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1. INTRODUCCIÓ 

La pandèmia de la COVID-19 ha fet repensar tot el model educatiu del curs 

20-21. La següent proposta és en funció de tenir tots els grups presencials a 

l’escola, amb totes les mesures de seguretat indicades pel Departament 

d’Educació, que es concentren en higiene, mascareta i distància de 

seguretat. 

A continuació es detalla tot el procediment a seguir. En cas de confinament 

de grups o de tot el centre, es faria servir l’organització horària que s’havia 

dut a terme durant l’últim trimestre del curs 19-20 amb l’estructura horària i 

el professorat treballant online, tal com s’havia fet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ENTRADES I SORTIDES: 

Els alumnes al setembre presentaran una declaració responsable conforme 

no presenten cap dels impediments per assistir al centre escolar. No podran 

accedir a l’escola si aquesta declaració és negativa. 

El professorat del centre haurà de venir a l’escola amb la temperatura presa. 

 

a) Portes Matí: 

Al matí 5 entrades: 

- Porta Petita 

- Porta corredora 

- Porta enrotllable 

- Entrada Principal 

- Entrada carrer Joan Pasqual 

L’ordre de pujada a les aules és en l’ordre de proximitat a l’escala de l’edifici: 

porta petita- porta corredora- porta enrotllable- c/ Joan Pasqual- Entrada 

Principal. 

 

Els alumnes entraran en una franja de 10 minuts: 

8.00 1r ESO A 2n ESO A 2n ESO B 3r ESO A 3r ESO B 

8.10 4t ESO A 4t ESO B 1r Batx. 2n Batx. C 2n Batx.H 

Porta Porta 
Petita 
 

Porta 
Corredora 

Porta 
enrotllable 

Entrada 
Principal 

C/ Joan 
Pasqual 

 

Les portes d’entrada de les escales i passadissos estaran obertes 
La sortida també és esglaonada en funció d’aquestes franges horàries. Els 10 
minuts de més que guanyen els alumnes de 4t d’ESO fins a 2n de Batxillerat, 
els dedicaran a fer el “Bon Dia” per no acabar amb dues hores i 10 de classe. 
També és una manera de tancar el dia d’una altra manera. 
 
Per a la sortida, hi haurà els mateixos punts de sortida, sempre fixos per a cada 

grup i en aquest ordre: 

 

14.35 1r ESO A 2n ESO A 2n ESO B 3r ESO A 3r ESO B 

14.45 4t ESO A 4t ESO B 1r Batx. 2n Batx. C 2n Batx.H 

Porta Porta 
Petita 
 

Porta 
Corredora 

Porta 
enrotllable 

Entrada 
Principal 

C/ Joan 
Pasqual 

 

 

 

 

 



b) Portes Tarda: 

Tots els grups de cicles entren a les 16.00h amb l’excepció de CAUX que entra 

a les 15.00h. Fem la previsió segons aquests paràmetres. 

- CAUX: 15.00h Porta Enrotllable. 

 

16.00 MAN1 MAN2 ARI1 ARI2 

 Porta Petita 
 

Porta 
Corredora 

Porta 
enrotllable 

Entrada 
Principal 

16.05 INSO1 EDIN1 EDIN2  

 Porta Petita 
 

Porta 
Corredora 

Porta 
enrotllable 

Per la tipologia de professorat que tenim, tenint en compte que som una escola 

petita i que molts professors comparteixen cicles, Grau Mig i Grau Superior, ens 

és molt dificultós mantenir l’entrada amb 10 minuts de diferència. Si a això hi 

afegim que són alumnes adults (més conscients de la situació)  i grups molt 

més reduïts que a l’ESO, ens sembla possible mantenir aquest horari i que no hi 

hagi dificultats per mantenir ordre i condicions higièniques. Per tant, proposem 

una entrada d’alumnes esglaonada amb 5 minuts.  

L’ordre de pujada a les aules és en l’ordre de proximitat a l’escala de l’edifici: 

porta petita- porta corredora- porta enrotllable- Entrada Principal. 

Els alumnes que tenen convalidacions entraran sempre per l’Entrada principal 

on hi haurà sempre algun personal d’Oficines per obrir la porta i prendre la 

temperatura.  

 

c) Dificultar l’entrada de virus: 

Entrem cada vegada els grups corresponents per horari  i els espera el 

professor amb un termòmetre (la temperatura per entrar al centre ha de ser 

inferior a 37,5ºC) i gel hidroalcohòlic. Llavors aquests termòmetres s’han de 

desinfectar i deixar en una caixa tancada. Els alumnes portaran la mascareta 

fins a dins l’aula i mantindran  la distància corresponent de seguretat. 

 

- Si hi ha un alumne d’ESO, Batxillerat o CFGM en entrar a l’escola té 

febre: 

o Truquem a Oficines per tal que el rebin. 

o Ha d’anar al Despatx de visites C. 

o Ha de portar mascareta de protecció, tant ell com el personal 

d’Oficines. 

o Des d’Oficines es truca a la família perquè el vinguin a buscar i 

si presenta símptomes de gravetat, trucarem al 061. 



o Oficines informarà a Direcció del centre sobre el cas i aquesta 

contactarà amb SSTT Educació per informar del cas. 

o Mentre l’alumne estigui al centre no es mourà del Despatx 

(amb l’opció d’anar al lavabo si és imprescindible). 

o Des d’Oficines avisaran al personal de neteja per tal que 

desinfectin els espais on hagi pogut estar. 

o Es farà un llistat de tots els alumnes i personal que hagin 

entrat en contacte amb l’alumne 

 

- Si hi ha un alumne de CFGS o FO en entrar a l’escola té febre: 

o No se li permet l’entrada. 

o El professor que el rep li recorda la normativa COVID: trucar al 

061 perquè valorin què s’ha de fer. 

o Direcció del centre comunicarà aquest cas als SSTT Educació. 

Es farà un llistat de tots els alumnes i personal que hagin entrat en contacte 

amb l’alumne 

d) Famílies. 

Tothom que vulgui entrar a l’escola ha de fer-ho per la porta principal 

des d’on gestionarà la necessitat o no d’entrar al centre.  

En principi ningú extern a l’escola pot passar de la porta de la porta 

d’accés a la Sala de Jocs. 

Si hi ha alguna reunió pares-tutors, es prendrà la temperatura; es 

proporcionarà el gel hidroalcohòlic i s’esperaran al vestíbul on el tutor o 

tutora els acompanyarà al despatx de visites. Allà després d’atendre’ls es 

farà la neteja corresponent. 

Si un alumne s’ha descuidat alguna cosa que ha de rebre a l’escola, el 

personal d’Oficines ho posarà dins una altra bossa per tal d’entregar-ho 

d’aquesta manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e)  Fluxos de circulació ESO i Batx.: 

1. Proposta d’aules: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem mesurat les aules i des de la taula i espai de confort del professor i la 

taula del primer alumne, hi ha sempre més d’1,5m de distància, per tant, no és 

necessari l’ús de mascareta per part del professorat per fer la classe magistral. 

En cas que el professorat corri per l’aula per resoldre dubtes, controlar feina o 

intervenir amb els alumnes, sí que haurà de dur mascareta. Aquesta mateixa 

mesura serveix per al personal que intervingui de forma ocasional a l’aula.  

2. Circulació alumnes: 

Grup Aula Arribada i sortida de 
l’aula 

1r ESO A 18 

Escala de la dreta de 
l’edifici de Formació. 
 

Desdoblament 19 
Escala de la dreta de 
l’edifici de Formació. 

Optativa1 17 
Escala de la dreta de 
l’edifici de Formació. 

Optativa2 20 
Escala de la dreta de 
l’edifici de Formació. 

2n ESO A 7 

Entrada porta 
esquerra edifici 
formació  

2n ESO B 11 
Escala esquerra de 
l’edifici de Formació 

Optativa1 9 
Escala esquerra de 
l’edifici de Formació 

 
  

Previsió 
núm. 

alumnes Aula 

Aula 
desdoblament 

 

 

 
1r ESO A 29 18 

19 
Optatives:  

17 i 20 

 

 

 
2n ESO A 29 7  Optatives: 

9 i 14 
  

 
 

 
2n ESO B 30 11 

 

 

 
3r ESO A 24 21 Optatives: 

10 i 22 

 
 

 
3r ESO B 24 ATEC  

 

 
4t ESO A 18 12   

 13 

 
 

 
4t ESO B 20 16  

 

 
BAT1 25 3 

  
 6, 15 

 
 

 
BAT2 H/S 20 4  

 

 
BAT2 C/T 20 8  

 



Optativa2 14 
Escala esquerra de 
l’edifici de Formació 

3r ESO A 21 
Escala de la dreta de 
l’edifici de Formació. 

3r ESO B ATEC Entrada porta dreta 

Optativa1 10 
Escala esquerra de 
l’edifici de Formació 

Optativa2 22 
Escala de la dreta de 
l’edifici de Formació. 

4t ESO A 12 
Escala esquerra de 
l’edifici de Formació 

4t ESO B 16 
Escala de la dreta de 
l’edifici de Formació. 

Itinerari 13 
Escala esquerra de 
l’edifici de Formació 

BAT1 3 
Entrada directa des del 
pati 

Modalitat 2 Entrada edifici noble 

BAT2 H/S 4 

Entrada porta 
esquerra edifici 
formació 

BAT2 C/T 8 
Escala esquerra de 
l’edifici de Formació 

Modalitat 6 

Entrada porta 
esquerra edifici 
formació 

Modalitat 15 
Escala esquerra de 
l’edifici de Formació 

 
Aules especials: 

- Tecnologia A/B (4t): Colilles – aula informàtica- 
- TIC C (4t): Colilles – aula informàtica- 
- Tecnologia C (4t): Marc  -aula 0- 
- Gimnàs 

- Projecte de Recerca: aula d’informàtica 

Hem procurat que les aules estiguin al més juntes possibles per cada curs, per 

tal d’evitar desplaçaments: 

- 1r ESO: 2n pis 

- 2n d’ESO:  Planta baixa i 1r pis 

- 3r ESO: A (2n pis) i B (planta Baixa) 

- 4t ESO: 1r pis 

- Batxillerat: Planta baixa o puntes. 

 



Escales: Entrades i sortides. 

- Si van al 2n pis, entren per l’escala de la dreta de l’edifici de 

Formació. 

- Si van al 1r pis: entren per l’escala esquerra de l’edifici de Formació 

- Si van al Principal, per l’entrada més propera a la seva aula. 

Prohibim la circulació entre passadissos si hi ha canvi de pis per no creuar 

fluxos d’alumnes i  els canvis de pis es fan per fora el pati, seguint les 

instruccions d’escala corresponent. 

Permetem la circulació dins el passadís si les aules estan en el mateix pis. 

Pels passadissos i canvis d’aules s’haurà de fer servir sempre la mascareta. 

3. Lavabos assignats a cada curs: 

Els alumnes tenen un lavabo assignat i han d’anar-hi mantenint les distàncies i 

els fluxos de circulació. 

Els lavabos d’Oficines i Sala de Jocs estaran oberts durant l’estona de pati i 

després de cadascun d’aquests es netejaran tots els lavabos. 

Grup Aula Lavabo assignat 

1r ESO A 18 Lavabos 2n pis 

Desdoblament 19 Lavabos 2n pis 

Optativa1 17 Lavabos 2n pis 

Optativa2 20 Lavabos 2n pis 

2n ESO A 7 Lavabos planta principal 

2n ESO B 11 Lavabos 1r pis 

Optativa1 9 Lavabos 1r pis 

Optativa2 14 Lavabos 1r pis 

3r ESO A 21 Lavabos 2n pis 

3r ESO B ATEC Lavabo Sala de Jocs 

Optativa1 10 Lavabos 1r pis 

Optativa2 22 Lavabos 2n pis 

4t ESO A 12 Lavabos 1r pis 

4t ESO B 16 Lavabos 1r pis 

Itinerari 13 Lavabos 1r pis 

BAT1 3 Lavabo Sala de Jocs 

Modalitat 2 Lavabo davant Oficines 

BAT2 H/S 4 Lavabos planta principal 

BAT2 C/T 8 Lavabos 1r pis 

Modalitat 6 Lavabos planta principal 

Modalitat 15 Lavabos 1r pis 

 

 



b) Fluxos de circulació Cicles: 

  

Previsió 
núm.  

alumnes Aula 

Aula 
desdoblament 

CAUX 13 4 5 

MAN1 14 16 T Mecànic 

MAN2 10 12 CNC 

ARI1 23 11 T Elèctric1 

ARI2 18 AUT T. Elèctric 2 

EDIN1 14 19 5, 22 

EDIN2 16 21 5, 22 

INSO1 11 18 5, 22  
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  Hem mesurat les aules i des de la taula i espai de confort del professor i la 

taula del primer alumne, hi ha sempre més d’1,5m de distància, per tant, no és 

necessari l’ús de mascareta per part del professorat per fer la classe magistral. 

En cas que el professorat corri per l’aula per resoldre dubtes, controlar feina o 

intervenir amb els alumnes, sí que haurà de dur mascareta. Aquesta mateixa 

mesura serveix per al personal que intervingui de forma ocasional a l’aula.  

1. Circulació alumnes: 

Grup Aula Arribada i sortida de l’aula 

CAUX 4 

Entrada porta esquerra edifici 
formació 

MAN1 16 

Escala de la dreta de l’edifici de 
Formació. 

MAN2 7 

Entrada porta esquerra edifici 
formació 

ARI1 11 

Escala esquerra de l’edifici de 
Formació 

ARI2 12 

Escala esquerra de l’edifici de 
Formació 

EDIN1 19 

Escala dreta de l’edifici de 
Formació 

EDIN2 21 

Escala dreta de l’edifici de 
Formació 

INSO1 18 

Escala dreta de l’edifici de 
Formació 

 

 

 

 



Aules especials. Corresponen als tallers i aules de pràctiques. 

- Aula 0 

- Gimnàs 

- Taller mecànic. Dividit en Taller Mecànic Polivalent, Taller mecànic i 

Aula de Control Numèric.  

- Taller Elèctric. Aula d’Automatismes/ Taller elèctric1 / Taller elèctric2 

- Aula 22 

- Aula 5 

Escales: Entrades i sortides. 

- Si van al 2n pis, entren per l’escala de la dreta de l’edifici de 

Formació. 

- Si van al 1r pis: entren per l’escala esquerra de l’edifici de Formació 

- Si van al Principal, per l’entrada més propera a la seva aula. 

Prohibim la circulació entre passadissos si hi ha canvi de pis per no creuar 

fluxos d’alumnes i  els canvis de pis es fan per fora el pati, seguint les 

instruccions d’escala corresponent. 

Permetem la circulació dins el passadís si les aules estan en el mateix pis. 

Pels passadissos i canvis d’aules s’haurà de fer servir sempre la mascareta. 

2. Lavabos assignats a cada curs: 

Els alumnes tenen un lavabo assignat i han d’anar-hi mantenint les distàncies i 

els fluxos de circulació. 

  

Previsió 
núm.  

alumnes Aula 

Lavabo 
 Desdoblament 

 

CAUX 13 4 Planta Baixa 5 Planta Baixa 

MAN1 14 16 
1r pis T Mecànic 

taller elèctric 

Planta Baixa 
1r Pis 

MAN2 10 7 
Planta baixa CNC 

taller elèctric 

Planta Baixa 
1r Pis 

ARI1 23 11 
1r pis 

T Elèctric1 
1r pis 

ARI2 

20 
(3 només 
pràctiques) 12 

1r pis 

T. Elèctric 2 

1r pis 

EDIN1 14 19 2n pis 22 2n pis 

EDIN2 16 21 
2n pis 

22 
 

INSO1 11 18 
2n pis 

22 
 

 



c) Fluxos circulació FO 

  

Previsió 
núm.  

alumnes Aula TEÒRICA 

Lavabo 
 TALLER 

 

SOLDADURA 15 6 
Planta Baixa Taller mecànic 

polivalent 
Planta Baixa 

MECANITZACIÓ 
15 

CNC 
Planta Baixa 

Taller mecànic  
Planta Baixa 

ELECTRICITAT 
15 

Automatismes 
1r pis 

Taller elèctric2 
1r pis 

FOTOVOLTAICA 
15 

Automatismes 
1r pis 

Taller elèctric2 
1r pis 

 

1. Circulació alumnes: 

Tots entren per la porta del Passeig de Circumval·lació, davant de les pistes de 

tennis. Se’ls mesura la temperatura, que ha de ser inferior a 37,5 ºC.  Hem 

mesurat les aules i des de la taula i espai de confort del professor i la taula del 

primer alumne, hi ha sempre més d’1,5m de distància, per tant, no és necessari 

l’ús de mascareta per part del professorat per fer la classe magistral. En cas 

que el professorat corri per l’aula per resoldre dubtes, controlar feina o 

intervenir amb els alumnes, sí que haurà de dur mascareta. Aquesta mateixa 

mesura serveix per al personal que intervingui de forma ocasional a l’aula.  

- Els de Soldadura i mecanització ja entren directament per l’accés a 

les seves aules. 

- Els d’electricitat i fotovoltaica pugen al primer pis per l’escala de 

l’esquerra en l’edifici de formació. 

Prohibim la circulació entre passadissos si hi ha canvi de pis per no creuar 

fluxos d’alumnes i  els canvis de pis es fan per fora el pati, seguint les 

instruccions d’escala corresponent. 

Permetem la circulació dins el passadís si les aules estan en el mateix pis. 

Pels passadissos i canvis d’aules s’haurà de fer servir sempre la mascareta. 

 

 

 

 

 

 



3. PATIS: 

Al matí disposem de 2 franges de patis: una de més llarga de 25 minuts i una 

de més breu de 10 minuts. 

Els grups de 1r a 3r d’ESO faran classe de 8 a 10. De les 8.00 a 8.10h faran una 

franja de “Bon dia” per a situar-se. Les classes en aquestes dues hores són de 

la mateixa matèria i ocupen 1 hora i 50 minuts. 

Els grups de 4t d’ESO i Batxillerat entren a les 8.10h, però no fan la franja de 

“Bon dia” i fan 1 hora i 50 minuts seguides de la mateixa matèria. 

Això implica que a la sortida de les 10.00h hem de definir molt bé l’ordre de 

sortida i arribada a la zona d’esbarjo. Aprofitant el pla d’Evacuació de Centre, 

seguirem aquestes indicacions: 

- Els alumnes del 2n pis sortiran per l’escala de la dreta (mirant l’edifici 

de Formació des d’Oficines). 

- Els alumnes del 1r pis sortiran per l’escala de l’esquerra (mirant 

l’edifici de Formació des d’Oficines), excepte els de les aules 15 i 16 

que sortiran per l’escala de la dreta. 

- Els de 1r de Batxillerat sortiran directe al pati.  

- Els de 2n de Batxillerat de l’aula 4 sortiran directes al pati i els de 

l’aula 8 baixaran per l’escala esquera. 

- Els alumnes de la Planta baixa sortiran per la porta de l’esquerra 

(mirant l’edifici de Formació des d’Oficines). 

- Els alumnes de l’aula de Tecnologia, que també estan a la Planta 

Baixa, sortiran per la porta de la dreta (mirant l’edifici de Formació 

des d’Oficines). 

- Si en un cas, coincideixen dos grups als passadís o a l’escala, un dels 

grups esperarà fins que hagi acabat de passar l’altre per tal que no hi 

hagi aglomeracions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grup Aula Via de sortida 

1r ESO A 18 Passadís 2n pis i escala dreta 

Desdoblament 19 Passadís 2n pis i escala dreta 

Optativa1 17 Passadís 2n pis i escala dreta 

Optativa2 20 Passadís 2n pis i escala dreta 

2n ESO A 7 
Passadís planta principal i sortida porta 
esquerra 

2n ESO B 11 Passadís zona esquerra i escala esquerra 

Optativa1 9 Passadís zona esquerra i escala esquerra 

Optativa2 14 Passadís 1r pis i porta esquerra 

3r ESO A 21 Passadís 2n pis i escala dreta 

3r ESO B ATEC Directament porta de la dreta 

Optativa1 10 Passadís zona esquerra i escala esquerra 

Optativa2 22 Passadís 2n pis i escala dreta 

4t ESO A 12 Escala esquerra 

4t ESO B 16 Escala dreta 

Itinerari 13 Passadís 1r pis i porta esquerra 

BAT1 3 Sortida directa al pati 

Modalitat 2 Escales entrada edifici noble 

BAT2 H/S 4 
Passadís planta principal i sortida porta 
esquerra 

BAT2 C/T 8 Passadís planta principal i escala esquerra 

Modalitat 6 
Passadís planta principal i sortida porta 
esquerra 

Modalitat 15 Passadís primer pis i escala dreta 

 

Espai de pati: 

 
 

Espai Solar 

 Pati de baix2 Pati de baix1 

Pati de dalt2 Pati de dalt1 

Espai de la font 

Sala de 
jocs 1 

Sala de 
jocs 2 

 

Setmanalment redistribuirem els patis perquè no tots tenen les mateixes 

propietats. 

 

 

 

 

  



Setmana model: 

a) Pati de 10.00 a 10.25h 

10.00- 
10.25 

1r ESO 
A 

2n ESO A 2n ESO B 3r ESO A 3r ESO B 

Espai Pati de 
baix1 

Pati de 
baix2 

Pati de 
dalt1 

Pati de 
dalt2 

Espai 
Solar 

10.00– 
10.25 

4t ESO 
A 

4t ESO B 1r Batx. 2n Batx. C 2n Batx.H 

Espai Espai de 
la font 

Sala de 
Jocs1 

Normalment surten del centre, però 
si no, Sala de jocs2 

 

Durant el 1r pati els alumnes estaven acostumats a jugar a pilota, ja sigui futbol 

o bàsquet. Tot això queda restringit perquè no podem garantir que no 

s’intercanviïn les pilotes entre grups, per tant, no els permetem el joc amb 

pilota. Per espai tampoc podem permetre-ho. 

Habilitarem espais de relax amb bancs i buscarem que els tutors treballin altres 

maneres d’esbargir el cap que no es concentrin totes en el mòbil. 

b) Pati de 12.25 a 12.35h 

Es seguirà la mateixa distribució d’espais proposada al 1r pati per tal que els 

alumnes ho tinguin clar. 

Vam demanar a l’Ajuntament un espai gran exterior, que és el Parc de 

l’Alzineta, molt proper al centre, que és on anirien els alumnes de Batxillerat en 

les seves estones d’esbarjo. 

En cas de pluja haurem de distribuir els espais de la següent manera: 

10.00- 10.25 1r ESO A 2n ESO A 2n ESO B 3r ESO A 3r ESO B 

Espai Menjador Sala de 
Jocs 

Sala de 
Jocs 

Gimnàs Menjador 

10.00– 10.25 4t ESO A 4t ESO B 1r Batx. 2n Batx. C 2n Batx.H 

Espai Sala d’Actes Sala d’Actes Gimnàs Aula 2 Aula 1 

Les guàrdies de pati haurien de ser 2 en la 1a franja i 1 en la 2a. Ja les 

especificarem en l’horari del professor que adjuntarem en l’annex. 

c) Pati FO 

Surten a l’espai de darrera, al costa de l’Espai Solar, que està separat d’aquest 

espai amb una tanca de protecció per tal que els alumnes no es puguin 

barrejar. 

d) Pati Cicles Formatius 



- CAUX, MAN1, MAN2, ARI1, ARI2: Surten al pati a les 17.55h i tornen a les 

18.15h. 

- INSO1, EDIN1 i EDIN2: surten al pati a les 18.00 i tornen a les 18.20h. 

Els alumnes no es queden al centre, sinó que surten de l’escola, per tant, 

només hem de regular els fluxos de sortida i entrada. La Sala de Jocs també 

queda habilitada per si algú es volgués quedar. S’avisarà a l’alumnat que no es 

poden barrejar entre grups de cicles, sinó que han de mantenir el seu grup 

estable de classe. 

En tornar del pati, entraran i sortiran per la mateixa porta assignada per a 

l’entrada de les 16.00h. 

El cicle de CAUX, com que ha entrat a les 15.00h sortirà una mica abans, a les 

17.50 i entrarà a les 18.10h per la porta enrotllable. 

17.55-18.15 MAN1 MAN2 ARI1 ARI2 

18.00- 

18.20 

INSO1 EDIN1 EDIN2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. NETEJA I DESINFECCIÓ 

Per evitar la propagació del virus hem augmentat la freqüència de la neteja i 

desinfecció i hem adaptat els productes de neteja que fèiem servir a les noves 

necessitats específiques de la COVID-19.  

A totes les aules hi haurà gel hidroalcohòlic per a la neteja de mans; líquid de 

netejar les superfícies i paper per eixugar. 

Els alumnes duran les mans netes perquè a l’entrada ja hi ha gel, però en 

tindran a l’aula per quan ho creguin necessari. Tornant dels dos patis o en cas 

de canvi d’aula, s’han de rentar les mans. 

Als lavabos hi ha sabó i paper per rentar mans. S’ha d’utilitzar sempre després 

d’anar al lavabo. 

No ha d’entrar al centre cap persona aliena a aquest, però en cas de visites de 

pares, viatjants, talleristes, etc. s’han de mantenir les mesures de seguretat i 

higiene que indica el protocol: neteja de mans amb gel hidroalcohòlic que hi ha 

a l’entrada al centre; mascareta; distància de seguretat. 

a) Protocol de neteja de PAS: 

El responsable principal de la neteja al centre és el personal PAS. Seguirà el 

següent quadre de comprovació per veure en quin nivell ens trobem: 

 Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diària
ment 

Setmanal
ment 

comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació 
espai 

√  √   

manetes 
portes 

  √  

Baranes   √  

Taulells i 
mostradors 

  √  

Cadires i 
bancs 

 √ √ Després dels patis 

Utensilis 
oficines 

 √   

fotocopiadora  √   

aixetes   √  

Fonts   √  

Ordinadors   √ √ Després de cada ús a les 
classes 

Telèfons   √  Si són els dels espais 
comuns.  



Els personals, 1 cop al dia.  

Interruptors 
aparells 
electrònics 

  √  

AULES 

Ventilació     - 10 minuts abans de les 
8.00h. 

- Durant el  pati de les 
12.35h 

- En acabar les classes 
de les 14:35h 

- Durant el pati de les 
17.55h 

- En acabar les classes a 
les 21.00h 

Taula 
professor 

 √   

Taules i 
cadires 

 En 
acabar el 
dia o 
sempre 
que 
sàpiguen 
que no hi 
tornen. 

  

Ordinador  √    

Esborrador  √   

Poms porta o 
finestres 

 Quan hi 
ha canvi 
de 
professor
. 

  

LAVABOS 

Ventilació     A les 21.00h deixarem les 
portes obertes i a les 8.00h 
han de quedar les portes 
tancades. 

Poms porta o 
finestres 

  √  

Rentamans   √  

Inodors   √ Després de cada pati  

Cubells brossa   √  

PATIS 

Ventilació   √  Només ventilarem la Sala 
de Jocs 

Cubells brossa   √  

Cadires i 
taules 

 √   

Font   √  

 



El material que faran servir per a la desinfecció escolar és: 

- Líquid desinfectant antisèptic amb activitat bactericida. 
- Gel hidroalcohòlic 

- Paper eixugamans 

El personal PAS fa servir tot el material de protecció adequat a la situació: 

mascareta, diferents tipus de guants. 

b) Neteja de mans docents: 

Els professors, abans de prendre la temperatura als alumnes al matí, s’han 
d’haver rentat les mans amb gel hidroalcohòlic; han de dur la mascareta i 
esperar els alumnes. 
En pujar a l’aula, han de tornar a rentar-se les mans i desinfectar els poms de 

la porta que han fet servir per entrar (si obren o tanquen finestres, aquests 

també). Durant la classe portaran mascareta si no poden mantenir la distància 

de seguretat. En acabar el seu torn, han de fregar l’espai de la taula, 

esborrador i ordinador que hagin pogut fer servir amb líquid desinfectant. 

Abans i després de sortir de l’aula, tornarà a rentar-se les mans, així com abans 

i després del pati o d’anar al wàter o com a mínim una vegada cada dues hores.  

c) Alumnes 

Els alumnes s’hauran de rentar les mans cada vegada que entrin en una aula 

nova; lavabo o espai comunitari. 

En acabar les classes en un lloc fix (quan els docents saben que ja no van més 

a aquella aula) han de netejar la superfície amb gel desinfectant i paper. 

Llavors han de col·locar les cadires damunt la taula per facilitar la neteja de 

l’aula, amb el cul de la cadira damunt la taula.  

Abans i després de sortir de l’aula, tornarà a rentar-se les mans, així com abans 

i després del pati o d’anar al wàter o com a mínim una vegada cada dues hores.  

d) Ventilació 

Els professors han de tenir en compte que quan arribin a l’aula a 1a hora del 

matí o la tarda, segurament hi haurà les finestres obertes. Han de tancar-les i 

netejar amb líquid desinfectant la superfície. 

A l’hora de sortir al 2n pati, obriran les finestres i les tancaran en acabar. Cal 

netejar amb líquid desinfectant la superfície. En acabar les classes de les 14.35h 

han de deixar obert i ja serà el personal del PAS l’encarregat de tancar les 

finestres. 

A la tarda, durant el pati de les 17.55h i fins a la tornada a l’aula, les finestres 

quedaran obertes i llavors es tancaran. S’haurà de netejar amb líquid 

desinfectant la superfície.  En acabar les classes de les 21.00h han de deixar 

obert i ja serà el personal del PAS l’encarregat de tancar les finestres. 



5. AGRUPAMENTS D’ALUMNES 

Els alumnes estan agrupats en grups classe on el referent sempre és el tutor/a. 

Tenen una aula base assignada com a grup bombolla i en cas de necessitar una 

altra aula fixa (tipus música) aquesta queda fixada en el seu calendari de curs i 

per tant des del servei de neteja es té present. En cas de necessitar un espai 

esporàdicament s’ha de passar la previsió a Cap d’Estudis per gestionar la seva 

organització i neteja. 

Les agrupacions es mantindran en tot moment exceptuant la franja d’optatives 

a l’ESO, itineraris a 4t i modalitat a Batxillerat. No es barrejaran grups del 

mateix nivell educatiu, ni cicles. Només es barrejaran alumnes del mateix curs. 

A l’hora del pati es mantindran els grups-classe. El grup de 1r d’ESO, en ser un 

nombre més reduït, es mantindran en el mateix espai de pati, però separats en 

els dos grups de 15 alumnes, A i B. 

A CFGM, CFGS i FO es mantindran sempre els grups estables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ORGANITZACIÓ DELS DOCENTS 

a) ESO: 

Per tal de reduir el nombre de professors que passen per cada aula, farem 2 

quadrimestres diferenciats amb assignatures separades durant els dos 

quadrimestres: 

1r ESO A 

1r Quadrimestre 2n Quadrimestre 

Català 6 hores Castellà 6 hores 

Socials 6 hores Naturals 6 hores 

Matemàtiques 6 hores Anglès 6 hores 

Educació física 4 hores Visual i Plàstica 4 hores 

Tecnologia 4 hores Música 4 hores 

Optativa 2 hores Optativa 2 hores 

Religió 1 hora 

Tutoria 1 hora 

 

2n ESO A 

1r Quadrimestre 2n Quadrimestre 

Català 6 hores Castellà 6 hores 

Socials 6 hores Física 6 hores 

Matemàtiques 8 hores Anglès 8 hores 

Educació física 4 hores Tecnologia 4 hores 

Optativa 2 hores Optativa 2 hores 

Música 2 hores Música 2 hores 

Religió 1 hora 

Tutoria 1 hora 

 

3r ESO A 

1r Quadrimestre 2n Quadrimestre 

Català 6 hores Castellà 6 hores 

Socials 6 hores Anglès 6 hores 

Física 4 h Biologia 4 h 

Educació física 4 hores Tecnologia 4 hores 

Visual 2 hores Visual 2 hores 

Optativa 2 hores Optativa 2 hores 

Mates 4 hores 

Religió 1 hora 

Tutoria 1 hora 

 

 



4t ESO A 

1r Quadrimestre 2n Quadrimestre 

Català 6 hores Castellà 6 hores 

Socials 6 hores Anglès 6 hores 

Itinerari 1 3hores 

Itinerari 2 3 hores 

Itinerari 3 3 hores 

Matemàtiques 4 hores 

Educació física 2hores 

Religió 1 hora 

Tutoria 1 hora 

Projecte de Recerca 1 hora 

 

Ha estat impossible combinar els horaris dels professors amb els itineraris, on 

has d’ofertar molta més diversitat. El que ens juga a favor és que tutoria, 

Educació Física i Projecte de Recerca són assignatures amb el mateix tutor.  

L’ordre d’assignatures s’inverteix en cada grup, així per exemple, 1r d’ESOB, 

farà durant el 2n quadrimestre, les assignatures que 1r d’ESO A, fa en el 1r. A 

tall d’exemple, i perquè s’entengui: 

1r Quadrimestre 2n Quadrimestre 

Castellà 6 hores Català 6 hores 

Naturals 6 hores Socials 6 hores 

Anglès 6 hores Matemàtiques 6 hores 

Visual i Plàstica 4 hores Educació física 4 hores 

Música 4 hores Tecnologia 4 hores 

Optativa 2 hores Optativa 2 hores 

Religió 1 hora 

Tutoria 1 hora 

 

Aquesta agrupació ens permet un nombre de 5 professors fixos durant el 

quadrimestre + Professors d’Optativa (sovint són els mateixos) + Professor de 

Religió/tutoria (en cada grup repeteix 1 cop). Per tant, 6 professors diferents en 

total. Si el professor de l’optativa canvia, són 7. I en el cas de 4t, per tema 

d’itineraris, són 8. 

En comptes de fer classes d’1 hora, s’intentarà agrupar les matèries en blocs de  

2 hores seguides amb la intenció de tenir menys mobilitat de professors durant 

el dia.  

 

 



b) Batxillerat: 

Ens hem plantejat fer les mateixes agrupacions que a l’ESO, però ens resulta 

molt complicat pensar que alumnes que només fan un trimestre de català i no 

en fan més fins a les PAU, en puguin treure uns bons resultats. Per això veiem 

molt complicat que els alumnes puguin seguir un ensenyament que no és lineal 

durant tot el curs, i  ens ha semblat poc convenient agrupar les assignatures no 

per trimestres, sinó intentar minimitzar el nombre de professors canviant de 

titular d’alguna de les assignatures. Això, en el moment de posar-ho sobre el 

paper, no ho hem vist viable per l’especialització de les matèries, cosa que ens 

ha fet reflexionar què podíem fer.  

Els alumnes de 1r de Batxillerat, per exemple, és un grup estable que es partirà 

en 4 grups com a màxim, però sempre dins del grup estable.  

Els alumnes de 2n de Batxillerat encara es partiran menys perquè tenim 2 

grups, Humanisticosocials i Cientificotècnics, que ja no es barregen entre ells, i 

que l’única cosa que faran és dividir-se una altra vegada. Per tant, optem per 

l’opció presencial, amb mascareta, però sempre tenint en compte que on tens 

més alumnes, a 2n de Batx. per exemple, els Cientificotècnics fent Física, són 

els mateixos alumnes que fan totes les comunes, per tant, no canvia res.  

c) Cicles: 

El grup de professors de cicles són molt més reduït en relació a cada grup 

classe. A part, compactarem les hores de classe de manera que ajuntarem 

franges de 2 o 3 hores per assignatura.  

Grup Número de 
professors 

CAUX 5 

MAN1 5 

MAN2 7 

INSO1 4 

EDIN1 6 

EDIN2 7 

ARI1 4 

ARI2 3 

d) FOAP 

Per cada curs, el nombre de docents es molt reduït, arribant a un nombre 

màxim de 3, per tant, no fem cap agrupació especial a part d’ajuntar i 

compactar les hores d’assignatures i professors. 

e) Departaments de treball: 

Els professors han d’anar al seu Departament seguint les mesures de seguretat: 

distància de seguretat; mascareta i higiene. 



En un mateix espai pot haver-hi més d’un professor seguint aquestes 

indicacions. Si no es pot mantenir la distància de seguretat en algun moment, 

es pot anar a l’aula del costat o en un altre espai adequat per aquest ús, 

sempre que no hi hagi alumnes. En horari de classe es pot anar a la Sala de 

Professors. 

f) Patis: 

A la Sala de professors hi caben 18 professors, que pensem que és el màxim de 

coincidència, per tant, no habilitem cap més espai perquè mai som més. 

7. ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS 

 

a) ESO i Batxillerat 

  Docents Espais 

Grup Núm. 
Alumnes 

Estable Itinerant Aula Altres 

1rA 15 5 1(optativa) 
1 (Religió) 

18 Gimnàs 
19 
17  
20 

1rB 15 5 1(optativa) 
1 (Religió) 

19 Gimnàs 
18 
17  
20 

2nA 29 5 1(optativa) 
1 (Religió) 

7 Gimnàs 
11 
9 
14 

2nB 30 5 1(optativa) 
1 (Religió) 

11 Gimnàs 
7 
9 
14 

3rA 24 5 1(optativa) 
1 (Religió) 

21 Gimnàs 
A Tecnologia 
10 
22 

3rB 24 5 1(optativa) 
1 (Religió) 

Aula 
de 
Tecno 

Gimnàs 
10 
21 
22 



4tA 18 4 
2 

2 Itinerari 
6 Itinerari 

12 Gimnàs 
16 
13 

4tB 20 2 
4 

6 Itinerari 
2 Itinerari 

16 Gimnàs 
12 
13 

1r 
Batx. 
Hum. 

2 6 3 (HMC, 
Lit. i FA) 

3 6 
15 

1r 
Batx. 
Social 

7 6 4 (HMC, 
Eco, MACS 
i FA) 

3 6 
15 

1r 
Batx. 
Cient. 

10 6 3 (Mates, 
Quím i 
Fís.) 

3 6 
15 

1r 
Batx. 
Tec. 

6 6 4 (Mates, 
Tecno, 
DTècnic  i 
Fís.) 

3 6 
15 

2n 
Batx 
Hum. 

5 5 2 (Geo i 
Lit) 

4 6 
15 
8 

2n 
Batx 
Social 

10 5 3  (Econ., 
Geo i 
MACS) 

4 6 
15 
8 

2n 
Batx 
Cient. 

11 5 3 (Mates, 
Bio i 
Física) 

8 6 
15 
4 

2n 
Batx. 
Tecno 

9 5 4 (Mates, 
Tecno, 
DTècnic i 
Fís.) 

8 6 
15 
4 

 

b) Cicles 

  Docents Espais 

Grup Núm. 
Alumnes 

Estable Itinerant Aula Altres 

CAUX 13 4 
 

1 4 5 

MAN1 14 4 1 16 Taller mecànic i 
taller elèctric 



MAN2 10 5 2 7 Taller mecànic i 
taller elèctric 

INSO 11 4  18 22 

EDIN1 14 4 2 19 22 

EDIN2 16 6 1 21 22 

ARI1 23 4  11 taller elèctric 

ARI2 20 2 1 12 taller elèctric 

 

 

 

c) FOAP 

  Docents Espais 

Grup Núm. 
Alumnes 

Estable  Aula Altres 

SOLDADURA 

15 4 
 

 6 Taller 
mecànic 
polivalent 

MECANITZACIÓ 
15 4  CNC Taller 

mecànic  

ELECTRICITAT 

15 4  Automatisme
s 

Taller 
elèctric2 

FOTOVOLTAICA 

15 4  Automatisme
s 

Taller 
elèctric2 

 

d) Material alumnes 

Els alumnes d’ESO i Batx. en principi cadascú es porta el seu material i no es 

comparteix. En el cas de les aules d’informàtica o laboratori, han de tenir 

present que tot el material que utilitzin s’ha de desinfectar convenientment. 

Quant als seients i taules, sempre que utilitzin espais comuns, han de pensar 

que els ha de tornar a deixar nets.  

Els alumnes de CFGM, CFGS i FO utilitzen espais comuns amb eines comunes 

(robots, torns, llits de cures, cabines de soldadura, etc. ). Totes les màquines, 

eines o aparells que toquin, han de tornar a quedar nets per a qualsevol ús 

posterior, per tant, els han de netejar amb líquid desinfectant i paper. Les 

taules i cadires, igual que tots els altres alumnes.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. UTILITZACIÓ D’ESPAIS COMUNS  

a) Neteja d’aules: 

Els alumnes han de tenir molt clar que la seva aula base, en acabar el matí, ha 

de quedar neta per ells mateixos (el seu espai).  

Quan els alumnes canvien d’aula per anar al laboratori o a una aula d’optativa, 

per exemple, han de fer el mateix sistema, i en acabar la classe, netejar l’espai 

que han utilitzat. En sortir de l’aula, el professorat ventilarà l’aula i netejarà els 

poms de portes o finestres que hagi pogut tocar. L’aula passarà a netejar-se pel 

personal de neteja, seguint l’ordre indicat al calendari de cada dia per la Cap 

d’Estudis. 

Cap aula base és compartida per un altre grup en una mateixa franja horària. 

Les aules base es netejaran en acabar el migdia i el vespre, pel personal de 

neteja. 

b) Neteja d’espais comunitaris: 

Cada dia s’han de netejar els poms; bancs, taules i cadires de la Sala de Jocs; 

lavabos (amb major freqüència: després de cada pati; al vespre en acabar les 

classes; al migdia en acabar les classes). 

c) Gimnàs: 

Deixem per fet que el gimnàs, cada al matí, és net perquè després de l’horari 

del migdia és neteja (si s’utilitza a la tarda s’ha d’avisar i controlar per Cap 

d’Estudis).  

En cas de bon temps, es dona preferència als exercicis a l’aire lliure, sense 

entrar al gimnàs.  

En cas de pluja, utilitzaran el gimnàs o l’aula base. Si utilitzen l’aula base, 

mateixa normativa explicada. Si utilitzen el gimnàs, s’ha de fregar el terra i 

ventilar el gimnàs després de cada ús. 

Material del gimnàs: els alumnes no poden intercanviar material amb els altres 

grups, però sí que poden fer servir-lo en el grup base. En acabar la classe han 

de netejar tot el material per deixar-lo a punt per al proper grup. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SERVEIS 

a) Transport: 

Els viatges entre Balsareny i Sallent es faran segons la normativa que marca el 

Departament de Salut, amb 2 autobusos amb acompanyant, i tothom amb 

mascareta. Abans de pujar a l’autobús es mesurarà la temperatura i es 

recomana que tothom vingui amb les mans netes. Després de cada servei, 

l’empresa d’autobusos garanteix passar la màquina d’ozó per netejar el bus.  

Els alumnes compartiran bus segons cicle: un mateix bus farà simultàniament 

Sallent i Balsareny amb els alumnes de 1r a 3r d’ESO i un segon bus farà el 

mateix amb els alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat. 

En les excursions previstes, els alumnes només aniran sempre amb el seu curs, 

amb la mascareta posada i garantint les mesures de seguretat. 

Les colònies i viatges depenen de l’evolució del curs i es faran sempre segons 

les mesures previstes.  

b) Tallers: 

Les activitats extraescolars es duran a terme sempre que hi hagi el volum 

d’alumnes necessari. Els grups d’alumnes de cada taller són estables dins el 

grup, però es barregen alumnes de diferents classes, per tant tots els tallers es 

faran mantenint la distància d’1.5 metres. En cas que no poguéssim mantenir la 

distància perquè el grup és molt gran, tots els presents utilitzarien mascareta. 

c) Visites programades, tallers, xerrades... 

Si es fan a la Sala d’Actes i es barregen 2 grups estables en el mateix espai, els 

alumnes seuen junts dins de cada grup, sense mantenir 1,5 metres de 

distància, però els grups sí que seuen separats. En els cursos en què hi ha A i 

B, el grup A seurà a l’esquerra i el grup B seurà a la dreta. 

Els ponents de la Sala d’Actes, com que es garanteix la distància de més d’1,5 

m. es pot treure la mascareta per fer la xerrada, però ha de dur-la en entrar i 

sortir de l’estança.  

Si la xerrada es fa en una aula on es pot garantir l’1,5 metres entre el ponent i 

els alumnes, no cal dur la mascareta, en cas contrari, sí. 



 

 


