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10. Organització en situació de pandèmia com l’actual 

- Obertura del centre: dia 1 de setembre del 2020 per a professorat i personal no docent                

amb horari de 9 a 14h. 

- Inici de les classes: 14 de setembre per l’alumnat amb horari següent: 

- Infantil: Llar : de 9h a 12h i de 15h a 17-18h. 

- Infantil: P3, P4 i P5 : de 9h a 12h i de 14:30h a 17h. 

- Primària: de 9h a 12.30h i de 14.30h a 17h.  

- Secundària: de 9h a 13.45h i de 15 a 17h i de 9 a 15h a Batxillerat.  

- A nivell de mesures de distanciament cal comentar que en tot moment caldrà respectar les               

distàncies marcades per normativa entre alumnat i professorat i quan això no sigui possible              

els diferents agents portaran mascareta. Cada grup estable té assignat un espai i uns              

recorreguts fixes per tal de marcar-ne la traçabilitat en els casos que així es requereixi.               

Detallat en els punts anteriors.  

10.1. Organització de l’Alumnat 

- L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments del centre.  

- Es garantirà que tots els alumnes puguin seguir el curs de manera presencial sempre que la                

situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del                

centre o bé de la població.  

- Sols en casos puntuals es realitzarà un seguiment telemàtic d’alguna matèria, tot i això,              

aquest seguiment sempre serà dins el grup-aula estable i sempre per poder oferir             

desdoblaments en algunes matèries optatives i davant la impossiblitat de modificar el            

grup estable. Casos concrets: 

- TIC de 3r d’ESO: seguiment telemàtic d’aquesta matèria dins l’aula amb el grup             

estable mentre una part d’aquest grup està realitzant la matèria de llengua francesa.  
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- TIC de 4t d’ESO: seguiment telemàtic d’aquesta matèria dins l’aula amb el grup             

estable mentre una part d’aquest grup està realitzant la matèria de llengua francesa.  

- Els grups d’alumnes seran estables durant tot el curs, seguint els criteris de grup-classe (A,                

B i C a infantil, primària i secundària) per tal d’establir amb facilitat la traçabilitat en cas                 

de contagi. Aquests tindran un tutor/a i un espai referent. Aquest grups es mantindran              

junts en totes les activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A                  

l’interior de l’edifici el grup ocuparà, de manera general, el mateix espai físic. Els alumnes               

seran sempre els mateixos.  

- Els grups seran heterogenis en totes les etapes educatives per tal de garantir estratègies               

educatives qualitatives i de qualitat, afavorint l’atenció inclusiva de tot l’alumnat. Amb            

l’excepcionalitat de 4t d’ESO i batxillerat que està escollit segons itinerari formatiu.  

- Els grups estables es mantindran junts durant tot l’horari lectiu i a l’interior de l’edifici el                 

grup ocuparà el mateix espai físic. 

- En el cas que algun grup estable ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris, etc.) caldrà                

reservar amb cita prèvia i assegurar que cada vegada es procedeix a la neteja i desinfecció                

de l’espai.  

10.2. Organització de l’Equip Docent  

- L'organització de l’Equip Docent serà estable: 

- Intervindràn màxim dos/tres mestres a cada curs d’infantil i primària: el tutor/a i un              

especialista. 

- Intervindràn entre 8 i 11 professors a cada curs/grup de secundària: la distribució serà              

per àmbits de coneixement. 

- Aquells docents que es relacionin amb més d’un grup estable, caldrà que portin             

mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1.5 metres amb l’alumnat, tot i que              

s’ha reduït al màxim el nombre de mestres per grup com es detalla en els punts                

següents. 
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