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INTRODUCCIÓ
• Seguint les instruccions del Departament
d’Educació juntament amb el Departament de
Salut, hem realitzat el pla d’organització bàsic
per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia.
• Des de l’institut donem prioritat a un
ensenyament de qualitat acompanyat de les
mesures de seguretat necessàries per garantir,
en el marc de la pandèmia, la traçabilitat de
possibles casos de rebrot que hi puguin
esdevenir.

NORMES DE SEGURETAT I SALUT: ENTRADES
DIFERIDES

NORMES DE SEGURETAT I SALUT:
HIGIENE
• Ús de la mascareta en circular per l’edifici. Circulació per la dreta, i
entrades segons els grups estables
• Rentat de mans en entrar a l’edifici, en sortir al pati i en sortir
• Ús, per part de l’alumnat, de material propi
• Desinfecció d’espais i material:

• Personal de neteja
• Aules de desdoblament: pels alumnes que utilitzen l’espai, abans i
després
• Espai propi de treball: al final del dia
• Desinfecció de material compartit: ordinadors, robots, material de
laboratori, esportiu...
• Ventilació dels espais mínim 3 cops al dia durant 10 minuts

AGRUPACIONS I MESURES
D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT: ESO
• Es farà un grup més a cada nivell per tal de baixar la ràtio
• Es mantindran els desdoblaments en les matèries per poder utilitzar
laboratoris i tallers
• Es mantindran els desdoblaments d’anglès
• Tots els alumnes del mateix grup pertanyeran al mateix “grup estable”, i no
caldrà portar mascareta dins de l’aula

• Les optatives de segon d’ESO les cursarà el mateix grup estable, i seran:
francès, mediació i lectura
• Les optatives de tercer d’ESO les cursarà el mateix grup estable i seran:
educació per a la salut, francès i robòtica
• Les optatives 1 i 2 de quart d’ESO seran les que l’alumnat ha escollit. Les
optatives 3 i 4 s’adjudicaran de forma específica segons el grup estable
• Atenció a la diversitat: primer i quart d’ESO en petits grups estables, segon i
tercer d’ESO per part de les psicopedagoges, dins de l’aula

AGRUPACIONS
I MESURES
D’ATENCIÓ A
L’ALUMNAT DE
BATXILLERAT I
CCFF

• Es procedirà a realitzar els desdoblaments
necessaris per baixar la ràtio
• Es garantirà un ensenyament presencial
• Si es barregen més d’un grup estable, serà
necessari l’ús de mascareta

METODOLOGIA: POSSIBLE CAS DE
CONFINAMENT
• Ús del correu corporatiu del centre: via de
comunicació amb els tutors i professors
• Ús del moodle de centre per a cada matèria per
al lliurament de tasques i realització d’activitats:
des del moodle, i segons la matèria, s’accedirà al
drive, al classroom...
• Comuncació amb les famílies mitjançant: iEduca,
Tokapp, pàgina web del centre
• Reunions amb les famílies: seran telemàtiques
(excepte la de principi de curs)

PROTOCOL COVID-19
• Les famílies signaran a inici de curs una declaració responsable

• L’alumnat amb simptomatologia COVID-19 no ha de venir al centre
• Si un alumne/a presenta símptomes durant la seva estada al centre es procedirà
a col·locar-li la mascareta, portar-lo a l’aula d’infermeria, avisar la família, i en
cas que sigui greu, al 061 també, avisar al Departament d’Educació, que farà de
lligam amb el Departament de Salut, i a la infermera del centre.
• Les famílies portaran els seus fills/es al CAP per determinar el possible cas o no
de COVID-19
• En cas de rebre l’ordre de confinament del grup estable, es garantiran classes
telemàtiques i la vida de comunicació oberta mitjaçant moodle i mail amb els
professors
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• Per veure el pla d’organització
bàsic provisional de l’Institut
Puig Castellar fer clic a l’enllaç
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