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1. OBJECTIUS DEL DOCUMENT
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre
amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als
centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els joves a una educació de
qualitat. En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima
normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com es feia aplicant les mesures
sanitàries de protecció.
2. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA
Seguretat
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la
comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent espais
on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.
Salut
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una
prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir
la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.
Equitat
El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint,
aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patintles conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres permet una socialització
dels adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital
i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la
discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i
desenvolupament.
Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat
d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.
Vigència
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la
realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa s’adaptarà si es canvia el
context epidemiològic.
3. ANTECEDENTS
A partir del dilluns 16 de març l’escola va posar en funcionament una eina que permet la
impartició de les sessions de treball online, (AdobeConnect) permetent la interacció directa
entre alumnat i professorat mitjançant àudio, vídeo i xat. Aquesta interacció permet la
realització d’explicacions per part dels professors, exposicions per part d’un o més alumnes,
compartir pantalles amb anotacions, compartir documents en elaboració, realitzar preguntes
durant les sessions per controlar el desenvolupament individual de l’activitat.
Hem optat per aquesta eina degut a la experiència en el seu ús a la nostra modalitat de formació
a distància. Per assegurar el bon ús d’aquesta eina s’ha realitzat una formació a tot el professorat
que no coneixia el seu funcionament.
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Com a complement necessari a les sessions On line vem continuar fent servir altres eines de
formació On line com l’EVA Moodle per proporcionar els recursos digitals necessaris (apunts,
presentacions, vídeotutorials, enllaços a llocs web d’interès, ...), l’intercanvi de tasques amb
control de lliurament amb la possibilitat de retroinformació a l’alumnat i una opció per a la
realització de proves de control.
Ja des dels primers dies de confinament ens vem posar en contacte amb els alumnes i les seves
famílies per tal de conèixer si disposaven a casa dels mitjans TIC a fi de garantir els recursos de
l’alumnat per a poder continuar el seu procés d’aprenentatge i realitzar les tasques telemàtiques
que els hi podem sol·licitar.
Probablement degut a que en el dia a dia del centre és habitual l’ús d’eines de comunicació
virtual com correu electrònic, Alexia (plataforma de comunicació amb alumnes i famílies),
Moodle (plataforma d’aprenentatge), hem de fer constar que del total d’alumnes de l’escola
únicament una petita part van manifestar que no disposaven dels recursos suficients per poder
seguir les sessions online de manera adequada. En tots els casos l’escola els hi ha proporcionat
els recursos necessaris.
Cal fer esment que hi ha hagut casos en els que els alumnes no han pogut fer el seguiment de
les activitats Online, no per dificultat de recursos TIC sinó per estar patint els afectes del
coronavirus ells mateixos o bé membres de la seva unitat familiar.
Pel que fa a la comunicació amb l’alumnat i les seves famílies vem actuar a diferents nivells:
1) Comunicats setmanals mitjançant el correu electrònic a totes les famílies i alumnes que
també és publica a l’apartat de notícies de l’EVA. Aquest comunicat inclou:
a) Valoració global de l’activitat online.
b) Novetats informatives emeses pel Departament d’Educació relacionades amb la
formació que estan realitzant els diferents alumnes.
c) Els canals de comunicació actius amb l’escola.
2) Comunicació tutorial: les primeres setmanes els tutors van fer un seguiment de la
situació personal dels alumnes mitjançant els canals habituals: correu electrònic i
telèfon, que van permetre fer un seguiment tutorial amb dedicació al suport emocional.
3) A partir del 3r trimestre es va implantar un sistema per tal de potenciar la comunicació
amb els alumnes i les seves famílies i facilitar-ne la interacció individual, permetent un
apropament d’alumnes i famílies amb el tutor i amb el professor si fos el cas, més enllà
de les sessions online i dels canals habituals com el correu electrònic. Aquest sistema és
l’eina Teams, integrada al paquet Office 365 de Microsoft, de la qual tots els alumnes
disposen des de l’inici de curs.
4) Amb aquesta última eina, els alumnes d’un grup classe van poder realitzar trobades per
videoconferència, afavorint el treball col·laboratiu.
Pel que fa al procés d’ensenyament i aprenentatge es van fer arribar al professorat les
indicacions per adaptar la formació i avaluació a les diferents situacions que pugués presentar
l’alumnat.
Respecte a la coordinació entre el professorat o del professorat amb tutors, coordinadors o
Equip Directiu, el Centre ja disposava d’una Intranet, integrada dins del funcionament natural
del Centre, a la que es troben tots els documents necessaris per a la gestió. D’altra banda,
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aprofitant l’eina Teams i l’ús de la videoconferència s’han creat grups de treball que permeten
mantenir les mateixes reunions de treball que durant l’activitat presencial. Hem pogut fer un
claustre, reunions de curs, reunions de direcció, etc. Aquesta eina s’ha revelat molt efectiva i
còmode d’utilitzar.
Dificultats






Mantenir l’atenció dels alumnes durant vàries hores seguides de connexió s’ha
demostrat difícil. Proposem fer unes sessions lectives més llargues, per exemple de 1,5
hores (eren d’una hora) que combinin la connexió directa amb el docent amb el treball
individual i/o col.laboratiu amb autonomia per part dels alumnes.
A l’inici de la situació alguns alumnes (molt pocs) van presentar dificultats de connexió
i/o de disponibilitat de eina informàtica (ordinador, tauleta, ...). Proposem fer un
rastreig a inici de curs de l’alumnat nou de l’escola amb aquestes dificultats. Els
mecanismes de solució ja estan treballats durant el període de confinament:
subministrament de connexió a Internet per part de l’escola (pen drive amb SIM amb
dades), i cessió temporal d’ordinadors portàtils de l’escola.
Durant el període de confinament algun docent va donar positiu en Covid-19 i, per
aquesta o altres causes, va agafar la baixa laboral. Es va suplir amb altres docents del
mateix grup-classe.

4. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES
Distanciament físic
Els grups estables de l’escola són els formats pels diferents grups-classe. Hem assignat un espai
fixe a cada grup estable. Sempre que sigui possible, ubicarem els recursos necessaris
(ordinadors, per exemple) dintre d’aquest espai per a que el grup no es desplaci de la seva aula
dintre del seu horari lectiu. Tot i així, si s’han de desplaçar a un altre espai, romandran en aquell
espai durant tota la seva franja horària lectiva (matí o tarda). Al migdia i al vespre es
desinfectaran-netejaran tots els espais de l’escola.
S’ha fet un estudi detallat de les diferents aules. S’ha redistribuit el mobiliari, de manera que
entre els alumnes hi hagi un espai mínim d’1m, ja que, segons la Resolució SLT/1429/2020, de
18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el
risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, 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). En aquest cas, l’organització de l’espai de l’aula
d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal
mínima d’1 metre.
La disposició dels grups estables en els diferents espais de l’escola és la següent. No es pot
considerar que hi ha professorat estable a cada grup. Hem indicat el nombre de docents del
grup.
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Cursos matí
CURS-NIVELL-GRUP

NOMBRE
D’ALUMNES
ACTUALS
(segons
preinscripció)

Places
disponibles a
l’aula
mantenint el
distanciament
físic

Cures
Aux.
d’Infermeria
Sistemes
Microinformàtics i
Xarxes 1er curs
Sistemes
Microinformàtics i
Xarxes 2on curs
Atenció a Persones
en
Sit.
de
Dependència 1er
curs
Activitats
Comercials 1er curs
Activitats
Comercials 2on curs
Administració
i
Finances 1er curs
Administració
i
Finances 2on curs
Màrqueting
i
Publicitat 1er curs
Màrqueting
i
Publicitat 2on curs
Comerç
Internacional 1er
curs
Administració
Sistemes
Informàtics
en
Xarxa 1er curs
Administració
Sistemes
Informàtics
en
Xarxa 2on curs
Integració
Social
1er curs, 1er grup
Integració
Social
1er curs, 2on grup
Educació
Infantil
1er curs

25

30

Núm.
Màx.
d’
alumnes seguiment
on-line (per torns) si
se
supera
la
capacitat de l’aula
amb distanciament
(ràtio – capacitat)
(30-30)=0

20

24

21

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS

ESPAI
(Aula)

10

A41

(30-24)=6

7

A55

24

(30-24)=6

8

A52

20

24

(20-24)=0

8

A51

20

20

(30-20)=10

7

A33

17

20

(30-20)=10

8

A12

20

24

(30-24)=6

8

A32

21

24

(30-24)=6

7

A35

27

30

(30-30)=0

8

A23

24

26

(30-26)=4

6

A43

20

24

(30-24)=6

11

A14

24

24

(30-24)=6

6

A31

24

24

(24-24)=0

7

A24

24

30

(24-24)=0

11

A44

23

24

(30-24)=6

11

A42

27

30

(30-30)=0

10

A71
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Cursos tarda
CURS-NIVELL-GRUP

NOMBRE
D’ALUMNES
ACTUALS
(segons
preinscripció)

Places
disponibles a
l’aula
mantenint el
distanciament
físic

Atenció a Persones
en
Sit.
de
Dependència 2on
curs
Comerç
Internacional 2on
curs
Integració
Social
2on curs, 1er grup
Integració
Social
2on curs, 2on grup
Educació
Infantil
2on curs
Dietètica 1er curs
Dietètica 2on curs

17

24

Núm.
Màx.
d’
alumnes seguiment
on-line (per torns) si
se
supera
la
capacitat de l’aula
amb distanciament
(ràtio – capacitat)
(30-24)=6

23

24

25

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS

ESPAI
(Aula)

10

A51

(30-24)=6

9

A14

30

(30-30)=0

5

A44

25

30

(30-30)=0

5

A23

30

30

(30-30)=0

6

A71

15
10

24
24

(30-24)=6
(30-24)=6

6
8

A12
A53

En el cas que la capacitat de l’aula sigui insuficient per encabir tots els alumnes del grup de
manera presencial, es planteja la possibilitat de tenir alguns alumnes a casa (de manera
rotatòria) que seguiran les classes en format on-line, sempre assegurant una presencialitat
superior al 50% de les hores del curs. La quarta columna de la taula anterior indica el nombre
màxim d’alumnes que haurien de participar en aquests torns rotatoris de seguiment de les
classes des dels seus domicilis.
S’han habilitat càmeres a totes les aules per a que els alumnes que estiguin a casa puguin seguir
la classe de la manera més similar a la presencialitat. També s’ha habilitat una pantalla per a que
el docent pugui fer el seguiment dels alumnes que no estan a l’aula. El docent podrà fer
participar amb normalitat a aquests alumnes a les classes.
Seguidament presentem algunes imatges de com quedaria el desenvolupament de les classes
amb part dels alumnes assistint presencialment i altres als seus domicilis.
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Vista general aula polivalent convencional

El docent visualitza als alumnes que estan als seus domicilis

La càmera permet als alumnes que segueixen la classe on-line seguir la classe amb una
experiència propera a la presencialitat. Poden veure la pissarra i al docent. I interactuar amb ell
com si estiguessin a l’aula. El docent, mitjançant la pantalla, els altaveus i el micròfon els pot fer
participar a la classe.
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Vista aula ordinadors

Requisits d’accés al centre
Important per accedir al centre:
 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar
el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta
–amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora
de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.
Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la
COVID-19:
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
respiratori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que
requereixen tractaments immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
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Control de símptomes
Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat
de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable (veure Annex
1) a través de la qual:
▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això
comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a
comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les
mesures oportunes.
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (veure annex 2). La família i/o
l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que
la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures
addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.
Organització de les entrades i sortides
El nostre centre només té una entrada. Tenim a l’escola 16 grups de matí, amb 331 alumnes. I
7 grups de tarda, amb 147 alumnes (dades juliol 2020).
Es faran tres torns d’entrada: a les 8h, 8,30h i 9h. En cada torn entraran respectivament 5, 5 i 6
grups (al matí hi ha 16 grups).
Cada hora d’entrada s’esglaonarà a la vegada en torns de 10 minuts, intentant que siguin els
grups estables els que pugin junts per l’escala. Per exemple, els alumnes de les 8h entraran a les
7,50h, a les 8,00h i a les 8,10h.
L’horari d’entrada a la tarda s’esglaonarà en dos torns, a les 15h i a les 15,30h. En aquest cas,
entraran 4+3 grups d’alumnes (a la tarda hi ha 7 grups-classe). Aplicant les mateixes entrades
cada 10 minuts. Per exemple, en el torn de les 15h, els alumnes entraran a les 14,50h, 15h i
15,10h.
Fins que els alumnes d‘un grup estable no hagin arribat a l’aula, hauran de portar mascareta.
Igualment quan surtin al lavabo, al descans, etc.
L’esglaonament d’entrades i sortides podria fer que les primeres i/o darreres hores de l’horari
d’alguns grups s’hagin de fer de manera telemàtica asincrònica, sempre assegurant una
presencialitat superior al 50% de les hores del curs.
A l’entrada de l’escola hi haurà una persona (protegida de manera adequada) per gestionar les
pujades i baixades de persones. Disposarà d’un termòmetre de per si calgués controlar la
temperatura corporal d’algun alumne. També hi haurà disponible un dispensador de gel
hidroalcohòlic.
Organització de l’espai d’esbarjo
Els descansos també s’esglaonaran. Es faran a les 10h, a les 11h i a les 12h. Aplicarem
esglaonaments parcials de 10 minuts en cada torn per minimitzar el nombre d’alumnes que
pugen i baixen per l’escala. En horari de tarda es faran dos descansos, a les 17 i a les 18h. Els
alumnes també baixaran i pujaran de manera esglaonada en intervals de 10 minuts.
Igualment, fins que els alumnes d‘un grup estable no hagin arribat a l’aula, hauran de portar
mascareta.
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Relació amb la comunitat educativa
Sempre que les mesures de seguretat sanitària ho permetin, s’intentaran fer les reunions en
format presencial. Si no és possible, totes elles es poden realitzar de manera telemàtica amb les
eines TIC disponibles (tal i com s’ha fet en el període confinament total del curs 19-20).
-

-

-

-

-

Sessions del Consell Escolar. De manera presencial (si calgués també de manera
telemàtica) a l’escola mantenint les mesures de seguretat. El Consell el formen un total
de 16 persones.
Reunions amb famílies a l’inici de curs. Format telemàtic mitjançant la plataforma
Teams. En el cas puntual de famílies que no sigui possible, les podrem informar de
manera presencial mantenint les mesures de seguretat.
Reunions de benvinguda dels alumnes. De manera presencial per grup-classe, el tutor
explicarà els protocols de funcionament de l’escola (normes de seguretat, entrades i
sortides, etc).
Continuarem utilitzant el format de comunicats periòdics a les famílies per mantenir-les
informades. Ha funcionat molt bé durant el confinament. S’ha fet mitjançant la
plataforma Alexia.
Durant el confinament el servei TIC de l’escola ha fet un servei d’assessorament i suport
a alumnes i famílies. Aquest servei es mantindrà i potenciarà.
Reunions de seguiment tutorial amb les famílies. Durant el confinament s’han fet de
manera telefònica, per email i per videoconferència amb l’eina Teams. Tot això ha
funcionat molt bé i es mantindrà. Puntualment, es podria citar a la família a l’escola,
respectant les mesures de seguretat.

5. PLA DE NETEJA
Neteja i desinfecció
La idea bàsica és assignar cada grup estable d’alumnes a un espai durant tot el seu horari lectiu
(matí ó tarda). Quan un grup estable hagi d’anar a un espai especialitzat (taller, aula
d’ordinadors, etc) se li assignarà aquell espai per a tot l’horari lectiu (matí o tarda). D’aquesta
manera volem evitar que els alumnes canviïn d’aula durant el seu horari lectiu.
La desinfecció/neteja dels espais ocupats es farà al final de les sessions horàries de matí (14h) o
de tarda (20,30h). Durant tot el dia, es netejaran les aules que estiguin buides, així com lavabos
i passadissos. També s’aprofitaran aquests moments per desinfectar aquelles superfícies d’ús
més comú com el poms de les portes, les baranes de les escales, etc.
S’ha ubicat un dispensador de gel hidroalcohòlic a cada espai de l’escola (entrada a l’escola,
despatxos, aules, etc). La persona de manteniment de l’escola s’encarregarà de que hi hagi
subministrament en tot moment. A cada lavabo de l’escola hi ha sabó i assecador (per aire) de
mans.
Ventilació
Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació. S’ha realitzat la neteja
i manteniment dels equips de climatització.
Sempre que sigui possible les finestres de les aules han d’estar obertes. Si no pogués ser,
s’obriran durant deu minuts cada dues hores (8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h). També es
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ventilaran els espais ocupats pel matí o la tarda en el moment de fer la neteja/desinfecció (14h,
20,30h).
Taula de comprovació diària de la neteja
Data:

Espai

Netejat
SI/NO

Persona:
Planta
Baixa
Escala
1a planta

2a planta

3a planta

4a planta

Gel
Sabó
hidroalcohòlic (només
lavabos)

Poms
portes

Baranes
(només
escala)

Passadís
Lavabos
Despatx
Direcció
Despatx Cap
d’Estudis
Tutoria 1
Tutoria 2
Despatx Dir.
Gral.
Despatx
EscolaEmpresa
Secretaria
Aula 11
Aula 12
Aula 14
Antiga sala de
professorat
Passadís
Lavabos
Aula 21
Aula 22
Aula 23
Aula 24
Aula 25
Passadís
Lavabos
Aula 31
Aula 32
Aula 33
Aula 34
Aula 35
Passadís
Lavabos
Aula 41
Aula 42
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5a planta

7a planta

Aula 43
Aula 44
Passadís
Lavabos
Aula 51
Aula 52
Aula 53-54
Aula 55
Passadís
Lavabos
Aula 71
Aula 72
Aula 73

6. EXTRAESCOLARS
S’organitzaran de manera presencial respectant les mesures de seguretat vigents en cada
moment (distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres i mascareta).
En cas necessari, es podran fer en modalitat on-line.
7. REUNIONS DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ I GOVERN
Les reunions presencials estaran sempre subjectes a les normes de seguretat vigents en cada
moment (nombre de persones màxim i mesures de seguretat).
El format de les diferents reunions previst és el següent:
Òrgans
Equip Directiu
Direcció amb
Coordinadors
Coordinador amb
tutors/professors
Equip docent de curs
Tot el claustre de
professorat
Juntes d’avaluació

Tipus de reunió
Planificació
Coordinació

Format
Presencial/Telemàtica
Presencial/Telemàtica

Periodicitat
Setmanal
Trimestral

Coordinació

Presencial/Telemàtica

Trimestral

Tutorial/Seguiment
Coordinació

Presencial/Telemàtica
Telemàtica

Mensual
Mensual

Avaluació

Telemàtica

Trimestral

8. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19
al centre educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual (veure taula més endavant).
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes
com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a
través d’ells amb el servei de salut pública.
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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’infant 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, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
Si l’alumne és a classe, el docent que estigui amb ell avisa a Direcció. Si arriba a coneixement del
tutor que alguna persona de la família de l’alumne/a està infectat s’avisa a Direcció. S’aïlla a
l’alumne/a i es comunica als serveis territorials.
Les famílies rebran tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i
prevenció mitjançant comunicats de l’escola i les reunions d’inici de curs previstes.
Casos potencials Espai habilitat
per a
l’aïllament

Alumnes

Despatx
Tutoria 1

Personal

Despatx
Tutoria 1

Persona
responsable de
reubicar
l’alumne/a i
custodiar-lo
Docent que
estigui disponible
(prioritzant algun
docent del grup
estable)

Persona
responsable de
trucar a la
família
Tutor/a o un
membre de
l’equip directiu

Persona
responsable de
comunicar el
cas als serveis
territorials
Membre de
l’equip directiu

Membre de
l’equip directiu

S’utilitzarà la següent taula per fer el seguiment dels casos detectats
Alumne/a

Dia i hora de
detecció

Explicació del
protocol seguit i
observacions
(Incloure nom
de la persona
que ha fet les
actuacions i
nom del familiar
que l’ha vingut a
buscar)

Persona de
Salut amb qui es
manté el
contacte i CAP

Persona
referent del
centre pels
contactes amb
salut (manté el
contacte amb
Salut i fa
seguiment)

Personal de l’escola
S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que omplin una declaració
responsable on manifesten si presenten condicions considerades de risc (veure annex 3).
Aquesta declaració l’han de tornar a omplir si la situació d’algun treballador canvia.
S’ha subministrat a tot el personal docent i no docent del centre els equips de protecció
(mascaretes).
El personal docent i no docent rebrà tota la informació necessària respecte de les mesures de
protecció i prevenció mitjançant les reunions d’inici de curs al setembre.
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9. SEGUIMENT DEL PLA
Responsables
-

-

Membres de l’equip directiu (Director, Cap d’Estudis)
Possibles indicadors Programació General Anual (PGA):
o Nombre d’alumnes amb dificultats de connexió a Internet als seus domicilis
o Nombre d’alumnes amb dificultats per disposar d’ordinador als seus domicilis
o Nombre de docents amb dificultats per disposar d’ordinador als seus domicilis
o Nombre de docents amb dificultats de connexió a Internet als seus domicilis
o Nombre de vegades que s’ha activat el protocol de detecció
o Nombre d’alumnes positius COVID-19
o Nombre d’empleats positius COVID-19
o Nombre d’alumnes confinats
o Nombre de grups estables confinats
o Nombre de grups estables amb alumnes assistint a les classes de manera
telemàtica
Propostes de millora

10. PLA DE TREBALL ACADÈMIC EN CAS DE CONFINAMENT
Les actuacions previstes i les eines utilitzades serien similars a les utilitzades en el període de
confinament total entre els mesos de març i juny de l’any 2020.
-

-

-

-

-

-

Mantenir el ritme acadèmic de classes. Impartició de classes on-line mitjançant l’eina
Teams. A principi de curs es crearan els grups d’alumnes i docents per a cada grup
estable presencial, que es traslladarà al format on-line si calgués.
Per fer el seguiment acadèmic i avaluació de les activitats utilitzem de manera habitual
l’eina Moodle. Cada curs té les seves aules creades, amb material, exercicis, etc a
disposició dels alumnes. Els alumnes poden lliurar treballs, activitats en els terminis
establerts. També es poden fer exàmens online. L’eina Teams també s’utilitza pel treball
colaboratiu entre alumnes, per fer exàmens amb preguntes orals, etc.
En cas de confinament parcial del grup per raons sanitàries l’alumne confinat seguirà les
classes mitjançant un sistema de càmeres habilitat a l’aula (i una pantalla de seguiment
per a que el docent vegi als alumnes que no estan a l’escola) tal i com s’ha explicat en
el punt 4. L’objectiu d’aquest sistema és que l’alumne tingui una experiència més
propera possible a la presencialitat.
En cas de confinament total del grup per raons sanitàries els alumnes seguiran en format
on-line de manera síncrona les classes que estaven previstes a desenvolupar en format
presencial. Les activitats asíncrones previstes es mantindran.
Comunicació amb alumnes i famílies mitjançant comunicats periòdics (segons les
circumstàncies). Mantenint-los informats de l’activitat acadèmica i de les mesures
establertes per les autoritats educatives i sanitàries.
Seguiment individualitzat de l’alumne amb una acció tutorial intensa. Seguiment per
email, telèfon i per videoconferència amb Teams.
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-

Hores d’atenció a l’alumne fora de l’horari lectiu. Es farà de manera telemàtica replicant
el que es fa en format presencial.
Reunions organitzatives i de coordinació entre docents de cada curs, entre
coordinadors, entre tot el professorat i Direcció mitjançant eina Teams.
Es farà un seguiment molt acurat dels alumnes i docents que puguin tenir dificultats de
connexió o tècniques amb els ordinadors.
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ANNEX 1
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ANNEX 2
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ANNEX 3

*Si fos el cas, en el mes de setembre el personal lliurarà la declaració responsable seguint les directrius
del Departament d’Educació.
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