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INTRODUCCIÓ 
 
L’organització de l’institut es fa tenint en compte les dades del curs passat i l’evolució del context 
epidemiològic. Les mesures proposades seran vigents al llarg del curs 2021/22. No obstant això, 
aquestes mesures s’avaluaran i s’adaptaran a partir de tot allò que disposi el Departament 
d’Educació. 
 
Com a exposat la UNICEF, l’educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta 
normalitat, un sentit de rutina, coneixement i habilitats necessàries per al desenvolupament, 
protecció en casos d’especial vulnerabilitat social i econòmica, i serveix per salvar diferències a 
les quals s’enfronta part de la població. 
 
La continuïtat de la situació de crisi sanitària fa necessari seguir amb diverses mesures per 
aquest curs. Les famílies, el personal docent i la resta de personal s’ha d’involucrar per seguir 
garantint les mesures de protecció i de traçabilitat. 
 
Aquest pla d’actuació estableix les bases per dur a terme el curs 2021/22 amb les garanties que 
cerquen l’equilibri entre la salut i el dret a l’educació. 
 
La proposta valora la seguretat en la salut, l’equitat i es basa en uns principis bàsics de prevenció, 
d’higiene i de promoció de la salut. Sempre mantenint com a dos pilar la disminució de la 
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 
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OBJECTIUS 
 
Principal prioritat del curs 
Seguiment i revisió continuada del Pla General Anual, parant especial atenció a l’adequació i a 
la transformació del Pla d’organització bàsic provisional d’aquest curs. Adaptant-lo als canvis que 
poden aparèixer al llarg de l’any per la situació vírica. 
 
Millora de resultats acadèmics 
• Consolidar el Treball globalitzat a 1r ESO i a 2n ESO, implementar-lo a 3r d’ESO i planificar-

lo per 4t ESO. 
• Consolidar el treball pedagògic i les tasques d’organització dels equips de nivell. 
• Oferir formació de centre al professorat. 
• Participar en el Programa d’Acceleració pedagògica. 
• Distribuir la coordinació pedagògica per nivells: Primer Cicle d’ESO, Segon Cicle d’ESO i 

Batxillerat. 
• Recollir les competències, els continguts i les activitats realitzades a cada matèria, a cada 

nivell i a cada grup. 
• Reflexió proactiva sobre la conveniència d’una transformació al batxillerat. 
 
Cohesió social 
• Mantenir el seguiment i les eines per disminuir l’absentisme i l’abandonament. 
• Potenciar el servei de mediació escolar. 
• Mantenir la coordinació amb l’AFA i de col·laboració amb entitats externes. 
• Oferir suport tècnic i emocional a l’alumnat i a famílies. 
• Seguir l’acompliment de les mesures del centre en relació a la prevenció de salut i d’higiene 

personal i col·lectiva: tant mental com física. 
 
Manteniment del centre 
• Augmentar l’acompliment del projecte de manteniment del centre. 
• Intensificar l’aprenentatge dels mètodes de reciclatge. 
 
Propostes de millora  
• Continuar l’enfocament competencial en el treball globalitzat, amb avaluació formativa i 

formadora. 
• Animar al Claustre a treballar en aquest enfocament globalitzat i proposar-li augmentar la 

competència lingüística estrangera i la digital. 
• Unificar la planificació d’objectius dels diversos documents. 
• Continuar i millorar les condicions d’equitat que aplica el centre. 
• Les programacions d’aula han de mantenir un format digital per si en qualsevol moment es 

necessita. 
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• Assegurar a tots els cursos un mínim d’una entrevista amb cada família. 
 
Objectius fonamentals i bàsics de funcionament 
• Seguiment de les indicacions de prevenció, d’hàbits i de rutines saludables. 
• Comunicació fluida, constructiva i periòdica amb l’alumnat, amb les famílies i amb la comunitat 

educativa. 
• Actitud personal positiva i flexible identificant i disminuint la pròpia rigidesa. 
 
Estructura del Pla 
1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNAT, DE PROFESSIONALS I D’ESPAIS 
3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I DE SORTIDES 
4. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE REBROT PER COVID-19 
5. PLA DE VENTILACIÓ, DE NETEJA I DE DESINFECCIÓ 
6. BIBLIOGRAFIA 
7. ANNEXOS 
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1. ORGANITZACIÓ PEDAGOGICA 
El centre, seguint les instruccions del Departament d’Educació i de les necessitats concretes, 
s’ha organitzat per a tot el curs de la següent manera, si no hi ha noves instruccions: 
 

1.1. L’alumnat 
L’ensenyament serà presencial per a tot l’alumnat mantenint els grups estables. 

 
1.2. Grups estables 
A partir del nombre d’alumnat, de professorat i d’espais del centre s’han organitzat grups el 
màxim estables possible amb un/a tutor/a, un espai de referència inalterable i una mínima 
mobilitat de l’equip docent. Tanmateix, i quan sigui necessari, en alguna hora poden conviure 
dos grup estables diferents en una sola aula, per fer-ho es mantindrà una distància de 
seguretat de 2,5 metres entre grup i grup, i de manera molt excepcional es mantindran 1,5 
metres interpersonalment. 

 
1.3. Primer Cicle 
Hi ha 5 grups estables a 1r d’ESO i 6 a 2n d’ESO amb un/a tutor/a responsable i una aula. 
Les matèries, excepte l’Educació Física, la Música i l’optativa de Francès, formen el cos 
central de l’aprenentatge del Treball globalitzat. Tot el professorat que passa per un grup 
forma part d’un equip de nivell que es coordina. 

 
1.4. Segon Cicle 
Hi ha 5 grups estables amb un/a tutor/a responsable i una aula. A 3r d’ESO es comença amb 
el Treball globalitzat, excepte l’Educació Física, la Música i l’optativa de Francès, i es comença 
dissenyar el què s’implementarà a 4t d’ESO durant el curs 2022/23. 

 
1.5. Batxillerat 
El batxillerat serà 100% presencial amb itineraris organitzats i distribuïts en funció de la 
modalitat de pertinença. 

 
Es continua la planificació d’aula i curricular en format digital per si cal un confinament obligat 
i estricte. 

 
1.6. Escenari virtual 

1.6.1. Organització en cas de confinament del grup 
Totes les matèries tindran un format digital de manera que es pugui passar a virtual en 
cas de necessitat. El centre fa anys que treballa en el projecte 1x1 i tot el professorat 
està familiaritzat amb la competència digital en un grau de suficiència. 
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Un/a professor/a de la matèria planifica el curs virtual d’un nivell adjudicat. Pot ser que 
en algunes hores o en alguns grups no sigui ell/a mateix/a qui estigui a càrrec del grup-
classe. 
 
En cas de confinament es segueix la mateixa planificació de curs que la versió 
presencial. La comunicació amb l’alumnat i amb les famílies és per correu electrònic. 
 
Les plataformes o els entorns personals d’aprenentatge més estesos i assimilats per la 
comunitat educativa del centre són el Moodle o el Classroom. Tot i que, també es fan 
servir el Classcraft, el Socrative, el Kahoot, el Plickers, l’EDpuzzle, el Padlet, el Flipgrid, 
etc. 
 
1.6.2. Professorat confinat i alumnat a l’aula 
El/la docent es connecta virtualment des de casa amb l’aula del centre. 
 
1.6.3. Alumnat confinat i professorat a l’aula 
L’alumne/a es connecta virtualment des de casa amb l’aula del centre. 

 
1.7. Atenció a les necessitats i equitat 
La Coordinadora de Psicopedagogia gestiona la seva àrea, la TIS, el professorat, l’EE del 
SIEI i la vetlladora. Cada psicopedagoga té assignat un nivell d’ESO i es manté la col·laboració 
amb els serveis externs del centre (EAP, infermera, assistents socials de l’Ajuntament de 
Manresa, atenció a les famílies, etc.) per atendre a tota la diversitat i l’acompanyament 
emocional, amb la participació activa dels/les tutors/es i del professorat. 
 
1.8. Sortides i colònies 
Cada equip de nivell ha realitzat la seva proposta i en funció de l’evolució de la situació vigent 
es valorarà quines seran efectives i quines no es podran dur a terme. Es mantindrà la 
Comissió de sortides i per tal, cal seguir demanant autorització formal per sol·licitar-les i tenir 
coneixement si s’autoritza. 
 
1.9. Comunicació amb les famílies i declaració responsable 
L’eina de comunicació virtual bàsica del centre amb les famílies és el Moodle: 
moodle.inspeguera.cat i el correu electrònic. 
 
A nivell presencial o telemàtic es continuaran les entrevistes amb alumnat quan sigui 
necessari i amb les famílies al menys una durant el curs. 
 
Totes les famílies han de signar la declaració responsable de salut i l’autorització per a les 
proves de gestió de la COVID-19. 
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2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNAT, DE PROFESSIONALS I D’ESPAIS 
 
2.1. Grups estables 
En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). Cada grup estable 
de cada nivell té assignada una aula. 
 
2.2. Tallers, laboratoris i aules de Dibuix 
Els espais de taller, els laboratoris i les aules de Dibuix segueixen sent aules ordinàries. 
 
2.3. Aula de guàrdia 
Els fulls d’incidències continuaran com estava establerts el curs passat. 
 
2.4. Professorat de guàrdia 
El professorat continuarà fent les guàrdies a les hores adjudicades pel Cap d’Estudis, 
definides al Dossier del professorat. 
 
2.5. Reunions, espais de reunió i altres 
Tot el professorat, com a mínim, té una reunió en horari fix al matí. La resta de reunions tenen 
lloc a les tardes quan des de les coordinacions es trobi necessari. Cal realitzar acta de la 
reunió duta a terme i compartir-la mitjançant el curs d’Informacions al Moodle del centre. 
Aquestes reunions (convocatòria o invitació) s’han de comunicar a Direcció per afegir-les al 
calendari. 
 
Cada professor/a portarà el control de les seves hores complementàries. 
 
En els espais de reunió i de treball per al personal s’han establerts  les mesures necessàries  
del distanciament físic de seguretat d’1,5 metres i és obligatori l’ús de mascareta. Es tindran 
presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i de venda automàtica 
(vending). S’evitarà, en la mesura del possible, que es comparteixin equips, dispositius, estris 
o altres instruments o accessoris, tenint especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. La 
majoria de reunions seran telemàtiques. A les sales només hi podran ser presents, alhora, la 
quantitat de docents segons l’espai disponible. El mateix passa a la Sala de professorat, a la 
cantina i altres espais comuns. 
 
2.6. Equips de nivell de professorat 
El nombre de professorat que passa per cada grup estable s’ha reduït el màxim possible. 
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Cada nivell té adjudicat un equip de professorat, la majoria estable. El nombre de professorat 
que passa per cada grup d’alumnat estable és de 5 a 7 professors/es, segons cada nivell i 
grup. 
 
Els equips de nivell, juntament amb la Coordinació Pedagògica adjudicada per la Direcció del 
centre, són els responsables de l’organització metodològica de cada nivell: programació, 
avaluació, qualificació, activitats o tasques, etc. 
 
El/la coordinador/a de matèria és el/la responsable/a de recollir la informació de cada nivell 
que li aportarà el professorat de la seva matèria. 
 
L’organització amb les coordinacions i amb les responsabilitats del funcionament del centre 
es troben al Dossier del Professorat del curs 2021/2022. 
 
2.7. Coordinació interna 
La que està explicitada Dossier del Professorat del curs 2021/2022. 
 
2.8. Formació al centre 
S’ha previst el reconeixement dels grups de treball del Treball globalitzat i un curs d’Eines 
digitals. 

 
2.9. Serveis 
Amb les mesures de seguretat establertes pel Departament de Salut i pel Departament 
d’Educació es mantenen el serveis de cantina, de TIS, d’orientació, de vetlladora, de SIEI i 
d’Aula d’acollida. 
 
No estarà disponible el servei de biblioteca, però sí el préstec de llibres de lectura. Tot 
respectant la quarantena dels llibres quan es retornin. 
 
2.10. Espai gimnàs 
L’educació física es realitzarà a l’aire lliure, menys quan no sigui possible. Si l’activitat té lloc 
a l’exterior o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta. 

 
Els vestidors no es podran utilitzar, ja que no es pot garantir que hi hagi neteja i desinfecció 
entre grups i ni hi ha una ventilació adient per a cada hora. Caldrà portar samarreta de recanvi 
o tovalloletes higièniques personals. 
 
L’alumnat participarà en la neteja del material que hagi utilitzat. 
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A les tardes el gimnàs està ocupat per un grup de 10-12 infants de gimnàstica rítmica que 
organitza l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’Aula d’acollida i alguna optativa acolliran un grup amb alumnat d’aules diverses, per la qual 
cosa es seguiran les normes de prevenció de salut: dur mascareta, exercir el distanciament 
físic, no compartir material, netejar la taula i la cadira ocupada i rentar-se mans a l’entrar i al 
sortir. 
 
El temps d’esbarjo de tots els grups d’ESO serà en lapses de temps esglaonat. A batxillerat 
es realitzarà tot alhora i es permetrà sortir del centre. 
 
2.11. Patis i esmorzar 
Estan temporitzats i separats per sectors per a cada grup de nivell d’ESO. Hi haurà diversos 
horaris per esmorzar per a ESO. 
 
2.12. Aules netes 
A totes les aules s’haurà de realitzar una neteja d’estris i de taules entre grup i grup, i cal 
mantenir una bona ventilació. 

 
2.13. Lavabos 
Es seguirà el mateix protocol que el curs passat. La clau estarà a consergeria. L’alumnat hi 
podrà anar d’un en un i haurà demanarà permís per anar al lavabo al/a la professor/a. No es 
pot anar al lavabo entre classes. 
 
2.14. Espai cantina 
Es preveu el funcionament de la cantina escolar d’acord amb els criteris de distància de 
seguretat i adoptant les mesures necessàries per evitar la concentració d’alumnat a l’entrada 
i a l’interior de la cantina. Serà obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la cantina. 

 
2.15. Ascensors 
Estan reservats únicament per a les persones que presenten dificultats de mobilitat i pel 
personal de suport. La clau la gestiona consergeria. 
 
2.16. Extraescolars 
Dependrà de la normativa vigent i sanitària, i també estem pendents de la decisió de 
l’Associació de Famílies de l’Alumnat. 
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2.17. Transport escolar 
Al transport escolar han d’anar asseguts. Es podran utilitzar la totalitat dels seients. Quan el 
nivell d’ocupació ho permeti s’ha de procurar per mantenir la màxima separació entre els 
usuaris. 
 
Els infants i els adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, 
exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la 
mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula. 
 
L’alumnat que ve amb transport escolar és una minoria i seguirà la mateixa organització que 
el seu grup estable. 
 
Ens hem posat d’acord amb els altres instituts de la mateixa ruta per l’hora d’arribada i sortida.  
 
2.18. Convenis i ús d’espais 
Es deixaran espais del centre si es compleixen els requisits establerts per l’institut en el 
document propi per sol·licitar l’ús d’espais i, si l’organització demanant assumeix les normes 
de seguretat i de prevenció fixades pel Departament de Salut, alhora que les despeses de 
ventilació, de neteja i de desinfecció dels espais emprats. 

 
2.19. Projecte Lotus 
Les activitats es concretaran a l’inici del curs. 
 
 

3. HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I DE SORTIDES 
 

3.1. Horaris 
L’horari del centre, de forma general, és l’establert en la normativa del Departament 
d’Educació. S’ha demanat com a mesura excepcional, i per aquest curs, les adaptacions 
pròpies per tal de permetre que l’esmorzar dels grups d’ESO sigui de forma esglaonada. 
L’alumnat es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic al sortir de l’aula i a l’entrar. 
 
El total de línies pel curs 2021/2022 són les següents: 

 

1ESO 
 

2ESO 
 

3ESO 
 

4ESO 
 

1BATDI 
 

2BATDI 
 

1BATN 
 

2BATN 
5 

(4 reals) 
6 

(5 reals) 
5 

(4 reals) 
4 + Aula 
Oberta 

 

7 
 

6 
 

2 
 

2 

 
Per més informació cal consultar l’Annex número 4. 
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3.2. Entrades i sortides del centre educatiu 
Cada nivell accedirà per un punt d’accés diferent. L’alumnat ha de portar mascareta i mantenir 
el distanciament físic. Un cop arribin a l’aula es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic i 
quan marxin faran el mateix. 
 
En total hi ha 6 itineraris: 3 circuits provinents del carrer Carrasco i Formiguera i 3 circuits des 
de la Plaça Espanya, núm. 2 (un per a cada nivell d’ESO i de batxillerat) per tal de garantir les 
entrades esglaonades. 

IMATGE 1: Plànol de distribució d’accessos 
 
A l’acabament de la jornada, cada alumne/a participarà en la neteja de la taula i de la cadira 
utilitzades. 
 
Per més informació cal consultar l’Annex número 4. 

 
 
4. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE REBROT PER COVID-19 
 

4.1. Control de símptomes 
Les famílies o directament l’alumne/a si és major de 18 anys han de fer-se responsables de 
l’estat de salut. A l’inici del curs signaran una declaració responsable a través de la qual: 
a) Faran constar que són coneixedors 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. 

Porta 1 

Porta 4 

Porta 2 

Porta 5 

Porta 3 

Porta 6 

Porta 0 
(C/ Carrasco 
i Formiguera) 

Porta 0 
(Pç. Espanya, 2) 
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b) Que les famílies es comprometen a no portar l’adolescent o venir ells/es mateixos/as al 
centre educatiu en cas que presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 o 
l’hagi presentat en els darrers 14 dies. A més, cal comunicar-ho immediatament als 
responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

c) Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. 
d) El professorat i el personal del centre es compromet a no venir al centre, avisar a Direcció 

i posar-ho en comunicació al sistema sanitari, en cas de presentar símptomes de COVID-
19. 

e) Si alguna persona que està al centre es troba malament s’aïllarà a l’aula de guardià. Si 
és un/a alumne/a menor edat es posarà en coneixement de la família perquè el vinguin a 
buscar, si és major haurà de marxar. 

f) Aleatòriament es faran controls diaris de temperatura algun grup. 
 
En essència, com procedir davant d'una persona que comença a desenvolupar els símptomes 
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 
a) Se l’ha de portar a un espai separat, d'ús individual. 
b) S’ha de col·locar una mascareta (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec). 
c) S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 
d) En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
e) El centre ha de contactar amb el Servei Territorial d’Educació per informar de la situació i 

a través d’ells amb el servei de salut pública. 
 
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per 
valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a 
SARS-CoV-2, l’alumne/a i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins 
conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà 
l'encarregada de la identificació, de l’aïllament i del seguiment dels contactes estrets. 

 
 
5. PLA DE VENTILACIÓ, DE NETEJA I DE DESINFECCIÓ 
Cal ventilar les aules durant els darrers 10 minuts de les sessions de classe. 
 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
Departament d’Educació (2021). Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per als centres educatius 
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7. ANNEXOS 
Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies i per al professorat 
Annex 2: Planificació de ventilació, de neteja i de desinfecció del centre 
Annex 3: Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, 

batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) 
Annex 4: Dossier del professorat (curs 2021/2022) 
Annex 5: Pla General Anual 21-22: Indicadors 
Annex 6: Mesures preventives de salut i d’higiene personal i col·lectiva 
Annex 7: Gestió de casos COVID-19 als centres educatius 
Annex 8: Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19



  
 

 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 

 


