
PLA D’ORGANITZACIÓ 

Setembre 2021 



 Augment d’un grup a primer i segon de l’ESO. Disminució de la ràtio. 

 Grups més nombrosos en les aules més grans 

 La major estabilitat possible en els grups, tot sabent que no és al 100%. Els alumnes es barregen 

bàsicament en les matèries optatives . 

 Distribució de les entrades i sortides per diferents portes del centre i passadissos així com itineraris 

interns pel centre. (Es comunica el primer dia de classe) 

 Diferents horaris d’entrada i sortida (Es comunicaran el primer dia de classe) 

 Pati sectoritzat per a cada grup amb activitats. Es valorarà passades les 3 primeres setmanes , en 

funció de l’evolució de la variant Delta i de noves variants.  

 Educació física a l’aire lliure (pati, plaça del Delta del Llobregat o/i instal·lacions de Can Sellarès) amb 

esports que impliquin poc contacte. Canvi de roba en vestuaris i gimàs.  

 Impartició de la matèria Música amb instruments que es puguin desinfectar... Ús de flauta a l’aire 

lliure amb distància.  

MESURES ORGANITZATIVES 



 Ús obligatori de la mascareta a tot l’edifici, inclòs el pati, per a tot el personal del centre 

 Ús de pantalla pel professorat, quan s’escaigui.  

 Distància entre alumnat i distància alumnat-professorat  1 m. amb mascareta higiènica 

 Bona ventilació (ventilació creuada). Finestres i portes obertes 

 Rentat de mans amb Solució hidroalcohòlica a l’entrada, en les aules i en espais comuns  

       com zones de guàrdia… per a tot el personal del centre 

 Treball a nivell de tutories dels hàbits d’higiene importants.  

 Educació i èmfasi en l’autoprotecció (no compartir objectes, no beure aigua d’aixeta,  

       no compartir entrepans, repassar la taula i cadira en canviar d’aula…).  

 Borradors i guixos personalitzats al professorat. Els alumnes no esborraran pissarres.  

 Col·laboració de les famílies mitjançant el full de compromís i el llenguatge compartit 

 

MESURES PREVENTIVES I 



 Desinfecció de la clau del lavabo cada cop que s’agafi. I anotació dels alumnes que hi 

van. 

 Manteniment de la distància en tot l’edifici inclòs el lavabo 

 Neteja o desinfecció amb solució de les mans cada dues hores i després d’anar al 

lavabo.  

 Regulació de l’índex de CO2 (< 1000ppm ) mitjançant mesurador i ventilació creuada de 

les aules.  

 Desinfecció de les eines i instruments dels laboratoris. La neteja i desinfecció  la farà el 

grup que marxa i s’aplicarà una nova desinfecció per part del grup que entra.  

 Consciència de la importància de les mesures de prevenció per a la convivència de la  

        comunitat  educativa.  

 

 

MESURES PREVENTIVES II 



 

 

 

MESURES PREVENTIVES III 

 Col·laboració de les famílies mitjançant el full de compromís i el llenguatge compartit 

 

 Col·laboració de les famílies mitjançant el certificat de vacunació que ens ajudi a 

gestionar millor els casos en el supòsit d’un positiu.  

 

 

 

 

 



  

 Mascareta posada i una altra de reserva. Mascaretes homologades 

 Un gel hidroalcohòlic de mida petita per a cada alumna/e 

 Desinfecció de l’ordinador en sortir i en arribar a casa.  

 Ampolla d’aigua 

 No deixar objectes personals a l’aula per a una millor desinfecció 

 Alumnat amb problemes de salut, consulteu amb el pediatra o especialista 

 Els pares que vingueu a portar o buscar el/la vostre/a fill/a no us situeu a l’entrada i 

sortida del centre per no impedir el pas, si us plau.  

 

        

RECOMANACIONS 



 Neteja diària de les aules, passadissos i lavabos (com sempre) 

 Papereres de pedal i tapa a les aules i lavabos 

 Desinfecció diària del terra amb una solució d’hipoclorit sòdic (lleixiu)1000 ppm  

         i de les zones de més impacte com ara finestres, poms, baranes… 

 Desinfecció de les aules (cadires i taules) amb dues pistoles vaporitzadores 

desinfectants RiplegR 

 Desinfecció de taules i cadires amb solució hidroalcohòlica  per part de l’alumne/a en 

canviar de classe (matèries optatives o reforços). 

 

  

MESURES HIGIÈNIQUES I DE DESINFECCIÓ 



 Si els símptomes són compatibles amb el COVID 19 l’alumne/a s’aïllarà (en una saleta 

o al pati) acompanyat/da d’un professor/a i es trucarà a casa. 

 La família l’ha de venir a buscar i trucar al CAP. 

 És el metge qui decideix el que s’ha de fer, sempre és Sanitat.  

 En el cas que sigui positiu Sanitat diu el què hem de fer i la direcció del centre ho 

       comunicarà a les famílies  i l’alumnat del grup, a última hora del matí.  

 S’aplica o no quarentena al grup o a alguns alumnes segons les indicacions que doni 

Sanitat i sempre tenint en compte el cas de cada alumne/a en contacte estret.  

 Com a centre hem d’emplenar un aplicatiu TRAÇACOVID per detectar la traçabilitat, és 

a dir, fer el seguiment dels contactes.  

  

  

QUÈ FAREM EN EL CAS QUE UN NOI/A NO 

ES TROBI BÉ? 



 EL CENTRE SEMPRE SEGUIRÀ  EL  PROTOCOL  ESTABLERT PER LES 

AUTORITATS  SANITÀRIES I SEGUIRÀ LES INDICACIONS QUE ENS COMUNIQUI 

SANITAT 

 Actualment, el protocol de gestió de casos Covid19 per al curs 2021-22 determina: 

 A) Que l’alumnat amb vacunació completa en contacte amb un positiu serà diagnosticat 

a través d’un TAR.  

 B) Que l’alumnat no vacunat o amb pauta incompleta serà diagnosticat mitjançant una 

PCR al CAP Montbaig i haurà de fer quarentena 10 dies 

 Quan s’escaigui, ampliarem aquesta informació i la compartirem amb totes les famílies i 

personal del centre.  

  

QUÈ FAREM EN EL CAS QUE HAGI UN CAS 

POSITIU A UN GRUP CLASSE? 



 Document de compromís amb el centre i amb la societat. 

 És una malaltia que afecta a tothom i que és canviant. 

 Si el/a noi/a té símptomes compatibles, no portar-lo al centre. Abans trucar al CAP o 

tenir-lo en observació. 

 S’enviarà per correu. S’haurà de lliurar entre dimarts dimecres  al tutor/a del grup.  

 També s’haurà d’adjuntar el certificat de vacunació per poder gestionar el confinament 

d’un grup en el cas d’un positiu quan,  segons el protocol de Sanitat, procedeixi.  

 

 

  

DOCUMENT DE COMPROMÍS PER PART DE LA FAMÍLIA I 

DEL CERTIFICAT DE VACUNACIÓ 



PRIMER D’ESO  9.00 - 14.45 

SEGON D’ESO   9.30 - 14.45 

TERCER ESO     10.00 – 14.45     

QUART ESO       10.30 – 14.45 

PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT   12.00 – 14.45 

 

  

HORARI DEL DIA 13/9 



 Escolarització de l’alumnat amb la major garantia  

 Protecció de tot el personal del centre 

 Poder rebre un ensenyament de qualitat i amb equitat 

per a tothom 

 

  

QUÈ ES VOL ACONSEGUIR AMB TOT AIXÒ? 



 Una comunitat educativa que actuï de forma sistemàtica i amb rigor.  

 Col·laboració i compromís de tota la comunitat educativa 

 Conscienciació de la importància de les normes i hàbits en benefici de 

tota la comunitat educativa (alumnat, personal del centre, professorat i 

famílies).  

  

QUÈ NECESSITEM PER ACONSEGUIR-HO? 



PER ACABAR,  

SER UN CENTRE OBERT I SEGUR DEPÈN DEL GRA DE 

SORRA DE CADASCÚ DE NOSALTRES!!! 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 

ATENCIÓ I COL·LABORACIÓ!!! 

 

 

  



PER ACABAR,  

SER UN CENTRE OBERT I SEGUR DEPÈN DEL GRA DE 

SORRA DE CADASCÚ DE NOSALTRES!!! 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 

ATENCIÓ I COL·LABORACIÓ! 

 

 

  


