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2 PREÀMBUL 
 
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre 
amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres 
educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. 
 

 Malgrat la pandèmia, tots els adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions 
d’equitat. 

 L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, 
seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. 

 L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de 
contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 
 

3 PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 
 
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió 
del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

 
 
3.1 Grups de convivència i socialització molt estables 

 
Garantir l’organització entorn a grups de convivència estables per tal de facilitar la traçabilitat de 

possibles casos que es donin en els centres educatius.  
 
Això permet que, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal establerta en 1,5 
metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). En funció de l’evolució de la pandèmia, 

i seguint les directrius de les autoritats sanitàries, l’ús de la mascareta esdevé obligatori, fins i tot en 
els grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té 
molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i 
l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no 
pas en fixar el nombre d’integrants del grup.  
 
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han 
de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la 
distància física de seguretat d’1,5 metres i l’ús de la mascareta. 
 
 
3.2 Mesures de prevenció personal 

 
3.2.1 Distanciament físic 

 
La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix 
en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és 
exigible en qualsevol  cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com 
és el cas dels grups de convivència estables 
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Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 
 
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, 
una distància interpersonal mínima d’1 metre. 
 
 
3.2.2 Higiene de mans 
 
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del 
personal docent i no docent. 
 
En adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 

 Abans i després d’anar al WC  

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 
 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

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

 Abans i després d’anar al WC, 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
 
Es garantirà que als lavabos, lloc específic del rentat de mans, hi hagi disponibilitat de sabó amb 
dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics de l’Institut i a totes les aules es col·locaran 
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal del centre. 
 
 
3.2.3 Ús de mascareta 

 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Alumnat de secundària, 
batxillerat, formació 
professional 

 És obligatori l’ús de la mascareta. 
o On? A qualsevol espai de l’Institut, 

fins i tot al pati. 
o Quan? Sempre, tot i que es 

mantinguin les distàncies de 
seguretat 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

Personal docent i no docent  És obligatori l’ús de la mascareta. 
o On? A qualsevol espai de l’Institut, 

fins i tot al pati. 
o Quan? Sempre, tot i que es 

mantinguin les distàncies de 
seguretat 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

 

  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
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3.3 Neteja, desinfecció i ventilació 

 
L’institut disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques 
del centre. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais 
interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 
dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 
 
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres 
obertes durant les classes. 
 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària.  
 
Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, 
les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules s’han de netejar i desinfectar després de les 
activitats, respectivament. 
 
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en 
les manetes de les portes. 
 
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 
s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a 
l’aire lliure. 
 
 
3.3.1 Gestió de residus 

 
Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 
higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El 
material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són 
considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig. 
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4 ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 
 
A l’Institut Joan Brudieu es prioritzarà: 

 l’estabilitat dels grups classe, 

 la mínima mobilitat dels grups classe, 

 la reducció d’alumnes per cada grup classe 

 qualitat de l’educació en tots els grups i cursos 
 
Les aules ordinàries del centre disposaran de: 

 Gel hidroalcohòlic. 

 Paper per eixugar-se i netejar. 

 Líquid de netejar taules. 
 
Canals d’informació : 

 Cartelleria en llocs estratègics del centre  

 Senyalització dels circuits. 

 Senyalització de les entrades i sortides. 

 Sectorització dels patis. 

 Informació rotativa als monitors de TV del centre. 
 
 
4.1 Aules ordinàries 

 
4.1.1 Consideracions generals dins l’aula: 

 Cada grup-tutoria té assignada una aula de referència on desenvoluparà el màxim de 
classes.  

 El tutor de grup assignarà un lloc fix a cada alumne de la seva tutoria. Aquesta ubicació serà 
la mateixa per a totes les matèries. 

 En la taula de professor/a hi haurà la graella amb la ubicació d’ocupació de cada alumne/a. 

 Si es dona certa mobilitat en un grup els nous alumnes ocuparan els llocs que han quedat 
lliures. 

 Les finestres en la mesura de les seves possibilitats s’hauran de mantenir obertes. 

 Les aules amb finestres interiors es mantindran sempre obertes. 

 Les aules sense finestres interiors mantindran les portes obertes. 

 L'ús de la mascareta serà obligatòria. 
 
 
4.1.2 Consideracions per l’alumnat: 

 L’alumnat té un lloc assignat durant tota la jornada. En cas excepcional de mobilitat, l’alumnat 
haurà de fer la neteja del seu espai (taula i cadira,.....) a l’entrada i, sobretot, abans de 
marxar-ne. 

 Els delegats seran els encarregats de tenir cura del material COVID19 i de mantenir ventilada 
l’aula. 

 En la mesura que sigui possible els alumnes utilitzaran sempre material escolar individual i 
evitaran compartir estris. 
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4.1.3 Consideracions per al professorat: 

 El professorat quan acaba la seva classe haurà de netejar el seu espai (taula, cadira i deixarà 
la pissarra neta,......) 

 El professorat haurà de dur el seu propi guix i no podrà deixar-lo a classe. 
 
 
4.2 Aules Específiques 

 
4.2.1 Família de Sanitat i família de Serveis a la comunitat 

 Després de cada pràctica, l’alumnat serà el responsable de la neteja del material i estris 
específics dels quals ha fet ús. 

 
 
4.2.2 Família d’Administració 

 Després de cada pràctica simulada, l’alumnat serà el responsable de la neteja del material 
del qual ha fet ús. 

 
 
4.2.3 Família d’Informàtica 

 A cada alumne/a se li adjudicarà el seu propi material durant tot el curs escolar. 

 Cada alumne/a haurà de netejar les eines abans i després de cada ús. 
 
 
4.2.4 Departament d’Educació visual i plàstica 

 A cada alumne/a se li adjudicarà el seu propi material durant tot el curs escolar  
 
 
4.2.5 Departament de Ciències: Biologia i Geologia -- Física i Química 

 Després de cada pràctica l’alumnat serà el responsable de la neteja del material i estris 
específics dels quals ha fet ús. 

 
 
4.2.6 Departament d’Educació física 

 L’ús del material serà el mínim i imprescindible . 

 El material estarà enumerat perquè l’alumne pugui utilitzar sempre el mateix  

 A l’acabar cada sessió es desinfectarà  el material utilitzat propi i comú. 

 No s’utilitzaran els vestidors, per tant l’alumne/a portarà l’equipament  posat de casa   
 
 
4.2.7 Departament de Matemàtiques 

 El professorat serà el responsable de desinfectar el material cedit a l’alumnat . 
 
 
4.2.8 Seminari de Diversitat i Orientació Educativa 

 A cada alumne/a se li adjudicarà el seu propi material durant tot el curs escolar  

 Cada alumne/a haurà de netejar les eines, estris i material abans i després de caúus 

 El professor i auxiliar d’educació seran els responsables de desinfectar els elements comuns 
durant les classes. 
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 Sempre que les condicions meteorològiques ho permetin es realitzaran activitats a l’aire lliure  

 Amb l’alumnat de SIAL s’utilitzaran mascaretes amb visió de llavis o pantalles . 
 
 
4.2.9 Departament de Tecnologia 

 Les classes de tecnologia es faran a l’aula ordinària. Per tant l'ús del taller quedarà restringit 
a pràctiques molt específiques. 

 Cada alumne/a haurà de netejar les eines, estris i material abans i després de cada ús 
 
 
4.2.10 Departament de Música 

 Les classes de música es faran a l’aula ordinària. Per tant l'ús de l’aula de música i de la sala 
d’actes quedarà restringit a pràctiques molt específiques. 

 No es compartiran instruments entre l’alumnat. 
 
 
4.3 ESO 

 
4.3.1 1r d’ESO 
 
L’alumnat de 1r d’ESO s’ha agrupat en 4 grups, amb ràtio mitjana de 22 i/o 23 alumnes. 
 
Tots els grups d’alumnes són estables en totes les matèries, a excepció de: 
 

 Cultura i valors ètics + Religió [1 h].  

o S’ajunten els grups A i B, per una banda, i els grups C i D, per una altra. 
o A cada banda, hi ha dos professors, un de Cultura i valors ètics i un altre de Religió. 
o L’alumnat de cada banda s’agruparà a raó de la seva elecció. 

 
Quant a espais, es preveu el següent ús: 

 Totes les matèries s’impartiran a les aules que té assignades cada grup.. 
 El Gimnàs i/o el pati per a la matèria d’Educació física. 

 
Per tal d’establir un equip docent d’un màxim de 8 professors, més el del pack Cultura i valors ètics 
/ Religió, s’han agrupat un determinat grup de matèries en organització quadrimestral. Cada matèria 
serà impartida pel seu professor especialista. La Tutoria, d’1 hora, s’ha agrupat amb la matèria 
optativa d1 hora: les 2 hores seran impartides pel professorat tutor, que és professor d’alguna 
matèria. Les hores quadrimestrals s’agruparan en blocs de 2h. 
 

 1r ESO   A B C D 

1 Català 3h Anual X X X X 

2 Castellà 3h Anual X X X X 

3 Matemàtiques 3h Anual X X X X 

4 Socials 3h Anual X X X X 

5 Biologia i Geologia 3h Anual X X X X 

6 
Llengua anglesa 

4h Quadr 
1Q 2Q 1Q 2Q 

Llengua francesa 2Q 1Q 2Q 1Q 

7 
Educació física 

4h Quadr 
1Q 2Q 1Q 2Q 

Tecnologia 2Q 1Q 2Q 1Q 
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 1r ESO   A B C D 

8 
Música 

4h Quadr 
1Q 2Q 1Q 2Q 

Ed. Visual i plàstica 2Q 1Q 2Q 1Q 

9 CVE / Religió 1h Anual 
1 prof CVE 
1 prof REL 

1 prof CVE 
1 prof REL 

 Tutoria (1h) + MO (1h) 2h Anual X X X X 

 

 1 2 3 4 5 6 [Q] 7 [Q] 8 [Q]  9 

GRUP 
CAT 
3H 

CAS 
3H 

MAT 
3H 

SOC 
3H 

BiG 
3H 

ANG 
2H 

FRA 
2H 

EFI 
2H 

TEC 
2H 

EVP 
2H 

MUS 
2H 

TUT/MO 
2H 

CVE/REL 
1H 

S1A MCER EPOY JBEN LTOR ENOG JBOI NVAL JSAY CSAB SUSA NMUJ MCER MMIT 
BNEB S1B MCER JBOI NBET LTOR ENOG JBOI NVAL JSAY CSAB SUSA NMUJ NBET 

S1C NPOR JBOI MALB JMOL ENOG JBOI EDLA JSAY CSAB SUSA NMUJ JBOI MMIT 
BNEB S1D LING EPOY MALB RCOD ENOG MSIN EDLA RCOD CSAB SUSA NMUJ MSIN 

 
 
4.3.2 2n d’ESO 
 
L’alumnat de 2n d’ESO s’ha agrupat en 4 grups, amb ràtio mitjana de 20 i/o 21 alumnes. 
 
Tots els grups són estables en totes les matèries, a excepció de: 
 

 Cultura i valors ètics + Religió [1 h].  

o S’ajunten els grups A i B, per una banda, i els grups C i D, per una altra. 
o A cada banda, hi ha dos professors, un de Cultura i valors ètics i un altre de Religió. 
o L’alumnat de cada banda s’agruparà a raó de la seva elecció. 

 
 Matèria comuna d’Anglès i/o Francès [4 h]. 

o Els grups A i B són estables, perquè tot l’alumnat ha triat Anglès com a 1LE. Són 
grups independents. Per tant, hi entra un professor d’Anglès a l’A, independentment 
del grup B, en què hi entra un altre professor d’Anglès. 

o Als grups C i D, l’alumnat és d’Anglès i Francès com a 1LE. Hi estan barrejats per 
obtenir un grup heterogeni d’aprenentatge. Hi entren, alhora, un professor d’Anglès i 
un professor de Francès, que es distribueixen l’alumnat. Per tant, seran dos grups no 
estables en aquesta matèria. 

o Es preveu que, als grups C i D, hi hagi, almenys, un bloc de 2h seguides. 
 

 Franja anual d’Optativitat: Anglès (2LE) + Francès (2LE) + Reforç [2 h]. 

o És una franja d’optativitat de 2 hores en què entren 3 professors de Francès, i 1 
d’Anglès. 

o Es preveu que siguin prou estables els grups A i B, perquè és alumnat que ha triat 
com a 1LE Anglès i que com a 2LE imparteix Francès. Són grups independents. Per 
tant, hi entra un professor de Francès a l’A, independentment del grup B, en què hi 
entra un altre professor de Francès. 

o En canvi, al grup C i D, l’alumnat que abans feia Anglès, ara fa Francès, i l’alumnat 
que abans feia Francès, ara fa Anglès. Hi entren, alhora, un professor d’Anglès i un 
professor de Francès, que es distribueixen l’alumnat. Per tant, seran dos grups no 
estables en aquesta matèria. 

o Es preveu que aquesta franja d’optativitat sigui de 2h seguides. 
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Quant a espais, es preveu el següent ús: 

 Totes les matèries s’impartiran a les aules que té assignades cada grup.. 
 El Gimnàs i/o el pati per a la matèria d’Educació física. 

 
Per tal d’establir un equip docent d’un màxim de 8 professors, més el del pack Cultura i valors ètics 
/ Religió, s’han agrupat un determinat grup de matèries en organització quadrimestral. Cada matèria 
serà impartida pel seu professor especialista. La Tutoria, d’1 hora, serà impartida pel professorat 
tutor, que és professor d’alguna matèria. Les hores quadrimestrals s’agruparan en blocs de 2h. 
 

 2n ESO   A B C D 

1 Català 3 Anual X X X X 

2 Castellà 3 Anual X X X X 

3 Matemàtiques 4 Anual X X X X 

4 Socials 3 Anual X X X X 

5 Física i Química 3 Anual X X X X 

6 
Llengua anglesa 

4 Anual 
X X 1 prof ANG 

Llengua francesa --- --- 1 prof FRA 

7 
Tecnologia 

4 Quadr 
1Q 2Q 1Q 2Q 

Ed. Visual i plàstica 2Q 1Q 2Q 1Q 

8 

Ed. física 

4 Quadr 

2Q 2Q 
1Q 

1prof 
1Q 

1prof 

Matèria Optativa (2LE) 1Q 1Q 
2Q 

1 prof ANG 
2Q 

1 prof FRA 

9 CVE / Religió 1  1 prof CVE 1 prof REL 1 prof CVE 1 prof REL 

 Tutoria (1h) 1  X X X X 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 [Q] 8 [Q]  9 

GRUP 
CAT 
3H 

CAS 
3H 

MAT 
4H 

SOC 
3H 

FiQ 
3H 

ANG 
4H 

FRA 
4H 

TEC 
2H 

EVP 
2H 

EFI 
2H 

MO 
2H 

TUT 
1H 

CVE/REL 
1H 

S2A NPOR MPEC JBEN LTOR EDIA MSIN ---- CSAB CCAS CSOR EDLA MPEC MMIT 
MCER S2B NPOR EPOY JBEN RCOD EDIA MSIN ---- JCAP CCAS RCOD NVAL NPOR 

S2C NPOR EPOY ANFE LTOR MALB 
CMOR NVAL 

JCAP CCAS RCOD NVAL ANFE MMIT 
BNEB S2D NPOR EPOY ANFE LTOR MALB JCAP CCAS CSOR CMOR MALB 

 
 
4.3.3 3r d’ESO 
 
L’alumnat de 3r d’ESO s’ha agrupat en 4 grups, amb ràtio mitjana de 22 i/o 23 alumnes. 
 
Tots els grups són estables en totes les matèries, a excepció de: 
 

 Cultura i valors ètics + Religió [1 h].  

o S’ajunten els grups A i B, per una banda, i els grups C i D, per una altra. 
o A cada banda, hi ha tres professors, dos de Cultura i valors ètics i un altre de Religió. 
o Als grups A i B, l’alumnat de Cultura i valors ètics serà estable i no sortirà de la seva 

aula. L’alumnat de Religió de l’A i el B s’agruparà en una altra aula. 
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o Als grups C i D, l’alumnat de Cultura i valors ètics serà estable i no sortirà de la seva 
aula. L’alumnat de Religió del C i el D s’agruparà en una altra aula. 

 
 Matèria comuna d’Anglès i/o Francès [3 h]. 

o Els grups A i B són estables, perquè tot l’alumnat ha triat Anglès com a 1LE. Són 
grups independents. Per tant, hi entra un professor d’Anglès a l’A, independentment 
del grup B, en què hi entra un altre professor d’Anglès. 

o Als grups C i D, l’alumnat és d’Anglès i Francès com a 1LE. Hi estan barrejats per 
obtenir un grup heterogeni d’aprenentatge. Hi entren, alhora, un professor d’Anglès i 
un professor de Francès, que es distribueixen l’alumnat. Per tant, seran dos grups no 
estables en aquesta matèria. 

o Es preveu que, als grups C i D, hi hagi, almenys, un bloc de 2h seguides. 
 

 Franja anual d’Optativitat [2 h]. 

o És una franja d’optativitat de 2 hores en què entren 5 professors: 1 de Francès 2LE, 
1 de Cultura Clàssica, 1 de Tecnologia, 1 d’Educació Visual i Plàstica i 1 de Reforç. 

o No es pot garantir l’estabilitat de l’alumnat. 
o Es preveu que aquesta franja d’optativitat sigui de 2h seguides. 

 
Quant a espais, es preveu el següent ús: 

 Totes les matèries s’impartiran a les aules que té assignades cada grup.. 
 El Gimnàs i/o el pati per a la matèria d’Educació física. 
 Per a la franja de les matèries de Cultura i valors ètics + Religió, 1 aula més, a part de les 

dues del grup-classe. 
 Per a la franja anual d’Optativitat, 1 aula més, a part de les 4 del grup-classe. 

 
Per tal d’establir un equip docent d’un màxim de 8 professors, més el del pack Cultura i valors ètics 
/ Religió, s’han agrupat un determinat grup de matèries en organització quadrimestral. Cada matèria 
serà impartida pel seu professor especialista. La Tutoria, d’1 hora, serà impartida pel professorat 
tutor, que és professor d’alguna matèria. Les hores quadrimestrals s’agruparan en blocs de 2h. 
 

 3r ESO   A B C D 

1 Català 3h Anual X X X X 

2 Castellà 3h Anual X X X X 

3 Matemàtiques 4h Anual X X X X 

4 Física i Química 2h Anual X X X X 

5 

Llengua anglesa 

6h Quadr 

1Q 2Q 1Q 
1 prof ANG i 1 prof FRA Llengua francesa --- --- 

Socials 2Q 1Q 2Q - 1 prof 2Q - 1 prof 

6 
Tecnologia 

4h Quadr 
1Q 2Q 1Q 2Q 

Ed. física 2Q 1Q 2Q 1Q 

7 
Biologia i Geologia  

4h Quadr 
1Q 2Q 1Q 2Q 

Música 2Q 1Q 2Q 1Q 

8 Matèria Optativa 2h Anual X X X X 

9 CVE / Religió 1h Anual 
2 prof CVE 
1 prof REL 

2 prof CVE 
1 prof REL 

 Tutoria (1h) 1h Anual X X X X 
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 1 2 3 4 5 [Q] 6 [Q] 7 [Q] 8  9 

GRUP 
CAT 
3H 

CAS 
3H 

MAT 
4H 

FiQ 
2H 

ANG 
3H 

FRA 
3H 

SOC 
3H 

TEC 
2H 

EFI 
2H 

BiG 
2H 

MUS 
2H 

MO 
2H 

TUT 
1H 

CVE/REL 
1H 

S3A XFAL HSER APLA MAYA GFON --- XMAU JCAP JSAY EFOR NMUJ FRA EDLA JSAY MMIT 
JESC 
JAMA S3B VSAL HSER APLA MALB GFON --- XMAU JCAP JSAY EFOR NMUJ CCLA MMIT EFOR 

S3C IGIN MPEC JBEN EDIA 
ERIP NVAL 

XMAU MTUC JSAY EFOR NMUJ TEC MTUC MTUC MMIT 
JESC 
JAMA S3D IGIN MPEC JBEN EDIA LTOR MTUC JSAY EFOR NMUJ REF MCER EDI 

            EVP MPAS   

 
 
4.3.4 4t d’ESO 

 
L’alumnat de 4t d’ESO s’ha agrupat en 4 grups, amb ràtio mitjana de 20 i/o 21 alumnes. 
 
Els grups de 4t d’ESO s’organitzen segons el que l’alumnat tria en la franja 2 d’optativitat per tal de 
trobar la màxima estabilitat en totes la resta de matèries del currículum, a excepció de: 
 

 Cultura i valors ètics + Religió [1 h].  
o S’ajunten els grups A i B, per una banda, i els grups C i D, per una altra. 
o A cada banda, hi ha dos professors, un de Cultura i valors ètics i un altre de Religió. 
o L’alumnat de cada banda s’agruparà a raó de la seva elecció. 

 
 Matèria comuna d’Anglès i/o Francès [3 h]. 

o El grup A és estable, perquè tot l’alumnat ha triat Anglès com a 1LE. És un grup 
independent, en què entra un professor d’Anglès. 

o Als grups B, C i D, l’alumnat és d’Anglès i Francès com a 1LE. Hi estan barrejats per 
obtenir un grup heterogeni d’aprenentatge. Hi entren, alhora, dos professors d’Anglès 
i un professor de Francès, que es distribueixen l’alumnat. Per tant, seran tres grups 
no estables en aquesta matèria. 

o Es preveu que, als grups B, C i D, hi hagi, almenys, un bloc de 2h seguides. 
 

 Tercera Franja anual d’Optativitat [3 h]. 
o És una franja d’optativitat de 3 hores en què entren 5 professors: 1 de Francès 2LE, 

1 de Llatí, 2 d’Informàtica i 1 de Música. 
o No es pot garantir l’estabilitat de l’alumnat. 
o Es preveu que hi hagi, almenys, un bloc de 2h seguides. 

 
Quant a espais, es preveu el següent ús: 

 Totes les matèries s’impartiran a les aules que té assignades cada grup.. 
 El Gimnàs i/o el pati per a la matèria d’Educació física. 
 Per a la Tercera franja anual d’Optativitat, 1 aula més (la sala d’Actes) a part de les 4 del 

grup-classe. 
 
Per tal d’establir un equip docent d’un màxim de 8 professors, més el del pack Cultura i valors ètics 
/ Religió, s’han agrupat un determinat grup de matèries en organització quadrimestral. Cada matèria 
serà impartida pel seu professor especialista. La Tutoria, d’1 hora, serà impartida pel professorat 
tutor, que és professor d’alguna matèria. Les hores quadrimestrals s’agruparan en blocs de 2h. 
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 4t ESO   A B C D 

1 Català 3h Anual X X X X 

2 Castellà 3h Anual X X X X 

3 Matemàtiques 4h Anual X X X X 

4 
Llengua anglesa 

3h Anual 
X 2 prof ANG 

1 prof FRA Llengua francesa --- 

5 Biologia i Geologia  4h Anual X X X X 

6 Educació física 2h Anual X X X X 

7 

Socials 

6h Quadr 

2Q 1Q 2Q 1Q 

Física i Química --- 2Q --- --- 

Tecnologia 1Q --- --- 2Q 

Ed. Visual i plàstica --- --- 1Q --- 

8 Matèria Optativa (F3) 3h Anual X X X X 

9 CVE / Religió 1h Anual 
1 prof CVE 
1 prof REL 

1 prof CVE 
1 prof REL 

 Tutoria (1h) 1h Anual X X X X 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  9 

GRUP 
CAT 
3H 

CAS 
3H 

MAT 
4H 

ANG 
3H 

FRA 
3H 

BiG 
4H 

EFI 
2H 

SOC 
3H 

FiQ 
3H 

TEC 
3H 

EVP 
3H 

MO 
3H 

TUT 
1H 

CVE/REL 
1H 

S4A NPOR EACE APLA GFON --- QGIL CSOR JMOL --- JCAP --- INF1 XQUE GFON MMIT 
JESC S4B IGIN EACE FROI 

GFON 
ERIP 

EDLA 

QGIL CSOR JMOL EDIA --- --- INF2 JCAP QGIL 

S4C IGIN EACE APLA MMEY CSOR AEGE --- --- CCAS FRA EDLA APLA MMIT 
JESC S4D IGIN EACE NBET EFOR CSOR AEGE --- JCAP --- MUS NMUJ EACE 

            LLATI RMAT   
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4.4 Batxillerat 

 
L’organització del Batxillerat és complexa. A l’Institut Joan Brudieu, el currículum s’organitza 
mitjançant itineraris a partir de les modalitats. 
 

 
 
  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

PLA D’ORGANITZACIÓ 
DEL CURS 2020-2021 

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 
PER COVID-19 

CODI: PLA-COVID 

DATA: 02/11/2020 

VERSIÓ: 3.0 

PÀGINA: 17 DE 68 

 

 
Doc: 2021_Pla_Organitzacio_Institut_Joan_Brudieu 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (5-nov.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

 
4.4.1 1r de BTX 
 
L’alumnat de 1r de BTX s’ha agrupat en 5 grups, amb ràtio mitjana de 30/31 alumnes. 
 
Els grups de 1r de BTX s’organitzen segons la tria de l’alumnat: 1LE i itinerari de la modalitat: 

  S’aconsegueix l’estabilitat del grup classe en les matèries comunes Filosofia, Ciències del 
món contemporani i Educació física, amb ràtio mitjana de 30/31 alumnes. 

 També s’aconsegueix en les matèries comunes Llengua catalana i literatura i Llengua 
castellana i literatura, tot i que en grups desdoblats per la meitat, i sempre els mateixos, amb 
ràtio mitjana de 15/16 alumnes. 

 La franja de 1LE segueix una altra organització: 
o S’uneixen els 3 grups en què hi ha l’alumnat de Francès i també el d’Anglès (grups 

B-D-E) i s’agrupen en 4 grups: 3 d’Anglès i 1 de Francès. 
o S’uneixen els altres 2 grups en què tan sols hi ha alumnat d’Anglès  (grups A-C) i 

s’agrupen en 3 grups, els 3 d’Anglès. N’hi ha 2 que es preveuen que poden ser 
estables seguint la distribució de la resta de matèries comunes; el tercer, no.  

 Les matèries de modalitat segueixen una altra organització, en què és complex preveure 
estabilitat: 

o Als grup A i B, hi conflueix alumnat de la modalitat de Ciències i Tecnologia (it.4-5-
6). 

o Al grup C, hi conflueix alumnat de la modalitat de Ciències i Tecnologia (it.6) i de la 
de la modalitat d’Arts (it.3). modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (it.1). 
L’agrupació de l’it.6 pot esdevenir estable. 

o Al grup D, hi conflueix alumnat de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (it.1-
2). L’agrupació de l’it.1 pot esdevenir estable en dues matèries de modalitat (MS i 
EO). 

o Al grup E, hi conflueix alumnat de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (it.1) i 
de la modalitat d’Arts (it.3). L’agrupació de l’it.1 pot esdevenir estable en dues 
matèries de modalitat (MS i EO). 

 

 A B C D E TOTAL 

1    23 14 37 

2    7  7 

3   10  15 25 

4 12 12    24 

5 19 5    24 

6  14 20   34 

TOTAL 31 31 30 30 29 151 

 

CNS 
A 

G1 
[it.5] 

A+B 
G3 

[it.4] 

B 
G2 

[it.6] 

C 
[it.6] 

TOTAL 

BIO+TI 19 12+12 19 20 82 

MA 19 12+12 19 20 82 

FS+TM 19+5 12+12 14 20 82 

DT+QI 20 DT:23 19 20 82 
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HUM 
D 

G3 
[it.2] 

D 
G1 

[it.1] 

D+E 
G2 

[it.1] 
TOTAL 

MS+LA 7 19 4+14 44 

EO+GR 7 19 4-14 44 

HM -- 
19 
3 

4+14 
4 

44 

PS+EC+LU    44 

 

ARTS 
E 

[it.3] 
C 

[it.3] 
TOTAL 

FA 
DA 

CA+GP 
DT 

15 10 25 

 
Quant a espais, es preveu el següent ús: 

 Les 5 aules de grup en totes les matèries. 
 El Gimnàs i/o el pati per a la matèria d’Educació física. 
 A l’hora de confeccionar l’horari, es tindrà en compte la mínima mobilitat de l’alumnat, segons 

la casuística del moment i de la franja horària. Es calcula que, a part de les 5 aules de grup, 
es necessiten altres aules: 

o Per als de la modalitat d’Arts, les aules C202 i C203. 
o Per a la resta de modalitats i per a Llengua estrangera s’utilitza preferentment l’aula 

C106. Quan no es pot utilitzar, les matèries s’impartiran a l’A115, sobretot, i a l’A112 
i A102, de manera excepcional. 

 
Matèries comunes 

grup Itin. LC LS IA IF FI CMC EF TUT 

B1A 
4 LING 

VSAL 
HSER 
MPEC 

MRIB ---- jesc RTOM JSAY MAYA 
5 

          

B1B 

4 
LING 
VSAL 

HSER 
MPEC 

MRIB EDLA JESC RTOM CSOR CSOR 5 

6 

Matèries de modalitat 

grup Itin. DT QI MA FS TM BIO TI 

B1A 
4 

CCAS MAYA NBET RTOM 
  MTUC 

5  GESC  

         

B1B 

4 

CCAS RTOM 
ANFE 
LMIR 

MAYA 
  MTUC 

5  
ENOG 

 

6  MMEY  
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Matèries comunes 

grup Itin. LC LS IA IF FI CMC EF TUT 

B1C 
3 LING 

VSAL 
HSER 
MPEC 

MESP 
GFON 

--- JESC gesc csor FROI 
6 

Matèries de modalitat 

grup Itin. FA DA 
CA 
GP 

DT QI MA TM BIO 

B1C 
3 CCAS DBAL 

SUSA 
MPAS 

DBAL     

6     MAYA FROI MMEY GESC 

 
 
Matèries comunes 

grup Itin. LC LS IA IF FI CMC EF TUT 

B1D 
1 LING 

VSAL 
HSER 
MPEC 

MESP EDLA BNEB qgil JSAY BNEB 
2 

          

B1E 
1 LING 

VSAL 
HSER 
MPEC 

MSIN EDLA bneb RTOM CSOR XMAU 
3 

Matèries de modalitat 

grup Itin. MS EO HM LA GR 
EC 
LU 
PS 

FA DA 
CA 
GP 

DT 

B1D 
1 

ANFE 
LMIR 

ATOR 
MANO 

JSER 
XMAU 

  
RCAL 
XFAL 
BNEB 

    

2   RMAT RMAT      

            

B1E 
1 

ANFE 
LMIR 

ATOR 
MANO 

JSER 
XMAU 

  
RCAL 
XFAL 
BNEB 

    

3       CCAS DBAL 
SUSA 
MPAS 

DBAL 

 
 
4.4.2 2n de BTX 

 
L’alumnat de 2n de BTX s’ha agrupat en 4 grups, amb ràtio mitjana de24/25 alumnes. 
 
Els grups de 2n de BTX s’organitzen segons la tria de l’alumnat: 1LE i itinerari de la modalitat: 

  S’aconsegueix l’estabilitat del grup classe en les matèries comunes Llengua catalana i 
literatura, Llengua castellana i literatura, Història, i Història de la filosofia, amb ràtio mitjana 
de 24/25 alumnes. 

 La franja de 1LE segueix una altra organització: 
o S’uneixen els 2 grups en què hi ha l’alumnat de Francès i també el d’Anglès (grups 

B-C) i s’agrupen en 3 grups: 2 d’Anglès i 1 de Francès. 
o S’uneixen els altres 2 grups en què tan sols hi ha alumnat d’Anglès (grups A-D) i 

s’agrupen en 2 grups, els 2 d’Anglès, que es preveuen que poden ser estables 
seguint la distribució de la resta de matèries comunes. 

 Les matèries de modalitat segueixen una altra organització, en què és complex preveure 
estabilitat: 

o Als grup A i B, hi conflueix alumnat de la modalitat de Ciències i Tecnologia (it.4-5-
6). Al grup B, també hi conflueix alumnat de la modalitat d’Arts (it.3) 
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o Al grup C, hi conflueix alumnat de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (it.1). 
Al grup C, també hi conflueix alumnat de la modalitat d’Arts (it.3 

o Al grup D, hi conflueix alumnat de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (it.1-
2) 

 

 A B C D TOTAL 

1   18 17 35 

2    7 7 

3  13 7  20 

4 4 4   8 

5 10 4   14 

6 11 14   15 

TOTAL 25 25 25 24 99 

 
Quant a espais, es preveu el següent ús: 

 Les 4 aules de grup en totes les matèries. 
 A l’hora de confeccionar l’horari, es tindrà en compte la mínima mobilitat de l’alumnat, segons 

la casuística del moment i de la franja horària. Es calcula que, a part de les 4 aules de grup, 
es necessiten altres aules: 

o Per als de la modalitat d’Arts, les aules C202 i C203. 
o Per a la resta de modalitats i per a Llengua estrangera s’utilitza preferentment l’aula 

C106. Quan no es pot utilitzar, les matèries s’impartiran a l’A115, sobretot, i a l’A112 
i A102, de manera excepcional. 

 
Matèries comunes 

grup It LC LS IA IF HS FI TUT 

B2A  

4 

LING ANRI MESP --- XMAU BNEB LING 5 

6 

         

B2B 

4 

VSAL ANRI MRIB EDLA AEGE JESC SUSA 
5 

6 

3 

Matèries de modalitat 

grup It FA DA DI CA DT QI MA FS TM BI TI 

B2A  

4     
DBAL 

EDIA FROI 
MAYA 

  MTUC 

5      
GESC 

 

6       GESC  

             

B2B 

4     
DBAL 

RTOM NBET 
MAYA 

  MTUC 

5      
QGIL 

 

6       GESC  

3 MPAS DBAL SUSA SUSA DBAL       

 
Matèries comunes 

grup It LC LS IA IF HS FI TUT 

B2C 
1 

VSAL ANRI MESP EDLA AEGE BNEB LMIR 
3 

         

B2D 
1 

VSAL ANRI MRIB --- AEGE JESC AEGE 
2 
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Matèries de modalitat 

grup It MS GG EO HA LA GR 
AT 
AS 

CA 
DT 

FA DA DI 

B2C 
1 

LMIR 
FROI 

RCOD 
JSER 

RCAL 
JSER 

  
IGIN 
CAS1 

    

3       
SUSA 
DBAL 

MPAS DBAL SUSA 

             

B2D 
1 

LMIR 
FROI 

SOC1 
JSER 

RCAL 
JSER  

  
IGIN 

EPOY 
    

2    RMAT RMAT 
IGIN 

EPOY 
    

 
 
4.4.3 BATXIBAC a 1r de BTX i a 2n de BTX 
 
Paral·lelament al currículum oficial de Batxillerat, a l’Institut Joan Brudieu també s’ofereix el 
programa BATXIBAC. 
 

 
 
A 1r de BTX i a 2n de BTX, hi participen dues professores que imparteixen les dues matèries pròpies 
d’aquest programa: 
 

BATXIBAC Prof Matèria Hores 1r BTX Hores 2n BTX 

1 NVAL Literatura francesa 2h X 2h X 

2 JSER Història de França 2h X 2h X 

 
S’imparteix dilluns i dimarts, a les hores 7 i 8 de la tarda, i s’utilitzen dos espais (C006 i C009). 
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4.5 Cicles Formatius 

 
4.5.1 CFM: Gestió administrativa 

 
4.5.1.1 GAD-1r [matí] 

 
L’alumnat de GAD-1r s’ha agrupat en 1 grup, amb ràtio mitjana de 16/20 alumnes. 
 
És un grup estable, que utilitza una única aula (C201). 
 

GAD1 Prof Espec Hores Mòduls 

1 EUSA PT621 9h M1 – M7 

2 ATOR PT622 9h M2 – M9 – TU 

3 RCAL ECO 4h M5 

4 MANG PS505 2h M11 

5 
MSIN 

ANG 
2h 

M8 
MESP 1h 

 
4.5.1.2 GAD-2n [tarda] 

 
L’alumnat de GAD-2n s’ha agrupat en 1 grup, amb ràtio mitjana de 18/20 alumnes. 
 
És un grup estable, que utilitza una única aula (C201). 
 

GAD2 Prof Espec Hores Mòduls 

1 ATOR PT622 6h M3 – M7 

2 MANO PS501 13h M4 – M6 – M11 - TU 

3 RCAL ECO 2h M8 

 
 
4.5.2 CFM: Sistemes informàtics i xarxes 
 
4.5.2.1 SMX-1r [matí] 

 
L’alumnat de SMX-1r, amb una ràtio de 30 alumnes, s’ha desdoblat en 2 grups estables en tots els 
mòduls i unitats formatives, fins i tot FOL i Anglès. 
 
Per tant, seran dos subgrups estables, i cadascun d’ells utilitzarà una aula: CS05 i A009, que 
s’intercanviarà per necessitats de la programació específica dels mòduls i unitats formatives d’índole 
pràctica. Tot i que es garanteix que la mobilitat entre aules no sigui dins la mateixa jornada, sinó 
que en dies alterns. 
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SMX1 Prof Espec Mòduls Hores SMX1A Hores SMX1B 

1 FXPE PS507 M8 3h X 3h X 

2 JMON PS507 M1 4h X 4h X 

3 AIGU PS507 M5 6h X 6h X 

4 XBAR PS507 M2 3h X 3h X 

5 XQUE PT627 M3 – TU 6h X 6h X 

6 MANG PS505 M9 2h X 2h X 

7 

MESP 

ANG M11 

3h X --- --- 

GFON --- --- 2h X 

ANG1 --- --- 1h X 

 
 
4.5.2.2 SMX-2n [tarda] 

 
L’alumnat de SMX-2n s’ha agrupat en 1 grup, amb ràtio mitjana de 19/25 alumnes. 
 
És un grup estable, que utilitza una única aula: CS05. 
 
Hi ha una única excepció a l’estabilitat com a grup.  

 Al mòdul 10, Empresa i iniciativa emprenedora [2h], el grup s’amplia amb un petit grup 
d’alumnat que prové de CFS ASIX 1r, el qual ha de portar mascareta. 

 
SMX2 Prof Espec Hores Mòduls 

1 FXPE PS507 2h M8 

2 MDOM PT627 5h M4 

3 MACS PS507 6h M7 

4 XBAR PS507 6h M6 – TU 

5 MANG PS505 2h M10 

 
 
4.5.3 CFM: Cures auxiliars d’infermeria + Atenció a persones en situació de dependència 

 
4.5.3.1 CAI+APD-1r [matí] 

 
L’alumnat de CAI+APD-1r s’ha agrupat en 1 grup, amb ràtio mitjana de 26/28 alumnes. 
 
És un grup estable, que s’anirà desdoblant a raó de les possibilitats que venen marcades pel propi 
currículum: per APD, M09; i per CAI, C03, C04 i C06. En qualsevol cas, sempre està utilitzant els 
mateixos espais: C101 i C102. 
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CAI+APD1 Prof Espec  Mòduls Hores A+B A B 

1 ORFE PS508 APD 
M1 4h X --- --- 

M5 5h X --- --- 

2 IMIC PS508 APD M9 6h --- 3h 3h 

3 ERIP ANG APD M13 3h X --- --- 

4 AISE PS518 CAI 

C2 2h X --- --- 

C3 2h --- 2h --- 

C4 8h --- --- 8h 

C6 3h --- 3h --- 

5 FERI PT620 CAI 

C3 2h --- --- 2h 

C4 8h --- 8h --- 

C6 3h ---  3h 

 
 
4.5.3.2 CAI+APD-2n [tarda] 
 
L’alumnat de CAI+APD-2n s’ha agrupat en 1 grup, amb ràtio mitjana de 26/28 alumnes. 
 
És un grup estable, que s’anirà desdoblant a raó de les possibilitats que venen marcades pel propi 
currículum: per APD, M04 i M07; i per CAI, C09. En qualsevol cas, sempre està utilitzant els 
mateixos espais: C101 i C102. 
 
Hi ha una única excepció a l’estabilitat com a grup. 

 Al mòdul 11 d’APD, Formació i orientació laboral [3h], el grup s’amplia amb un petit grup 
d’alumnat que prové de CFS ASIX 1r i de CFS EDI 2n, el qual ha de portar mascareta. 

 
CAI+APD2 Prof Espec  Mòduls Hores A+B A B 

1 JORP PT625 

-- TU 1h X --- --- 

APD 
M4 7h --- 7h --- 

M7 6h --- --- 6h 

2 FERI PT620 APD M6 2h X --- --- 

3 ANMI PT625 APD 
M4 7h --- --- 7h 

M7 6h --- 6h --- 

4 MARO PT625 APD M8 2h X --- --- 

5 EELI PT620 

APD M10 2h X --- --- 

CAI 
C1 2h X --- --- 

C9 3h --- 3h 3h 

6 MANG PS505 APD 
M11 3h X   

M12 2h X   

 
 
4.5.4 CFS: Administració de sistemes informàtics en xarxa 

 
4.5.4.1 ASIX-1r [tarda] 
 
L’alumnat d’ASIX-1r s’ha agrupat en 1 grup, amb ràtio mitjana de 12/15 alumnes. 
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És un grup estable, que utilitza una única aula: C003. 
 
Hi ha dues excepcions a l’estabilitat com a grup. 

 Al mòdul 10, Empresa i iniciativa emprenedora [2h], un petit grup d’alumnat de CFS ASIX-1r 
s’ha d’incorporar al grup de CFM SMX-2n i ha de portar mascareta. 

 Al mòdul 11 d’APD, Formació i orientació laboral [3h], un petit grup d’alumnat de CFS ASIX-
1r, a més d’un petit grup de CFS EDI-2n, s’ha d’incorporar al grup de CFM CAI+APD-2n i ha 
de portar mascareta. 

 

ASIX1 Prof Espec Hores Mòduls 

1 FXPE PS507 7h M2 – M10 - TU 

2 AIGU PS507 3h M4 

3 MDOM PT627 6h M1 

4 MACS PS507 5h M3 

5 MANG PS505 5h M10 – M11 

 
 
4.5.5 CFS: Desenvolupament d’aplicacions plataforma 

 
4.5.5.1 DAM-2n [tarda] 

 
L’alumnat de DAM-2n s’ha agrupat en 1 grup, amb ràtio mitjana de 12/15 alumnes. 
 
És un grup estable, que utilitza una única aula: C004. 
 

DAM2 Prof Espec Hores Mòduls 

1 JMON PS507 8h M7 – M8 

2 MACS PS507 9h M2 – M3 – TU 

3 XQUE PT627 4h M10 

4 XBAR PS507 6h M5 – M9 

 
 
4.5.6 CFS: Educació infantil 

 
4.5.6.1 EDI-1r [tarda] 

 
L’alumnat d’EDI-1r s’ha agrupat en 1 grup, amb ràtio mitjana de 15/16 alumnes. 
 
És un grup estable, que utilitza una única aula: C102. 
 

EDI1 Prof Espec Hores Mòduls 

1 MARO PT625 4h M3 

2 ANMI PT625 3h M7 

3 JORP PT625 5h M4 

4 IMIC PS508 6h M6 – TU 

5 ORFE PS508 8h M1 – M2 

6 MANG PS505 2h M10 
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4.5.6.2 EDI-2n [tarda] 

 
L’alumnat d’EDI-2n s’ha agrupat en 1 grup, amb ràtio mitjana de 15/16 alumnes. 
 
És un grup estable, que utilitza una única aula: C103. 
 
Hi ha una excepció a l’estabilitat com a grup. 

 Al mòdul 11 d’APD, Formació i orientació laboral [3h], un petit grup d’alumnat de CFS EDI-
2n, a més d’un petit grup de CFS ASIX-1r, s’ha d’incorporar al grup de CFM CAI+APD-2n i 
ha de portar mascareta. 

 

EDI2 Prof Espec Hores Mòduls 

1 MARO PT625 6h M4 

2 ANMI PT625 4h M3 

3 IMIC PS508 10h M2 – M12 – TU 

4 MANG PS505 3h M11 

 
 
4.6 Itineraris Formatius Específics 

 
4.6.1 IFE: Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives (1r curs) 

 
L’alumnat d’IFE 1r curs s’ha agrupat en 1 grup, amb ràtio mitjana de 6/8 alumnes. 
 
És un grup estable, que utilitza una única aula: A116. 
 

IFE1 Prof Espec Hores Mòduls 

1 NSOL EFI 11h M8 

2 JAMA PSI 14h M1 – M2 – TU 

 
 
4.7 Suport Intensiu Escolarització Inclusiva (SIEI) 

 
4.7.1 SIEI 

 
Excepcionalment l’alumnat de SIEI serà un grup el més estable possible que romandrà a la seva 
aula de referència. 
 
Es particularitzarà la integració de l’alumne/a al grup classe segons els seus interessos i capacitats. 
 
 
4.8 Aula d’Acollida (ACO) 

 
4.8.1 ACO 
 
Els alumnes formen part del seu grup estable de referència i en els marges horaris en què rebin 
suport individualitzat i/o en petit grup a l'aula d'acollida, es mantindrà la distància de seguretat i l'ús 
de la mascareta.  
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4.9 Programa de Formació Inicial (PFI-PTT) 

 
a) Condicions  

 L’alumnat només podrà entrar al centre en l’horari establert.  
 S’haurà d’accedir al centre amb mascareta, que s’haurà de dur posada en tot moment.  
 Al seu un grup estable i reduït, menys de 10 persones, es considera grup bombolla. Només 

hi intervenen dos professionals com a professorat 
 Les classes d’informàtica es realitzen al CETAP i allà es compliran les normes establertes 

pel mateix CETAP. 
 El material individual emprat per l’alumne és personal i no es pot compartir. En el cas que 

calgui emprar material comunitari, es netejarà abans de fer intercanvi. 
 
b) Mesures de protecció i prevenció generals  

 Distanciament físic entre les persones de 1,5 metres, sempre i en tot moment.  
 Es disposa de dispensadors de solució hidroalcohòlica, a l’aula i a l’exterior  
 Ús de la mascareta higiènica a l’interior.  
 Els lavabos estaran oberts i hi haurà disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un 

sol ús.  
 El local estarà adequadament ventilat. L’aula té molt espai i permet disposar-se amb molta 

amplitud. 
 
c) No es podrà accedir si: 

 Es presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 Si ha donat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  
 Si ha estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 

dies anteriors. 
 
d) En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

 Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic  
 Avisar pares, mares o tutors.  
 Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o 

pediatra.  
 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos  
 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre  
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5 ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 
 
 
5.1 Entrades i sortides: accessos a l’Institut 

 
Es mantindrà l’horari marc de l’institut: 
 

 
 
L’Institut obrirà les portes principals 10 minuts abans de l’hora d’inici de les classes, per tal de 
permetre-hi l’accés esglaonat de l’alumnat. 
 
L’alumnat d’ESO entrarà a l’Institut, i en sortirà, per la porta situada al Camí de la Palanca, que dona 
accés al pati: 
 

 L’alumnat que s’ubica a les aules de la Planta baixa de l’edifici A entrarà i sortirà per la porta 
d’accés al pati [PORTA B]. 

 L’alumnat que s’ubica a les aules de la Planta primera de l’edifici A entrarà i sortirà per la 
porta d’emergència situada a la part dreta, mirant el Cadí [PORTA D] 

 L’alumnat que s’ubica a les aules de la Planta segona de l’edifici A entrarà i sortirà per la 
porta d’emergència situada a la part esquerra, mirant el Cadí [PORTA C]. 

 
L’alumnat de BTX i CF entrarà a l’Institut, i en sortirà, per la porta principal del carrer Iglesias Navarri 
[PORTA A]. 
 
En qualsevol cas, caldrà tenir en compte aquestes mesures organitzatives: 

 Als passadissos sempre s’hi circula amb mascareta i procurant mantenir les distàncies 
sanitàries de seguretat amb els companys. 

 A l’Institut, s’hi circula sempre per la dreta (passadissos, escales, etc) 
 Cal evitar aglomeracions en passadissos.  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

PLA D’ORGANITZACIÓ 
DEL CURS 2020-2021 

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 
PER COVID-19 

CODI: PLA-COVID 

DATA: 02/11/2020 

VERSIÓ: 3.0 

PÀGINA: 29 DE 68 

 

 
Doc: 2021_Pla_Organitzacio_Institut_Joan_Brudieu 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (5-nov.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

 A l’inici de la jornada, les portes de les aules del grup-classe romandran obertes. És 
necessari que el professorat estigui a l’aula cinc minuts abans de l’inici de l’activitat per 
controlar-ne l’accés. 

 L’alumnat s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’aula. 
 Ascensors: S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats 

per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 
 A l’hora de sortir al temps d’esbarjo i a l’hora de sortir un cop s’hagi acabat l’activitat al centre, 

a partir del moment en què soni el timbre, caldrà seguir aquestes normes, molt similars a les 
del pla d’emergència i evacuació: 

o Les plantes s'han de desallotjar per grups classe, començant per les que estan més 
a prop de la sortida o de les escales i acabant per les que estan més lluny. 

o L’alumnat ha de sortir d'un en un quan el professorat de l'aula li ho indiqui. No se n’ha 
de sortir fins que ho autoritzi el professorat de l'aula. 

o S’ha d'anar en fila índia, respectant la distància de seguretat i no s’ha de córrer. S’han 
d’evitar les aglomeracions. 

 Tot l’alumnat sortirà pel lloc indicat, que esdevé el mateix que s’ha fet servir per entrar. 
 
 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’institut, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar 
que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5oC ni la nova aparició de cap altre 
símptoma de la taula de símptomes. 
 
A primera hora del matí i de la tarda, l’Institut realitzarà controls aleatoris a l’alumnat quan ja estigui 

a classe. Si un alumne/a presenta una temperatura >37.5°C, es repetirà la presa al cap d’uns 

minuts. Si la temperatura continua elevada, s’actuarà com en un cas sospitós. 

 
 
Quant a l’alumnat dels estudis postobligatoris, al matí, hi haurà un temps lleugerament diferent, 

per tal de realitzar entrada i sortida esglaonada: 
 A l’inici de la jornada: 

o S’accedirà directament a l’aula sense romandre ni al vestíbul d’entrada ni als 
passadissos, per evitar aglomeracions. 

o L’alumnat de 1r de BTX haurà d’estar a l’aula cinc muts abans que soni el timbre per 
evitar aglomeracions. 

 A l’hora del pati: 
o L’alumnat de 1r de BTX sortirà cinc minuts abans que soni el timbre i tornarà cinc 

minuts abans que soni el timbre. 
o L’alumnat de 2n de BTX i de CFM sortirà a l’hora prevista. 

 Al final de la jornada: 
o L’alumnat de 2n de BTX sortirà 5 minuts abans que soni el timbre. 
o L’alumnat de CFM també sortirà 5 minuts abans que soni el timbre, sempre que el 

seu horari sigui coincident amb el del de 2n de BTX [6a hora]. 
o L’alumnat de 1r de BTX sortirà a l’hora prevista 

 
  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

PLA D’ORGANITZACIÓ 
DEL CURS 2020-2021 

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 
PER COVID-19 

CODI: PLA-COVID 

DATA: 02/11/2020 

VERSIÓ: 3.0 

PÀGINA: 30 DE 68 

 

 
Doc: 2021_Pla_Organitzacio_Institut_Joan_Brudieu 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (5-nov.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

 

 
 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

PLA D’ORGANITZACIÓ 
DEL CURS 2020-2021 

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 
PER COVID-19 

CODI: PLA-COVID 

DATA: 02/11/2020 

VERSIÓ: 3.0 

PÀGINA: 31 DE 68 

 

 
Doc: 2021_Pla_Organitzacio_Institut_Joan_Brudieu 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (5-nov.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

 
 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

PLA D’ORGANITZACIÓ 
DEL CURS 2020-2021 

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 
PER COVID-19 

CODI: PLA-COVID 

DATA: 02/11/2020 

VERSIÓ: 3.0 

PÀGINA: 32 DE 68 

 

 
Doc: 2021_Pla_Organitzacio_Institut_Joan_Brudieu 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (5-nov.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

 
 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

PLA D’ORGANITZACIÓ 
DEL CURS 2020-2021 

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 
PER COVID-19 

CODI: PLA-COVID 

DATA: 02/11/2020 

VERSIÓ: 3.0 

PÀGINA: 33 DE 68 

 

 
Doc: 2021_Pla_Organitzacio_Institut_Joan_Brudieu 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (5-nov.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

 
 
  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

PLA D’ORGANITZACIÓ 
DEL CURS 2020-2021 

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 
PER COVID-19 

CODI: PLA-COVID 

DATA: 02/11/2020 

VERSIÓ: 3.0 

PÀGINA: 34 DE 68 

 

 
Doc: 2021_Pla_Organitzacio_Institut_Joan_Brudieu 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (5-nov.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

5.2 Organització de l’espai d’esbarjo 

 
5.2.1 Distribució dels patis 

 

 El pati gran quedarà distribuït en tres zones: 
o ZONA1: Camp de futbol gran i espai de descans.(bancs i esglaons laterals dret) 
o ZONA 2: Camp de basquet i volei1 i espai de descans.(bancs i esglaons centrals) 
o ZONA 3: Camp de bàsquet i volei2 i espai de descans (grades) 

 Alumnat que va destinat a cada zona: 
o ZONA 1: Alumnat que s’ubica a les aules de la Planta primera de l’edifici A i que 

entra i surt per la porta d’emergència situada a la part dreta, mirant el Cadí [PORTA 
D]. 

o ZONA 2: Alumnat que s’ubica a les aules de la Planta baixa de l’edifici A i que entra 
i surt per la porta d’accés al pati [PORTA B]. 

o ZONA 3: Alumnat que s’ubica a les aules de la Planta segona de l’edifici A i que 
entra i surt per la porta d’emergència situada a la part esquerra, mirant el Cadí 
[PORTA C]. 

 El pati verd quedarà reservat per a l’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius que vulgui 
romandre al centre en hores d’esbarjo. 

 Al pati, s’evitaran activitats de contacte. I és obligatori l’ús de la mascareta. 
 

 
 
5.2.2 Normes bàsiques dels esbarjos a la via pública (Plaça Codina i altres, per a BTX i FP 

 

 No es poden agrupar més de 6 persones. 

 Seguint la norma genèrica, a la via pública, no es permet consumir aliments ni begudes. 
L’alumnat de BTX i d’FP serà molt diligent en aquesta qüestió, fent l’esmorzar i/o el berenar, 
guardant la distància de seguretat i traient-se la màscara el just i imprescindible. 

 
5.2.3 Compra d’esmorzars 

 
A l’hora de l’esbarjo, l’alumnat podrà seguir adquirint l’esmorzar que els ofereix la Pastisseria El Mos 
a l’aula A003. 
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S’hi entrarà de manera esglaonada, amb mascareta, respectant la distància de seguretat. S’hi 
marcarà un flux de circulació, sempre per la dreta. 
 
 
5.3 Organització de les guàrdies 

 
Per a aquest curs escolar s’han vist reduïdes les hores de guàrdies del professorat a partir de la Llei 
5/2020, de 29 d’abril d’acompanyament de Pressupostos 2020 en què l’article 172 explicita que 
“l’horari de permanència al centre del professorat de secundària no podrà ser superior a les 24h 
setmanals”, la qual cosa ha significat que el professorat ha passat de tenir un horari de permanència 
de 28 h setmanals a 24 h setmanals. 
 
Com a regla general, aquest curs escolar s’hi ha previst entre 2 i 3 professors de guàrdia per cada 
hora lectiva. En moments excepcionals motivats per les absències del professorat i de l’alumnat a 
causa de la pandèmia de la VOVID-19, cal que n’hi hagi més professorat de guàrdia. 
 
A causa de la reducció de professorat de guàrdia a cada hora i tenint en compte les afectacions de 
la pandèmia per COVID-19, cal reestructurar el procediment de guàrdies per fer-lo més eficient 
davant l’alumnat i les famílies. 
 
En concret aquest és el nou procediment d’urgència: 
 

1. Cada hora de guàrdia té assignat un determinat nombre de professorat (actualment dues o 
tres persones), el qual assegurarà el servei d’aprenentatge a l’alumnat en cas d’absència 
del professorat. 
 

2. Les absències poden ser previstes i/o imprevistes. I, ara, a més, s’hi afegiran absències per 
baixa per confinament i absències a l’espera de proves PCR o d’altres. 
 

3. El programa de guàrdies de la sala de Professorat pot assignar un determinat grup 
d’alumnes per absència de l’alumnat. Però si hi ha més professors absents que professors 
de guàrdia a disposició, la cosa es complica. És prioritari anar resolent totes aquestes 
casuístiques de la millor manera. 
 

4. A partir d’ara l’assignació de les guàrdies al programa no es farà a un determinat professor/a 
sinó que es farà sempre a “sense professor de guàrdia”, de manera que caldrà tenir en 

compte totes les possibles guàrdies a cobrir. Per tant ja no tindrem una guàrdia adjudicada 
sinó que ens caldrà realitzar el control de zones on ens podem trobar amb més d’un grup 
sense professorat. Al programa de guàrdies, hi teniu un recordatori a l’inici de la pàgina. 
 

5. Mesures encara més excepcionals a causa de la pandèmia de la COVID-19. S’ha 

acordat que les hores de la Tutoria personal i les del Consell Escolar s’afegeixin, a manera 
de reforç, a les guàrdies ordinàries. Quan hi hagi moltes més absències que professorat de 
guàrdia, tot aquest professorat de reforç es posarà a disposició del servei de guàrdies i 

haurà d’ajudar a controlar l’ordre i la feina de l’alumnat: en primer lloc, sobretot, el professorat 
de guàrdia; en segon lloc, el professorat que tingui hores de permanència de Tutoria 
Personal i de Consell Escolar i, en tercer lloc, i com a última opció, el professorat que té 
classe a les aules pròximes. Tota col·laboració serà ben rebuda en moments de gran 
complexitat. 
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6. A partir de les diferents realitats en què ens trobem a causa de la pandèmia i mentre NO hi 

hagi substitut a causa de baixa per IT, el professorat absent ha de deixar feina 
encomanada, sempre que sigui possible. Si no és possible, aquesta acció passa al seu cap 

de departament i/o seminari.  
 

7. Fins ara, per deixar feina encomanada, existeix el full de “Deures per absència del 
professorat”, que segueix vigent. Tanmateix, amb els aplicatius digitals a l’abast (Classroom 
i/o Moodle) l’activitat docent per absència pot ser encomanada mitjançant aquests aplicatius. 
Fins i tot, el professorat absent podria arribar a fer la classe, si escau, per videoconferència, 
sempre i quan no estigui de baixa per IT. 
 

8. Caldrà que, com més aviat millor, el professorat absent informi als caps d’estudis i escrigui 
quina és la seva feina i com l’ha organitzada, per tal que aquesta informació pugui ser 
traslladada a l’aplicatiu de guàrdies i, per tant, al professorat de guàrdia, que vetllarà que hi 
hagi l’ordre necessari arreu. 
 

9. Cal que el professorat de guàrdia controli totes les absències del professorat i vetlli perquè 
la feina encomanada a l’alumnat es faci amb el millor ordre possible. I anirà fent rondes 
successives per controlar que tot l’Institut funciona correctament. 
 

10. Tan sols si és possible, es cobriran prioritàriament els grups d’ESO, després els grups de 
postobligatòria. 
 

11. En qualsevol dels casos el professorat de guàrdia controlarà la presència de l’alumnat, 
anotant-la en un full en blanc o en el dors del full de “Deures per absència del professorat”. 
En acabar l’hora de guàrdia deixarà el full en la guixeta del professor/ra absent en la Sala 
del Professorat. 
 

12. Mesures de caràcter extraordinari, en cas d’absència del professorat.  
i. L’alumnat de tota l’ESO ha de ser atès pel professorat de guàrdia i en cap cas podrà 

sortir de l’Institut. 
ii. L’alumnat de BTX i de CF té un tractament diferenciat: 

A. Si l’absència del professorat està prevista i s’esdevé a primera hora del matí o a 
primera hora de la tarda, s’avisarà l’alumnat per tal que es pugui incorporar a 

l’Institut a partir de la 2a. hora, tant del matí com de la tarda. 
B. Si l’absència del professorat s’esdevé a darrera hora del matí o a darrera hora 

de la tarda, el professorat de guàrdia segueix el protocol establert i es dirigeix a 

l’aula corresponent del professor/ra absent: 
a. Controla la presència de l’alumnat, anotant-la en el full de “Deures per 

absència del professorat”, que després deixarà en la guixeta del professorat 
absent. 

b. acompanya l’alumnat a la porta de sortida i el fa sortir ordenadament de 
l’Institut. 

C. Si el professorat absent ha deixat feina, aquest fet preval abans del de marxar. 
D. El cap o la cap d’estudis podrà reestructurar l’horari per tal que les absències del 

professorat no provoquin forats en l’horari dels alumnes. 
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6 ORGANITZACIÓ DE REUNIONS 
 
 
6.1 Relació amb la comunitat educativa 

 
6.1.1 Consell Escolar 
 
Les reunions del Consell Escolar es preveuen, preferentment, presencials, mantenint les mesures 
de seguretat, tot i que, al moment de la convocatòria, sempre es donarà un enllaç per tal de fer-la 
telemàtica per a aquella persona que ho cregui convenient (reunió en format híbrid). 
 
En funció de l'estat de la pandèmia i de l'evolució de les directrius del Departament de Salut es 
podrà fer en format telemàtic. 
 
 
6.1.2 Reunions d’inici de curs amb les famílies 
 
Estan previstes de manera telemàtica, per videoconferència, mitjançant l’aplicatiu MEET de Google, 
amb assistència obligatòria dels tutors/res de grup i tutors/res personals. 
 

1r ESO • dilluns 28 de setembre, a les 20:30, per VC – MEET 

2n ESO • dimarts 29 de setembre, a les 20:30, per VC – MEET 

3r ESO • dimecres 30 de setembre, a les 20:30, per VC – MEET 

4t ESO • dijous 1 d’octubre, a les 20:30, per VC – MEET 

1r BTX • dilluns 5 d’octubre, a les 20:30, per VC – MEET 

2n BTX • dimarts 6 d’octubre, a les 20:30, per VC – MEET 

IFE • dilluns 5 d’octubre, a les 20:30, per VC – MEET 

CFM SMX 
CFM GAD 
CFS ASIX 
CFS DAM 

• dimecres 7 d’octubre, a les 20:30, per VC – MEET 

CFM CAI 
CFM APD 
CFS EDI 

• dijous 8 d’octubre, a les 20:30, per VC – MEET 

 
 
6.1.3 Altres reunions previstes amb les famílies 
 

Orientació Selectivitat (B2) febrer 

Portes Obertes famílies: presentació ESO (6è PRIM) març 

Portes Obertes famílies: BTX-BATXIBAC-CF-IFE (S4) abril 

Orientació cap a S4 (S3) abril 

 
Segons com evolucioni la pandèmia, es procurarà de fer-les de manera presencial, mantenint la 
distància de seguretat i utilitzant la mascareta. 
 
Sempre que no es pugui, caldrà realitzar-la de manera telemàtica, per videoconferència. 
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6.1.4 Entrevistes individuals famílies / professorat tutor 

 
El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon. En cas de fer trobada presencial, 
es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció de la situació de pandèmia, i si la família pot, 
es podran fer de manera telemàtica, per videoconferència. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà sol·licitar cita prèvia amb el professorat-tutor. 
 
 
 
6.2 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

 
Segons com evolucioni la pandèmia, es procurarà de fer les reunions dels òrgans unipersonals i 
col·lectius de coordinació i govern de manera presencial, mantenint la distància de seguretat i 
utilitzant la mascareta. Si hi ha d’haver un nombre elevat de persones, s’utilitzarà preferentment la 
modalitat telemàtica. 
 

ÒRGANS FORMAT PERIODICITAT 

Equip Directiu Presencial Setmanal 

Coordinadors Presencial Setmanal 

Diversitat Presencial Setmanal 

Qualitat Presencial Setmanal 

Pla digital Presencial Setmanal 

Equip millora Qualitat Presencial Setmanal 

Reunió tutors S1 – S2 Presencial Setmanal 

Reunió tutors S2 – S3 Presencial Setmanal 

Reunió tutors B1 – B2 Presencial Setmanal 

Reunió Departaments Presencial Setmanal 

Reunió Equip Docent Presencial Setmanal (segons calendari establert) 

 
Les Juntes d’avaluació es realitzaran de manera telemàtica. 
 
Els Claustres es realitzaran de manera telemàtica. 
 
 

7 ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
7.1 Activitats complementàries: sortides 

 
Quan fem sortides i altres activitats complementàries caldrà tenir en compte les mesures de 
seguretat, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan aquest 
sigui necessari. 
 
S’estableixen aquests criteris generals d’organització de sortides mentre hi hagi el context de 
pandèmia i tenint en compte la seva evolució: 

 Sortides d’un dia 

 S’ajornen mobilitats internacionals i sortides de final de curs. 
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8 PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 
 
 
8.1 Requisits d’accés als centres educatius 

 
La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar 
que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5oC ni la nova aparició de cap altre 

símptoma de la taula de símptomes. 
 

TAULA DELS SIMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19 

 
 
No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents 
situacions:  

 Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

 Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 

 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

 Es troba en període de quarantena domiciliaria per haver estat identificat/da com a contacte 
estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 
risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta 
amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 
presencialment al centre educatiu. (Vegeu “Document dels grups de treball de la Societat Catalana 
de Pediatria”) 
 
Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per  a complicacions de la 
COVID-19: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen 
tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les 
persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció 
de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les 
condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els 

https://www.academia.cat/files/204-8482-FITXER/GdTSCPretornalesescoles28082020.pdf
https://www.academia.cat/files/204-8482-FITXER/GdTSCPretornalesescoles28082020.pdf
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problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones 
embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc 
han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de la titularitat. També 
caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres 
entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 
 
 
8.2 Control de símptomes 

 
Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat 
de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la 
qual: 

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

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

 
La declaració responsable es troba penjada a la pàgina web de l’Institut (Menú > Institut > mesures 
extraordinàries COVID-19) i s’ha de portar emplenada i signada el dia de la jornada d’acollida i es 
lliurarà al professorat tutor de grup: 

 Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, 
batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) 

 Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments) 

 
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família i/o l’alumne/a ha de 
comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació 
epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures addicionals com 
la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 
 

TAULA DELS SIMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19 

 
 
 
8.3 Definicions 

 

 Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha fet una 
PCR i encara no te el resultat. 

 

http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/institut/curs/A817_Declaracio_responsable_menors_18_anys.pdf
http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/institut/curs/A820_Declaracio_responsable_majors_18_anys.pdf
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 Cas confirmat amb infecció activa:  

 Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva.  
 Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR negativa i resultat positiu a IgM 

per serologia.  
 Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb IgG negativa o no practicada.  

 Cas confirmat amb infecció resolta: persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva 
independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no feta). 
 

 Cas descartat: cas sospitós amb PCR negativa en el qual no hi ha alta sospita clínica ni vincle 

epidemiològic amb un cas confirmat.  
 

 Contacte estret: en l’àmbit els centres educatius son aquelles persones que formen part del 

grup de convivència estable a l’aula. El període a considerar és des de 48 hores abans de l’inici 
dels símptomes del cas sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos 
asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 48 hores abans de la data 
del diagnòstic.  
 Transport escolar: persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas, sempre 

que no hi hagi hagut una protecció adequada durant almenys 15 minuts.  
 Menjador escolar: distància menor de 2 metres. 

 

 Aïllament: fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona diagnosticada de 
COVID-19. En els casos que no requereixin atenció hospitalària s’ha de mantenir fins que 
transcorrin almenys 72 hores des de la resolució de la febre i el quadre clínic amb un mínim de 
10 dies des de l’inici dels símptomes. En casos asimptomàtics l’aïllament s’ha de mantenir fins 
que transcorrin 10 dies des de la data de la presa de mostra per al diagnòstic. 
 

 Quarantena: període en el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A tot 

contacte estret se li realitzarà una PCR amb l’objectiu de detectar precoçment nous casos 
positius. Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu es continuarà la quarantena fins al dia 14, perquè 
aquest és el període d’incubació de la malaltia.  

 

 Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor o 

tutora, i en el marc dels qual es produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden 
formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu a l'educació 
inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un 
professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable. 
En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, 
s'han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment 
de la distancia física de seguretat d'1,5 metres i l'ús de la mascareta. Igualment, fora del grup de 
convivència estable, quan coincideixen persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, 

aules d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de 
protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació,..) per tal d’evitar que si es dona un 
cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se. 

 
Es poden definir altres contactes estrets en l’àmbit familiar o del centre educatiu segons 
indicacions dels Serveis de Vigilància Epidemiològica. 
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 Referent COVID Escola: és un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària o d’un 

servei de vigilància epidemiològica territorial que juga un paper clau per contenir i identificar els 
brots de la infecció. És la persona encarregada de la identificació dels contactes estrets escolars 
(tant de la classe com de les activitats extraescolars que tinguin lloc dins de l’escola), així com 
de la coordinació amb la direcció de cada centre escolar per al procés de COVID-19. També té 
un paper important en el suport de les estratègies de cribratges que es puguin establir en els 
seus centres de referència. Cal que treballi de forma molt coordinada amb l’escola, l’equip d’AP 
i el servei de vigilància epidemiològica territorial que és qui pren les decisions de com cal actuar 
en cada escola.  

 
 
8.4 Gestió de casos 

 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director. 
 
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament 
per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret 
amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 
 
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, 
així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir 
entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per 
tant, cada centre escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita de 
cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública. 
 
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 

al centre educatiu: 
 

 Se l’ha de portar a la Sala de visites, espai destinat a l’aïllament i es contactarà amb el 
director de l’Institut. 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una 
mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 

anys– com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona 
que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).  

 Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, 
persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per sí 
soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització), 
l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla 
facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest material per a les 
situacions en què es requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas 
sospitós.  

 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat 
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 
adormir-se...) caldrà trucar al 061.  

 
A continuació, el director del centre haurà de realitzar les següents accions: 

 

 Establir contacte immediat amb la família per tal que vingui a buscar l’adolescent. 
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 Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al domicili 
i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es 
recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal 
de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar 
abans de 24 hores. 

 
Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la 

persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, 
al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions 
necessàries. 
 
Al Centre d’Atenció Primària: 

 El/la pediatre/a o metge/ssa de família o infermera atendran el cas en les primeres 24 
hores d’inici dels símptomes i es decidirà si escau la realització d’un test PCR. En la mesura 
del possible la PCR es farà en les primeres 24 hores després de l’inici dels símptomes tal 
com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus 
SARS-CoV-2. 

 

“A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li farà una PCR (o una altra tècnica de 
diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores.  
 
Cal tenir present que si la PCR resulta negativa però hi ha una alta sospita clínica de COVID-
19 es repetirà la PCR 48 hores després amb una nova mostra del tracte respiratori.” 

 

 En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, s’indicarà 
aïllament domiciliari de la persona atesa en espera del resultat de la prova. 

 En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb sospita 
de cas serà entrevistada pel gestor COVID de l’EAP que s’encarregarà de les tasques 

següents: 
 Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de “La Meva Salut” i explicar-los-en el 

funcionament. 
 Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i no escolar i registrar que es 

tracta d’un cas escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els contactes estrets seran 

introduïts al programa “COVID Contacts” que inclourà una pregunta/variable que 
permetrà que la informació de l’existència d’un cas sospitós d’àmbit escolar arribi 
directament i de forma prioritzada al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial per 
poder fer el seguiment del cas i l’estudi. 

 Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a menor), que si el 
cas és positiu hauran de fer quarantena durant 14 dies. Explicar-los tot el procés, tal 
com està indicat al Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou 
coronavirus SARS-CoV-2. Valorar la presència de persones vulnerables en el domicili. 
Si és el cas, valoració social. Mentre no es disposi del resultat de la PCR, els adults que 
no treballin a cap centre escolar podran anar a treballar prenent les mesures adequades 
i els germans que pertanyin a un GCE d’un centre educatiu (encara que sigui diferent 
del cas sospitós) hauran d’estar confinats.  

 

 El Referent COVID Escola serà l’encarregat de les tasques següents: 

 Contactar amb els centres educatius de forma proactiva per establir una línia directa de 
comunicació i poder estar a disposició dels dubtes que pugin generar-se.  

https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4919
https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4919
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 Atendre i informar dels dubtes que plantegen els centres educatius sobre la manera de 
procedir i circuits d’atenció.  

 Cercar dintre del CAP, amb un referent assistencial sanitari, en el cas que la consulta 
no pugui ser resolta pel referent Covid, el/la professional que pot resoldre la consulta 
realitzada.  

 Introduir a la Plataforma “COVID Contacts” els contactes estrets del GCE escolar, tant 
de l’aula com, si fos el cas, de les activitats extraescolars dins de l’escola. Cal tenir 
present que és freqüent que l’escolarització sigui a una zona diferent del CAP de 
referència.  

 Si hi ha un cas positiu a una de les seves escoles de referència, donar suport al procés 
de recollida de PCRs al GCE i de la gestió dels resultats.  

 Comunicació fluïda amb l’escola per a l’intercanvi d’informació.  
 Coordinació amb l’Escola, l’equip d’atenció primària (EAP) -especialment amb la 

infermera de referència que l’equip hagi designat- i Salut Pública.  
 

 La infermera de referència del centre educatiu serà la que resoldrà els dubtes sanitaris 
referents a la COVID-19 que el Referent Covid Escolar no pugui resoldre.  

 
El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents:  

 A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre educatiu d’on sigui 
la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per informar-la de l’existència d’un cas sospitós.  

 Informar al Servei Territorial d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona.  

 Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR i informar-ne a la direcció del centre i al 
Servei Territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona.  

 Si el cas és positiu, valorar el resultat de l’estudi de contactes del GCE i descartar un brot a 
la classe i als altres grups als quals pertanyi la persona, així com indicar les mesures a 
prendre en cada situació.  

 Els gestors COVID del servei de vigilància epidemiològica territorial també s’encarregaran 
de la coordinació amb Atenció Primària en relació amb la realització de les PCRs en 
contactes estrets.  

 
No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable mentre 
s’estigui a l’espera del resultat de la prova, així com tampoc dels contactes estrets 
convivents que no pertanyin a l’àmbit escolar. 

 
En el cas de famílies que consultin un servei mèdic privat o una mútua, actualment la recollida dels 
contactes estrets no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Per tant, serà responsabilitat 
del professional sanitari que ha atès la sospita, alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica 
Territorial de referència de la persona atesa en el moment en què es constati un resultat positiu en 
laboratoris clínics homologats per a la realització de PCR per a SARS_CoV-2. També caldrà que la 
família ho notifiqui al centre educatiu i que es realitzi l’estudi de contactes (a través del SVE o del 
CAP de referència). Es faran arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit privat. 
 
La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat, si és negatiu, a través de l’aplicació La 

Meva Salut, un SMS i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas que sigui positiu es 
comunicarà a través d’un professional sanitari. 
 
Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que ho 
comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent. 
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En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància 
Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquesta ho posarà en 
coneixement del Servei Territorial d’Educació i, seguidament, de la direcció del centre educatiu i se 
li comunicaran les primeres mesures a prendre, així com el plantejament per fer l’estudi del cas en 
el centre educatiu amb més profunditat (extensió dels contactes estrets, etc). 
 
També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el 
Servei Territorial d’Educació que permetrà que el centre rebi els resultats amb celeritat en cas que 
la PCR sigui negativa. 

 
La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació 
fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i el Servei de Vigilància Epidemiològica 
encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament 
total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el 
tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre 
el terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 

 
Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament a través dels Serveis 
Territorials d’Educació. En cas de vulnerabilitat es contactarà amb els serveis socials. 
 
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments 
parcials o total del centre serien: 
 

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

 Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’ha de 
recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer 
contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la 
interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup i es farà a partir del dia 
següent a la comunicació del cas positiu. Es farà un test PCR a tots els membres del 
grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Sempre 
que sigui possible aquestes PCRs es faran a la mateixa escola (en un lloc ventilat) per 
facilitar la recollida i evitar desplaçaments als centres d’atenció primària . Un resultat 
negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la 
quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.  

 

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 
diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...): 

 Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, 
i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la 
quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del 
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es 
produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 
14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que 
siguin contacte estret d’un cas diagnosticat igual que en l’anterior situació. Un 
resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de 
mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 
d’incubació. 
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 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 
convivència en diferents espais: 

 Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’ha 
de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després 
del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, es 
podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també 
durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència 
estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu 
d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la 
quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació 
 

En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres dels grups de 
convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest 
test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el 
període màxim d’incubació 

 
En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per l’autoritat sanitària, 
aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant test microbiològics més 
enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos. 

 
Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6 mesos 
anteriors, estaran exempts de fer quarantena. 

 
 
8.5 Retorn al centre educatiu 

 
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es podrà 
reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del document de no 
assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, els infants es podran 
reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 
 
Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a 
l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l’OMS, l’aïllament 
es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut 
almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una 
PCR de control. 

 
En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a l’escola 
o a l’institut. 
 
 
8.6 Vincle amb atenció primària 

 
Els centres educatius tindran com a referents als Referents Covid Escolars, que s’encarregaran 
d’atendre i resoldre els dubtes que es plantegin als centres educatius i proporcionar informació i 
suport quan calgui. Els Referents Covid Escolars rebran una formació específica per part del 
Departament de formació del CatSalut.  
 

https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/3061
https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/3061
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Si el referent Covid escolar no pot resoldre algun dels dubtes, el vehiculitzarà a la infermera referent. 
Les infermeres rebran una formació complementària en tots els aspectes relacionats amb la COVID-
19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 
 
8.7 Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas 

 
Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell qui s’ha realitzat PCR i s’està en espera 
dels resultats), si pertanyen a l’àmbit escolar, han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el resultat. 
Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 
 
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes estrets 
han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un PCR 
a aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes 
no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els convivents durant els 14 dies 
que dura el període màxim d’incubació. 

 
En qualsevol cas, no esta indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el grup de 
convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la PCR en el marc 

de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en aquests test, s’establiran 
les mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o familiars convivents. 
 
 
8.8 Gestió de casos del personal de l’institut 

 
La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals, l’esquema 
mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el seguiment i les 

comunicacions internes corresponents de cada cas. La persona que presenti simptomatologia 
compatible amb la COVID-19 (veure taula de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta 
quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre 
d’atenció primària el més ràpidament possible. 
 
En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a coronavirus SARS-CoV-
2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer-ne els resultats. Es prioritzarà la 
realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les 
primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes. 
 
Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, faran l’estudi 
de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment. El gestor COVID del CAP li 
explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la baixa 
laboral. Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i que des del servei 
es puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. El gestor COVID 
referent de l’escola s’encarregarà de l’estudi de contactes del/s GCE. 
 

 Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop 
s’hagi recuperat del quadre clínic i hagin passat almenys 24 hores sense febre i/o altres 
símptomes. 
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 Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es 

coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com indica la 

Guia d’actuació i col-laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la 

pandèmia de COVID-19. 
 
 
8.9 Com funciona el TRAÇACOVID 

 
A partir del moment en que el director de l’Institut rep la informació que una persona usuària i/o 
vinculada al seu centre (alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis) 
té simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que, d’acord amb la valoració clínica del seu 
Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha fet una PCR, anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus 
de dades: 
 

1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR (data en què 

s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data d’alta (moment en què la 
persona retorna al centre), per tal de fer-ne el seguiment i les comunicacions necessàries. 

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats, nombre 

de docents confinats i nombre d’altres professionals confinats. 
 

Els Serveis Centrals d’Educació, els Serveis Territorials d’Educació, la Inspecció d’Educació i Salut 
Pública rebran diàriament (dos cops al dia) una actualització de les dades emplenades pels centres 
educatius. 
 
La informació que engega el procés de registre d’un cas al TRAÇACOVID la pot rebre el director de 
l’Institut directament de la persona afectada; de la família de la persona afectada; del gestor COVID 
del referent de l’escola o del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial (SVE); o el Servei 
Territorial del Departament d’Educació. 
 
El director de l’Institut també serà la persona encarregada de comunicar a la persona que presenta 
símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està present al centre docent de la necessitat 
d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal que Salut n’estigui al cas, així com d’actualitzar les 
dades relatives a cada cas en el moment en que disposi de nova informació. 
  

https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4802
https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4802
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INDICADORS BÀSICS DE SEGUIMENT SETMANAL 

 
 
 
8.10 Algoritme de gestió del cas 

 

 
 
1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu 

que presentin símptomes es posaran en contacte telefònic amb el seu CAP de referència per a 
una valoració clínica. 

2. Els professionals sanitaris del CAP de referència decidiran si fer o no una prova PCR. 
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3. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un 
centre educatiu es realitzi una prova PCR ho haurà d’informar al/a la director/a del centre 
educatiu. El/La director/a de centre educatiu activa el TRAÇACOVID. 

4. El/la director/a de centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre. 
5. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció educativa i 

serveis centrals de Salut Publica. 
6. El gestor COVID del CAP comença la recollida de contactes de l’àmbit familiar que introduirà al 

programa “COVID Contacts” i ho registrarà com a “cas escolar”. 
7. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial prioritzarà el cas. 
8. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al 

Servei Territorial d’Educació. 
9. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al 

centre educatiu i recull els contactes estrets del grup de convivència estable del cas sospitós. 
10. El/La director/a de centre educatiu verifica que el cas estigui registrat al TRAÇACOVID, si no 

ho està, introdueix les dades al TRAÇACOVID. 
11. Si el resultat de la PCR és negatiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a través 

del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal sanitari. 
12. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu 

informen del resultat negatiu al director/a del centre educatiu. En qualsevol cas, el Servei de 
Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat de la prova als Serveis Territorials 
d’Educació i aquests al centre educatiu. 

13. El/la director/a de centre educatiu registra el resultat negatiu al TRAÇACOVID. 
14. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció educativa i 

serveis centrals de Salut Publica. 
15. Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a través 

del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal sanitari. 
16. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu 

informen del resultat positiu al/a la director/a del centre educatiu. En qualsevol cas, el gestor 
COVID comunica el resultat de la prova als Serveis Territorials d’Educació i al centre educatiu. 

17. El/La director/a de centre educatiu registra el resultat positiu al TRAÇACOVID. 
18. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció d’Educació i 

serveis centrals de Salut Pública. 
19. Els serveis centrals d’Educació publiquen la visualització de dades de casos escolars per 

municipi. 
20. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat positiu 

al Servei territorial d’Educació. 
21. El Servei Territorial d’Educació informa a/ls l’Ajuntament/s del cas positiu. 
22. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat al centre 

educatiu. 
23. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial pren les mesures d’aïllament i les comunica al 

centre educatiu i als Serveis Territorials del Departament d’Educació. 
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8.11 Resum del protocol de Gestió de casos als centres educatius 

 
Infografia publicada el 14 d’agost de 2010 a La Vanguardia. 
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Mapa conceptual a manera de resum de la gestió de casos COVID a l’Institut amb relació a un cas 
sospitós 
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9 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM 
L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

 
9.1 Plataformes de treball 

 

 EVA : Entorns Virtuals d’aprenentatge – Permet endreçar els recursos i activitats d’aprenentatge 
(i la recollida):  Classroom i Moodle 
 NO: Alèxia (com a norma general per enviar fitxers) 
 NO: Drive – incloure dins Classroom 
 NO: GMAIL – per enviar activitats   (com a norma general) 
 Classroom (centralitzat de centre) – es crearan els cursos des de coordinació 

o Noms de cursos homogeneïtzats 
o Permetre accés en cas de substitucions 

 Moodle (centralitzat de centre) – es crearan els cursos des de coordinació 

o Noms de cursos homogeneïtzats 
o Permetre accés en cas de substitucions 

 Classroom vs Moodle –  
o Classroom: Intuïtiu, Google Suite, Drive, generació automàtiques de noms de fitxers 

i carpetes per activitats, ... 
o Moodle: Més complet, varietat d’activitats, SCORM (importar recursos externs, millor 

gestió de grups i subgrups, estadístiques d’us potents, .... 
 Llibres digitals – Analitzar la informació proporcionada pels departaments 
 

 COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES: 
 Pares i alumnes: Alèxia 
 Alumnes: GMail de centre 
 Videoconferències: Les eines oficials són Google Meet. 

 
 
9.2 Atenció virtual en cas de confinament parcial o tancament de l’Institut 

 
9.2.1 Horaris d’atenció online 

 

 Garantir una videoconferència mínima per setmana i per matèria i grup dins de l’horari setmanal 
de la matèria. Cada professor decidirà si vol fer-ne més sense sobrepassar les que té 
assignades(sempre respectant l’horari) a fi de poder seguir la programació. 

 Garantir el seguiment tutorial de l’alumnat per part del tutor de grup i del tutor personal. 

 L’horari d’atenció online s’establirà conjuntament entre els equips docents i els caps d’estudis, 
tenint en compte l’horari particular de cada grup. 

 Els equips docents hauran de realitzar una reunió mínima quinzenalment. 

 L’atenció d’aquestes hores es realitzarà per videoconferència mitjançant MEET. 

 Si hi ha algun professor que no té possibilitat de fer videoconferència haurà d’estar disponible 
per correu electrònic. 

 Excepcionalment es podrà fer un ensenyament híbrid que permeti dividir el temps de docència 
per a l’alumnat en tres blocs complementaris: activitat presencial, activitat telemàtica sincrònica 
(una part de l’alumnat rep la formació dins l’aula i l’altra, al mateix temps, des de casa, o en una 
altra aula del centre) i activitat telemàtica sincrònica (l’alumnat realitza les activitats proposades 
pel professorat segons la seva disponibilitat horària). 
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 Excepte casos justificats, s’exigirà a l’alumnat que mantingui la càmera connectada.  
 
9.2.2 Activitats 
 

 L’equip docent haurà de planificar les activitats detallades per matèries i amb els terminis 
d’entrega adients. 

 La planificació es farà arribar tant a les famílies com al propi alumnat . 

 El responsable de gestionar la planificació a les famílies i al propi alumnat serà el tutor de grup. 
 

 
SETMANA DEL __________ 

AL _________ 
 

MATÈRIA/NOM PROF TASCA A REALITZAR DATA D’ENTREGA 

   

   

   

 

 Les activitats realitzades i lliurades per l’alumnat en el termini han de ser retornades corregides 
en un temps raonable amb una qualificació i observacions adients. 

 Es farà arribar a les famílies i a l’alumnat, de forma personalitzada les valoracions globals de 
totes les matèries. 

 Es prioritzarà la presencialitat de les proves avaluatives. 
 

ALUMNAT  

SETMANA DEL  

MATÈRIA CAT CAS MAT IDI SOC EFI BIO FiQ TEC EVP MUS 

VALORACIÓ            

OBSERVACIONS            

CODIS - Les tasques estan correctament realitzades. 
- Les tasques estan correctament realitzades però no s’entreguen puntualment. 
- Les tasques NO estan correctament realitzades o NO estan acabades. 
- NO s’han entregat les tasques 

 

 S’utilitzarà el correu electrònic corporatiu (insjoanbrudieu.cat) com a eina de comunicació entre 
l’alumnat i el professorat. 

 En general en tots els correus en què es comuniquin aspectes importants és convenient posar 
la matèria i el contingut en l’assumpte del correu. 

 
 
9.3 Actualització de l’atenció virtual en cas de confinaments 

 
A manera de simplificació, ens trobem amb dues grans realitats: 
 
1. Alumnat individualment confinat 

En aquest cas, cal que el professorat es posi en contacte amb l’alumnat, de manera individual, 
utilitzant els mitjans a disposició. 

 
2. Grup d’alumnat confinat,  

a. que afecta tot el grup i totes les matèries. 
b. que afecta una part del grup a raó de les matèries cursades, amb afectacions diverses. 
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Per tal de ser més pragmàtics, eficients i realistes del que havíem previst, a partir del primer 
confinament grupal que patim, modifiquem el protocol establert, que estava pensat per a 
confinaments generals i totals.  
 
El nou protocol és aquest: 

 

 Com a regla general, l’alumnat afectat seguirà el curs a distància seguint el mateix horari que 
tenia establert presencialment. 

 El professorat ha d’acabar decidint com ho acaba desenvolupant a partir de les dades de què 
disposa (% d’absència, % de presència). 

 En qualsevol cas, el contacte amb l’alumnat ha de ser efectiu i real utilitzant els mitjans a 
disposició (Classroom i/o Moodle) i n’ha de conèixer amb antelació el pla d’atenció docent. 

 És especialment important i necessari que l’alumnat afectat pel confinament pari atenció al 
seu Classroom i/o Moddle i al seu correu electrònic, on li serà comunicada tota la informació 

 
 
9.4 Actualització del sistema híbrid d’aprenentatge a BTX i FP 

 
A conseqüència de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, de la consellera de Salut i del 
conseller d’Interior, per la qual es publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19, l’institut Joan Brudieu, a partir de les 
instruccions concretes del Departament d’Educació, ha proposat l’aprenentatge híbrid per als 
ensenyaments postobligatoris (BTX i FP). 
 

 Tots els grups de l’ESO, el grup de l’IFE i el grup del PFI-PTT mantenen la plena presencialitat, 

sense cap modificació en l’activitat lectiva presencial.  

 Els grups de BTX i d’FP (CFM i CFS) veuen alterada la seva organització per reduir la 
presencialitat a l’Institut. A partir del dilluns 2 de novembre i fins al final del trimestre, el 
dilluns 21 de desembre, els grups de BTX i d’FP (CFM i CFS) iniciaran un sistema híbrid 
d’aprenentatge en què, al llarg d’una setmana, uns determinats grups reben la formació 

presencialment i, al llarg de l’altra setmana, la reben de manera virtual; i viceversa, tenint en 
compte el calendari següent: 

 

  
Setmana 1 

(5 dies) 
Setmana 2 

(5 dies) 
Setmana 3 

(5 dies) 
Setmana 4 

(5 dies) 

  
dl 2/11 

a dv 6/11 
dl 9/11 

a dv 13/11 
dl 16/11 

a dv 20/11 
dl 23/11 

a dv 27/11 

BTX 1r 141 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFM GAD 1 14 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFM CAI+APD 1 24 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

BTX 2n 92 alum Virtual Presencial Virtual Presencial 

CFM SMX 1 30 alum Virtual Presencial Virtual Presencial 

CFM GAD 2 16 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFM SMX 2 21 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFS EDI 1 11 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFS DAM 2 17 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFS ASIX 2 2 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFM CAI+APD 2 33 alum Virtual Presencial Virtual Presencial 

CFS ASIX 1 19 alum Virtual Presencial Virtual Presencial 

CFS EDI 2 14 alum Virtual Presencial Virtual Presencial 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885284&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885284&language=ca_ES
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/388983/educacio-mantindra-presencialitat-lalumnat-infantil-primaria-secundaria
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Setmana 5 

(5 dies) 
Setmana 6 

(5 dies) 
Setmana 7a 

(2 dies) 
Setmana 7b 

(2 dies) 

  
dl 30/11 

a dv 4/12 
dc 09/12 

a dt 15/12 
dc 16/12 

a dj 17/12 
dv 18/12 

a dl 21/12 

BTX 1r 141 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFM GAD 1 14 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFM CAI+APD 1 24 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

BTX 2n 92 alum Virtual Presencial Virtual Presencial 

CFM SMX 1 30 alum Virtual Presencial Virtual Presencial 

CFM GAD 2 16 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFM SMX 2 21 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFS EDI 1 11 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFS DAM 2 17 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFS ASIX 2 2 alum Presencial Virtual Presencial Virtual 

CFM CAI+APD 2 33 alum Virtual Presencial Virtual Presencial 

CFS ASIX 1 19 alum Virtual Presencial Virtual Presencial 

CFS EDI 2 14 alum Virtual Presencial Virtual Presencial 

 
 
A partir de les recomanacions rebudes des del 2 de novembre, ens hem vist obligats a readaptar la 
proposta d’aprenentatge híbrid iniciada. En concret, ens cenyim a les instruccions que ens expliciten 
que “el percentatge de presencialitat no podrà ser inferior al cinquanta per cent”, la qual cosa 

ens permet arribar a reduir la no-presència, com a mínim, a un dia a la setmana. Per tant, a partir 
del dilluns 9 de novembre, TOTS els grups de BTX i d’FP (CFM i CFS) podran retornar a classe 
per rebre formació presencial a excepció d’un dia, el dia virtual, en què la rebran de manera 

telemàtica, tenint en compte el calendari següent i les observacions pertinents: 
 

  
Setmana 1 

(5 dies) 
Setmana 2 

(5 dies) 
Setmana 3 

(5 dies) 
Setmana 4 

(5 dies) 

  
dl 2/11 

a dv 6/11 
dl 9/11 

a dv 13/11 
dl 16/11 

a dv 20/11 
dl 23/11 

a dv 27/11 
   DIA VIRTUAL DIA VIRTUAL DIA VIRTUAL 

BTX 1r 141 alum Presencial Dc 11/11 Dv 20/11 Dl 23/11 

CFM GAD 1 14 alum Presencial Dc 11/11 Dv 20/11 Dl 23/11 

CFM SMX 1A 15 alum Virtual --- Dv 20/11 Dt 24/11 

BTX 2n 92 alum Virtual --- Dl 16/11 Dc 25/11 

CFM CAI+APD 1 24 alum Presencial Dc 11/11 Dl 16/11 Dv 27/11 

CFM SMX 1B 15 alum Virtual --- Dj 19/11 Dl 23/11 

CFM GAD 2 16 alum Presencial Dc 11/11 Dc 18/11 Dc 25/11 

CFM SMX 2 21 alum Presencial Dc 11/11 Dc 18/11 Dc 25/11 

CFS EDI 1 11 alum Presencial Dc 11/11 Dv 20/11 Dl 23/11 

CFS DAM 2 17 alum Presencial Dc 11/11 Dv 20/11 Dl 23/11 

CFS ASIX 2 2 alum Presencial Dc 11/11 Dv 20/11 Dl 23/11 

CFM CAI+APD 2 33 alum Virtual --- Dl 16/11 Dc 25/11 

CFS ASIX 1 19 alum Virtual --- Dl 16/11 Dc 25/11 

CFS EDI 2 14 alum Virtual --- Dl 16/11 Dc 25/11 
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Setmana 5 

(5 dies) 
Setmana 6 

(3 dies) 

Setmana 7 
(5 dies) 

Setmana 8 
(1 dia) 

  
dl 30/11 
a dv 4/12 

dc 09/12 
a dv 11/12 

dl 14/12 
a dv 18/12 

dl 21/12 

  DIA VIRTUAL DIA VIRTUAL DIA VIRTUAL DIA VIRTUAL 

BTX 1r 141 alum Dt 01/12 --- Dj 17/12 --- 

CFM GAD 1 14 alum Dt 01/12 --- Dj 17/12 --- 

CFM SMX 1A 15 alum Dv 04/12 --- Dt 15/12 --- 

BTX 2n 92 alum Dj 03/12 --- Dt 15/12 --- 

CFM CAI+APD 1 24 alum Dj 03/12 --- Dt 15/12 --- 

CFM SMX 1B 15 alum Dc 02/12 --- Dj 17/12 --- 

CFM GAD 2 16 alum Dc 02/12 --- Dc 16/12 --- 

CFM SMX 2 21 alum Dc 02/12 ---- Dc 16/12 ---- 

CFS EDI 1 11 alum Dt 01/12 --- Dj 17/12 --- 

CFS DAM 2 17 alum Dt 01/12 --- Dj 17/12 --- 

CFS ASIX 2 2 alum Dt 01/12 --- Dj 17/12 --- 

CFM CAI+APD 2 33 alum Dj 03/12 --- Dt 15/12 --- 

CFS ASIX 1 19 alum Dj 03/12 --- Dt 15/12 --- 

CFS EDI 2 14 alum Dj 03/12 --- Dt 15/12 --- 

 
 S’organitzaran les proves de manera ordinària en els dies que l’alumnat tingui classe 

presencial. 
 Les sessions estan estructurades per a l’horari i la durada habitual de classe. Cal evitar 

sessions de videoconferència massa llargues. 
 El professorat penjarà sempre la feina i el material de suport a les activitats al Classroom i/o 

Moodle i l’acompanyarà d'un guió estructurat, per tal que l’alumnat que no s’hi pugui 
connectar per qüestions de salut o personal pugui seguir l’activitat lectiva. 

 El professorat es connectarà per videoconferència sempre a l’inici de la sessió per organitzar 
i informar l’alumnat del desenvolupament de la sessió. Durant la sessió estarà a disposició 
de l’alumnat bé amb videoconferència, o bé a l'altre costat del correu. 

 El professorat donarà feedback regular de les activitats a l’alumnat. 
 El professorat registrarà diàriament l’assistència a ALEXIA. 
 El professorat estarà atent a la sobrecàrrega de feina, malestar emocional i/o desconnexió 

de l'alumnat per tal de prendre les mesures escaients en cada cas. 
 Excepte casos justificats, s’exigirà a l’alumnat que mantingui la càmera connectada. 
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10 SERVEI DE TRANSPORT I MENJADOR ESCOLARS 
 
10.1 Transport escolar 

 
El transport és competència del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. En principi, no hi ha cap alteració 
de les rutes de transport. Serà obligatori l’ús de mascareta al transport i seients assignats durant tot 
el curs escolar. En cas que un alumne no vulgui posar-se la mascareta durant el trajecte, no podrà 
fer ús del servei de transport escolar. 
 

Línies de transport escolar associades a l’Institut Joan Brudieu 
(més informació a http://www.alturgell.cat/servei-de-transport-i-menjador-escolar ) 
 
S’han establert els següents horaris d'arribada i de sortida: 

ARRIBADA SORTIDA 

 Tots els dies, a les 8:40  Dilluns i dimarts: 17:20, amb dinar inclòs 
 Dimecres i divendres: 14:00, sense dinar 
 Dijous: 17:00, amb dinar inclòs i monitoratge fins a l'hora de 

sortida 

L'alumnat que hagi de sortir abans de l'horari establert haurà de portar l'autorització pertinent dels 
seus pares o tutors. 

 
 
10.2 Menjador escolar 

 
El menjador és competència del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Es mantenen els horaris i l’espai 
de menjador del curs passat. Hi ha increment d’un monitor respecte al curs passat. 
 
Horaris curs escolar 2020-2021 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Coordinador  13.30-15.30 13.30-15.30 13.30-15.30 14.30-15.30 13-17 

Monitor 1 13.30-15.30 13.30-15.30 -- 14.30-15.30 -- 

Monitor 2 13.30-15.30 13.30-15.30 13.30-15.30 14.30-15.30 13.30-15.30 

Monitor 3 13.30-15.30 13.30-15.30 -- 14.30-15.30 --- 

Monitor 4 13.30-15.30 13.30-15.30 13.30-15.30 14.30-15.30 13.30-15.30 

Monitor 5 13.30-15.30 13.30-15.30 -- 14.30-15.30 -- 

 
L’alumnat hi entrarà al menjador per torns, respectant totes les mesures de seguretat establertes.  
L’ús de la mascareta és obligatòria. 
 
Torns: 

 Torn 1 dilluns, dimarts i dimecres: 13.50 fins 14.20h (1r i 2n ESO) – 8 grups estables: 20 o 
20 i poc alumnes a aula per grup  

 Torn 2 dilluns, dimarts i dimecres: 14.30 fins 15h (3r i 4t ESO) – 8 grups estables : 20 alumnes 
a aula per grup 

 Torn 2 dijous: 14.45 fins 15.15h (1r i 2n ESO) – 8 grups estables: 20 alumnes a aula per grup  
 Torn 3 dijous: 15.20 fins 15.50h (3r i 4t ESO) – 8 grups estables : 20 alumnes a aula per grup 

http://www.alturgell.cat/servei-de-transport-i-menjador-escolar
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Hi haurà un flux concret de circulació: s’hi entrarà per la porta que dona accés al menjador al costat 
de l’escala d’emergència, es rentarà les mans i s’accedirà al menjador. Se’ls donarà el menjar en 
safates individuals i es menjarà respectant la distància de seguretat. Quan acabi, deixarà la safata 
en el lloc pertinent, es rentarà les mans i sortirà al pati per la porta del fons del menjador. 
 
A continuació, hi haurà servei de desinfecció ràpida de taules i cadires i hi podrà accedir el segon 
torn. I així successivament. 
 
A pati han d’estar al seu quadrat per grup estable  
 
Concrecions: 

 Aquest curs es tindrà un aplicatiu per tal d’apuntar els fills a dinar, per a fer-nos arribar les 
altes de menjador, .... que estarà actiu a partir de l’octubre. Farem un manual d’ús, avisarem 
als centres educatius quan estigui actiu, i estarà penjat a la nostra pàgina web: 
http://www.alturgell.cat/menjador-escolar-empresa-iausa 

 Durant el mes de setembre, podeu apuntar-vos a dinar a través del mail de cada menjador 
escolar. 

INS Joan Brudieu: monitors.brudieu@ccau.cat  
 
 

  

http://www.alturgell.cat/menjador-escolar-empresa-iausa
mailto:monitors.brudieu@ccau.cat
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11 PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 
Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció es proposa un quadre amb tots els 
aspectes a tenir en compte, basat en les recomanacions del Departament de Salut. 
 

 Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en 

funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència. 

 Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes 
incompatibles pot provocar intoxicacions. 

 La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia 

dels desinfectants. 

 Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures 
de precaució indicades. 

 Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per 

persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de 
reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada 
freqüència de pas i recepció, etc. 

 La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de 

persones. 
 
 
11.1 Espais comuns i equipaments 

 
+ = ventilació  = neteja i desinfecció n = neteja 

 

 

Abans 
de 

cada 
ús 

Després 
de 

cada ús 

Cada 
dia 

≥ 1 
vegada 
al dia 

Cada 
setmana 

Comentaris 

Ventilació de l’espai    +  
Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

     2 vegades/dia (matí i tarda) 

Baranes i passamans, 
d’escales i ascensors 

     2 vegades/dia (matí i tarda) 

Superfície de taulells 
i mostradors 

     2 vegades/dia (matí i tarda) 

Cadires i bancs      
Especialment en les zones 
que contacten amb 
les mans. 2 vegades/dia 

Grapadores i altres 
Utensilis d’oficina 

      

Aixetes      2 vegades/dia 

Botoneres dels 
ascensors 

     

Material electrònic: 
netejar amb  
un drap humit 
amb alcohol propílic 70º 

Ordinadors, sobretot  
teclats i ratolins 

     

Telèfons i 
comandaments 
a distància 
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Abans 
de 

cada 
ús 

Després 
de 

cada ús 

Cada 
dia 

≥ 1 
vegada 
al dia 

Cada 
setmana 

Comentaris 

Interruptors d’aparell 
electrònics 

     

Fotocopiadores      

 
 
11.2 Aules 

 
+ = ventilació  = neteja i desinfecció n = neteja 

 

 
Abans 

de 
cada ús 

Després 
de 

cada ús 

Cada 
dia 

≥ 1 
vegada 
al dia 

Cada 
setmana 

Comentaris 

Ventilació de l’espai    +  
Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Superfícies o punts de 
contacte freqüent 
amb les mans 

     
Empresa de neteja i 
alumnat de cada aula 

Terra       

 
 
11.3 Lavabos 

 
+ = ventilació  = neteja i desinfecció n = neteja 

 

 
Abans 

de 
cada ús 

Després 
de 

cada ús 

Cada 
dia 

≥ 1 
vegada 
al dia 

Cada 
setmana 

Comentaris 

Ventilació de l’espai    +  
Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Rentamans      Especialment 
després de l’ús 
massiu (després del 
pati) i sempre al final 
de la jornada. 

Inodors      

Terra i altres superfícies      

 
 
11.4 Sala de professorat 

 
Ventilació: 

 Mínim 3 vegades al dia: mig matí, migdia i mitja tarda, durant 10 minuts cada vegada. 
 
Neteja: 

 L’empresa de neteja farà la neteja de la sala un mínim de 2 vegades al dia (mig matí i tarda). 

 Es disposarà de gel hidroalcohòlic, líquid desinfectant per a superfícies, paper d’un sol ús i 
papereres específiques per al correcte reciclatge d’aquest paper.  

 El professorat en podrà fer ús sempre que ho cregui convenient. 
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Elements que es modificaran: 

 L’ús de la nevera serà exclusiu per a medicaments i gel per a contusions. 

 Pel que fa als ordinadors i perifèrics, s’utilitzarà gel hidroalcohòlic abans i després del seu 
ús 

 
 
11.5 Llistats de comprovació 

 
11.5.1 Per a l’obertura diària de l’Institut 

 
Acció En curs Fet 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim 
de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó 
suficient? 

  

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 
(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

 
 
11.5.2 Per a l’obertura de l’Institut a l’inici de curs 

 
Acció En curs Fet 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que 
presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin 
en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció 
(mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?   

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

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte 
de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de 
protecció i prevenció? 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant 
les entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 
epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació 
a distància en cas d’un nou confinament? 
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12 CARTELLERIA DE SENSIBILITZACIÓ 
 
12.1 Cartells 

 

   
Conjunt de normes Ús obligatori de mascaretes Distància de seguretat 

   
Instruccions de rentat de mans 

amb sabó 
Instruccions de rentat de mans 

amb gel hidroalcohòlic 
Gestió dels casos COVID (1) 

  

 

Gestió dels casos COVID (2) Instruccions famílies  
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Doble sentit escales Doble sentit passadissos 

  
Ascensor d’ús individual No compartir estris 

  
Col·labora amb el personal de neteja Zona d’aïllament 

  
Reserva aula per a proves PCR Silenci als passadissos 
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Ventilació de les aules  
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12.2 Taula orientativa de col·locació 

 

 
Accés 
Edifici 
Pati 

Passadissos 
Escales 

Distribuïdors 
Ascensors Aules 

Departaments 
Despatxos 

Oficina 
Sala professorat 

Lavabos 

Conjunt normes X X  X X  

Ús obligatori mascareta X X  X X  

Distància de seguretat X X  X X  

Rentat mans sabó      X 

Rentat mans alcohol X X  X   

Doble sentit escales  X     

Doble sentit passadissos  X     

Ascensor d’ús individual   X    

No compartir estris    X X  

Neteja lloc treball    X X  

Gestió dels casos COVID (1)     X  

Gestió dels casos COVID (2)     X  
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13 GESTIÓ DEL DOCUMENT I HISTORIAL DE REVISIONS 
 

 GESTIÓ DEL DOCUMENT 

 Elaborat per: Revisat per: Aprovat per: 

Nom i cognoms Equip Directiu Xavier Falcó Consell Escolar 

Càrrec  Director  

Data 04/09/2020 04/09/2020 08/09/2020 

 
 
 

HISTORIAL DE REVISIONS 

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació 

00 04/09/2020 Elaboració document 

01 09/09/2020 
S’hi ha afegit: Apartat 5.1, control de temperatura; Apartat 
5.2, exclusivitat zones al pati; Apartat 8.2, enllaços a les 
declaracions responsables 

02 10/09/2020 

Canvi d’encapçalament i peu de pàgina amb repaginació de 
tot el document. 

Principals canvis que s’han realitzat al capítol 8: 

 Canvi a la taula de símptomes més freqüents de la 
Covid-19.  

 Ampliació de les definicions.  
 Funcions i tasques del Referent Covid Escola.  

03 10/11/2020 

Principals canvis que hi ha hagut: 

 S’afegeix el punt 5.2.2, Normes bàsiques dels esbarjos 
a la via pública (Plaça Codina i altres, per a BTX i FP. 

 S’afegeix el punt 5.3. Organització de les guàrdies. 
 S’afegeix al punt 8.11, mapa conceptual a manera de 

resum de la gestió de casos COVID a l’Institut amb 
relació a un cas sospitós. 

 S’ha afegit el punt 9.3 , Actualització de l’atenció virtual 
en cas de confinament parcial o tancament de l’Institut. 

 S’ha afegit el punt 9.4, Actualització del sistema híbrid 
d’aprenentatge a BTX i FP. 

 S’afegeixen nous models de cartells al punt 12.1 
 


