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Diagnosi
L’impacte de la pandèmia en la tasca educativa del centre en el darrer trimestre del curs
2019-2020 i al llarg de tot el curs 2020-2021 ha estat important. Hi ha hagut un nombre
destacat de grups que s’han confinat al llarg del curs. El nombre de contagis al centre
detectat per les proves de cribratge ha estat baix.

S’ha fet entrega a bona part de l’alumnat i al professorat d’ordinadors per tal de facilitar
l’aplicació del pla digital i la continuïtat de l’activitat acadèmica en el centre i a casa. En
aquest curs està previst el manteniment del desplegament del pla digital.

El centre ha desenvolupat l’ús del domini G-Suite i l’ús dels espais virtuals d'aprenentatge,
Moodle i Classroom principalment. Això ha permès realitzar la docència i les reunions de
forma satisfactòria telemàticament quan ha estat necessari i amb menys incidències que en
el curs 2019-2020.

La comunicació amb les famílies es continua realitzant prioritàriament amb l’aplicació
informàtica anomenada iEduca i també es facilita la disponibilitat del contacte amb telèfon i
correu electrònic.



Institut Lluís Domènech i Montaner - Reus
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Requisits d’accés al centre
Les famílies, o directament l'alumne o alumna si té 16 anys o més, han de fer-se
responsables de l'estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l'inici del curs, han de
signar una declaració responsable a través de la qual:

● han de fer 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 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre
educatiu, per poder prendre les mesures oportunes.

La família/tutors o el mateix alumnat han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de
salut del seu fill/a i comprovar l’absència de simptomatologia compatible amb la
covid-19 febre o febrícula per sobre de 37,5 °C, tos, dificultat per respirar, mal de coll*,
refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea,
pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre
infecciós. L’alumnat farà neteja de mans a la sortida del centre. En el trajecte de tornada
pot tenir contacte amb persones o objectes que fa necessària la neteja en arribar al domicili.

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19

Febre o febrícula > 37,5 ºC

Tos

Dificultat per a respirar

Mal de coll *

Refredat nasal *

Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

Mal de panxa amb vòmits o diarrea

Pèrdua d’olfacte o gust
* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense) són molt habituals en els infants,
només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres
manifestacions de la llista de símptomes. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants
anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible
amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a
l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret
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que hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció. Els infants, adolescents
o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de covid-19 no
poden anar al centre escolar.

Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no
han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les
situacions següents:

● Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular
(excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).

● Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.
● Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra

prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un
contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).

● Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com
a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els
infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent
quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en
quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a
diferència dels convivents d’un cas positiu.

En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus
SARSCoV-2, cal valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una banda, i l’equip pediàtric,
de l’altra, les implicacions que pot comportar reprendre l’activitat educativa presencialment
al centre educatiu (vegeu el Document dels grups de treball de la Societat Catalana de
Pediatria); en tot cas, s’ha de tenir present el seu estat vacunal si té 12 anys o més de 12.

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible
cas de covid-19
En els documents disponibles a l’espai web del Departament d’Ensenyament, Pla d'actuació
per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia i Gestió de casos
de  COVID 19 als centres educatiu s consten els següents punts destacats.

Davant d'un/a alumne/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 al centre s’actuarà de la següent forma:

● Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. L’alumne anirà a
consergeria i allà es farà un control de la temperatura i els símptomes. Si es
considera que ha de marxar cap a casa, s’avisarà a algun membre de l’equip directiu
perquè truqui a casa i el vinguin a buscar.

https://www.academia.cat/files/204-8482-FITXER/GdTSCPretornalesescoles28082020.pdf
https://www.academia.cat/files/204-8482-FITXER/GdTSCPretornalesescoles28082020.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
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● 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 els símptomes
–si és més gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti
d’una o un 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 si soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la
seva utilització), la persona acompanyant si no està vacunada (si bé cal prioritzar
que n’estigui) 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 membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia al centre realitzarà
les següents accions:

● En el cas que es tracti d’un alumne o una alumna, establir contacte immediat amb la
família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.

● Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un o una menor) que contacti
amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP
del sistema públic de salut que sigui de referència de la persona, 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, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la
situació i fer les actuacions necessàries.

Quan es confirmi un cas positiu:
Les direccions dels centres educatius han d’informar els pares, mares o tutors legals dels
infants del grup de convivència estable que els fills o filles són contactes estrets d’un cas i
que han de començar la quarantena domiciliària. Els han dir que evitin les sortides i les
interaccions fora d’aquest àmbit a partir de la sortida del centre educatiu, sempre que no
tinguin la pauta de vacunació completa i/o hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos,
ja que en aquests dos supòsits no han de fer quarantena.

● En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de
romandre amb normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre
mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de
convivència estable. Un cop acabi la jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres
possibles contactes estrets del cas positiu han d’anar directament als respectius



Institut Lluís Domènech i Montaner - Reus
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

domicilis per iniciar la quarantena (no poden fer activitats extraescolars). En el cas
que els infants del GCE hagin de tornar a casa amb transport escolar, poden fer-ho,
si bé han d’extremar les mesures de seguretat, portar en tot moment la mascareta
posada, i estar separats més de 2 files de la resta d’infants que no pertanyin al
mateix GCE ―sempre que sigui possible, els infants s’han de distribuir al transport
escolar asseguts amb els companys o companyes del seu mateix GCE. Els
contactes estrets amb la pauta de vacunació completa o que han passat la
malaltia en els 6 mesos previs poden continuar fent les seves activitats amb
normalitat, si bé han d’extremar les mesures de seguretat.

● S’ha de fer un estudi de contactes a tots els membres dels GCE independentment
de l’estat vacunal, amb la pauta explicada a la pàgina 12 d’aquest document:

1. Alumnes i professorat amb la pauta de vacunació completa i/o que han
passat la malaltia en els darrers 6 mesos: TAR a una de les farmàcies
autoritzades el dia 0-1 del coneixement del cas positiu.

2. Alumnes i professorat sense vacunació o amb pauta incompleta: PCR als 4-6
dies del contacte. La presa de la mostra d’aquesta PCR es pot fer en llocs
centralitzats (el CAP de referència de l’escola, especialment en entorns
dispersos, o algun altre punt centralitzat) o en el mateix centre educatiu,
segons convingui a l’efecte de l’organització de l’atenció primària. El centre
educatiu ha d’informar, sempre que sigui possible abans que els alumnes
marxin cap casa per iniciar la quarantena, i mitjançant la carta de l’annex 2,
del lloc on es farà la prova i també de la data i l’hora.

● Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no estan
correctament vacunats o no han passat la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix
de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el període
d’incubació. Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot allargar si
surten més casos positius en fer les proves PCR/TAR al GCE, de manera que
s’allargarà 10 dies des del contacte amb els nous casos positius.

● Els alumnes han de ser a casa durant tots els dies que duri la quarantena i només
poden sortir-ne per anar a fer-se la prova diagnòstica corresponent al contacte estret
o, en cas que els hagin aparegut símptomes, per anar a fer-se el diagnòstic i
descartar, si escau, que es tracti d’un cas positiu.

● Excepte en algun cas puntual, donada la innocuïtat de la prova, i atès que gran part
dels contagis es produeixen en l’àmbit familiar, es recomana als familiars que no
acompanyin els infants durant la presa de mostra, per tal de no augmentar
l’exposició si algun d’ells és positiu.

● Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del
resultat de les PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha fer fins que hagin passat 10
dies des que van estar en contacte a l’aula per última vegada.
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● Si un alumne o alumna no s’ha fet la PCR com a membre d’un GCE per manca
d’autorització o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment com la
resta de membres del grup.

● Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2
confirmada per PCR o TAR durant els 6 mesos anteriors (180 dies) estan exemptes
de fer quarantena.

● En tots els casos, l’autoritat sanitària, sobre la base dels resultats de l’estudi de cas
que dirigeix, pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant tests
microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos.

Tornada al centre educatiu
Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, la persona es pot reincorporar un cop hagi
remès la simptomatologia. En tots els casos cal seguir les recomanacions que recull el
document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera
general, els infants es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre.

En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona no
hagi requerit ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l'atenció primària, i que se li hagi
indicat aïllament domiciliari, l’aïllament s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que van
començar els símptomes i fins que hagin transcorregut com a mínim 72 hores des de la
desaparició dels símptomes.

No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al
centre educatiu.

Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas
Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la presència
de símptomes compatibles i que està en espera dels resultats) que no estiguin vacunats i
que no hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, si pertanyen a l’àmbit d’un
centre educatiu 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
o TAR positiu), els germans i familiars que són contactes estrets han de seguir el
procediment general de gestió de casos de covid-19.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/eviccioescolar.pdf


Institut Lluís Domènech i Montaner - Reus
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Aspectes bàsics de prevenció i higiene davant els
contagis

Grups de convivència i socialització estables

Els esforços organitzatius se centren a garantir tant com sigui possible l’estabilitat i
l’estanquitat dels  grups, amb la finalitat de preservar la capacitat de la  traçabilitat.

En l’Institut Domènech i Montaner a causa de les característiques dels ensenyaments,
aquesta consideració es pot aplicar a l’ensenyament obligatori i al batxillerat. Els estudis de
Cicles Formatius, PFI i IFE tenen unes peculiaritats de l’ús d’espais específics i de formació
en centre de treball que cal tenir present.

Distanciament físic

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure,
s'estableix en 1,5 m en general. En qualsevol cas serà el que determini l’autoritat educativa i
la de salut en qualsevol moment.

En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 m o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2.

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegura, en la distribució de l’alumnat,
una distància interpersonal mínima d’1 metre.

Higiene de mans

El rentat de mans es durà a terme mitjançant solució hidroalcohòlica i/o sabó de mans:

● A l’entrada al centre mitjançant dispensadors a l’entrada i/o a les aules.
● Abans i després d’anar al WC, amb sabó o dispensadors de solució hidroalcohòlica.
● Abans i després del temps d’esbarjo mitjançant dispensadors a cada classe.

El personal de consergeria fa la supervisió diària del subministrament efectiu de material de
desinfecció i la seva reposició (sabó i/o solució hidroalcohòlica). El professorat notificarà a la
direcció la manca del mateix en les aules de 1r i 2n d’ESO, tallers o qualsevol altre espai a
través d’incidències a ieduca. En tots els casos cal garantir la diligència, tant en la
comunicació com en la reposició del material higiènic.
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Cal implicar l’alumnat també en la responsabilitat. Cada grup d’alumnes comptarà amb un
responsable de salut que no serà el delegat/a. Aquest responsable vetllarà pel compliment
de les mesures de salut del seu grup.

Mesures informatives i avisos. Comunicació interna.

La Coordinació de riscos laborals i Gestor COVID fa la col·locació de pòsters i cartells
informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de
rentat de mans tant dels dispensadors de solució hidroalcohòlica com de sabó en WC,
cartells indicadors de distàncies de seguretat, cartells explicatius d'ús correcte de
mascaretes, marcar petjades indicant la direcció de la marxa, etc...

Ús de mascareta

Obligatòria per a tot el personal, alumnat i visitants al centre mentre romanguin a l’interior de
qualsevol espai tancat i a l’aire lliure. En la classe d’educació física a l’exterior i amb el grup
estable no és obligatori l’ús de la mascareta.

Tipus de mascareta

Higiènica amb compliment norma UNE. En tot moment s’haurà de garantir l’ús de la
mascareta entre la comunicació entre alumnes i professorat. Cal que el professorat hagi de
fer servir  mascaretes FPP2 en faci ús.

Espais de treball per al professorat

En els espais comuns de treball del professorat s’establiran les mesures necessàries per
garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 m, essent obligatori l’ús de mascareta si
això no pot garantir-se quan un espai està ocupat per més d’una persona.

S’evitarà en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, utensilis o altres
instruments o accessoris i es prestarà especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Es
disposarà de líquid desinfectant i paper o draps per netejar les zones o element que poden
ser d’ús compartit un cop s’han utilitzat. Es disposarà de solució hidroalcohòlica o sabó per
finalitzar les neteges amb la de les mans.

Circulació pels passadissos

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable.



Institut Lluís Domènech i Montaner - Reus
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5
metres i portar mascareta.

Se seguiran les indicacions de les petjades adhesives indicadores del doble sentit de la
circulació, separant l’anada de la tornada o qualsevol altre element gràfic o instrucció.

Els alumnes de cicles no podran sortir entre classe i classe. Els alumnes de l’ESO només
podran sortir entre classe i classe si han de canviar d’aula per alguna matèria que impliqui
anar a una aula específica diferent de la del seu grup-classe, com per exemple al laboratori
o aula de música. En cap altre cas podran sortir de classe.

Circulació del personal

Per evitar aglomeració de persones en un lloc del centre s’han de seguir els circuits i les
indicacions sobre la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i
moments determinats.

Ús de l’ascensor

Es reservarà l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el
seu personal de suport (si es necessita) i prèvia autorització per al seu ús. La neteja i
desinfecció dels polsadors o altres superfícies de contacte freqüent es farà dues vegades al
dia.
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Organització de grups estables a l’ESO i BAT
Amb la dotació de reforç de tres docents s’ha passat dels 15 grups d’ESO autoritzats a 18
grups estables. Els grups addicionals s’han afegit en els nivells de l’ESO on la ràtio era
superior a 30 alumnes/grup. En la següent imatge es mostren els 18 grups estables de
l’ESO. A la taula es mostra la relació dels grups d’ESO amb les dades que són d’interès.

A 1r de Batxillerat tenim dos grups estables de 35 alumnes. A 1r BAT A tots els alumnes
cursen les matèries del científic- tecnològic… A 1r BAT B, altrament, tenim tots els alumnes
del Humanístic i Social més 10 alumnes del tecnològic que han d’anar amb els alumnes del
grup A a les matèries de modalitat que comparteixen del científic (excepte tecnologia).

Distribució dels alumnes per aula

Alumnes

GRUP AULA Sup (m2) Nombre sup/alum

1 ESO A 11 61 29 2,10

1 ESO B 12 61 31 1,97

1 ESO C 13 61 32 1,90

2 ESO A 6 61 26 2,35

2 ESO B 7 61 27 2,26

2 ESO C 8 61 27 2,26
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2 ESO D 9 61 25 2,44

2 ESO E 10 48 25 1,92

3 ESO A 21 43 25 1,72

3 ESO B 22 43 25 1,72

3 ESO C 23 43 28 1,53

3 ESO D 24 48 24 2,00

3 ESO E 20 35 17 2,10

4 ESO A 1 61 28 2,37

4 ESO B 2 61 25 2,18

4 ESO C 3 61 25 2,18

4 ESO D 4 61 25 2,18

4 ESO E ADEL 19 1,71

1 BAT A 15 53 35 1,51

1 BAT B 16 53 35 1,51

2 BAT A 17 53 30 1,77

2 BAT B 18 53 30 1,77
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Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció
de l’alumnat amb necessitat específica de suport
educatiu

Per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu el centre pren les
següents mesures:

Atenció a la Diversitat

Disposem de 3 professors per atendre la diversitat. Realitzarem l’atenció a la diversitat per
aquells alumnes amb necessitat de suport educatiu com fem habitualment. L’atenció a la
diversitat es realitza a 1r i 2n d’ESO en les àrees instrumentals. Enguany, degut a la situació
creada pel COVID es farà tenint en compte grups estables. D’aquesta manera un professor
de diversitat atendrà els alumnes d’un grup concret dins o fora de l’aula.

A 3r i 4t d’ESO disposem d’un grup de diversificació curricular a cada curs amb un màxim
de 18 alumnes. El grup el formen aquells alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu o altres dificultats que li condicionen l’aprenentatge.

SIEI

Per atendre a aquells alumnes que requereixen suport de SIEI (el curs vinent tindrem 14
alumnes) disposem de dues psicopedagogues i una educadora. Aquestes professionals
realitzaran el suport dels alumnes dins de l’aula o, quan calgui, a l’aula específica.
D’aquesta manera ho fan habitualment. Es fa un seguiment global d’aquests alumnes de
manera que fan acompanyament a l’aula, reforç dels aprenentatges bàsics i de l’autonomia
personal, preparació de material, etc.

Dotació de reforç de professorat COVID

El curs 2021-202 disposarem de 3 professors més per reforçar l’atenció individualitzada al
centre per tal de donar resposta al risc de la COVID. Hem disposat que un d’aquests
professors estarà destinat a reforçar a aquells alumnes amb necessitats educatives
especials dins de l’aula ordinària o en l’aula específica de reforç amb aprenentatges
elementals per adquirir les competències bàsiques.

Vetlladora

Hi ha alumnes amb necessitat de vetlladora. Les hores assignades de vetlladora es faran
servir, com fem habitualment, per realitzar acompanyaments a l’aula o als espais que ho
requereixen (pati, lavabo...)
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Orientador

L’orientador del centre, a més de les actuacions que realitza de manera habitual (classes en
grups de diversificació curricular, atencions individualitzades, valoracions
psicopedagògiques, coordinació amb l’EAP, seguiment dels alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu...), realitzarà la coordinació amb la professora de l’aula
d’acollida i el professor de reforç COVID per tal que totes les actuacions envers aquest
alumnat estiguin coordinades i no s’encavalquin integrant els diferents reforços en una
actuació conjunta de centre.
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Organització de les entrades i sortides
Per tal de minimitzar que a les entrades i sortides pugui haver-hi situacions en què no es
compleixi les distàncies recomanades entre l’alumnat s’han habilitat fins a 5 entrades al
centre.

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO BTX CF IFE PFI
Porta principal
Vestíbul
Motos 1
Porta d'emergència
Motos 2
Barracons
Porta C. Maspujols
Passadís tallers
Porta Riera
Àrea PFI
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Per tal de minimitzar que als patis pugui haver situacions en que no es compleixi les
distàncies recomanades entre l’alumnat s’han habilitat fins a 5 entrades al centre.

Organització de l’espai d’esbarjo
Tot i que les instruccions permeten la barreja de grups estables a l’hora de l’esbarjo creiem
oportú mantenir una certa estabilitat dels alumnes en espais diferents distribuint-los per
cicles educatius. Així doncs, els grups estables de cada cicle educatiu ocuparan espais en
cadascun dels patis de forma que no es barregin amb els altres grups estables dels altres
nivells educatius. Serà obligatori l’ús de la màscara i s’evitarà el contacte físic. Els alumnes
faran neteja de les mans abans i després dels patis.

11.30 A 12H

Un nivell diferent cada dia amb
activitat lliga esportiva 1r, 2n, 3r i 4t ESO POSTOBLIGATORI

PATI

PISTA ESPORTIVA

PATI

PRINCIPAL

ENTORN EXTERIOR DEL

CENTRE

IFE (opcional: la seva àrea)
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Relació amb la comunitat educativa
Les reunions amb les famílies es faran de forma prioritària a distància. S’oferirà per casos
justificats les reunions presencials amb cita prèvia.

Reunions de grups: A primer d’ESO farem una trobada telemàtica amb les famílies que
s’incorporen al centre. En el cas de famílies i alumnat que requereix un acolliment previ al
centre es valorarà fer visites en petit grup de les escoles de procedència. Farem les
trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre de forma telemàtica. Amb
les famílies que això no sigui possible, les organitzarem, per grups estables, mantenint la
distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la mascareta.

Reunions individuals de seguiment: La comunicació amb les famílies es farà prioritàriament
a través del canal de l’aplicació iEduca. També s’utilitzarà el telèfon i el correu electrònic
quan es consideri necessari. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les
mesures de seguretat. En funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer
per videoconferència.

Es farà un treball coordinat amb l’AMPA del centre per facilitar la formació necessària de les
famílies en les diferents eines que permeten la comunicació i el seguiment de l’activitat
educativa dels seus fills i filles. Es disposa d’un grup de tres persones referents en la
resolució de les dificultats vinculades al domini G-Suite del centre i els caps d’estudis en
l’accés al programari iEduca per part de les famílies.

Servei de menjador i cantina
No hi ha servei de menjador en el centre. La cantina del centre té un pla d’actuació que
consta dels següents elements.

1. No podran haver-hi més de dos alumnes a la barra de la cantina fent la compra o
qualsevol altra gestió. L’alumnat se situarà en dos punts marcats al terra que tenen
més de 2 m de separació davant la barra.

2. L’alumnat no podrà restar a l’interior de la cantina fora per fer la compra referida al
punt anterior.

3. Els alumnes hauran de fer cua a l’exterior de la cantina amb una distància de 2 m.
La cua s'alinea cap al passadís principal de la planta baixa.

4. El professorat podrà ocupar les cadires en els llocs que estan situades per garantir la
distància mínima. La quantitat de cadires correspon a l’aforament de la cantina.
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Pla de neteja
A conseqüència de la situació sanitària actual i davant la necessitat d’impedir la propagació
de la Covid-19 als centres educatius amb l’inici del curs escolar 2021-2022, l’empresa
Net-Vime Serveis Manteniment i Neteja, SL ha executat un pla de neteja i desinfecció basat
en les recomanacions del Departament de Salut i adaptat als requisits particulars de cada
centre.

Tenim present que la desinfecció i higienització dels centres educatius és una pràctica
indispensable per garantir la salut i seguretat tant dels treballadors i treballadores docents i
no docents com dels alumnes. Per aquest motiu i davant d’aquesta situació excepcional,
Net-Vime Serveis Manteniment i Neteja, SL garanteix que aplicarà les mesures i pautes de
desinfecció extres descrites en el present document en relació amb el centre educatiu Lluís
Domènech i Montaner.

A més d’aquest pla que es durà a terme durant el curs escolar, Net-Vime Serveis de
Manteniment i Neteja, SL es compromet a realitzar una neteja i desinfecció minuciosa i en
profunditat de tot el centre abans de l’inici del curs escolar.

ESPAIS COMUNS: HALL, CONSERGERIA, PASSADISSOS, ESCALES I
ASCENSOR

1 vegada diària de
desinfecció  (durant

l’horari escolar)

1 vegada diària
de neteja i

desinfecció (al
finalitzar la

jornada)

Comentaris

Ventilació de l’espai Mínim 10
minuts 2
vegades/di
a

Manetes i poms de
portes

● ●
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Vidres de portes
d’entrada i pantalla de
consergeria

● ●

Superfície de taulells i
mostradors

● ●

Bancs ● ● En el cas que es
mantinguin.

Grapadores i altres
utensilis d’oficina

●

Ordinadors, sobretot
teclats i ratolins

●

Telèfons i
comandaments a
distància

●

Interruptors ● ●

Fotocopiadores i
altres aparells
electrònics

●

Baranes i
passamans
d’escales i
ascensor

● ●

Botonera de
l’ascensor

● ●

Cubells de brossa ● Es buidaran i
desinfectaran les
papereres
sempre que sigui
necessari.
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Terra ● La desinfecció
del terra del Hall
es realitzarà
dues vegades
diàries.

DESPATXOS DE DIRECCIÓ, SECRETARIA, DEPARTAMENTS I SALA DE
PROFESSORS

1 vegada diària de
desinfecció  (durant

l’horari escolar)

1 vegada diària
de neteja i

desinfecció (al
finalitzar la

jornada)

Comentaris

Ventilació de l’espai Mínim 10
minuts 1
vegades/di
a

Manetes i poms de
portes

● ●

Taules i cadires ●

Ordinadors, sobretot
teclats i ratolins

●

Telèfons i
comandaments a
distància

●

Interruptors ● ●
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Fotocopiadores i
altres aparells
electrònics

●

Cubells de brossa ●

Terra ●

AULES DE CADA GRUP ESTABLE (TORN DIURN I TORN NOCTURN)

Després de cada
torn desinfecció

(aules utilitzades en
diürn i nocturn)

1 vegada diària
de neteja i

desinfecció (al
finalitzar la

jornada)

Comentaris

Ventilació de l’espai Mínim 10
minuts 2
vegades/di
a

Manetes i poms de
portes

● ●

Interruptors ● ●

Manetes de finestres ● ●

Taules i cadires ● ●

Pissarres ● ●
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Ordinador, sobretot
teclats i ratolins, i
utensilis dels docents

● ●

Cubells de brossa ● ●

Terra ● ●

AULES ESPECÍFIQUES: MÚSICA, INFORMÀTICA,
TALLERS, LABORATORIS, BIBLIOTECA, SALA POLIVALENT...

Després de cada
grup, desinfecció

(aules utilitzades en
diürn i nocturn)

1 vegada diària
de neteja i

desinfecció (al
finalitzar la

jornada)

Comentaris

Ventilació de l’espai Mínim 10
minuts 2
vegades/di
a

Manetes i poms de
portes

● ●

Interruptors ● ●

Manetes de finestres ● ●

Taules i cadires ● ●

Pissarres ● ●

Ordinadors, sobretot
teclats i ratolins

● ●
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Estris de laboratoris i
tallers

● ●

Cubells de brossa ● ●

Terra ● ●

LAVABOS ALUMNES I PROFESSORAT

1 vegada diària de
desinfecció  (durant

l’horari escolar)

1 vegada diària
de neteja i

desinfecció (al
finalitzar la

jornada)

Comentaris

Ventilació de l’espai Mínim 10
minuts 2
vegades/di
a

Sabó de mans i
tovalloletes
eixugamans de
paper

2 vegades/dia
comprovar la
quantitat i
reposar-la si
escau

WC i pica ● ●

Aixetes ● ●

Miralls ● ●

Cubells de brossa i
compreses

● ●
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Taques de les rajoles
de la paret ●

●

Terra
●

●

GIMNÀS I VESTUARIS

1 vegada diària

desinfecció

1 vegada diària
de neteja i

desinfecció (al
finalitzar la

jornada)

Comentaris

Ventilació de l’espai Mínim 10
minuts 2
vegades/di
a

Sabó de mans i
tovalloletes
eixugamans de
paper

2 vegades/dia
comprovar la
quantitat i
reposar-la si es
cau

Terra gimnàs
●

●

Aparells gimnàs
●

●

WC i pica ● ●

Aixetes ● ●

Miralls ● ●
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Cubells de brossa i
compreses

● ●

Taques de les rajoles
de la paret ●

●

Terra
●

●

PATI

1 vegada diària de
desinfecció  (durant

l’horari escolar)

1 vegada diària
de neteja i

desinfecció (al
finalitzar la

jornada)

Comentaris

Manetes i poms de
portes de entrada i
sortida al pati

● ●

Vidres de les portes
d’entrada i sortida

● ●

Font ● ● En el cas que es
mantingui.

Cubells de brossa ●

La neteja sempre es realitzarà de forma prèvia a la desinfecció, seguint els protocols
establerts. S’ha tingut en compte, a l’hora de dur a terme el pla de neteja i
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desinfecció, aquells espais comuns que necessiten una atenció especial a causa de
la intensitat de l’ús, així com aquelles superfícies de contacte més freqüent.

Per la correcta realització de la desinfecció del centre, s’utilitzaran productes
desinfectants amb activitat viricida i bactericida contra el coronavirus SARS-CoV2,
autoritzats pel Ministeri de Sanitat i l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

La relació de productes específics per la desinfecció general del centre són els
següents:

Fabricant Nom comercial Tipus de producte

GARECOS
AN

BAVIFU-651 SF Detergent-Desinfectant amb amonis
quaternaris i aldehids

TECYMAIN SCV 2 EN 1
CLORADO LIMÓN

Netejador clorat per neteja i desinfecció de
superfícies

LIMPLAS LEJIA PI Lleixiu apte per la desinfecció amb aigua de
superfícies de treball

QUIMXEL BACTERIL AS Bactericida netejador antitosca WC

TECYMAIN FORMULA 2 WHO Desinfectant ràpid per superfícies:
bactericida / virucida

La relació de productes subministrats a les persones encarregades de realitzar la
neteja són els següents:

Fabricant Nom comercial Tipus de producte

TECYMAIN FORMULACIÓN 2
WHO

Hidrogel desinfectant virucida de les mans
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CUATROGAS
A

NITRILO SENSITOUCH Guants d’examen d`un sol ús de nitril sense
pols

JBM FACE MASK Mascareta d’un sol ús

JBM FACE MASK Mascareta FFP2

Al finalitzar les tasques de neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips de
protecció d’un sol ús utilitzats per les treballadores dels serveis de neteja es
rebutjaran de forma segura, i es procedirà a la neteja dels uniformes i roba de feina
en cicles de rentat d’entre 60 i 90 graus centígrads.

Transport
El centre té transport escolar que és gestionat pel Consell Comarcal del Baix Camp. Es
proporciona tota la informació que és requerida perquè aquest servei es realitzi sense
incidències.

Extraescolars
PREVISIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - CURS 2021-2022

ANGLÈS ALEMANY
Prova de nivell. Setembre
Professora: Nadiua
Durada curs: Octubre a Maig
Grups: Reduïts de 4 a 6 alumnes Grups: Reduïts de 4 a 6 alumnes
Nivell 1. (1r/2n) : Divendres de 5 a 2/4 de 7 tarda Alemany inicial Dilluns o dimecres 4 a 2/4
de 6
Nivell 2. (3r/4t/Bat) Divendres de 2/4 de 4 a 5 tarda.

FRANCÈS
Prova de nivell: Setembre. Dirigit a totes les edats. Professora: Nadiua. Durada Octubre a
Maig.

FUTBOL
Prova de nivell: Setembre Dirigit a totes les edats
Durada Octubre a Maig

TÈCNIQUES D’ESTUDI
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Dirigit a alumnes del 1r, 2n, 3r i 4t ESO. Grups:10 a 15 alumnes Grups: Mínim 6 alumnes
Nivell 1: 1r, 2n, 3r i 4t ESO. Durada: 12 sessions (1r trimestre)

IMPRESSIÓ 3D, ROBOTICA, DRONS.
Dirigit a alumnes del 1r, 2n, 3r i 4t ESO. Grups: 10 a 15 alumnes Grups: Mínim 6 alumnes
Nivell 1: 1r, 2n, 3r i 4t ESO. Durada:12 sessions (1r.trimestre) Nivell 2: 1r i 2n BAT. Horari:
Dilluns o dimarts, 5 a 6 tarda. Horari: Dimecres 2/4 de 5 a les 6 tarda.

Activitats complementàries

Servei comunitari, s’està valorant com es pot continuar en el curs 2021-2022 de forma
segura.

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de
coordinació i govern
A excepció del claustre, les reunions dels òrgans col·legiats del centre es faran durant el
curs 2021-2022 en format presencial garantint el distanciament físic i amb mascareta. El
claustre es farà en format telemàtic.

Seguiment del pla

El Gestor COVID del centre i el Director faran el seguiment setmanal de l’execució del pla i
faran les propostes de modificació que creguin oportunes. El Gestor COVID és la Montse
Calatayud.
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Concrecions per a l’ESO

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament

En el cas que ens haguem de confinar a casa i per tant, no es puguin realitzar les classes
presencialment, el pla de treball serà el següent:

- Cada matèria utilitzarà una plataforma única que serà el Google Classroom. Aquesta
plataforma ja s’utilitzarà des de l’inici de curs presencial, per tal que l’alumnat l’adopti
com un recurs més dins l’aula. En aquesta plataforma s’anirà fent el seguiment de
les activitats tant pels docents com pels alumnes.

- Per altra banda, es realitzaran classes virtuals prèviament planificades al Google
Calendar. Les classes virtuals es realitzaran a través del Meet.

- Per poder tenir accés a aquestes plataformes, l’alumnat des de l’inici del curs
utilitzarà el correu corporatiu del centre @iesdim.

- A partir d’aquí, cada docent segons les seves necessitats, anirà introduint
aplicacions o programes que ajudin en l’aprenentatge.

b. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO

1 ESO
1r quadrimestre 2n quadrimestre

1 ESO A
(ANG+FRA)

INICIACIÓ
FRANCÈS (AN)

TECNOLOGIA TECNOLOGIA AMPLIACIÓ
FRANCÈS (FR)

FRA1 TEC1 TEC1 FRA1

1 ESO B

EVP INICIACIÓ
FRANCÈS

INICIACIÓ
FRANCÈS

EVP

EVP2 FRA2 FRA2 EVP2

1 ESO C

SOCIALS INICIACIÓ
FRANCÈS

INICIACIÓ
FRANCÈS

SOCIALS

GIH5 FRA2 FRA2 GIH5
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2 ESO
1r quadrimestre 2n quadrimestre

2 ESO A
(ANG+FRA)

CIN SOCIALS SOCIALS CIN

CIN2 GIH2 GIH2 CIN2

2 ESO B
ANGLÈS

FRANCÈS 2a
LLENGUA

EDUCACIO FISICA FRANCÈS 2a
LLENGUA

ANG6 FRA1 EFD1 FRA1

2 ESO C
CATALÀ EDUCACIO FISICA EDUCACIO FISICA ANGLÈS

DIV2 EFD3 EFD3 ANG4

2 ESO D
TECNOLOGIA SOCIALS SOCIALS TECNOLOGIA

TEC4 GIH4 GIH4 TEC4

2 ESO E
EVP ELECTRICITAT

DOMÈSTICA
ELECTRICITAT
DOMÈSTICA

EVP

EVP2 TEC3 TEC3 EVP2

3 ESO
1r quadrimestre 2n quadrimestre

3 ESO A
(ANG+FRA)

SOCIALS EVP EVP SOCIALS

GIH3 EVP2 EVP2 GIH3

3 ESO B
MEDIACIÓ CULTURA

CLÀSSICA
TECNOLOGIA SOCIALS

GHI6 CLAS1 TEC4 GIH6

3 ESO C
TECNOLOGIA FRANCÈS 2a

LLENGUA
EMPRENEDORIA

(INF3)
FRANCÈS 2a

LLENGUA
TEC4 FRA2 GIH1 FRA2

3 ESO D
TECNOLOGIA MAT CASTELLA TECNOLOGIA

TEC4 MAT1 CAS4 TEC4

3 ESO E

CATALA TECNOLOGIA

DIV2 TEC4
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Concrecions per al Batxillerat

Els elements de la concreció curricular per al batxillerat consten per les diferents matèries
enumerades a la taula que es mostra a continuació.

a. Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció
b. Matèries de modalitat
c. Matèries específiques

d. Model híbrid
Inicialment l’oferta és totalment presencial. Tot i això per estar preparats a qualsevol
confinament d’un grup o a la necessitat que qualsevol alumne romangui a casa és farà ús
dels espais virtuals d’aprenentatge des del primer dia per a poder fer qualsevol opció de
modalitat d’ensenyament si és necessari.
En el cas de confinament total inicialment l’horari serà el presencial per les classes
telemàtiques. Ben aviat es farien els ajustos en aquest horari inicial per tal facilitar el
seguiment acadèmic per les diferents matèries.
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Concrecions per la Formació Professional

Marc d’actuació

Els ensenyaments professionals tenen un context vinculat a la realització de treballs
pràctics amb maquinària i equipaments específics i per altra banda la formació en el centre
de treball que requereix unes concrecions específiques en el plantejament general del
centre.

Funció docent, metodologies d’ensenyament i aprenentatge

En principi el curs començarà amb presencialitat, aquesta s’intentarà mantenir al màxim per
tot l’alumnat.

Per tal de treballar d’una manera preventiva i poder canviar d’escenari amb una certa
immediatesa, aquest pla considera diferents escenaris de virtualitat en el cas de produir-se
un brot del virus localitzat en algun moment del curs.

Es contemplen en cas necessari  models híbrids d’aprenentatge amb diferents opcions:

1. Opció de semipresencialitat a Cicles Formatius, la presència al centre no podrà ser
inferior al cinquanta per cent i es contempla opció de franges horàries reduïdes o dies
alterns.

2. Les opcions que contemplen ensenyament no presencial, rebran el suport del Pla
d’Educació Digital de Catalunya que contemplarà unes actuacions prioritàries per dotar
els centres dels dispositius i la connectivitat necessària, així com dels productes de
suport i les plataformes accessibles.

3 Encarregar als caps d’estudis i coordinació pedagògica perquè coordinin als caps de
departament per tal de potenciar les tasques formatives online, per si s'opta en algun
moment parcialment per aquest tipus de formació, els caps de departament i amb còpia
els caps d’estudis disposaran eines formatives per Mòdul i UF equivalents a un mínim
del 50% del total d’aquests en format digital.

4 Encarregar als caps d’estudis, coordinador pedagògic i caps departament que
promoguin l’utilització del Drive com a magatzem de documents formatius que segueixin
els diferents mòduls i utilització obligatòria per a tot el professorat del centre. En el cas de
professors que no puguin utilitzar el Drive, faran servir una altra plataforma on quedi
emmagatzemat aquesta documentació formativa. També caldria afegir alguna altra
aplicació (Correu del Centre, Meet, classroom, etc. ) per la comunicació fluida amb
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l’alumnat en cas de confinament o de classes semipresencials com seran les del curs
vinent.

Reforç de l’acció tutorial

La PGA 2021/2022 contemplarà els següents punts referents a l’acció tutorial.

1. Educació i acompanyament emocional especialment dels alumnes menors d’edat i els
alumnes d’IFE.

2. Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació
d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars, més enllà de la
bretxa digital, i abordar les necessitats educatives i les dificultats d’aprenentatge.

3. Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que
aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a
autoregular-se. Tot això incidint tant en els processos cognitius com en els factors
socioemocionals de l’aprenentatge.

4 L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la
incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i dels
alumnes, prioritzant aquells amb una baixa capacitació digital.

5 Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau per
l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema.

Itineraris Formatius Específics

La diversitat en les característiques dels perfils fa plantejar diferents possibilitats a l’hora de
determinar les necessitats d’espais i recursos en el cas de formació no presencial.

Amb l’objectiu que l’alumnat desenvolupi les competències professionals, personals i socials
del perfil professional, el centre educatiu haurà d’identificar els mòduls professionals per
determinar la seva presencialitat. Alguns mòduls professionals (MP), com l’MP9
“Organització de les empreses” i l’MP10 “Món Laboral”, es podrien impartir en la seva
pràctica totalitat en formació telemàtica. En canvi, els mòduls professionals associats a la
professió tenen una necessitat de formació presencial superior al 50% de les hores. La
suma total dels mòduls professionals impartits en presencialitat suposarà, com a mínim, el
50% de la durada del curs.

També cal identificar, dins de cada mòdul professional, quins continguts han de ser impartits
necessàriament en formació presencial, per optimitzar al màxim els espais especialitzats.

La temporització dels mòduls professionals en funció de la necessitat de presencialitat és un
altre aspecte que caldrà tenir en consideració.
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Organització en els diferents escenaris que es poden presentar

Les opcions que es contemplen fins la fi de l’excepcionalitat son les següents. Caldrà que
tinguin el coneixement i l’autorització de la direcció dels serveis territorials.

● Activitats lectives al centre
○ Quan les circumstàncies permetin garantir la presencialitat de tot

l’alumnat (higiene + distanciament + grups estables)
○ Quan les circumstàncies no permetin l’assistència de tot l’alumnat:

■ Model híbrid 1( higiene + distanciament + grups estables +
semipresencialitat superior o igual al 50%)

■ Model híbrid 2 (higiene + distanciament + grups estables amb
presencialitat en dos espais al centre, 1 telemàtic l’altre presencial)

■ Model híbrid 3 (higiene + distanciament + grups estables +
semipresencialitat en dies alterns o treball fora del centre)

● Activitats lectives fora del centre
○ Model telemàtic 1 model síncron, amb realització d’activitats proposades

fora del centre i seguiment en horari lectiu.
○ Model telemàtic 2 model asíncron, amb realització d’activitats proposades

fora del centre i seguiment en horari lectiu.

Organització de grups d’alumnes, docents i espais de
referència

Es contempla un temps de 5 minuts a l’entrada per a la desinfecció abans de començar la
classe, sobretot a primera hora.

Les dades de nombre d’alumnes són provisionals. Els espais de referència podrien canviar
en funció del nombre d’alumnes, sobretot en els grups de grau superior.

Hi ha grups i dies en què els alumnes del matí entren a les 9:30 h i surten a les 14:30 h.

Els grups de PFI distribueixen els horaris entre matí i tarda al llarg de la setmana.

Així mateix, alguns dies en els graus superiors la sortida és a les 21:00 h.
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Grups
matí

IFE i PFI

E/S Accés
E/S

Entrad
a

Sortida Nombre
d’alumnes

Espai de
referencia

H/set Nombre
docents

IFE 1 8:30/14.00 A2 8:40h 13:50h 12 Aula IFE 1 25h 6

IFE 2 8:30/14.00 A2 8:40h 13:50h 9 Aula IFE 2 25h 6

IFE 3 8:30/14.00 A2 8:40h 13:50h 11 Aula IFE 3 25h 5

IFE 4 8:30/14.00 A2 8:40h 13:50h 12 Aula IFE 4 10h 5

PFI elèctric 8:30/15:00 A2 8:40h 14:50h 16 A. Teoria PFI 30h 3

PFI inform. 8:30/15.00 A2 8:40h 14:50h 16 A. inform. PFI 30h 3

Grups
matí (GM)

E/S Accés
E/S

Entrada Sortida Nombre
d’alumnes

Espai de
referencia

H/set Nombre
docents

CME 1r 8:30/15:00 (1) 8:40h 14:50h 16 + * ELE 3 27h 6

CME 2n 8:30/15:00 (1) 8:40h 14:50h 23 ELE 2A 24h 6

CMO 1r 8:30/15:00 (1) 8:40h 14:50h 9 + * ELO 1 26h 5

CMO 2n 8:30/15:00 (1) 8:40h 14:50h 15 ELO 2A 25h 6

CMSP 1r 8:30/15:00 (1) 8:40h 14:50h 6 + * AMET 1 28h 7

CMSP 2n 8:30/15:00 (1) 8:40h 14:50h 27 A.19 22h 6

CMM1 1r 8:30/15:00 (1) 8:40h 14:50h 10 + * ATM 25h 5

CMM2 2n 8:30/15:00 (1) 8:40h 14:50h 26 AMET 2 24h 7
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Grups
tarda (GS)

E/S Accés
E/S

Entrada Sortida Nombre
d’alumnes

Espai de
referencia

H/set Nombre
docents

CSE1r 15:30/21:00 (1) 15:30h 21:00h 7 + * ELE 2A 25h 6

CSE 2n 15:30/22:00 (1) 15:30h 22:00h 15 * ELE 1A 25h 6

CSEMC 1r 15:30/21:00 (1) 15:30h 21:00h 5 + A.18 26h 7

CSEMC 2n 15:30/21:00 (1) 15:30h 21:00h 13 EUROP 25h 5

CSM 1r 15:30/21:00 (1) 15:30h 21:00h 10 + * ATM 1 29h 5

CSM 2n 15:30/21:00 (1) 15:30h 21:00h 17 ATM 2 20h 4

(1) Els indicats al punt d’organització de les entrades i sortides

* Pendent de la matrícula al setembre dels alumnes de 1r curs.

Presencialitat en els estudis postobligatoris
Les diferents resolucions del Departament de Salut que prorroguen i modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya, respecte de les activitats docents contempla que els
centres educatius han de preveure les mesures d'ensenyament previstes als seus plans
d'organització del curs 2021-2022 per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat
d'estudis postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius
de grau superior en el cas que les mesures epidèmiques ho requereixin

Les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Educació de
11/11/2020 per als centres educatius que imparteixen batxillerat durant el curs 2021-2022 al
seu annex 1 indicava el següent que es manté a l’avançada com a proposta per aquest
supòsit.

La presencialitat és del 100% a l’ESO. La reducció de la presencialitat en els estudis
postobligatoris pot arribar al 50 %. A la taula següent es concreta la presencialitat per cada
grup i la concreció setmanal en diferents cicles d’horaris setmanals. L’activitat acadèmica es
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segueix en la modalitat d’aprenentatge híbrid de forma que es combina la presencialitat i
l’aprenentatge en línia els dies que l’alumnat no és present al centre.

Estudi Assistència (%) Organització de la presència

BATX1A 100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC
Setmana B: DJ, DV

BATX1B 100 Franges
Setmana A: DJ, DV
Setmana B: DL, DM, DC

BATX2A 100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC, DJ
Setmana B: DL, DM, DC, DV
Setmana C: DL, DM, DJ, DV
Setmana D: DL, DC, DJ, DV
Setmana E: DM, DC, DJ, DV

BATX2B 100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC, DJ
Setmana B: DL, DM, DC, DV
Setmana C: DL, DM, DJ, DV
Setmana D: DL, DC, DJ, DV
Setmana E: DM, DC, DJ, DV

CFPM EE30 - Instal·lacions
de telecomunicacions 1

100 Altern
Setmana A: DL, DC, DV
Setmana B: DM, DJ

CFPM EE30 - Instal·lacions
de telecomunicacions 2

100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC, DJ
Setmana B: DL, DM, DC, DV
Setmana C: DL, DM, DJ, DV
Setmana D: DL, DC, DJ, DV
Setmana E: DM, DC, DJ, DV

CFPM EE10 - Instal·lacions
elèctriques i automàtiques 1

100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC
Setmana B: DJ, DV

CFPM EE10 - Instal·lacions
elèctriques i automàtiques 2

100 Franges
Setmana A: DJ, DV
Setmana B: DL, DM, DC

CFPM FM20 - Mecanització
1

100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC
Setmana B: DJ, DV

CFPM FM20 - Mecanització 100 Franges
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2 Setmana A: DJ, DV
Setmana B: DL, DM, DC

CFPM IM10 - Manteniment
electromecànic 1

100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC
Setmana B: DJ, DV

CFPM IM10 - Manteniment
electromecànic 2

100 Franges
Setmana A: DJ, DV
Setmana B: DL, DM, DC

CFPS EEB0 -
Automatització i robòtica
industrial 1

100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC
Setmana B: DJ, DV

CFPS EEB0 -
Automatització i robòtica
industrial 2

100 Setmana A: DL, DM, DC, DJ
Setmana B: DL, DM, DC, DV
Setmana C: DL, DM, DJ, DV
Setmana D: DL, DC, DJ, DV
Setmana E: DM, DC, DJ, DV

CFPS FMB0 - Programació
de la producció en fabricació
mecànica 1

100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC
Setmana B: DJ, DV

CFPS FMB0 - Programació
de la producció en fabricació
mecànica 1

100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC
Setmana B: DJ, DV

CFPS IMC0 - Mecatrònica
industrial 1

100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC
Setmana B: DJ, DV

CFPS IMC0 - Mecatrònica
industrial 2

100 Franges
Setmana A: DL, DM, DC
Setmana B: DJ, DV

IFE Auxiliar de vendes i
atenció al públic 1

100

IFE Auxiliar de vendes i
atenció al públic 2

100

IFE Auxiliar de vendes i
atenció al públic 3

100

IFE Auxiliar de vendes i
atenció al públic 4

100

PFI EE02 Auxiliar de
muntatges d'instal·lacions
elèctriques i d'aigua i gas

100
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PFI IC01 Auxiliar de
muntatge i manteniment
d'equips informàtics

100

Referències normatives i recursos
1. GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS. Departament

d’Educació (setembre de 2021).
2. Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la

pandèmia (agost 2021)

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.pdf
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Documents/Protocol-Gestio-Casos-Covid-als-Centres-Educatius.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf

