una situació de confinament, des de les
tutories de tots els grups es realitzarà un registre de detecció real de la situació digital
de tot l’alumnat. Aquest registre es realitzarà en un drive compartit seguint la següent
estructura. La primera tutoria de cada mes s’haurà d’anar actualitzant el registre, per
tal de detectar possibles incidències.
ALUMNAT

CONNECTIVITAT

En cas d’una situació de crisi sanitària que fes necessari el confinament, s’haurà d’aplicar
el pla que s’exposa a continuació:
A l’ESO, en cas de confinament, igual que en l’educació presencial, les activitats
dissenyades per a l’alumnat s’han d’orientar a desenvolupar les competències bàsiques
i les tasques, els projectes, encàrrecs... han de ser significatius i motivadors, tot evitant
les feines mecàniques o repetitives i han de comptar amb l’acompanyament del
professorat. S’haurà de tenir en compte l’atenció a la diversitat. Per una banda tasques
diferenciades per als grups de diversitat, i per altra banda, a tasques diferenciades i
individualitzades per als alumnes amb PI. A les reunions de tutors/es i coordinació
s’haurà de concretar quin alumnat rebrà tasques diferenciades i individualitzades. Es
crearà una carpeta al drive on es realitzarà el registre d’alumnat amb tasques
diferenciades.
ALUMNAT AMB ADAPTACIÓ DE TASQUES, REPTES, PROJECTES, ACTIVITATS

Curs/matèries

Alumnat

Observacions

En funció de les característiques de l’alumnat de la SIEI només faran les tasques
proposades per al professorat de la SIEI (català, castellà i matemàtiques) o les tasques
d’altres matèries.
Durant un possible període de confinament, si el confinament es preveu de curta durada
(2 o 3 setmanes), en cas que sigui possible i segons el grau de confinament (algun/s
grups de convivència), se seguirà el mateix horari de forma telemàtica. Si la gravetat de
la situació no ho permetés o bé la previsió del confinament fos de llarga durada (mesos),
s’aplicaria un horari telemàtic adaptat a una proporcionalitat de sessions virtuals en
funció de les hores setmanals de cada matèria.
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En els ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS (BAT i CFGM) durant un possible període de
confinament, si el confinament es preveu de curta durada (2 o 3 setmanes), en cas que
sigui possible i segons el grau de confinament (algun/s grups de convivència),també se
seguirà el mateix horari de forma telemàtica. Si la gravetat de la situació no ho permetés
o bé la previsió del confinament fos de llarga durada (mesos), s’aplicaria primer una
reducció de la presencialitat seguint una fórmula d’ensenyament híbrid en horari
telemàtic; i si la situació de pandèmia fos extremadament greu s’aplicaria un horari
telemàtic total adaptat a una proporcionalitat de sessions virtuals en funció de les hores
setmanals de cada matèria.
Per a tots els ensenyaments, l’entron de treball serà SALLENET i TEAMS/ZOOM. Les
tasques que cada professor penjarà a Sallenet de cada matèria seran setmanals. Els
professors les penjaran a Sallenet entre les 9h i les 11h del matí de dia assignat. Els
alumnes hauran d’entregar/penjar les tasques realitzades a Sallenet en el termini d’una
setmana, coincidint amb la següent entrega de tasques per part del professor.
L’alumnat mantindrà contacte amb el professorat durant la videoconferència o
mitjançant correu electrònic en el domini @girona.lasalle.cat
L’equip docent per evitar situacions d'estrès, acompanyarà l’alumnat i anirà fent
seguiment de les taques que es lliuren. Des de les tutories es realitzaran sessions amb
el grup classe, sessions individualitzades i entrevistes amb les famílies.

CRITERIS ORGANITZATIUS ALUMNES NEE DURANT EL CONFINAMENT
El professorat d’orientació farà un seguiment més específic d’alumnat amb casuístiques
especials (alumnat SIEI, alumant UEC , alumnat Projecte Singular TARLÀ i/o alumnat
amb risc d’exclusió).
Es mantindran les estratègies organitzatives dutes a terme el curs 20-21 que van ser
valorades positivament reflectides en les infografies que segueixen en les pàgines
següents.
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3. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
Entorn
Dins de l’etapa de nova normalitat es cerca mantenir sota control qualsevol rebrot que es
pugui donar de la COVID-19. Per aquesta raó caldrà treballar en dos fronts diferents:




Mesures preventives dirigides a evitar el contagi entre els diferents col·lectius: personal
i alumnes i famílies. Aquestes mesures estan destinades a evitar o tallar la propagació
del virus entre les persones que es troben als nostres centres.
Mesures de detecció precoç. Es cerca tenir un control prematur de qualsevol cas que es
pugui donar i tenir sota control tots aquells casos possibles o de contactes estrets. D’aquí
que es farà molt d’èmfasi en la traçabilitat de les persones i els grups.

Grups de convivència
Grup de convivència estable: és aquell grup de persones (tant alumnat com professorat) que
es manté en contacte d’una forma continua i estable, amb una relació propera i quotidiana.
El grup de convivència estarà format per un grup estable d’alumnes, el tutor o tutora i altres
docents o personal de suport educatiu, si majoritàriament treballen amb aquest grup.
El personal de suport educatiu (educadors I vetlladora) només formarà part d’un sol grup de
convivència.
Preferiblement, un grup de convivència tindrà uns espais assignats per desenvolupar les
seves activitats. Aquest espai serà l’espai de referència.

ESO
GRUPS CLASSE 1r. D’ESO
 Els alumnes de 1r d’ESO estan agrupats en 4 grups de tutoria. Aquests grups funcionen
com a grups estables de (31-30-30-30) alumnes.
 De les 32h setmanals, 28h es fan dins el mateix grup de convivència, és a dir, el seu
grup classe i la seva aula.
 Hi ha l’excepció EF que es fa al pati.
 En la matèria d’anglès (3h/setmana) els alumnes tenen a més, un professor de
suport (coeducació) dins l’aula (1’5h/setmana).
 També disposen d’un professor de suport (coeducació) dins l’aula en les
1,5h/setmana de treball Projecte FAIG, de les 3h que es fa a la setmana.
 Els alumnes només deixen el seu grup de convivència per cursar 2h/setmana de la
matèria complementària i 2h/setmana de matèria optativa.
 Durant les hores en que els alumnes no estan amb el seu grup de convivència
(4h/setmana) els alumnes sempre ocuparan el mateix lloc en l’aula on realitza la
seva optativa/complementària ( estarà senyalitzat a la taula).
PLA d’ACTUACIÓ DE CENTRE
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 L’optativa de 1r d’ESO serà els dimarts de 15.25 a 16.20h i dimecres de 12.05 a 13h.
Durant la pausa del migdia es netejaran els espais on es faran les optatives.
 La complementària de 1r d’ESO serà els dijous de 11.10 a 12.05h i els divendres de
9 a 9.55h.
A les aules es disposarà de guants i de material de desinfecció. Els alumnes que marxen de la
seva aula de convivència, desinfectaran els seus llocs ( taula i cadira). Aquests alumnes que
es desplacen a una nova aula quan arribin desinfectaran la taula i la seva cadira, sempre
ocuparan la mateixa. Es desplaçaran en mascareta pel centre i la utilitzaran durant la classe.
No podran compartir material i cada alumne haurà de disposar del que necessiti per fer
l’optativa o complementària.
Segons cada grup classe de 1r. d’ESO la distribució d’hores/alumnes/professors/aules :

Nivell

Grup de convivència
estable Comunes
(28 h/set)

Nombre
d’alumnat

Nombre de
professorat
que intervé

A

31

9

B

30

9

C

30

9

D

30

9

1r ESO

Grup temporals
(2h/setmana)
Franja Optativa
1r ESO A

1r ESO B

PLA d’ACTUACIÓ DE CENTRE

Nombre
alumnes

Nombre
professors

4-5 a cada
aula que es
barregen
amb altres

7 (1 a cada
aula)

4-5 a cada
aula que es
barregen
amb altres

7 (1 a cada
aula)

0720

Aules

A-21A (26h)
Ed. Física PATI (2h)
A-21B(26h)
Ed. Física PATI (2h)
A-21C (26h)
Ed. Física PATI (2h))
A-21D (26h)
Ed. Física PATI (2h)

Aules

A-21A
A-21B
A-21C
A-21D
TEATRE
A-A1A
GIMNÀS
A-21A
A-21B
A-21C
A-21D
TEATRE
A-A1A
GIMNÀS
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1r ESO C

1r ESO D

Grup temporals
(2h/set)
H. Complementària
1r ESO A

1r ESO B

1r ESO C

PLA d’ACTUACIÓ DE CENTRE

4-5 a cada 7 (1 a cada A-21A
aula que es aula)
A-21B
barregen
A-21C
amb altres
A-21D
TEATRE
A-A1A
GIMNÀS
4-5 a cada 7 (1 a cada A-21A
aula que es aula)
A-21B
barregen
A-21D
amb altres
A-21D
TEATRE
A-A1A
GIMNÀS

Nombre
alumnes

Nombre
professors

Aules

4-5 a cada aula 7 (1 a cada A-21A
que
es aula)
A-21D
barregen amb
TEATRE
altres
A-MUS
LAB.TECNO
LAB. BIO
GIMNÀS
4-5 a cada aula 7 (1 a cada A-21A
que
es aula)
A-21D
barregen amb
TEATRE
altres
A-MUS
LAB.TECNO
LAB. BIO
GIMNÀS
4-5 a cada aula 7 (1 a cada A-21A
que
es aula)
A-21D
barregen amb
TEATRE
altres
A-MUS
LAB.TECNO
LAB. BIO
GIMNÀS
0720
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1r ESO D

4-5 a cada aula 7 (1 a cada A-21A
que
es aula)
A-21D
barregen amb
TEATRE
altres
A-MUS
LAB.TECNO
LAB. BIO
GIMNÀS

AULES
Els alumnes faran les 28h comunes dins el mateix grup de convivència, és a dir, el seu
grup classe (21A...) i la seva aula (A-21A...).
Hi ha l’excepció EF que es fa al pati.
Les hores de complementària i optativa es faran en aules de desdoblaments i en les
aules classe indicades. A cada aula hi haurà un professor i 4 o 5 alumnes de cada classe
de 1r ESO.
A les aules es disposarà de guants i de material de desinfecció. Els alumnes que marxen
de la seva aula de convivència, desinfectaran els seus llocs ( taula i cadira). Aquests
alumnes que es desplacen a una nova aula quan arribin desinfectaran la taula i la seva
cadira, sempre ocuparan la mateixa. Es desplaçaran en mascareta pel centre i la
utilitzaran durant la classe.
No podran compartir material i cada alumne haurà de disposar del que necessiti per fer
l’optativa o complementària.
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GRUPS CLASSE 2n. D’ESO


Els alumnes de 2n d’ESO estan agrupats en 4 grups de tutoria. Aquests grups funcionen
com a grups estables de 29-30-30-30 alumnes.
 De les 32h setmanals, 28h es fan dins el mateix grup de convivència, és a dir, el seu
grup classe i la seva aula.
 Hi ha excepció d’ EF que es fa al pati.
 En la matèria d’anglès (3h/setmana) i en la matèria de matemàtiques (4h/setmana)
els alumnes tenen a més, un professor de suport (coeducació) dins l’aula (1’5h o
2h/setmana).
 També disposen d’un professor de suport (coeducació) dins l’aula en les
1,5h/setmana de treball Projecte FAIG, de les 3h que es fa a la setmana.



Els alumnes només deixen el seu grup de convivència per cursar 2h/setmana de la
matèria complementària i 2h/setmana de matèria optativa.
 Durant les hores en que els alumnes no estan amb el seu grup de convivència
(4h/setmana) els alumnes sempre ocuparan el mateix lloc en l’aula on realitza la
seva optativa/complementària ( estarà senyalitzat a la taula).
 L’optativa de 2n. d’ESO serà els dilluns de 9.55 a 10.50h i els dimarts de 16.20 a
17.15h.
 La complementària de 2n. d’ESO serà els dilluns i dimarts de 9 a 9.55h.

A les aules es disposarà de guants i de material de desinfecció. Els alumnes que marxen de la
seva aula de convivència, desinfectaran els seus llocs ( taula i cadira). Aquests alumnes que es
desplacen a una nova aula quan arribin desinfectaran la taula i la seva cadira, sempre ocuparan
la mateixa. Es desplaçaran en mascareta pel centre i la utilitzaran durant la classe.
No podran compartir material i cada alumne haurà de disposar del que necessiti per fer
l’optativa o complementària.
Segons cada grup classe de 2n d’ESO la distribució d’hores/alumnes/professors/aules :
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Nivell

2n ESO

Grup temporals
(2h/setmana)
Franja Optativa
2n ESO A

Grup de convivència
estable Comunes
(28 h/set)
A

Nombre
d’alumnat
29

Nombre de
professorat
que intervé
9

B

30

9

C

30

9

D

30

9

Nombre
alumnes

Nombre
professors

4-5 a cada 7 (1 a cada
aula que es aula)
barregen
amb altres

2n ESO C

4-5 a cada 7 (1 a cada
aula que es aula)
barregen
amb altres

2n ESO D

4-5 a cada 7 (1 a cada
aula que es aula)
barregen
amb altres
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A-22A (26h) Ed.
Física PATI (2h)
A-22B(26h) Ed.
Física PATI (2h)
A-22C (26h) Ed.
Física PATI (2h))
A-22D (26h) Ed.
Física PATI (2h)

Aules

4-5 a cada 7 (1 a cada
aula que es aula)
barregen
amb altres

2n ESO B

Aules

LAB.TECNO
TECNO PATI
A-22C
A-22D
A-22B
TEATRE
GIMNÀS
LAB.TECNO
TECNO PATI
A-22C
A-22D
A-22B
TEATRE
GIMNÀS
LAB.TECNO
TECNO PATI
A-22C
A-22D
A-22B
TEATRE
GIMNÀS
LAB.TECNO
TECNO PATI
A-22C
A-22D
A-22B
TEATRE
GIMNÀS
0720
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Grup temporals
(2h/setmana)
Complementària
2n ESO A

Nombre
alumnes

Nombre
professors

Aules

4-5 a cada 7 (1 a cada
aula que es aula)
barregen
amb altres

2n ESO B

4-5 a cada 7 (1 a cada
aula que es aula)
barregen
amb altres

2n ESO C

4-5 a cada 7 (1 a cada
aula que es aula)
barregen
amb altres

2n ESO D

4-5 a cada 7 (1 a cada
aula que es aula)
barregen
amb altres

A-22A
A-22D
A-22C
A-1A
INFO 0
A-MUS
GIMNÀS
A-22A
A-22D
A-22C
A-1A
INFO 0
A-MUS
GIMNÀS
A-22A
A-22D
A-22C
A-1A
INFO 0
A-MUS
GIMNÀS
A-22A
A-22D
A-22C
A-1A
INFO 0
A-MUS
GIMNÀS

AULES
Els alumnes faran les 28h comunes dins el mateix grup de convivència, és a dir, el seu grup
classe (22A...) i la seva aula (A-22A...). Hi ha l’excepció EF que es fa al pati.
Les hores de complementària i optativa es faran en aules de desdoblaments i en les aules
classe indicades. A cada aula hi haurà un professor i 4 o 5 alumnes de cada classe de 2n ESO.
A les aules es disposarà de guants i de material de desinfecció. Els alumnes que marxen de la
seva aula de convivència, desinfectaran els seus llocs ( taula i cadira). Aquests alumnes que
es desplacen a una nova aula quan arribin desinfectaran la taula i la seva cadira, sempre
ocuparan la mateixa. Es desplaçaran en mascareta pel centre i la utilitzaran durant la classe.
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No podran compartir material i cada alumne haurà de disposar del que necessiti per fer
l’optativa o complementària.

GRUPS CLASSE 3r. D’ESO
 Els alumnes de 3r. d’ESO estan agrupats en 4 grups de tutoria. Aquests grups funcionen
com a grups estables de 31-30-30-30 alumnes.
 De les 32h setmanals, 30h es fan dins el mateix grup de convivència, és a dir, el seu
grup classe i la seva aula.
 Hi ha excepció d’ EF que es fa al pati.
 En la matèria d’anglès (3h/setmana) i en la matèria de matemàtiques (4h/setmana)
els alumnes tenen a més, un professor de suport (coeducació) dins l’aula (1’5h o
2h/setmana).
 També disposen d’un professor de suport (coeducació) dins l’aula en les
1,5h/setmana de treball Projecte FAIG-EMPRENEDORIA, de les 3h que es fa a la
setmana.


Els alumnes només deixen el seu grup de convivència per cursar 2h/setmana de la
matèria complementària.

 Durant les hores en que els alumnes no estan amb el seu grup de convivència
(2h/setmana) els alumnes sempre ocuparan el mateix lloc en l’aula on realitza la
seva complementària ( estarà senyalitzat a la taula).
 La complementària de 3r. d’ESO serà els dimecres de 15.25 a 16.20h i divendres de
10.50 a 11.45h
A les aules es disposarà de guants i de material de desinfecció. Els alumnes que marxen de la
seva aula de convivència, desinfectaran els seus llocs ( taula i cadira). Aquests alumnes que
es desplacen a una nova aula quan arribin desinfectaran la taula i la seva cadira, sempre
ocuparan la mateixa. Es desplaçaran en mascareta pel centre i la utilitzaran durant la classe.
No podran compartir material i cada alumne haurà de disposar del que necessiti per fer
l’optativa o complementària.
Segons cada grup classe de 3r d’ESO la distribució d’hores/alumnes/professors/aules :

PLA d’ACTUACIÓ DE CENTRE

0720

23 de 103

PLA D’ACTUACIÓ DEFINITIU CURS 2021-2022
MARC DE LA PANDÈMIA COVID19

Nivell

Grup de convivència
estable Comunes
(28 h/set)
A

Nombre
d’alumnat
31

Nombre de
professorat
que intervé
10

B

30

10

C

30

10

D

30

11

3r ESO

Grup temporals
(2h/setmana)
H.Complementària

Nombre alumnes

3r ESO A

4-5 a cada aula 7 (1 a cada aula)
que es barregen
amb altres

3r ESO B

4-5 a cada aula 7 (1 a cada aula)
que es barregen
amb altres

3r ESO C

4-5 a cada aula 7 (1 a cada aula)
que es barregen
amb altres

3r ESO D

4-5 a cada aula 7 (1 a cada aula)
que es barregen
amb altres
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Nombre professors

0720

Aules
A-23A (28h) Ed.
Física PATI (2h)
A-23B(28h) Ed.
Física PATI (2h)
A-23C (28h) Ed.
Física PATI (2h))
A-23D (28h) Ed.
Física PATI (2h)
Aules

A-23A
A-23B
A-23C
A-23D
A-MUS
LAB.TECNO
GIMNÀS
A-23A
A-23B
A-23C
A-23D
A-MUS
LAB.TECNO
GIMNÀS
A-23A
A-23B
A-23C
A-23D
A-MUS
LAB.TECNO
GIMNÀS
A-23A
A-23B
A-23C
A-23D
A-MUS
LAB.TECNO
GIMNÀS
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AULES
Els alumnes faran les 30h comunes dins el mateix grup de convivència, és a dir, el seu grup classe
(23A...) i la seva aula (A-23A...). Hi ha l’excepció EF que es fa al pati.
Les hores de complementària es faran en aules de desdoblaments i en les aules classe indicades.
A cada aula hi haurà un professor i 4 o 5 alumnes de cada classe de 3r ESO. A les aules es
disposarà de guants i de material de desinfecció. Els alumnes que marxen de la seva aula de
convivència, desinfectaran els seus llocs ( taula i cadira). Aquests alumnes que es desplacen a
una nova aula quan arribin desinfectaran la taula i la seva cadira, sempre ocuparan la mateixa.
Es desplaçaran en mascareta pel centre i la utilitzaran durant la classe.
No podran compartir material i cada alumne haurà de disposar del que necessiti per fer la
complementària.
GRUPS CLASSE 4t D’ESO


Els alumnes de 4t d’ESO estan agrupats en 4 grups de tutoria . Aquests grups
funcionen com a grups estables de 4 cursos amb alumnes ordinaris i NEE (31-29-27-29)
i un de Projecte Singular (6) de alumnes
 De les 32h setmanals, 22h es fan dins el mateix grup de convivència, és a dir, el seu
grup classe i la seva aula.
Hi ha l’excepció EF que es fa al pati.
 En la matèria d’anglès (3h/setmana) els alumnes tenen a més, un professor de
suport (coeducació) dins l’aula (1’5h o 2h/setmana).
 També disposen d’un professor de suport (coeducació) dins l’aula en les
1,5h/setmana de Projecte APS, de les 3h que es fa a la setmana.



Els alumnes només deixen el seu grup de convivència per cursar 8h/setmana de les 2
matèries optatives de 4t d’eso (3h+3h) i el Projecte Aprenentatge i Servei (2h)
 Durant les hores en que els alumnes no estan amb el seu grup de convivència
(8h/setmana) els alumnes sempre ocuparan el mateix lloc en l’aula on realitza la
seves optatives ( estarà senyalitzat a la taula).
 Les optatives de 4t. d’ESO on els grups seran temporals seran:
*Optatives de la Franja 2: els dilluns i dimarts de 15.25 a 16.20h i dijous de 14.30
a 15.25h.
*Optatives de la Franja 3: dimarts de 14.30 a 15.25, dijous 9 a 9.55h i divendres
de 12.05 a 13h.
 El Projecte d’Aprenentatge Servei on els grups seran temporals seran:
*Aprenentatge Servei els dilluns de 10.50 a 11.45h i de 12.05 a 13h.
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A les aules es disposarà de guants i de material de desinfecció. Els alumnes que marxen de la
seva aula de convivència, desinfectaran els seus llocs ( taula i cadira). Aquests alumnes que es
desplacen a una nova aula quan arribin desinfectaran la taula i la seva cadira, sempre ocuparan
la mateixa. Es desplaçaran en mascareta pel centre i la utilitzaran durant la classe.
No podran compartir material i cada alumne haurà de disposar del que necessiti per fer la
complementària.
En realitat funcionaran com a 5 grups estables (31-29-27-29-6) ja que l’últim grup serà de
diversificació curricular PS Tarlà.

GRUPS 4T ESO

Nombre alumnes

4t ESO A
4t ESO B
4t ESO C
4t ESO D
4t ESO TARLÀ (PS)

31
29
27
29
6

Segons cada grup classe de 4t d’ESO la distribució d’hores/alumnes/professors/aules dels
alumnes que segueixen el currículum de 4t ESO, sense fer diversificació curricular (UEC o
PROJECTE SINGULAR)

Nivell

4rt. ESO

PLA d’ACTUACIÓ DE CENTRE

Grup de convivència
estable Comunes
(23 h/set)

Nombre
d’alumnat

A

31

Nombre
de
professor
at que
intervé
10

B

29

9

C

27

9

D

30

9

0720

Aules

A-24A (21h) Ed.
Física PATI (2h)
A-24B(21h) Ed. Física
PATI (2h)
A-24C (21h)Ed. Física
PATI (2h))
A-24D (21h) Ed.
Física PATI (2h)
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Grup estable
Optativa F1
(3h/setmana)
Tecnologia
Música
Economia
Biologia
EVP
Filosofia

Grup temporals
(3h/setmana)
Optatives F2
Biologia
Economia
Llatí
Física-Química
Filosofia
Informàtica

Grup temporals
(3h/setmana)
Optatives F3
Informàtica
Educació Visual
Filosofia
Francès 4
Economia
Física-Química
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Nombre
alumnes

Grup

Nombre
professors

Aules

31
13
16
27
15
14

24A
24B
24B
24C
24D
24D

1
1
1
1
1
1

TALLER CICLES
A-MUS
A-24B
A-24C
A-DIBUIX
A-24D

Nombre
alumnes

Nombre
professors

Aules

13
24
16
21
21
21

1
1
1
1
1
1

A-24C
A-24B
A-A
A-24A
A-24D
INFO 0

Nombre
alumnes

Nombre
professors

Aules

21
23
16
14
24
18

1
1
1
1
1
1

INFO 0
A-DIBUIX
A-24D
A-24C
A-24B
A-24A
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AULES
Els alumnes faran les 24h comunes dins el mateix grup de convivència, és a dir, el seu
grup classe (24A...) i la seva aula (A-24A...).
Hi ha l’excepció EF que es fa al pati.
Les hores de les optatives F2(3h) i F3 (3h) i APS (2h) es faran en aules de desdoblaments
i en les aules classe indicades. Cada aula tindrà un professor assignat i el número
d’alumnes variarà en funció dels qui hagin escollit una matèria optativa o una altra o del
projecte APS escollit.
A les aules es disposarà de guants i de material de desinfecció. Els alumnes que marxen
de la seva aula de convivència, desinfectaran els seus llocs ( taula i cadira). Aquests
alumnes que es desplacen a una nova aula quan arribin desinfectaran la taula i la seva
cadira, sempre ocuparan la mateixa. Es desplaçaran en mascareta pel centre i la
utilitzaran durant la classe.
No podran compartir material i cada alumne haurà de disposar del que necessiti per fer
la complementària.

DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR 4t ESO. PROJECTE SINGULAR TARLÀ
Aquests 7 alumnes, pel fet que realitzen 12h de pràctiques en diferents empreses
durant els matins de dilluns a dijous (9 a 12h) i estaran en contacte amb diferents
col·lectius, formaran un grup de convivència a les tardes de dilluns a dijous (14.30 a
16.25) i els matins de divendres (9h a 13h).
Per tant les 12h lectives les faran com a grup de convivència en una aula on estaran
ells les 12h.

Grup estable (12h)
Tarlà
4t ESO

PLA d’ACTUACIÓ DE CENTRE

Número Alumnes

Número Professors

Aula

7

5

A-Tarlà
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GRUP SIEI
El grup de suport SIEI serà atès en acompanyaments dins el seu grup ordinari i
s’establiran unes hores d’atenció personalitzada, segons la necessitat de cada alumne i
grup, en l’aula SIEI.
Aquesta aula disposa dels recursos adients a les necessitats dels alumnes i els horaris
d’atenció individualitzada o en petit grup es faran seguint els criteris establerts en els
seus PI.
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BATXILLERAT:


Els grups de convivència estables: aquest any hem previst fer els grups de tutoria partint
de les modalitats. Això vol dir que el mateix grup d’alumnes faran sempre no només les
hores de comunes, sinó també les hores de 3 matèries de modalitat.



Franja de matèries optatives: tenim una franja de 4 hores de matèries optatives
(francès, xinès, psicologia, sociologia...) que ens és impossible poder mantenir els grups
de convivència. En aquest cas plantegem barrejar alumnat de diferents classes i tots
amb mascareta, distància de seguretat (els ubicarem en classes més àmplies) i
intentarem posar aquesta franja en hores extremes (final del matí o final de la tarda)
perquè quan acabi la classe hi pugui passar el servei de neteja a aplicar-hi el líquid
desinfectant a les taules i cadires.

En definitiva, de les 31 hores de classe, 27 serien estables en cada grup de convivència, però
4 no seran amb grups de convivència i intensificarem les mesures de seguretat.

1r. de BATXILLERAT
Els alumnes de 1r de Batxillerat estan agrupats en 4 grups de tutoria, però per les matèries
comunes fem un desdoblament i tenim un grup suplementari. Els grups de les comunes estan
fets de tal manera que quan fan matèries de modalitat el desdoblament és nomes entre els
alumnes d’aquest grup estable.
Nivell

1r BATXILLERAT
Comunes
Itinerari 2

Grup de
convivència

Nombre d’alumnat

A
33
Detall dels Subgrups:
33
33

Nombre de
professorat que
intervé
9
6
3

Descripció organitzativa:



Nombre d’hores que aquest grup de convivència estan sempre junts: 27 h/setmana
Nombre d’hores en què no coincideixen el grup de convivència: 4h/setmana de la
franja d’optativitat. En aquestes 4 hores, en no coincidir exactament el mateix
alumnat del grup de convivència, l’alumnat estarà sempre amb mascareta, es
guardarà la distància de seguretat i després de la classe es desinfectaran els espais
assignats per aquesta franja d’optativitat.
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Els alumnes d’aquest grup classe cursen tots les mateixes matèries de modalitat.
La matèria optativa té dues franges:
6 alumnes fan CTMA
En la franja 1 (2h/set):
17 alumnes fan psicologia
5 alumnes fan francès
2 alumnes fan llenguatge i pràctica musical
2 alumnes fan sociologia
En la franja 2 (2h/set):
19 alumnes fan cultura audiovisual
5 alumnes fan llengua i cultura xinesa
2 alumnes fan psicologia

AULES
Els alumnes de 1r de batxillerat A faran totes les matèries a l’aula A31A, excepte les matèries
optatives. En aquesta aula es farà la matèria optativa de psicologia.
Francès i llengua i cultura xinesa es farà a l’aula A-3B
Llenguatge i pràctica musical es farà a l’aula de música.
Sociologia i cultura audiovisual a l’aula 31C
CTMA a l’aula 31B
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Nivell

Grup de
convivència

1r BATXILLERAT
Comunes
Itinerari 2

Nombre d’alumnat

B
22
Detall dels Subgrups:
22
22

Nombre de
professorat que
intervé
9
6
3

Descripció organitzativa:






Nombre d’hores que aquest grup de convivència estan sempre junts: 27 h/setmana
Nombre d’hores en què no coincideixen el grup de convivència: 4h/setmana de la
franja d’optativitat. En aquestes 4 hores, en no coincidir exactament el mateix
alumnat del grup de convivència, l’alumnat estarà sempre amb mascareta, es
guardarà la distància de seguretat i després de la classe es desinfectaran els espais
assignats per aquesta franja d’optativitat.

Els alumnes d’aquest grup classe cursen tots les mateixes matèries de modalitat.
La matèria optativa té dues franges:
7 alumnes fan CTMA
En la franja 1 (2h/set):
3 alumnes fan psicologia
7 alumnes fan sociologia
5 alumnes fan francès
En la franja 2 (2h/set):
9 alumnes fan psicologia
3 alumnes fan cultura audiovisual
3 alumnes fan llengua i cultura xinesa

AULES
Els alumnes de 1r de batxillerat B faran totes les matèries a l’aula A31B, excepte les matèries
optatives.
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Nivell

1r BATXILLERAT
Comunes
Itinerari 5
Itinerari 2

Grup de
convivència

Nombre d’alumnat

C
33
Detall dels Subgrups:
33
17
16

Nombre de
professorat que
intervé
9
6
3
3

Descripció organitzativa de 1r. de Batxillerat C :



Nombre d’hores que aquests grups de convivència estan sempre junts: 27
hores/setmana
Nombre d’hores en què no coincideixen el grup de convivència: 4h/setmana de la
franja d’optativitat en el cas dels alumnes de l’itinerari 2. En aquestes 4 hores, en
no coincidir exactament el mateix alumnat del grup de convivència, l’alumnat
estarà sempre amb mascareta, es guardarà la distància de seguretat i després de la
classe es desinfectaran els espais assignats per aquesta franja d’optativitat.





Quan els alumnes de l’itinerari 5 fan biologia els de l’itinerari 2 fan EOE.
Quan els alumnes de l’itinerari 5 fan química els de l’itinerari 2 fan economia.
Quan els alumnes de l’itinerari 5 fan mates els de l’itinerari 2 fan mates CCSS.



En el cas dels alumnes de l’itinerari 5, a l’hora de matemàtiques es subdividiran en dos
grups i s’incorporaran a 31B i 31C
En el cas dels alumnes de l’itinerari 2, faran les matèries optatives amb alumnes
d’altres grups de convivència



Franja 1 (2h/set):
1 alumne/a francès
1 alumne/a psicologia
2 alumnes llenguatge i pràctica musical
12 alumnes sociologia
Franja 2 (2h/set):
1 alumnes cultura audiovisual
14 alumnes psicologia
1 alumne xinès
PLA d’ACTUACIÓ DE CENTRE
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AULES dels grups de 1r. BAT C :
Els alumnes de l’itinerari 5 faran totes les matèries a l’aula A31C, excepte física que serà a A2B però mantenint el grup de convivència. L’assignatura de mates la faran entre l’aula A31B i
l’aula A31D
Els alumnes de l’itinerari 2 faran totes les matèries comunes i matemàtiques de les CCSS a
l’aula A31C. Les matèries d’economia i d’economia de l’empresa es faran a l’aula A-2B

Nivell

Grup de
convivència

1r BATXILLERAT
Comunes
Itinerari 6

Nombre d’alumnat

D
27
Detall dels Subgrups:
27
27

Nombre de
professorat que
intervé
9
6
3

Descripció organitzativa:





Nombre d’hores que aquest grup de convivència estan sempre junts: 27 h/setmana
Nombre d’hores en què no coincideixen el grup de convivència: 4h/setmana de la
franja d’optativitat. En aquestes 4 hores, en no coincidir exactament el mateix
alumnat del grup de convivència, l’alumnat estarà sempre amb mascareta, es
guardarà la distància de seguretat i després de la classe es desinfectaran els espais
assignats per aquesta franja d’optativitat.

Els alumnes d’aquest grup classe cursen tots les mateixes matèries de modalitat.

AULES dels grups de 1r. BAT D :
Els alumnes de 1r de batxillerat D faran totes les matèries a l’aula A31D.
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Nivell

1r BATXILLERAT
Comunes
Itinerari 1
Itinerari 3
Itinerari 7

Grup de
convivència

Nombre d’alumnat

E
24
Detall dels Subgrups:
24
7
5
12

Nombre de
professorat que
intervé
9
6
2
3
3

Descripció organitzativa de 1r. de Batxillerat C :







Nombre d’hores que aquests grups de convivència estan sempre junts: 27
hores/setmana
Nombre d’hores en què no coincideixen el grup de convivència: 4h/setmana de la
franja d’optativitat En aquestes 4 hores, en no coincidir exactament el mateix
alumnat del grup de convivència, l’alumnat estarà sempre amb mascareta, es
guardarà la distància de seguretat i després de la classe es desinfectaran els espais
assignats per aquesta franja d’optativitat.

Quan els alumnes de l’itinerari 1 i 3 fan llatí els de l’itinerari 7 fan fonaments de les
Arts.
Quan els alumnes de l’itinerari 1 i 3 fan història del mon contemporani els de l’itinerari
7 fan anatomia aplicada.
Quan els alumnes de l’itinerari 1 fan literatura universal, els de l’itinerari 3 fan mates
de les CCSS i els de l’itinerari 7 fan anàlisi musical.
Franja 1 (2h/set):
4 alumne/a francès
1 alumne/a psicologia
13 alumnes llenguatge i pràctica musical
6 alumnes sociologia
Franja 2 (2h/set):
17 alumnes cultura audiovisual
4 alumnes psicologia
3 alumne xinès
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AULES MATÈRIES OPTATIVES DE 1r.de BAT:
Aula A31A s’hi farà psicologia grup 1 amb 18 alumnes de 31A i 4 alumnes de 31B . Els alumnes
sempre ocuparan el mateix lloc ( estarà senyalitzat a la taula). Aquesta matèria es farà dilluns a
les 16:20 i divendres a les 9:55. A l’aula es disposarà de guants i de material de desinfecció. Els
alumnes que marxen a fer l’optativa a una altra aula, desinfectaran els seus llocs ( taula i cadira).
Aquests alumnes ocuparan la taules que es troben al fons de l’aula i seran les que ocuparan els
alumnes que venen de 31C. Es disposarà que els alumnes que fan totes les sessions en aquesta
aula seguin en els llocs més endavant i que els alumnes que venen d’una altra classe seguin en
els llocs del fons . L’accés a l’aula és per la part lateral.
Aula A31B es farà ciències de la terra amb 5 alumnes de 31B i 6 alumnes de 31A .
Aula A31C s’hi farà sociologia amb 14 alumnes de 31C , 1 alumne de 31A , 8 de 31B i 6 alumnes
de 31E.També si farà en l’altra franja cultura audiovisual.
Aula A-2B hi faran física els alumnes de l’itinerari 5 de 31C
Aula música hi faran llenguatge i pràctica musical amb 13 alumnes del grup 31E i 4 alumnes de
31B. Dins d’aquesta aula hi haurà 4 taules que només utilitzaran els 4 alumnes que no són
d’aquest grup estable Estaran marcades amb el seu nom.
Aula A-3B hi faran francès i llengua i cultura xinesa.
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2n. de BATXILLERAT
Els alumnes de 2n de Batxillerat estan agrupats en 4 grups de tutoria que seran grups estables.
Els grups de les comunes estan fets de tal manera que quan fan matèries de modalitat el
desdoblament és nomes entre els alumnes d’aquest grup estable.
Nivell

2n BATXILLERAT

Grup de
convivència

Nombre d’alumnat

A
32
Detall dels Subgrups:

Comunes

Nombre de
professorat que
intervé
8

32
18

Itinerari 2

5
3

Descripció organitzativa:
 Els alumnes d’aquest grup classe cursen tots les mateixes matèries de modalitat.


En la franja d’optativa fan:
20 alumnes Cultura audiovisual
2 alumnes CTMA
10 alumnes francès i llengua i cultura xinesa
AULES
Els alumnes de 2n batxillerat A realitzaran totes les matèries comunes i de modalitat a
l’aula A32A.

Nivell

2n BATXILLERAT

Grup de
convivència

Nombre d’alumnat

B
25
Detall dels Subgrups:

Comunes

Nombre de
professorat que
intervé
9

25
25

Itinerari 2

5
4

Descripció organitzativa:
 Els alumnes d’aquest grup classe cursen tots les mateixes matèries de modalitat.

AULES
Els alumnes de 2n batxillerat B realitzaran totes les matèries a l’aula A32A
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Nivell

2n BATXILLERAT

Grup de
convivència

Nombre d’alumnat

C
28
Detall dels Subgrups:

Comunes
Itinerari 4

28
28

Nombre de
professorat que
intervé
8
5
3

Descripció organitzativa:
 Els alumnes d’aquest grup classe cursen tots les mateixes matèries de modalitat.
 La matèria optativa té dues franges, on els alumnes cursen una matèria de 4h o dues de
2h:
3 alumnes Geografia
7 alumnes Francès + Xinès
18 alumnes CTMA
AULES
Els alumnes de 2n batxillerat C realitzaran totes les matèries a l’aula A32C, menys
l’optativa de geografia i francès i xinès.
Nivell

2n BATXILLERAT

Grup de
convivència

Nombre d’alumnat

D
30
Detall dels Subgrups:

Comunes
Itinerari 5

30
6
24

Itinerari 6

Nombre de
professorat que
intervé
9

5
3
3

Descripció organitzativa:
 Els alumnes de 2n de batxillerat D són alumnes de l’itinerari 5 i itinerari 6. Les matèries
comunes , matemàtiques i física les fan tots junts.
 Quan els alumnes de l’itinerari 5 fan biologia ,els de l’itinerari 6 fan dibuix tècnic .
 Quan els alumnes de l’itinerari 5 fan química , els de l’itinerari 6 fan tecnologia
industrial.
AULES



Els alumnes de 2n batxillerat D realitzaran totes les matèries comunes, matemàtiques i
física a l’aula A32D.
Els alumnes de l’itinerari 5 faran biologia i química amb els alumnes de 32C

PLA d’ACTUACIÓ DE CENTRE

0720

38 de 103

PLA D’ACTUACIÓ DEFINITIU CURS 2021-2022
MARC DE LA PANDÈMIA COVID19

Nivell

2n BATXILLERAT
Comunes
Itinerari 1
Itinerari 3
Itinerari 7

Grup de
convivència

Nombre d’alumnat

E
23
Detall dels Subgrups:
23
7
5
11

Nombre de
professorat que
intervé
8
6
3
3
3

Descripció organitzativa de 2n de Batxillerat E :



Quan els alumnes de l’itinerari 1 i 3 fan llatí els de l’itinerari 7 fan anàlisi musical
Quan els alumnes de l’itinerari 1 fan literatura catalana, els de l’itinerari 3 fan mates
de les CCSS i els de l’itinerari 7 fan anàlisi musical.

FRANJA DE MATÈRIES OPTATIVES DE SEGON DE BATXILLERAT
Nombre d’hores en què no coincideixen el grup de convivència: 4h/setmana de la franja
d’optativitat. En aquestes 4 hores, en no coincidir exactament el mateix alumnat del grup de
convivència, l’alumnat estarà sempre amb mascareta, es guardarà la distància de seguretat i
després de la classe es desinfectaran els espais assignats per aquesta franja d’optativitat.

La matèria optativa es farà dilluns a les 9, dimarts a les 12:05, dimecres a les 9:55 i dijous a les
16:25.
AULES:
Aula A32A hi faran cultura audiovisual amb 20 alumnes de 32A, 10 de 32E i 3 de 32C.
Aula A32B es farà geografia amb 26 alumnes de 32B i 2 de 32E i 3 de 32C.
Aula A32C s’hi farà CTMA amb 18alumnes de 32C i 2 alumnes de 32A. Dins d’aquesta aula hi
haurà 2 taules que només utilitzaran aquests alumnes que hi van a fer CTMA de 32B. Estaran
marcades amb el seu nom.
Aula A-3B es farà francès i llengua i cultura xinesa amb 10 alumnes de 32A i 7 de 32C.
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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Nivell

Grup de convivència

Nombre d’alumnat

Nombre de professorat
que intervé

1r CFGM

A

28

5

Descripció organitzativa:
Aquest grup de convivència coincideix sempre les 31 hores/setmana.

Pel que fa a les aules d'ocupació, la primera és l'aula ordinària de classe (A41I) on
només estan els alumnes de 1r de cicles. La segona aula és el taller de reparacions
informàtiques que està ocupat pels alumnes de 1r de cicles 7 hores durant:



Tarda de dimarts.
Les darreres hores del matí de dimecres i primeres hores d e dijous.

Nivell

Grup de convivència

Nombre d’alumnat

Nombre de professorat
que intervé

2n CFGM

A

31

6

Descripció organitzativa:
Pel que fa a les aules d'ocupació, la primera és l'aula ordinària de classe (A42I) on només estan
els alumnes de 2n de cicles amb horari de matins (21 hores/setmana). A la tarda aquests
alumnes faran pràctiques a les empreses, sempre i quan la situació del moment i l’evolució del
curs ho permeti.
Donada la particularitat de cicles amb algun alumnat amb unitats formatives suspeses, es
reservaran les dues primeres files del costat de la porta a les aules ordinàries. Aquestes places
només seran utilitzades per alumnes amb UF suspeses, caldrà prèvia i posterior desinfecció
dels ordinadors. Cada ordinador estarà assignat a un alumne. Aquests alumnes hauran
d'assistir a aquestes unitats formatives amb mascareta.
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Nivell

Grup de convivència

Nombre d’alumnat

Nombre de professorat
que intervé

1r CFGs

A

14

7

Descripció organitzativa:
Pel que fa a les aules d'ocupació, la primera és l'aula ordinària de classe (A51I) on només estan
els alumnes de 1r. de Cicle Superior amb horari de matins (30 hores/setmana) de 8.00h. a
14.00h. A la tarda aquests alumnes faran pràctiques a les empreses, sempre i quan la situació
del moment i l’evolució del curs ho permeti.
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Assistència al centre per part del personal
El personal propi haurà de complir els següents requisits:
 Tot el personal, abans de la seva incorporació al lloc de treball haurà de fer l’estudi de
vulnerabilitat, responent al següent formulari de forma telemàtica. Aquest formulari
es troba a:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y_w8_cDPcUKqD9PZubf9g
Ufkbe 4c8q9OkcGbco2YJkFURFpGUk9IQzAwWVdNTU5VSlBNSUE3NlU4My4u
Si el Servei de Prevenció de la Salut, Ibersys, ho considera necessari contactarà amb el
treballador o treballadora per demanar més informació de les patologies o estat de
salut indicat i emetre el corresponent estudi de vulnerabilitat.
Aquell personal que hagi fet l’estudi de vulnerabilitat amb anterioritat, no serà
necessari que el torni a fer, a no ser que hagi patit alguna variació en les patologies
notificades.






Com a requisit bàsic per poder assistir al centre de treball, caldrà garantir l’absència de
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o altres quadres infecciosos. Es considera
símptomes compatibles amb la COVID-19 la febre (per sobre de 37,5ºC), tos, dificultat
respiratòria, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de
panxa amb vòmits, diarrees o pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i adolescents. (El
mal de coll i el refredat nasal hauran d’anar acompanyats de febre, per ser considerats
símptomes compatibles). No ser convivent o contacte estret d’un cas positiu o sospitós
en els darrers 10 dies.
Cada treballador o treballadora haurà de signar una declaració responsable conforme no
presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 ni es considera un contacte estret i
conforme es compromet a fer un seguiment personal de l’aparició de símptomes i no
assistir al centre en cas d’aparició d’aquests.
Es demanarà als treballadors, de forma voluntària, que facin entrega del certificat de
vacunació davant la Covid-19, de cara a poder gestionar correctament el confinament per
possibles casos de positius. En el cas que el treballador/a no faci entrega de cap
documentació en aquest sentit, serà considerat/da una persona no vacunada.
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Tots els treballadors hauran de portar mascareta higiènica des del moment que entren al
centre. Només es podrà retirar la mascareta en el moment que es trobi al menjador,
assegut i dinant.

Assistència al centre per part de personal extern
Totes aquelles empreses o entitats que portin treballadors al centre hauran de complir els
següents requisits:








Signar una declaració responsable a l’entrada del centre conforme no presenten
simptomatologia compatible amb COVID-19, no son un cas sospitós o confirmat de
COVID- 19, no es troben en aïllament ni son un contacte estret.
Caldrà fer entrega d’un resum de les mesures de prevenció que cal seguir dins del
centre i conservar el registre de l’entrega.
L’empresa externa haurà de garantir que els treballadors que accedeixin al centre no
es troben en situació de ser considerats població vulnerable i/o especialment sensible,
abans d’entrar al centre.
L’empresa externa haurà de garantir que els seus treballadors han rebut formació
específica en COVID-19 i com evitar la seva propagació.
Els treballadors externs hauran de fer servir en tot moment la mascareta que determini
el seu SPRL (higiènica, quirúrgica o FFP2) durant els temps que estiguin al centre.

Assistència al centre per part de les famílies i els infants/adolescents
En el cas de l’alumnat caldrà complir els següents requisits:




Caldrà garantir l’absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar o diarrees).
No ser convivent o contacte estret amb un cas confirmat o amb simptomatologia
compatible a la COVID-19 en els darrers 10 dies.
Si l’alumne presenta alguna malaltia crònica complexa, que augmenti el risc en cas de
contraure el virus, caldrà una valoració conjunta amb la família i els seus metges per
determinar la idoneïtat d’assistir presencialment al centre. Aquestes malalties poden
ser:
o Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
respiratori.
o Malalties cardíaques greus.
o Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que
requereixen tractaments immunosupressors).
o Diabetis mal controlada.
o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
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La família signarà una declaració responsable conforme el seu fill o filla compleix els
requisits anteriors, son coneixedors de la situació de pandèmia i dels risc que comporta
i es compromet a fer un seguiment diari de la temperatura i possibles símptomes
compatibles amb COVID-19. Així com d’informar immediatament al centre i no portar
el seu fill o filla al centre.
Per tots aquells alumnes de secundària en endavant, caldrà presentar el certificat de
vacunació. Aquest s’entregarà amb la Declaració Responsable. En cas de no tenir la
pauta completa, caldrà presentar el certificat, per separat, en el moment en que es
tingui
El centre entregarà a cada família el model de Check-list de símptomes a observar per
poder fer el seguiment diari. Serà responsabilitat de la família fer aquest seguiment i
d’informar al centre del resultat del seguiment cada dia abans d’entrar. Aquesta
informació podrà ser facilitada per la família o pel propi alumne/a.
El centre només anotarà la informació del seguiment facilitada per la família indicant,
simplement, si tot és correcte o no.
L’alumnat haurà d’acudir al centre amb la mascareta posada i només se la podrà retirar
per indicació del tutor o personal docent que estigui en el grup. D’igual manera, haurà
de seguir totes les indicacions del centre respecte l’ús de mascaretes.
Les famílies no podran entrar en el centre, excepte per indicació del personal del
centre. El seu accés serà sempre amb mascareta, rentat previ de mans i mantenint la
distància de seguretat. La persona que entri haurà d’estar lliure de simptomatologia.

Adaptació dels Espais


Preferiblement, cada grup de convivència estable tindrà un espai assignat on
desenvoluparà l’activitat lectiva. Aquest espai serà d’ús exclusiu per al grup.
En el cas de no poder mantenir aquesta assignació caldrà fer una neteja i desinfecció
de l’espai abans de l’entrada del següent grup. La desinfecció dels espais serà
responsabilitat del docent que acompanya al grup.
El/la docent guiarà als alumnes per a que ells facin la desinfecció de tots els elements
que ells han fet servir. Tot i així, la manipulació de productes químics es mantindrà en
mans del personal docent o de suport.
Aquests espais disposaran d’un registre que cal omplir cada cop que es fa servir l’espai,
on s’indica el grup que fa ús de l’espai i el responsable de la desinfecció.



No es podran fer servir aquells espais que no disposin d’una ventilació natural adient.
Tots els espais han de disposar de finestres que puguin ser obertes i tancades amb
facilitat per garantir la ventilació dels mateixos.
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Tots els espais es ventilaran al matí abans de l’inici de classe, durant el temps de patí,
durant el temps de menjador i a la tarda al finalitzar les classes lectives.
El professor o professora que estigui amb un grup en la última hora abans de pati,
menjador i final de classes serà el responsable de ventilar els espais.
Si es tracta d’espais que no corresponen a aules d’un ús intensiu durant el dia, caldrà
garantir la seva ventilació al finalitzar el seu ús (deixant oberta la finestra).
Si es tracta d’espais per activitats extraescolars o d’acollida, caldrà garantir la ventilació
abans i després del seu ús.


Els centres disposaran de contenidors específics pels residus generats en aplicació de
les mesures de prevenció per la COVID-19, com ara mascaretes, mocadors d’un sol ús,
etc. Aquests contenidors es col·locaran de forma visible distribuïts per tot el centre i
amb cartelleria específica que els identifiqui. Tots ells hauran de contenir bossa
d’escombraries i, preferiblement, tindran tapa i pedal. Cal garantir que totes les
papereres de despatxos i sales de reunions o de professors contenen bossa
d’escombraries per poder abocar aquests residus. Les empreses de neteja hauran de
buidar les papereres amb les bosses tancades i depositar-les en els contenidors grisos
(rebuig).
La Direcció del centre ha d’identificar un espai en el que pugui tractar l’aparició d’un
cas, durant la jornada lectiva. Aquest espai s’haurà de poder tancar, mantenir la
distància de seguretat de 1,5m entre 3 persones i reduir el contacte amb materials o
altres elements existents. Aquest espai haurà d’estar senyalitzat com “ESPAI DE
CONFINAMENT PER COVID-19”. Preferiblement no es farà servir per altres activitats.
S’haurà de mantenir sempre net i desinfectat. A La Salle Girona aquest espai estarà
ubicat a l’AULA CAPELLA de l’escola.



Menjador
En el menjador caldrà adoptar les següents mesures:




Garantir un punt de neteja i desinfecció de mans en entrar i sortir del menjador.
Si és possible, tenir recorreguts diferents d’entrada i sortida, amb accessos
diferents.
L’entrada s’organitzarà per grups de convivència. Aquest seguiran els següents
passos:
 Rentat de mans.
 Recollir el menjar a la línia de servei.
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El personal de servei haurà de fer servir mascareta en tot moment.














Les safates, plats, gots, coberts i altres elements seran entregats directament pel
personal de servei a l’alumne o alumna, de forma individualitzada.
No hi haurà elements d’ús comunitari.
A la cua de la línia de servei es mantindrà la distància de seguretat.
Seure a taula amb el seu grup de convivència. Caldrà una separació entre els grups de
convivència d’un mínim de una cadira o una filera, depenent la distribució.
El responsable del grup serà l’encarregat de fet una desinfecció de la línia de servei
abans de que entri el grup i en acabar de passar per la línia.
El responsable del grup serà l’encarregat de servir aigua i pa.
Quan un grup abandoni el menjador, el responsable del grup haurà de fer la
desinfecció de l’espai que s’ha fet servir i garantir que tots els elements utilitzats es
depositen a la línia de rentat.
En el cas que només es faci un torn, la neteja, desinfecció i ventilació es farà a la
finalització del torn. En el cas de tenir més d’un torn, caldrà fer neteja, desinfecció i
ventilació entre els torns.
Els espais de menjador dels treballadors i treballadores estarà separat de l’espai
destinat als alumnes. Si això no fos possible, es faran torns separats garantint la neteja i
desinfecció entre els torns.
Tothom haurà de portar la mascareta fins al moment de seure a taula. Els treballadors
i treballadores, hauran de garantir la separació de 1,5 metres entre ells.

Vestidors


Es podran fer servir els vestidors pels diferents grups estables. Tot i així es recomana
que l’alumnat vingui amb l’equipament esportiu vestit de casa el dia en què hagi de fer
educació física.

Patis


Es sectoritzaran els espais de pati i es repartiran entre els grups estables de
convivència.



El pati es podrà fer servir per grups estables diferents, en el mateix moment, sempre
que es mantingui l’ús de mascareta.



Si és necessari s’establiran torns per evitar les aglomeracions



A La Salle Girona es faran dos torns de patis esglaonats.
o

Primer torn: 1r i 2n d’ESO – BAT i CICLES FORMATIUS

o

Segon torn: 3r i 4t d’ESO
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Sales de reunions i de professors







Es col·locarà un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada de cada sala de
reunions o sales de professors.
Caldrà disposar de kits per la desinfecció dels elements que puguin ser d’ús comunitari
(ordinadors, teclats, etc). Cada usuari serà responsable de la neteja i desinfecció dels
elements que faci servir, abans i després del seu ús.
Es podrà fer servir màquina dispensadora de cafès i aigües.
Caldrà mantenir els espais ventilats en tot moment.
Es respectaran els aforaments calculats per la Direcció del centre.

Teatre i Auditori








Cal garantir la ventilació abans i després del seu ús.
Cal respectar l’aforament calculat per la Direcció del centre.
Sempre es mantindrà la distància de seguretat de 1,5 metres i es farà ús de la
mascareta.
Caldrà deixar sempre una cadira buida entre dos cadires, per garantir la distància de
seguretat.
Es podran fer servir els sistemes de climatització, sempre que estiguin al corrent de
revisions i manteniments (incloent la neteja i desinfecció dels filtres).
Els micròfons hauran d’estar protegits per film transparent que serà canviat a cada
ús.
Els ordinadors, comandaments i similars es desinfectaran abans de cada ús.

Extraescolars
Les extraescolars del centre s’oferiran només si la situació del moment ho permet. En el cas de
La Salle Girona es valorarà si a l’octubre es poden oferir extraescolars de repàs acadèmic i
d’aprenentatge d’idiomes.






Es consideraran espais on s’ubiquen grups no estables i, per tant, caldrà disposar els
espais de forma que sempre es mantingui la distància de seguretat de 1,5 metres i 2,5
m2 de superfície.
Es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada d’aquest tipus d’espais.
Podran conviure membres de grups estables diferents, sempre que es guardi la distància
i es faci ús de mascareta.
No es permetrà l’accés de familiars, tret d’infantil per al servei d’acollida i fins a l’entrada
de l’espai.
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Es recomana fer neteja i desinfecció abans i després del seu ús.
Caldrà fer ventilació de l’espai abans i després del seu ús.

Transport
En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures
preventives davant la COVID-19. Al transport escolar es podran utilitzar la totalitat dels seients.
Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.
S’haurà d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús
de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins
que arribin a l’aula.
A les parades de bus escolar, és molt important que entre les unitats familiars es mantingui
una distància física adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de
famílies en un espai reduït.

Mesures de protecció i prevenció
És necessari difondre els protocols i els procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc
de contagi. Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com
del personal docent i no docent.
L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges relatius a
l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant
(OMS, 2020). En els infants més grans:
-

Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze. Es
poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.
Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de
durada.
El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples senzills
(“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets.
Utilització correcta de les mascaretes.

És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures
de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la
mascareta.
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Distanciament físic

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS
recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un espai
d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als
centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament resulta
imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables.
Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el professorat i el resta de
personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas el
nombre de persones amb contacte estret és limitat.
En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per
l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en
intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del
centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que pares
i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.



Rentat de mans

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels alumnes, així com del
personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta
una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat
dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal
potenciar la higiene de mans.
Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i
tovalloles d’un sol ús.



Mascaretes

L’ús de mascareta serà obligatori en tots els espais del centre i en tots els desplaçaments pel
centre, tant per personal com per l’alumnat.
Només es podrà treure la mascareta en les següents situacions:
 Per dinar
 En casos on la mascareta estigui contraindicada i nens de menys de 6 anys.
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L’ús de mascareta també serà obligatori en totes les sortides que faci el centre, com ara
excursions, visites o activitats lúdiques.

Quadre d’indicacions d’ús de mascareta per edats, segons Generalitat Catalunya.
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4. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
a) horaris
L’organització del horaris de cada grup de convivència estable és la següent (es marca de
color vermell la franja en la qual el grup de convivència deixa de ser estable i, en aquestes
hores, per conseqüència s’intensificaran les mesures establertes en l’apartat 6. Per altra
part, les hores marcades en vermell es desenvolupen en aules diferent on es fa classe amb
el grup estable).

HORARIS D’ESO
CURS 21-22
GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES 1r. D’ESO

KronoWin Plus V1 LA SALLE - GIRONA
HORARIO - GRUPO

P.: 1

Nº 1

-2-1-A

21A

Tutor
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

SOCI ODEB

BIO22 IGIRO

C15

VSOL

C11

LVIL

00:00-01:00

01:00-02:00

FAI2

LVIL

MAT

GCAS

FAI2

JPAC

MAT

IGIRO

EFIS

DBRU

02:00-03:00

03:00-04:00

04:00-05:00

05:00-06:00

RELI

RELI

MJUA

MAT

GCAS

ANGL VSOL

ANGL VSOL

MAT

IGIRO

ANGL IFER

ANGL IFER

C11

NICR

MAT

GCAS

C15

VSOL

MAT

IGIRO

BIO22 IGIRO

MJUA

CATA ABAR

O15

NICR

TUTO MJUA

SOCI ODEB

ANGL VSOL

MUSI MJUA

EFIS

TECN JPOC

CATA ABAR

CAST JMEN

MUSI MJUA

CATA ABAR

DBRU

ANGL IFER
06:00-07:00

07:00-08:00

TECN JPOC

CAST JMEN
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KronoWin Plus V1 LA SALLE - GIRONA
HORARIO - GRUPO

P.: 2

Nº 2

-2-1-B

21B

Tutor
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

MAT

BIO22 LVIL

TECN GCAS

C16

DSAI

C12

VLLE

00:00-01:00

01:00-02:00

FAI2

MJUA

02:00-03:00

03:00-04:00

04:00-05:00

05:00-06:00

06:00-07:00

07:00-08:00

RELI

FAI2

VLLE

CAST JMEN

LVIL

LVIL

BIO22 LVIL

CAST JMEN

MAT

LVIL

SOCI ODEB

O13

IFER

O12

FLOP

ANGL APLA

ANGL APLA

C16

DSAI

MAT

C12

VLLE

EFIS

DBRU

LVIL

CATA ABAR

ANGL APLA

CATA ABAR

RELI

SOCI ODEB

O13

IFER

TECN GCAS

MUSI MJUA

O12

FLOP
MUSI MJUA

TUTO LVIL

EFIS

DBRU
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KronoWin Plus V1 LA SALLE - GIRONA
HORARIO - GRUPO

P.: 3

Nº 3

-2-1-C

21C

Tutor
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

SOCI ODEB

CAST JMEN

BIO22 IGIRO

CAST JMEN

C17

IFER

TECN JPOC

MUSI MJUA

ANGL VSOL

TUTO JMEN

MAT

GCAS

MAT

IGIRO

00:00-01:00

01:00-02:00

02:00-03:00

ANGL IFER
03:00-04:00

04:00-05:00

RELI

JMEN

FAI1

JPAC

FAI1

VLLE

ANGL VSOL

EFIS

DBRU

C17

O17

DBRU

SOCI ODEB

MUSI MJUA

IFER

CATA ABAR

RELI

JMEN

ANGL IFER
05:00-06:00

06:00-07:00

07:00-08:00

EFIS

DBRU

FAI1

JROD

MAT

GCAS

FAI1

VLLE

MAT

IGIRO

CATA ABAR

O17

DBRU

CATA ABAR

TECN JPOC

MAT

GCAS

ANGL VSOL

SOCI ODEB

BIO22 IGIRO

MAT

IGIRO

ANGL IFER
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HORARIS D’ESO
CURS 21-22
GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES 2n. D’ESO
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b) Gestió d’entrades i sortides al centre






Per evitar les aglomeracions caldrà esglaonar les entrades i sortides per etapes,
separant cada torn en un espai de temps entre ells.
Si les característiques del centre ho permeten, caldrà fer servir totes les entrades i
sortides disponibles per tal de separar els grups.
Les famílies no podran accedir al recinte de l’escola, excepte per indicació del personal
del centre. En aquest cas, només serà un membre per alumne/a.
El centre podrà organitzar patis per rebre els alumnes i després portar-los a les seves
aules de referència, evitant així aglomeracions en moments determinats.
Tant alumnat com professorat i altres treballadors hauran d’accedir al centre amb
mascareta i mantenir-la fins arribar a les aules. Aquestes es mantindran si estan en
contacte amb membres d’altres grups i no es manté la distancia de seguretat.

ENTRADES I SORTIDES ESO / BATX / CFGM
CURS

ACCÉS
ESCOLA

ACCÉS CLASSE

ENTRADA
MATÍ

ENTRADA
TARDA

SORTIDA
MATÍ

SORTIDA
TARDA

1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO
1 BAT
2 BAT
1 CFGM
2 CFGM
1 CFGS

Portal Pati
Portal Pati
Portal Pati
Portal Pati
Porta principal
Porta principal
Porta principal
Porta principal
Porta principal

escala teatre
escala pati
escala torre
pati
escala principal
escala principal
escala principal
escala principal
escala principal

8.45h
8.50h
8.55h
9.00h
8.45h
8.50h
8.55h
9.00h
8.00h

14.15h
14.20h
14.25h
14.30h
14.15h
14.20h
14.25h
14.30h
---

13.00h
12.55h
12.50h
12.45h

17.15h
17.10h
17.05h
17.00h

12.50h
12.55h
13.00h
13.05h
14.00h

17.05h
17.10h
17.15h
-----

Els alumnes d’ESO accediran a l’escola pel Portal del pati, i un cop a dins del centre cada grup
accedirà a les classes respectives per diferents accessos segons els curs, com s’especifica a la
taula anterior i al gràfic següent.
A la sortida del centre es farà el mateix recorregut però a la inversa.

Els alumnes de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS accediran a l’escola per la Porta principal de
l’escola, i un cop a dins del centre accediran a les classes respectives per l’escala principal, com
s’especifica a la taula anterior i al gràfic següent.
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A la sortida del centre es farà el mateix recorregut però a la inversa.

ENTRADA ESO
PORTAL PATI

3 ESO
ESCALA
TORRE

4 ESO

PATI

2 ESO
ESCALA PATI

1 ESO
ESCALA TEATRE

ENTRADA BAT / CF
PORTA PRINCIPAL
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MOBILITAT i CIRCULACIÓ INTERNA
GRUP
1 ESO

PATI
escala teatre

HORARI ESBARJO
10.50h – 11.10h

2 ESO

escala pati

10.50h – 11.10h

3 ESO

escala torre

11.45h – 12.05h

4 ESO

pati
escala principal - Porta
principal
escala principal - Porta
principal
escala principal - Porta
principal
escala principal - Porta
principal
escala principal - Porta
principal

11.45h – 12.05h

GIMNÀS
Passadís 1 ESO
Escala pati – escala
gimnàs
Escala torre – escala
gimnàs
Pati – escala gimnàs

10.50h – 11.10h

Escala teatre

10.55h – 11.15h

---

10.50h – 11.10h

---

10.55h – 11.15h

---

10.55h – 11.15h

---

1 BAT
2 BAT
1 CFGM
2 CFGM
1 CFGS

L’horari d’esbarjo dels alumnes de 1r i 2n ESO serà de les 10.50h a les 11.10h. Cada curs accedirà
al pati per accessos diferents, com s’especifica a la taula anterior. La tornada a l’aula es farà
seguint el mateix recorregut però a la inversa.
Cal especificar que es marcaran dues zones al pati, per als alumnes de 1r ESO (zona descoberta)
i per als alumnes de 2n ESO (zona cobert)
L’horari d’esbarjo dels alumnes de 3r i 4t ESO serà de les 11.45h a les 12.05h. Cada curs accedirà
al pati per accessos diferents, com s’especifica a la taula anterior. La tornada a l’aula es farà
seguint el mateix recorregut però a la inversa.
Cal especificar que es marcaran dues zones al pati, per als alumnes de 3r ESO (zona descoberta)
i per als alumnes de 4t ESO (zona cobert)

PLA d’ACTUACIÓ DE CENTRE

0720

82 de 103

PLA D’ACTUACIÓ DEFINITIU CURS 2021-2022
MARC DE LA PANDÈMIA COVID19

L’horari d’esbarjo dels alumnes de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS serà el següent:



1r. de BAT i CFGM de les 10.50h a les 11.10h.
2n. de BAT i CFGM i 1r. de CFGS de les 10.55h a les 11.15h.

Els alumnes surten fora del Centre per l’escala principal i la porta principal, com s’especifica a la
taula anterior. La tornada a l’aula es farà seguint el mateix recorregut però a la inversa.
Per a l’accés a l’espai comú gimnàs, cada curs té també un recorregut assignat, amb l’accés
corresponent, que s’especifica també a la taula anterior. (Els alumnes de 2n de batxillerat i Cicles
Formatius no cursen Educació Física)
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5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
Aquest protocol ha estat dissenyat com una part del conjunt de protocols i actuacions
emmarcades dins de les accions contra la situació de contaminació per agent biològic, com és la
COVID-19. El seu contingut serà d’aplicació per a tots els centres i personal de la Institució,
independentment del lloc de treball o ubicació física del centre.
Totes les activitats hauran de seguir les indicacions d’aquest protocol i fer les adaptacions
corresponents, segons les característiques del centre. La vigència del mateix serà d’aplicació des
del moment en que s’iniciï el curs acadèmic 2021 – 2022 i fins que s’editi una nova actualització
del mateix o es doni per finalitzada la situació de pandèmia o s’aixequin totes les restriccions
imposades per normativa.
Des del moment que aquest protocol entri en vigència, s’anul·larà la vigència de qualsevol
protocol anterior i les mesures que en ells es van definir.
El disseny del present protocol s’ha fet en base a la normativa existent en el moment de la
redacció del document i seguint les instruccions marcades per la Generalitat de Catalunya i els
Departaments de Salut i d’Ensenyament, així com del Ministerio de Sanidad. Aquest document
es podria veure modificat per noves actualitzacions dels documents de Salut i/o Ensenyament i
per l’evolució de la vacunació i l’assoliment de la immunitat de grup (al voltant del 80% de la
població vacunada amb pauta completa).
En el cas de possibles ambigüitats o contradiccions, sempre seran d’aplicació les mesures
indicades per les autoritats sanitàries o aquelles que siguin més restrictives en favor de la
Seguretat i Salut dels treballadors i els alumnes.
Són d’aplicació el Decret 63/2020 de 18 de juny (sobre la nova governança de l’emergència
sanitària per la COVID-19 i inici de l’etapa de represa a Catalunya), la Resolució LST 1429/2020
(mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per la COVID-19), la Resolució LST 1648/2020 (8 de Juliol, sobre l’ús de
mascaretes), el document d’Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de
Catalunya (editat pel Departament d’Educació. Secretaria de Polítiques Educatives) de Maig
2021, les instruccions per al curs 2021-2022 editades pel Ministerio de Sanidad a juny de 2021 i
els documents de gestió de casos i actuacions dels SPRL editats per la Generalitat de Catalunya
i el Ministerio de Sanidad.
S’estableix el següent protocol d’actuació: Primer, caldrà definir a cada centre la figura de la
persona que gestionarà i acompanyarà al cas identificat amb símptomes. Aquesta figura serà el
Director o Directora del centre, en el seu defecte serà el Sotsdirector o Sotsdirectora i, en el seu
defecte, serà el coordinador d’etapa.
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Segon, caldrà que la Direcció del centre determini on es trobaran els EPI’s necessaris per poder
tractar el cas sospitós. La ubicació d’aquests ha de ser tal que sigui coneguda per totes les
persones que poden arribar a interactuar amb el cas identificat (Director/a, SotsDirector/a,
Coordinadors/es d’etapa). En el cas de La Salle Girona es determina que aquest espai estarà
ubicat a l’AULA CAPELLA de l’escola.
aquesta ubicació és accessible per totes aquestes persones en qualsevol moment. El centre
haurà de definir la figura responsable si el centre es manté operatiu en algun moment del dia,
sense que cap d’aquestes figures, descrites anteriorment, es trobin al centre (temps d’acollida,
menjador, extraescolars, etc). En el cas de La Salle Girona serà un altre membre de l’Equip
Directiu (Coordinador de Pastoral o Coordinador de Qualitat)
Tercer, com a mesura d’adaptació dels espais, la Direcció del centre haurà definit i bloquejat un
espai per aïllar el cas identificat. Cal recordar que aquest espai ha d’estar senyalitzat i no permet
un ús compartit amb altres activitats. Totes les figures abans esmentades hauran de ser
coneixedors de quin és l’espai assignat i tenir accés al mateix en tot moment.

Casos
Cas confirmat: cas d'infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible
amb un diagnòstic de COVID-19 i resultats de PCR positiu o test d’antígens positiu. També es
considera cas confirmat aquell que és asimptomàtic però disposa d’una prova (PCR o Test
d’Antígens) amb resultat positiu en els darrers 10 dies i amb IgC negativa.
Cas probable: cas d'infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible
amb un diagnòstic de COVID-19 i resultats de PCR negatius, o casos sospitosos amb PCR no
concloent. Casos amb alta sospita clinicoepidemiològica amb PDIA repetidament negativa (al
menys una PCR) i serologia positiva per SARS-CoV-2 realitzada per tècniques serològiques
d’alt rendiment.
Cas sospitós: cas amb infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat
que cursa, entre altres, febre, tos o sensació de falta d’aire. Altres símptomes com ara
odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre
d’altres, poden ser considerats símptomes de sospita per infecció de SARS-CoV-2. Si ha estat
considerat cas confirmat en el 90 dies anteriors, no serà considerat cas sospitós a no ser que
clínicament hi hagi una gran sospita. Una persona vacunada (veure definició de Població
Vacunada) que presenti símptomes compatibles també serà considerada Cas Sospitós.
Cas sospitós de reinfecció: cas amb símptomes compatibles de Covid-19 amb un infecció
confirmada de SARS-CoV-2 fa més de 90 dies. En aquests casos caldrà que es faci una PCR. En
cas de ser de resultat positiu, seran considerats un cas de reinfecció.
També es considerarà com reinfecció aquells casos asimptomàtics, amb una infecció
confirmada fa més de 90 dies i que han fet una nova prova diagnòstica amb resultat positiu.
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Es confirmarà sempre amb una prova PCR.
Cas descartat: cas sospitós amb resultat de PCR negativa i IgM negativa (si s’ha fet aquesta
prova) i que no presenta cap altra sospita clínica.

Població vacunada
Es considera una persona vacunada quan ha rebut totes les dosis pautades de la vacuna
subministrada i ha transcorregut un període mínim des de la darrera dosis.
 Pfizer: 2 dosis separades entre sí un mínim de 19 dies i un període mínim de 7 dies
des de la darrera dosis.
 AstraZeneca: 2 dosis separades entre sí un mínim de 21 diesi un període mínim de 14
dies des de la darrera dosis.
 Moderna: 2 dosis separades entre sí un mínim de 25 dies i un període mínim de 14
dies des de la darrera dosis.
També es consideren persones completament vacunades aquelles que han rebut una única
dosis de la vacuna Janssen i ha transcorregut un mínim de 14 dies. També tenen aquesta
consideració aquelles persones de 65 anys o menys, que han passat la malaltia (com a cas
confirmat) i han rebut una dosis de qualsevol de les vacunes, transcorregut un període mínim
igual a l’establert per a les segones dosis.
Per aquells casos en que es va combinar una primera dosis de Astrazeneca i una segona dosis
de Pfizer o Moderna, es considera la pauta completa transcorreguts els dies marcats per la
segona dosis administrada ( 7 o 14 dies, respectivament).

Exposició al risc
Les mesures de prevenció que caldrà adoptar al centre es basen en la informació recopilada
durant l’avaluació de riscos per exposició específica.
Exposició de risc: aquelles situacions laborals en les quals es pot produir un contacte estret
amb un cas sospitós o confirmat d'infecció pel SARS-CoV-2.
Exposició de baix risc: aquelles situacions laborals en les quals la relació que es pugui tenir
amb un cas sospitós o confirmat, no inclou contacte estret.
Baixa probabilitat d'exposició: treballadors/es que no tenen atenció directa al públic o, si la
tenen, es produeix a més de dos metres de distància, o disposen de mesures de protecció
col·lectiva que eviten el contacte (mampara de cristall, separació de cabina d'ambulància,
etc.).
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En el cas del personal docent i de PAS dels centres educatius es pot considerar que tots els
llocs de treball es troben en un escenari de Baixa Probabilitat d’Exposició o d’Exposició de Baix
Risc.

Contacte estret
Es classifica com a contacte estret:
 Qualsevol persona que hagi proporcionat cuidats mentre el cas presentava símptomes:
personal sanitari que no ha utilitzat les mesures de protecció adequades, membres
familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
 Convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre
el cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps
d'almenys 15 minuts.
 Es considera contacte estret en el mitjans de transport públic (avió, tren o altres de llarg
recorregut) a qualsevol persona situada en un radi de 2 seients al voltant d’un cas i a la
tripulació o personal equivalent que hagi tingut contacte amb el cas.
El període per considerar un contacte estret serà de 2 dies abans de l’inici de símptomes del
cas fins al moment en que el cas és aïllat. En el cas de casos asimptomàtics confirmats per
PCR, es consideraran contactes estrets a partir de 2 dies abans de la data de diagnòstic.

Contacte vacunat o exempt de quarantena
Persones que han rebut la pauta complerta de vacunació. Aquestes persones, si son
considerares contactes estrets, es troben exemptes de fer quarantena (trets d’aquelles persones
que estiguin en contacte amb persones amb immunodepressió). Aquestes persones rebran un
seguiment amb proves PCR. Es farà una prova a l’inici i una als 7 dies del contacte amb el cas
positiu. Les persones asimptomàtiques amb una infecció confirmada en els darrers 180 dies
també es trobaran exemptes de fer quarantena.

Població vulnerable
Es defineixen com a grups vulnerables per a COVID-19, segons les dades del Ministerio de
Sanidad a data 2 de Juny, totes aquelles persones amb diabetis, malaltia cardiovascular
(inclosa la hipertensió), malaltia pulmonar crònica, insuficiència renal crònica,
immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa,
obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys.
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Treballador/a especialment sensible
El personal que sigui considerat vulnerable davant del COVID-19, serà considerat
treballador/a especialment sensible sempre que el desenvolupament del seu treball comporti
un augment del risc associat a l’exposició del virus. En aquest casos, el SPS (Servei de
Prevenció de la Salut) haurà d’estudiar el cas i determinar si cal aplicar mesures específiques
de protecció de la Salut.
Per fer-ho, El Ministerio de Salud emet la Guia d’actuació per la Gestió de la Vulnerabilitat i el risc
en àmbit no sanitaris o sociosanitaris.

Mascaretes
Mascareta higiènica: són un tipus de màscares no mèdiques, és a dir, no estan destinades per a
la seva utilització per professionals sanitaris, però el seu procés de fabricació segueix unes
especificacions tècniques prefixades. Poden ser reutilitzables (especificació tècnica UNE
0065:20202) o no reutilitzables (especificacions tècniques UNE 0064-1:20203 i UNE 00642:20204).
Mascareta quirúrgica: una mascareta mèdica (també coneguda com a mascareta quirúrgica) és
un producte sanitari que cobreix la boca, el nas i el mentó, assegurant una barrera que limita la
transmissió d'un agent infecciós entre el personal sanitari i el pacient. El personal sanitari les
utilitzen per a reduir i / o controlar la propagació de les gotes respiratòries. Aquestes màscares
també poden ser indicades en població general. La mascareta quirúrgica compleix amb la UNE
EN 14683:2019+AC: 2019.

Mascareta FFP: un respirador o màscara filtrant (FFP) és un equip de protecció individual
dissenyat per a protegir a l'usuari de l'exposició a contaminants de l'aire (per exemple, enfront
de l'adquisició de malalties infeccioses transmeses per via aèria mitjançant la inhalació de
partícules infeccioses inferiors a 5 micres de diàmetre). Els respiradors són utilitzats
principalment per personal sanitari per a protegir-se, especialment durant els procediments de
generació d'aerosols. Els respiradors no són apropiats per al seu ús com un mitjà de control de
la font ja que no impedeixen l'alliberament de partícules respiratòries exhalades de l'usuari/a al
medi ambient. Els respiradors compleixen amb requisits definits en la norma europea (UNE 149:
2001 + A1: 20091)
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Personal intern i/o extern
Si un treballador o una treballadora identifica símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre
es troba al centre, de forma immediata contactarà amb el seu responsable superior. Si és un
docent contactarà amb el coordinador d’etapa o la Direcció del centre. Si es tracta de personal
de PAS contactarà directament amb la Direcció del centre (en endavant RESP_CENTRE).
Si es tracta d’un treballador extern, haurà d’actuar com el personal de PAS.
El/la RESP_CENTRE es col·locarà una mascareta FFP2 i s’entregarà una altra al treballador o
treballadora per a que també se la col·loqui. També li farà entrega d’uns guants per a que el
treballador o treballadora pugui recollir totes les seves coses.
Un cop tot recollit, el treballador/a acudirà al CAP i seguirà les instruccions que aquest li pugui
donar. Si el treballador/a no pot abandonar el centre per si mateix/a, el/la RESP_CENTRE
l’acompanyarà fins a l’espai de confinament del centre i trucarà a un familiar per donar-li suport.
Si fos necessari trucaria al 061 per rebre suport sanitari urgent.
En tot moment, el/la RESP_CENTRE mantindrà la distància de seguretat amb el treballador o
treballadora i la mascareta posada.
Com a mesura preventiva, el treballador o treballadora es mantindrà en aïllament fins rebre
resposta del CAP sobre si és un cas positiu o no. En cas de ser positiu, seran els Serveis Sanitaris
(Salut Pública) qui determinarà els contactes estrets i la necessitat d’aïllament.
El/la RESP_CENTRE donarà instruccions per a que es netegin i desinfectin els espais on ha estat
el treballador o la treballadora, així com l’espai de confinament.
Tot el material considerat residu que hagi estat en contacte amb el cas sospitós es ficarà en una
bossa tancada i aquesta en una segona bossa, abans d’ajuntar-ho amb la resta de residus
d’aquest tipus.
El/la RESP_CENTRE haurà de mantenir informats al Servei de Prevenció Propi i al Servei
Territorial d’Educació sobre l’evolució del cas.
L’aïllament del grup o grups amb els quals ha estat en contacte es valorarà amb el Servei Territori
i les autoritats sanitàries.

Alumnat
Si s’identifica un cas sospitós de COVID-19 entre els alumnes caldrà que el docent que ho hagi
identificat avisi a la Direcció del centre (en endavant RESP_CENTRE).
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El/la RESP_CENTRE es col·locarà una mascareta FFP2 i s’entregarà una altra a l’alumne o alumna,
juntament amb uns guants. Aquest/a haurà de recollir les seves pertinences i quedar-se a
l’espera a l’espai de confinament.
Paral·lelament, el docent responsable del grup de convivència portarà el grup a un espai diferent
per poder procedir a la neteja i desinfecció de l’espai actual.
El/la RESP_CENTRE trucarà a la família de l’alumne o alumna per a que puguin venir a recollirho i els informarà de la necessitat d’acudir al CAP i estudiar la simptomatologia que té el seu fill
o filla. Aquest/a romandrà en aïllament a casa seva fins conèixer el resultat de les proves.
Si és necessari, el/la RESP_CENTRE també trucarà al 061 per poder atendre a l’alumne en cas de
símptomes de gravetat. Si l’alumne té germans o convivents al centre, aquest hauran de fer el
mateix aïllament fins tenir els resultats de les proves.
El/la RESP_CENTRE serà el/la responsable que es faci la neteja i desinfecció de tots els espais on
ha estat l’alumne o alumna, així com de rebre la família i resoldre els dubtes que puguin tenir.
Tot el material considerat residu que hagi estat en contacte amb el cas sospitós es ficarà en una
bossa tancada i aquesta en una segona bossa, abans d’ajuntar-ho amb la resta de residus
d’aquest tipus.
El/la RESP_CENTRE haurà de mantenir informats al Servei de Prevenció Propi i al Servei
Territorial d’Educació sobre l’evolució del cas.
L’aïllament del grup o grups amb els quals ha estat en contacte es valorarà amb el Servei Territori
i les autoritats sanitàries.

Visites externes i/o familiars
El procediment a seguir serà el mateix que cal seguir amb un treballador.

EPI’s i elements de protecció necessaris
El centre rebrà un conjunt de materials per poder implementar les mesures aquí descrites. Serà
responsabilitat de la direcció del centre fer entrega d’aquesta documentació i elements de
protecció al personal que hagi d’assistir presencialment al centre, així com donar les explicacions
corresponents als treballadors.
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A no ser per indicació de l’Equip d’Animació EAS, no es podrà fer servir un altre material
substituint el que aquí es detalla (especialment mascaretes o guants).
Es farà entrega d’un KIT d’elements a fer servir en cas d’identificar un cas sospitós.
Aquest contindrà:
• 10 Mascaretes FFP2
• 10 Parells de guants.
• 1 Pot de gel hidroalcohòlic Per una banda, el centre rebrà:
• Mascaretes higièniques reutilitzables per a tots els treballadors .
• Dosificadors de gel hidroalcohòlic.
• Gel hidroalcohòlic per poder reomplir els dosificadors
• 1 termòmetre sense contacte.
• Producte desinfectant de base clorada per a les superfícies generals.
• Producte desinfectant de base alcohòlica per a superfícies d’ordinadors i equips electrònics.
• Polvoritzadors .
• Bobines de paper d’un sol ús.
• Papereres o contenidors amb tap.
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Formularis i Declaracions i Check-list
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6. Pla de ventilació, neteja i desinfecció
Pautes de ventilació
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels
infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres
obertes.
Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun
sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de
Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de
concurrència humana.

Neteja i desinfecció
Caldrà disposar del document de freqüències de neteja i desinfecció del centre. Aquest haurà
de complir, com a mínim, el que marca el Departament de Salut. Caldrà disposar d’un registre
de neteja i desinfecció per cada grup de convivència, on s’indiqui la neteja i desinfecció que s’ha
fet de cadascun dels espais i elements que estan en contacte amb el grup (indicant persona i
hora de l’acció).
Caldrà seguir les següents mesures de neteja i desinfecció:

Personal de PAS:
• Es farà la neteja i desinfecció del lloc de treball 1 cop al dia (al principi o al final de la jornada),
per part del servei de Neteja.
• El treballador o treballadora serà responsable de fer la desinfecció, quantes vegades sigui
necessari, del seu lloc de treball durant la jornada amb especial èmfasi en les superfícies de
treball, cadires, armaris, ordinador, teclat, ratolí, telèfon, grapadora i altres materials que es fan
servir a diari.
• Aquells llocs de treball que estiguin cara al públic hauran de fer desinfecció dels elements cada
cop que tinguin interacció amb terceres persones.
• Caldrà evitar en la mesura del possible, l’intercanvi de documents, de materials o dispositius
entre el personal. En cas de fer-ho, caldrà fer una desinfecció prèvia.
• A nivell organitzatiu, es recomana que s’implementi un sistema de cita prèvia amb les famílies
per evitar aglomeracions o cues.
• El personal haurà de fer una desinfecció de les sabates en entrar al centre.
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Personal docent:
• El personal docent serà responsable de la desinfecció de l’aula i els elements que s’han fet
servir en el seu grup. Aquesta desinfecció es farà tant a l’entrada com a la sortida de l’aula
(tallers, laboratoris, etc).
• El personal docent serà el responsable de fer la desinfecció dels elements que faci servir en
espais d’ús compartit, com ara sales de reunions, laboratoris, sales de professors, menjador, etc.
• El personal docent podrà involucrar a l’alumnat en les tasques de desinfecció sempre que sigui
amb un objectiu pedagògic. La manipulació i aplicació dels productes sempre es farà per part
del professorat.

Serveis de neteja:
• La Direcció del Centre serà la responsable de validar de forma diària que s’ha fet la neteja i
desinfecció del centre i s’han seguit les pautes establertes.
• Es farà la neteja i desinfecció del centre 1 cop al dia (al principi o al final de la jornada lectiva).
En funció de l’ocupació, hi haurà un servei de neteja de WC’s al migdia.
• El servei de neteja haurà de portar un registre de les accions de neteja i desinfecció, indicant
la persona, data i hora en que es fa cada acció.
• Caldrà posar especial atenció als elements comuns de major ús: baranes, portes, panys,
mostradors, etc.
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Protocol de desinfecció
El producte desinfectant pot ser un producte de base clorada o de base alcohòlica. La seva
preparació dependrà de les instruccions del fabricant i de si es tracta d’un producte concentrat
o d’ús directe. En qualsevol cas, caldrà fer servir polvoritzadors per aplicar el producte i draps
de paper d’un sol ús. Si es fan servir baietes de més usos caldrà fer una neteja i desinfecció
d’aquestes, de forma periòdica (diàriament).

Procés:
• Es farà l’aplicació del producte directament des de l’ampolla a una distància entre 40-50 cm,
si es tracta de superfícies. En el cas de ordinadors o altres elements informàtics, cal fer servir
només un producte de base alcohòlica d’una sola aplicació.
• Es deixarà actuar un temps d’entre 2 i 5 minuts.
• Es netejarà la superfície amb un drap de paper d’un sol amb aigua per deixar la superfície neta
i lliure de producte clorat. Llançar els draps de paper a la paperera.

NOTA: en el cas de la participació dels alumnes en el procés de desinfecció, serà el professorat
qui apliqui el desinfectant i els alumnes i les alumnes qui facin l’aplicació i neteja posterior amb
draps de paper.
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7. Annexos:
Annex 1: Registres i Check-list
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Annex 2. Material gràfic
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