
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d’actuació 

2021-2022 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

ÍNDEX 
 

1. Introducció 

2. Diagnosi 

3. Organització pedagògica, grups-alumnes, professorat i espais 

4. Organització pedagògica en temps de pandèmia 

5. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció alumnat amb necessitats específiques 

6. Organització entrades i sortides 

7. Relació amb la comunitat educativa 

8. Pla de neteja 

9. Activitats complementàries 

10. Reunions dels Òrgans Unipersonals 

11. Protocol d’actuació en cas d’actuar en un cas de pandèmia 

12. Seguiment del pla 

13. Document de referència



 

 
 
 
 

 

1. Introducció 
 

Les mesures que es proposen en aquest pla d’organització segueixen les directrius i 

pautes del document  publicat pel Departament d’Educació a l’agost de 2021 “Pla 

d’actuació per al curs 2021-2022 per als centres educatius en el marc de la 

pandemia per COVID-19”. Aquestes  mesures proposades tenen com a objectiu 

garantir la seguretat de l’alumnat a les aules i la seguretat del lloc de treball per al 

professorat i el PAS als espaisdel centre i contribuir d’aquesta manera al control de 

l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. La importància de 

garantir el dret a l’educació i a la protecció de la comunitat educativa fan que 

l’obertura amb la màxima normalitat possible delscentres educatius sigui una prioritat 

La col·laboració de tots els integrants de la comunitate ducativa ésimprescindible 

perquè l’escola sigui un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una 

manera segura. 

 
Les mesures proposades poden ser vigents al llarg del curs escolar segons 

l’esdevenir de les condicions sanitàries. El marc que es proposa ha de ser fàcilment 

adaptable si  es canvia el context epidemiològic.El document pretén donar fórmules 

organitzatives per a tot el curs 2021-2022 que garanteixin la màxima seguretat i 

millor qualitat d’aprenentatge del nostre alumnat. És un document viu,que s’anirà 

revisant periòdicament en previsió a possibles canvis de la situació de pandèmia 

actual. 

 
El present Pla d’organització contempla tant les mesures d’organització pedagògica 

(en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o 

tancament del centre),de grups d’alumnes,professionals i espais, organització 

d’horaris i gestió d’entrades i sortides,així com l’actuació en cas de detectar un 

possible cas de COVID-19 i el Pla de ventilació,neteja i desinfecció. 

 

Es recorda a la comunitat educativa que les principals mesures de prevenció són: 

  
 La higiene freqüent de mans amb rentat amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. Hi ha 

a cada aula gel hidroalcohòlic i líquid desinfectant i rotllos de paper. 

 Mantenir la màxima distància interpersonal possible en espais comuns del centre. 

 Utilitzar sempre la mascareta posada preceptivament. 

 No tocar-se el nas, els ulls ni la boca amb les mans ja que facilita la transmissiódel 
virus. 

 En cas de tossir o esternudar, tapar la boca i el nas amb el colze doblegat. 

 Utilitzar mocadors d’un sol ús. 

 En la deambulació dins el centre s’hauran de respectar en tot moment les 

indicacions de circulació i les indicacions de seguretat. 

 

 



 

 En el cas de compartir material,extremar les mesures d’higiene i prevenció. 

 Llençar mascaretes, mocadors d’un sol ús i similar a la paperera. 

 

 

2. Diagnosi 

En la situació del confinament del curs 2019-2020, el centre ja va elaborar un primer Pla 
d’Actuació en el qual es va donar resposta adaptativa tant en l’àmbit organitzatiu com en el 
pedagògic i relacional. 

1. Organitzativament, es va haver de reconstruir l’organització i coordinació del centre 
donant molt de pes a la tutorització dels alumnes. Els tutors i les tutores varen 
coordinar les actuacions pedagògiques, relacionals i de fluxos d’informació entre 
l’equip directiu i departaments, i alumnat i famílies en el cas d’alumnes menors. La 
reproducció d’unaestructura organitzativa presencial a una de caràcter virtual va 
significar repensar quina “qui, què i com” anaven afegits a cada actuació i estratègia 
de les que teníem programades en laPlanificacióAnual. 

 
2. Pedagògicament,es varen redissenyar la tipologia d’activitats i els recursos. Les 

plataformes i recursos digitals es van convertir en l’eina fonamental i necessària per 
donar continuïtat a l’activitat educativa. Vam impulsar, encara més, l’ús de la 
plataforma digital MOODLE com a eina de comunicació i pedagògica emprada pel 
professorat que ajudés l’alumnat en aquest nou escenari. Es va donar suport a 
l’alumnat respecte als recursos TIC. 

3. La nova situació ens va dur a readaptar els criteris d’avaluació. Aquests criteris els 
vàrem crear sobre els objectius generals de cada un dels nivells; d’aquesta manera 
vam reescriure uns continguts genèrics que podíem adaptar els dos departaments 
(anglès i francès). 

 
4. Refer el circuit a seguir des que el tutor/a planifica les tasques fins que arriba a 

l’alumnat i es fa el feed-back necessari va comportar una complexitat important a 
l’àmbit de gestió. Els professors i professores en modularen i ajustaren el seguiment. 

 
5. Relacionalment, es van gestionar cada una de les actuacions programades 

respectant la temporització. En aquest sentit, els professors i professores 
contactaren setmanalment amb l’alumnat. Les tutories individuals van tenir 
continuïtat i,també de grup. 

 

Explicitades les línies generals de treball del curs 2019-2020, passem a continuació a 
elaborar el Pla d’actuació del curs 2021-2022, que seguint les línees del Pla del curs 20-21, 
però amb la presencialitat del 100% de classe i amb alguns canvis, té com a objectius: 

1 Bastir una organització pedagògica, en l’actual situació de pandèmia i davant 
d’unconfinament parcial o tancament del centre, ajustant l’activitat educativa, la 
metodologia didàctica i l’avaluació en un entorn virtual d’aprenentatge. 

2 Organitzar grups d’alumnes,de professionals i d’espais. 
3 Organitzar horaris i gestió d’entrades i de sortides. 
4 Escriure el protocol que farem servir en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 
5 Organitzar un pla de ventilació,neteja i desinfecció. 

 
 
 
 



 

3. Organització pedogògica, grupsd’alumnes,professors/res i espais 

Les Escoles Oficials d’Idiomes comptem amb grups estables, per tant tots els 
grups, nivell idiomes tindran la consideració de grups estables. 

 
 

 A l’EOI es consideren grups 

estables, per tant, no caldrà que 

mantinguin la distància de 

seguretat , però sí mascareta. 

 
El nombre màxim d’alumnes al centre és 

de 570 alumnes però la previsió després 

de la matrícula dels nous alumnes al 

setembre, és que no seran més de 210 

alumnes. 

Disposem de 6 aules totes a la mateixa 

planta1 i una aula a la planta de baix. 

 
La plantilla: 8 professors. 5 en jornada 

sencera i 3 amb reduccions. 

Coincidirem al centre 

Dilluns/dimecres: 

1a franja (de 16.00 h a 18.30 h): 3 a la 

sala de professors i 2 al despatx de 

direcció 

2a franja: (de 18.30 h a 21.00 h): 3 a la 

sala de professors i 2 al despatx de 

direcció 

Dimarts/dijous: 

1a franja (de 16.30 h a 18.30 h): 3 a la 

sala de professors i 1 al despatx de 

direcció 

2afranja:(de 18.30 h a 21.00 h): 6  a la 

Sala de professors i 1 al despatx de 
 

 direcció 

 
Alumnat: de totes les edats, desde 16 a 

72 anys. 

Tots els grups són heterogenis. 

Impulsarem una acció educativa de qualitat i 
equitat, desenvolupant un important paper 
compensador de les desigualtats. Establirem 
les estratègies educatives generals per a tot 
alumnat i, en particular, per a l’alumnat més 
vulnerable que ha patit la desconnexió del 
sistema educatiu durant la pandèmia, a través 
del Pla Digital. 

 

 
 

 

 

 



 

Les classes seran íntegrament presencials i es treballarà també amb una aula virtual 

(plataforma Moodle del centre) i altres eines i aplicacions que es facin servir,demanera 

que tant el professorat com l’alumnat hi estigui familiaritzat en cas d’un possible nou 

confinament o en cas que calgui aïllar algun grup del centre. 

 
Els grups s’organitzaran per idioma, nivell i franja horària, tal i com queda reflectit a 

l’oferta de la matrícula del curs 2021-2022. Cada grup tindrà assignat un/a únic/a 

professor/a i una única aula de referència. La distribució d’aules es farà de manera 

que les aules es comparteixin el mínim possible entre diferents professors/es. 

 

 

Grups d’alumnes i professors/res 

A continuació, i per idiomes i nivells, s’enumeren els grups d’alumnes que es mantindran 
durant el curs 2021-2022: 

 

Grup Docent Horari Núm.d’alu
mnes 

Espai 

A1francès Natàlia
Català 

Dimarts i 
dijous de 
18.30 h a 
21.00 h 

 102 

A2francès Carme
Elías  

Dimarts i 
dijous de 
18.30 ha 
21.00 h 

 203 

B1francès Natàli
aCatal
à 

Dilluns i 
dimecres 
de 16.00h 
a 18.30h  
 

 102 

B2.1 
francès 

Natàlia
Català 

Dimarts i 
Dijous de 
18.30 h a 
21.00 h 

 205 

B2.2 
francès 

Céline 
Arnoux 

Dimarts i dijous 
De 16.00 h a 
18.30 h 

 205 



 

 

C1francès Céline 
Arnoux 

Dimarts i 
dijous de 
18.30   h a 
20.30 h 

 205 

 
 

Grup Docent Horari Núm. 
d’alumnes 

Espai 

     

A1 
taronja 

anglès Rosa 
Barranco 

Dimarts i 
dijous de 
18.30h a 
21.00h 

 Aula
204 

A2 anglès blau Helena 
Franch 

Dilluns i 
dimecres
de 
16.00h a 
18.30h 

 Aula
202 

A2 
taronja 

anglès Helena 
Franch 

Dilluns i 
dimecres
de18.30 
ha21.00 
h 

 Aula
202 

B1 anglès blau Manolita 
Cid 

Dillunsidi
mecres 
de 16.00 
h a 
18.30 h 

 Aula
200 

B1 
taronja 

anglès Cinta 
Santos 

Dilluns i 
dimecres
de 18.30 
h a 
21.00 
h 

 Aula
201 

B1 
SEMI 

anglès Manolita 
Cid 

Dimarts de 
16.00ha 
18.30 h 

 Aula
200 

B2.1 
blau 

anglès Cinta 
Santos 

Dilluns i 
dimecres
de16.00 
ha18.30 
h 

 Aula
201 

B2.1 
taronja 

anglès Cinta 
Santos 

Dimarts i dijous 
de18.30 

 Aula
201 



 

 

  h 
ah 

21.00   

B2.2 anglès Rosa Barranco Dimarts i dijous  Aula 
blau    204 

   de16.00  

   ha18.30  

   h  

B2.2 anglès Magnolita Cid Dilluns i  Aula 
taronja   dimecres 200 

   de18.30  

   ha21.00  

   h  

C1 anglès Robert Dilluns i  Aula 
 Fernández dimecres 203 
  de18.30  

  ha21.00  

  h  

C1 anglès Robert Dimarts  Aula 
semipresencial Fernández de18.30 202 

  ha21.00  

  h  

 
 

Altres espais 

 
Tenint en compte el mobiliari dels següents espais i la distància de seguretat d’1,5 metres 
es determina la següent ocupació recomanada pels següents espais,duent a terme sempre 
les mesures de prevenció personal: 

 
Espai Capacitat de 

persones 
Màx. recomanat 

Sala de professors 4 3 

Secretaria 1 1 

Direcció 2 2 

Biblioteca 30 15 

Aula informàtica 20 10 

Lavabos 5 2 



 

Direcció i secretaria 
 

 L’auxiliar administrativa i l’equip directiu seran els encarregats de netejar el seu 
propi material d’oficina i informàtic que utilitzi en aquests espais. 

 Per qüestió de manca d’espai, no poden mantenir la distància de seguretat 
recomanada i per tant, han de seguir les mesures d’higiene oportunes. 

 

 
Sala de professors/es 

 
Distribució del professorat 

 
Cada professor/a escollirà un lloc per a treballar i així respectar les distàncies de 

seguretat (a determinar pel professorat). 

 
 Compta amb armaris immobles amb compartiments individuals per tal que cada 

persona pugui guardar els seus estris d’ús personal al seu compartiment. 

 Cada usuari serà responsable de netejar i desinfectar els estris d’ús comú 
(cafetera, nevera,…) després de cada ús i les superfícies que hagi ocupat. 

 

Biblioteca 
 

 No serà possible l’accés lliure, ni per a consulta de llibres ni com a sala d’estudi. 
 

 
 Cada professor baixarà a la biblioteca amb els seus alumnes per a donar-los 

l’opció de fer préstec de llibres, DVD’s, etc. i a més a més consultar materials. 

 El servei de préstec i retorn es gestionarà a través de cada professor amb els seus 
alumnes. 

 

Sala d’informàtica 
 

 No es podrà fer servir com a aula d’informàtica per a l’alumnat de forma habitual. 

 Es reserva com a espai per a fer formació de professorat o tasques molt puntuals. 
 

Lavabos 

Equip directiu i secretaria 

 Utilitzaran els lavabos al costat del despatx de direcció. 
 

Professorat 

 Utilitzaran els lavabos del costat de l’escala. 

Alumnat 

 Els lavabos del pavelló de batxillerat on es troben les dependències de l’EOI 
d’Amposta, al passadís de baix. 

 
 
 



 

4. Organització pedagògica en situació de pandèmia 
 
A l’EOI es considera que l'alumnat pot treballar de manera autònoma des de casa. En cas de 

confinament total del grup, cal que l'alumnat conegui els objectius de treball, així com també els 

indicadors d'avaluació perquè pugui organitzar-se les tasques mentre duri el confinament. És 

convenient fer connexions periòdiques per fer el seguiment dels alumnes, així com també per fer 

tutories i resoldre dubtes. En cas de confinament parcial del grup cal que el professorat segueixi 

la docència presencial amb l'alumnat que està al centre i faciliti el contacte simultàniament amb 

l'alumnat que es troba confinat a casa. Es proposa treballar en un entorn en línia i col·laboratiu, 

de manera que a través del correu corporatiu d'XTEC o del correu del centre, l'alumnat es pugui 

connectar a través d'una plataforma de comunicació que li permeti veure i seguir el que s'està 

treballant a classe. En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània del 

treball que es fa a l'aula, el professorat haurà de facilitar els materials que es lliurin 

presencialment, per a l'alumnat que es trobi confinat a casa. Es prioritza la modalitat de formació 

de manera síncrona. Mentre part del grup estigui confinat, no s'han de fer proves (exàmens) 

presencials que tinguin com a única finalitat l'avaluació, ja que es valora que l'avaluació és 

contínua i amb diferents contextos i materials. 

 
Principals mesures per a prevenir riscos. 

 
En cas d'un possible nou confinament o en cas que calgui aïllar algun grup del 

centre el treball d'aula es farà estrictament de forma telemàtica. Si el confinament és 

de tot el centre es suspendrà tota l’activitat acadèmica i administrativa presencial i es 

passarà a l’activitat telemàtica 100 % i atenció al públic de forma telemàtica. En cas 

de tancament parcial i en casos excepcionals,s'atendrà personalment amb sol·licitud 

de cita prèvia. 

 
Adaptació de l’activitat acadèmica. 

 
En cas que les autoritats sanitàries decretin el tancament del centre o el confinament 

total, les classes passaran a fer-se en format telemàtic sincrònic per 

videoconferència amb plataforma Zoom o similar, en horaris molt similars al format 

presencial ordinari i amb la totalitat del grup classe, un dia setmanal i d’una durada 

aproximada de 2 hores 30’. La resta fins completar les 4 hores 45’ es seguirà fent de 

manera asincrònica. Aquesta modalitat es durà a terme mentre duri el confinament i 

fins que l’autoritat competent decreti l’aixecament de les mesures de confinament. 

 
Per tots els nivells es preveurà una avaluació contínua amb recull d’evidències, per 

tenir dades objectives per avaluar l’alumnat. El mínim de notes que caldrà recollir 

durant el curs es decidirà a inici de setembre en reunions de departament. Aquestes 

evidències es podran recollir de forma presencial o telemàtica. A les programacions 

anuals de curs s’establirà com s’avaluarà el treball de l’alumnat en cas d’un possible 

nou confinament o en cas que calgui aïllar algun grup del centre. 

 

En cas d’haver de reduir la presencialitat al centre mantenir distàncies de seguretat a 

les aules i a tots els espais, portarem a terme el següent model híbrid que ja vam 

posar en pràctica al curs 2020-2021:  

 



 

MODEL HÍBRID Presencial 50% / en línia50% 
 
 

Oferirem un 50% de presencialitat a tots els grups de tots els idiomes (1 sessió de 

classesetmanal), que es complementarà amb un 50% de classes virtuals sincròniques o 

asincròniques.Això, pertant,no afectarà elsgrups-classesemipresencials. 

 
Pertant,ifinsnovesinstruccions,elhoraris provisionals quedarandelasegüentmanera: 

 
Online asincrònica (20%): activitats en línia proporcionades pel professor/a que l’alumne/a 

farà alseuritme. 
 

Online sincrònica: classe grupal en línia i amb videoconferència, juntament amb 
professor/a icompanys/es. 

 

 

 
  

DILLUNS 

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
1h. 
Setmanal 
Online 
asincrònica 

 
Presencial1

6:00h-18:22h 

 
Presencial1

6:00h-18:22h 

 
Online 

sincrònica 
 

17:00h-18:23h 

 
Online sincrònica 

17:00h-18:23h 

 
1h. 

Setmanal 
Online 

asincrònica 

 
Presencial1

8:32h-20:54h 

 
Presencial1

8:32h-20:54h 

 
Online 

sincrònica 
 

18:33h-19:56h 

 
Online sincrònica 

18:33h-19:56h 

 
 
 

5. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de 

l’alumnatamb necessitat específica de suport educatiu 

 
 

Per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa del’alumnat amb 

especials dificultats o alumnat en situació de confinament esrealitzarà una tutoria 

individualitzada per part del professorat de referència. Aquesta tutoria es farà de 

forma telemàtica. 

 
Caldrà parar especial atenció als alumnes menors d’edat, dels quals es farà 

seguiment de la seva assistència a les classes. En cas que el o la menor deixi 

d’assistir, caldrà notificar-ho immediatament als seus tutors legals. 

 
 



 

Ús de les eines digitals. 
 

Durant les primeres setmanes de classe, el professorat serà l’encarregat de fer la 

formació adreçada a l’alumnat per tal que es familiaritzi amb l’ús de les eines de 

comunicació escollides pel centre (correu electrònic i CentrosNet, etc), així com les 

plataformes digitals que utilitza el centre (aules Moodle o d'altres eines, i sempre des 

de la perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte les eines que pugui tenir 

l’alumnat (mòbil,ordinador,tauleta,..). El professorat serà també l’encarregat d’ajudar 

a l’alumnat, especialment si es produeix algun període de confinament. 

 

En cas d’un possible nou confinament o en cas que calgui aïllar algun grupdel centre 

el treball d’aula es farà estrictament de forma telemàtica. Si no éspossible 

l’assistència al centre per part del professorat aquest treballarà desde casa seva. El 

professorat organitzarà el treball i notificarà a l’alumnat lessessions previstes amb 

suficient antelació. També s’encarregarà d’ajudar al’alumnat pel que fa a l’ús de les 

eines de comunicació i de les plataformes iaplicacionsdigitals queesfacinservir. 

 

Tant pels cursos d'avaluació contínua (A1, A2 i B2.1) com pels cursos de certificat 

(B1, B2.2 i C1), es preveurà un recull d'evidències que servirà per avaluar l'alumnat 

en cas de confinament total. 

 

6. Organització de les entrades i sortides a l’EOI d’Amposta 
 

Al trobar-nos dins de les instal·lacions de l’Institut Ramón Berenguer IV, els nostres 
alumnes seguiran les pautes i indicacions del centre a l’hora d’entrar i sortir. 

El fet de tenir un alumnat amb unes casuístiques diverses(diferent municipi,diferents 
horaris laborals, etc.) fa que vagin entrant i sortint esglaonadament i no sempre a tots a la 
mateixa hora. 

 
 

 
 

CURS-NIVELL 
 

PORTA ACCÉS 
 

HORA ENTRADA 
 

HORA SORTIDA 

Grups blau 

Francès:B1, C1 

Anglès:A2,B1,B2.1i B2.2 

 

Porta principal 

 
 

16.00h 

 
 

18.23h 

VENTILACIÓ    

Grups taronja 

Francès:A1,A2, B2.1, B2.2 

Anglès:A1,A2,B1,B2.1,B2,

C1 

 

 
Porta principal 

 
 

18.30h 

 
 

20.53h 

 
 



 

Segons el document Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per als centres 

educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, no es podrà entrar al 

centre en cas de presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19 

(febre o febrícula per sobre de 37,5ºC, 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, o amb qualsevol altre 

quadre infecciós. 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt 

habituals en infants. Només s’han de considerar símptomes potencials de 

covid-19 si també hi ha febre o altressímptomes dels que es recullen a la 

llista. La variant delta causa, amb més freqüència quelesvariants 

anteriors,rinorrea,odinofàgiaicefalea. 

 

Si algun membre de la comunitat presenta símptomes compatibles amb la 

COVID-19 mentre sigui al centre, és imperatiu posar-se en contacte amb 

els serveis sanitaris pertinents per tal que valorin el protocol a seguir i 

comunicar-ho al centre de forma immediata. 

 
Els alumnes o el personal del centre educatiu que presenti 

simptomatologia compatible amb la covid-19 i hagin tingut una infecció 

confirmada per SARS-CoV-2 i/o convivents o contacte estret amb positiu 

confirmat o simptomatologia compatible en els10 dies anteriors.  

 
No podran accedir al centre: 

 

Les persones que es trobin en aïllament perquè han estat positius de 

covid-19. 

 
Persones sense la pauta de vacunació completa (si tenen una dosi i han 

passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, es considera pauta completa) 

que presenten alguna de les situacions següents: 

 
  Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de 

diagnòsticmolecular(exceptesihaestatuncribratgepoblacionalouncribratgeatot 

elcentreeducatiu). 

• Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19. 

• Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una 

PCR od’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas 

sospitós (no siestractad’uncontacteestretasimptomàticos’hafetuna 

PCR peracribratge). 

• Es troben en període de 

quarantenadomiciliàriaperquèhanestatidentificadescomacontacteestr

etd’algunapersonadiagnosticadadecovid-19. 

 
Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és 

a dir,els alumnes o professionals de l’àmbite ducatiu que conviuen amb 

una persona que està fent quarantena perquè és contacte estret d’un 

caspositiu. 



 

 

7. Relació amb la comunitat educativa 
 

 

Sessions Claustre 
 

Per a les sessions de claustre es prioritzarà la modalitat de reunió 

telemàtica que serà el format habitual, si no canvia la situació 

epidemiològica,  a excepció d’aquelles que siguin imprescindibles de fer 

presencialment. En aquests casos, serà obligatori aplicar les mesures de 

seguretat (distanciament físic de seguretat, higiene de mans, ús de 

mascareta i ventilació adequada). 

 
Quant a les reunions dels òrgans col·lectius de coordinació i govern (equip 

directiu, departaments, reunions de nivell) i les reunions amb 

delegats/delegades i persones externes al centre educatiu seran 

telemàtiques, a excepció d’aquelles que siguin imprescindibles de fer 

presencialment. En aquests casos, serà obligatori aplicar les mesures de 

seguretat (distanciament físic de seguretat, higiene demans, ús de 

mascareta i ventilació adequada). 

  

Sessions Consell Escolar 

Es preveuen 3 sessions com a mínim i es faran de manera telemàtica, ja que 
disposem d’espais molt reduïts i el consell està format per 10 persones. I per tant, 
no podem garantir les mesures de distanciament i seguretat. 

Es preveuen les sessions previstes a la PGA del curs 21-22 i es faran de manera 
telemàtica. 

 

Sessions amb delegats i alumnat 

Es preveu una sessió informativa amb els delegats i sots delegats de cada classe 
a principi de curs i en cas de confinament, es farien més reunions de manera 
telemàtica. 

El seguiment del tutor amb el seu l’alumnat es farà preferentment per 
videoconferència.També, es pot optar per telèfon o correu electrònic. En cas de 
no ser possible cap d’aquestcasos o per necessitat, es farà una trobada 
presencial, sempre mantenint les mesures deseguretat. 

Els alumnes podran demanar assessorament respecte a l’ús de les eines de 
comunicació escollides pel centre. L’assessorament es pot demanar a través del 
seu tutor o enviant un correu electrònic a l’escola. 

 

Atenció al públic 

Es faran les gestions administratives presencials, sempre amb cita prèvia. 

Aquest pla d’organització es difondrà a través de la nostra pàgina web on el 
publicarem i a més a més s’enviarà per correu electrònic a cada alumne 
matriculat abans de començar les classes el dia 27 de setembre. A més a més, el 
primer dia aquest pla es lliurarà un resum d’aquest pla en paper i es repassarà 
amb la classe. 



 

 

 

8. Pla de neteja,ventilació i desinfecció 
 

Es seguiran les recomanacions de ventilació en els centres educatius que el 

Departament d’Educació determini en cada moment. En el moment de 

l’elaboració d’aquest pla d’organització del centre per al curs 21-22, el 

document de referència és “Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per 

alscentres educatius en el marc de la pandemia per COVID-19” d’agost 

de2021. 

 
 

Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural  
 

- Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. 
Aquesta ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més 
efectiva, convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin 
oposades entre si per tal que corril’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire 
interior i es renovi ambl’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin 
obertes el màxim d’hores possibles.  

- De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les 
finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o 
obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les 
portes totalmentobertes. Els dies ventosos o amb gran diferencia de temperatura entre 
l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors. 

 

  
El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor 
ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim 
una sola finestra, encara que la superficie oberta total sigui la mateixa.  

- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes 
(passadissos i vestíbuls) a l’exterior.  

- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l ’alumnat, 
durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i 
ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la 
velocitat de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de 
càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic 
cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a 
mínim una hora.  

-Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 
minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai 
per millorar el confort tèrmic fins que retornil’alumnat.  

- Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui 
continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, 
entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.  



 

 
 
 

9. Activitats complementàries 

 
Totes les activitats complementàries que realitzem durant el curs, es fan dins de les 
instal·lacions de l’escola i en horaris lectius (a les tardes), excepte el cinema club de 
francès que es fa al casal d’Amposta i la festa de la Beujolais nouveau que es fa al 
Pub Van Gogh en les dates a convenir per cada activitat, seguirem les normes del 
casal d’Amposta. No obstant això, cada alumne es comprometrà a portar la seva 
mascareta sanitària i les professores encarregades d’aquesta activitat portaran 
material EPI necessari per a deixar el centre desinfectat (hidrogel,etc). 

Totes les activitats culturals seguiran i cumpliran les següents recomanacions:  
  

Recomanacions per a les festes i celebracions de tardor 

18 d’octubre de 2021 

 

1. Recomanacions generals 

 
Requisits d’accés 

No pot participar en la celebració cap persona que presenti simptomatologia compatible amb la covid-

19, ni que tingui una prova positiva de covid-19 o hagi estat designada com a contacte estret d’un cas 

positiu en els 10 dies anteriors i no estigui immunitzada (hagi passat la malaltia en els darrers 6 mesos 

i/o tingui la pauta completa de vacunació). En cas que sigui un contacte estret immunitzat, és 

recomanable que disposi d’un TAR negatiu per a participar a la celebració. 

 

Organització de l’accés 

Per evitar aglomeracions s’aconsella que l’entrada i la sortida a l’espai o recinte es faci de manera 

esglaonada. 

 

Aire lliure 

Si les condicions meteorològiques ho permeten, es recomana fer les festes i celebracions en un espai 

exterior. 

 

Famílies 

Poden participar a les celebracions quan el centre educatiu així ho indiqui, seguint totes les mesures 

de prevenció i protecció enfront de la covid-19. 

 

Ventilació 

Si no és possible dur a terme tota la celebració en un espai exterior, s’ha de fer en un espai interior que 

garanteixi una renovació completa i continuada de l’aire. Preferentment, s’ha d’optar per una ventilació 

natural i, si no és possible, cal seguir les normes de ventilació relatives als sistemes de climatització. Es 

recomana mantenir les portes i les finestres obertes durant tota l’estona que duri l’acte, amb ventilació 

creuada per assegurar que hi hagi renovació constant de l’aire. En qualsevol cas, l’espai s’ha d’haver 

ventilat abans que hi arribin les persones que hi participin. 

 

 
 
 
Aforament i distància de seguretat 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf


 

- Espais exteriors: es poden dur a terme festes o celebracions amb l’aforament màxim que 

permeti disposar de 2,5 m2 per persona. 

- Espais interiors: cal garantir una ventilació adequada de l’espai. L’aforament màxim és el que 

permeti disposar de 2,5 m2 per persona. 

No cal que els infants o joves d’un mateix grup de convivència estable mantinguin la distància de     
seguretat. 

Mascareta 

Totes les persones a partir de primer d’educació primària que participin en l’acte de celebració han de 

portar la mascareta col·locada correctament, és a dir, que cobreixi el nas i la boca, exceptuant aquells 

casos en què l’ús estigui contraindicat. En compliment de la normativa actual, la mascareta s’ha 

d’utilitzar tant en espais interiors com exteriors. 

 

Higiene de mans 

Tothom que accedeixi a la festa o celebració ha de fer rentat o higiene de mans. 
 

Neteja i desinfecció 

Sempre que sigui possible, es recomana intensificar la neteja i desinfecció de les superfícies de 

contacte més comunes (poms de les portes, taules, etc.). 

 

En el cas dels lavabos, cal mantenir-hi la ventilació continuada i dur-hi a terme la neteja i desinfecció 

amb la periodicitat que requereixi la concurrència a l’acte de celebració. Els lavabos han de disposar 

de sabó i tovalloles de paper d’un sol ús per eixugar-se les mans i de paperera amb tapa, pedal i 

equipada amb bossa interior. Es recomana afegir senyalització que indiqui la seqüència correcta d’ús 

de l’inodor: abaixar la tapa, estirar la cadena i rentar-se les mans. 

 
2. Recomanacions específiques 

 
Menjar i begudes 

A les celebracions es poden menjar panellets, castanyes o altres productes habituals d’aquest tipus de 

festes. També es poden consumir begudes. És preferible fer-ho a l’exterior i mantenint la distància 

mínima entre persones mentre no es porti la mascareta. En el cas de l’alumnat, es recomana que es 

mengi en rotllanes que permetin garantir la distància mínima, respectant els grups de convivència 

estable. 

 

La mascareta s’ha de manipular per la part de les gomes i sempre amb les mans netes, desant-la 

en una bossa de tela o de paper mentre no s’utilitzi. 

 

Es desaconsella que les festes incloguin ball. En tot cas, les activitats o espectacles que s’hi duguin a 

terme, s’han de fer preferentment a l’aire lliure. 

Elaboració de panellets o similars 

Els infants poden participar en tallers en què elaborin panellets. Cal garantir el rentat de mans previ 

a la manipulació dels ingredients i l’ús de la mascareta mentre es preparin. Es recomana fer aquesta 

activitat en el marc del grup de convivència estable. 

 
 
 
 
 

 
 



 

10. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de 
coordinació i govern 

 

 
REUNIONS TIPUSDEREUNIÓ FORMATREUNIÓ PERIODICITAT 

EquipDirectiu Organització i gestió Presencial Setmanal 

Equip directiu i secretaria Organització i gestió Presencial Setmanal 

Equip Directiu i  caps de 

departament 

Organització i gestió Presencial Mensual 

Claustre Currículum, avaluació, innovació Telemàtica Trimestral 

Equips de nivell Àmbitpedagògic, relacional Telemàtica Bimensual 

De Departament Àmbit pedagògic, avaluació, innovació, 

metodologies, recursos 

Telemàtica Trimestral 

Pla digital Innovació, metodologies, recursos Telemàtica Mensual 

 
 
 

11. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

 

Es seguiran les instruccions sobre la gestió de casos de COVID-19 que el Departament 
d’Educació determini en cada moment i caldrà aplicar el protocol vigent de Gestió de 
casos covid-19 als centres educatius, quan es detecti un cas positiu o simptomatologia 
susceptible de sercovid-19 en un centre educatiu. 

 
Davant d'un membre de la comunitat educativa que comença a desenvolupar 
símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

 
 Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. En el nostre cas 

l’Aula 208 i notificar-ho a la direcció del centre. 

 S’ha de verificar que duu una mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que queda al seu càrrec, en el nostre cas el 

professor). 

 Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica, 

l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una 

pantalla facial i una bata d’un sol ús. 

 En cas d’un menor s’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar 

l’adolescent. 

 En cas de ser major d’edat se’l pot deixar marxar sol si el seu estat general ho 

permet. 

 En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

 L’EOI comunicarà degudamenta l’autoritat pertinent els casos positius 

del centre. 

 La direcció del centre recomanarà a la persona o família (en el cas d’un/a menor) 



 

que contacti amb el seu centre d’atenció primària dereferència. 

 

Algoritme de gestió de contactes en centres educatius 

Davant la detecció d'un cas positiu, s’ha establert un circuit diferenciat segons si els alumnes i professionals dels 
centres estan immunitzats o no immunizats: 

No immunitzats: 

1. No han passat la covid-19 en els últims 6 mesos. 

2. No tenen la pauta de vacunació completa. 

Immunitzats: 

1. Tenen la pauta completa de vacunació i han passat 14 dies des de l'última dosi.  

2. Han passat la covid-19 fa menys de 6 mesos (amb prova diagnòstica que ho confirmi). 

3. Han passat la covid-19 fa més de 6 mesos i tenen subministrada una dosi fa ≥ 14 dies, independentment del 
tipus de vacuna.  

Es consideraran contactes estrets tots els membres del GCE que hagin tingut contacte amb el cas 
positiu des de les 48 hores abans de l’inici dels símptomes o des del dia de realització de la prova 
diagnòstica (que ha estat positiva) si es tracta d’un cas sense símptomes. 

Alumnes de batxillerat, FP, EOI, centres de formació d'adults i altres 
ensenyaments 

 
No immunitzats Immunitzats 

Dia 0 Se'ls dona la carta informativa A, en 
què s'indica: 

 que han d'iniciar la quarantena;  
 que s'han de fer una prova diagnòstica 

(preferentment PCR) entre els dies 4 i 
6. A la carta s'hi especifica el lloc, dia i 
hora de la prova diagnòstica que 
facilitarà el RECO. 

Si en el moment de lliurar la carta el 
centre no té aquesta informació, cal 
comunicar-la posteriorment.  

Es genera automàticament la petició de test 
d'antígens ràpid (TAR) per anar a la 
farmàcia.  

Se'ls lliura la carta informativa B, en què 
s'indica: 

 que no han de fer quarantena; 
 que han d'anar al més aviat possible, 

en horari no lectiu, a fer-se el test 
d'antígens (TAR) a una de 
les farmàcies que participen en el 
Programa de TAR. 

El resultat del test d'antígens es 
podrà descarregar a La Meva Salut. Si és 
necessari, el RECO pot generar manualment 
peticions de testos d'antígens 
complementàries per a la farmàcia a d'altres 
contactes estrets (per exemple, si el cas 
positiu es dona al transport escolar o bé per 
indicació del Servei de Vigilància 
Epidemiològica). 

Dia 0 - 
1 

-- Cada persona va a la farmàcia del Programa 
TAR que esculli i es fa el test d'antígens: 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/carta-circuitA-alumnes-no-immunitzats-batx-fp-eoi-adults-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/carta-circuitB-alumnes-immunitzats-batx-fp-eoi-adults-2021-2022.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/


 

 Si el resultat és negatiu, es 
continua assistint al centre.  

 Si el resultat és positiu, s'ha 
de comunicar al centre educatiu i 
iniciar l'aïllament.  

L'alumnat menor de 16 anys ha d'anar a fer-
se la prova acompanyat d'un adult 
responsable.  

El test d'antígens no té cap cost per l'usuari. 

 

Dia 4 - 
6  

Han d'anar al lloc i hora indicats per fer-se la 
prova diagnòstica i seguidament continuar 
amb el període de quarantena.  

Si la prova és una PCR, els resultats es 
reben en les 24-48 hores següents. 

Independentment del resultat han de 
completar el període de quarantena. 

-- 

Dia 10 Últim dia de quarantena. -- 

Dia 11 Es reincorporen al centre educatiu. -- 
 

 

 

 

 

 

 

 

Professionals dels centres (docents, PAS, PAE i personal extern) que 
forma part del grup de convivència estable o és un contacte estret. 

 

 
No immunitzats Immunitzats 

Dia 0 Els professionals del centre no 
immunitzats que formen part del grup de 
convivència estable també inicien la 
quarantena i s'ha de fer una prova 

La direcció del centre educatiu 
lliura un certificat de la vinculació del 
professional amb el centre per fer-se el test 
d'antígens (TAR) a la farmàcia.  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A993.pdf


 

diagnòstica (preferentment PCR) entre els 
dies 4 i 6: les dades del lloc, dia i hora de 
la prova diagnòstica les facilita el RECO.  

Han d'acudir al més aviat possible (en horari 
no lectiu) a la farmàcia (farmàcies adherides 
al Programa TAR)  

No han de fer quarantena.  

El resultat del test d'antígens es 
podrà descarregar a La Meva Salut. Si és 
necessari, el RECO pot generar manualment 
peticions de testos d'antígens 
complementàries per a la farmàcia a d'altres 
contactes estrets (per exemple, si el cas 
positiu es dona al transport escolar o bé per 
indicació del Servei de Vigilància 
Epidemiològica). 

 
Dia 0 – 
1 

 

-- Cada persona va a la farmàcia del Programa 
TAR que esculli i es fa el test d'antígens.  

 Si el resultat és negatiu, es 
continua assistint al centre.  

 Si el resultat és positiu, s'ha 
de comunicar al centre educatiu i 
iniciar l'aïllament.  

 
Dia 4 – 
6 

Han d'anar al lloc i hora indicats per a fer-
se la prova diagnòstica i seguidament 
continuar amb el període de quarantena. 
En el cas que es faci una PCR els 
resultats es rebran en les 24-48 hores 
següents.  

Independentment del resultat hauran de 
completar el període de quarantena. 

-- 

Dia 10 Últim dia de quarantena. -- 

Dia 11 Es reincorporen al centre educatiu. -- 

 

Tots els models i cartes i la seva versió en castellà els trobareu a la pàgina Autoritzacions i declaracions (covid-19) 

 

12. Seguiment del pla 
 
 

RESPONSABLES Directora i Coordinadora Riscos Laborals 

INDICADORS Nombre contagis =0 

TEMPORITZACIÓ Setmanal 

PROPOSTES MILLORA  

 
 

 13. Documentaciódereferència 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Cataleg-models/Gestio-administrativa/Declaracions-covid/Pagines/default.aspx


 

 

-Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per als centres educatius en el marc de la 
pandemia per COVID-19 30 d’agost de 2021 

 
-Gestió de casos de covid-19 als centres educatius Curs 2021-2022 3 de 
setembre de 2021 

 

-Nota informativa sobre l’ús obligatori de les mascaretes en els 
centreseducatius15 de setembrede 2021 

 


