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1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la
COVID-19 adaptades a l’etapa educativa.

1.1. Mesures de prevenció als diferents espais.

● Adequació organitzativa als diferents escenaris. Aforament (ràtios/aula),
entrades i sortides (portes i horaris), passadissos, banys.

Tots els espais tendran el seu aforament retolat a l’entrada.

Per tal de minimitzar els canvis d’aula, totes les matèries s’impartiran en aula-grup sempre
que sigui possible. Cal afegir el nombre d’alumnes.

● DISTRIBUCIÓ GRUPS / AULA

ESCENARI A Nova normalitat (nivell d'alerta 0), nivells d'alerta 1 i 2

GRUPS AULA M2 - REALS

AFORAMENT
1,44

ACTUALITZAT

NOMBRE
ALUMNAT

MATRÍCULA

E1A 025 51,54 35,79 25

E1B 023 59,97 41,65 25

E1C 003 51,26 35,60 25

E1D 005 60,13 41,76 25

E1E 007 58,29 40,48 25

E1F 021 58,19 40,41 25

E2F-PMAR 111 32,06 22,26 15

E3E-PMAR 211 38,89 27,01 15

E2A 115 57,8 40,14 28

E2B 113 58,2 40,42 28

E2C 117 51,62 35,85 28

E2D 105 59,89 41,59 28
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E2E 103 51,33 35,65 28

ALTER PLAS 1 64,8 45,00 8

E3A 205 59,65 41,42 28

E3B 207 58,16 40,39 28

E3C 209 61,83 42,94 28

E3D 213 57,47 39,91 28

E4A 201 49,4 34,31 28

E4B 203 51,84 36,00 28

E4C 217 52,33 36,34 28

E4D 215 59,74 41,49 28

E4E-PRAQ 200 25,34 17,60 15

B1A PLAS2 70,00 48,61 25

B1B 107 58,64 40,72 35

B2A MUS2 204 51,33 35,65 25

B2B 109 62,45 43,37 35

En aquest escenari es garanteix la presencialitat absoluta

ESCENARI B: si es declara el nivell d'alerta sanitària 3 o 4

GRUPS AULA M2 - REALS
AFORAMENT

2,25

NOMBRE
ALUMNA

T

E1A 025 51,54 22,91 25

E1B 023 59,97 26,65 25

E1C 003 51,26 22,78 25

E1D 005 60,13 26,72 25

E1E 007 58,29 25,91 25

E1F 021 58,19 25,86 25
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E2A 115 57,8 25,69 30

E2B 113 58,2 25,87 30

E2C 107 58,64 26,06 30

E2D 109 62,45 27,76 30

E2E 105 59,89 26,62 30

E2F-PMAR 111 32,06 14,25 15

E3A 205 59,65 26,51 28

E3B 207 58,16 25,85 28

E3C 209 61,83 27,48 28

E3D 213 57,47 25,54 28

E3E-PMAR 211 38,89 17,28 15

E4A 201 49,4 21,96 27

E4B 203 51,84 23,04 27

E4C 217 52,33 23,26 20-22

E4D 215 59,74 26,55 20-22

E4E-PRAQ 200 25,34 11,26 10

B1A PLAS2 70 31,11 18-20

B1B 107 58,64 26,06 25

B2A MUS2 204 51,33 22,81 21

B2B 109 62,45 27,76 25-28

S'ha de garantir la presencialitat per a tots els nivells i les etapes del sistema educatiu. En
els nivells d'alerta 3 i 4, excepcionalment, i només en cas que no es puguin complir les
mesures de seguretat, es pot passar a la semipresencialitat en dies alterns a partir de tercer
d'ESO, amb un informe previ favorable del Departament d'Inspecció Educativa (DIE) i amb
l'autorització de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. En aquest escenari,
sempre que sigui possible es mantindrà la presencialitat de l'alumnat de 2n de batxillerat. La
suspensió generalitzada de la presencialitat es pot donar molt excepcionalment si la situació
de la pandèmia s'agreuja notablement.

Els escenaris es revisaran durant el primer trimestre del curs i s'ajustaran a la baixa o es
faran més exigents, segons avanci la vacunació de l'alumnat i d'acord amb la valoració que
facin de l'evolució de la pandèmia les autoritats sanitàries.

ACCESSOS D’ENTRADA I SORTIDA

Els accessos d’entrada i sortida per a tots els nivells queden determinants de la següent
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manera; així com també els horaris. (vegeu plànol de sota)

Els alumnes de 1r ESO faran entrada i sortida per la porta que hi ha a les pistes esportives al
carrer Sor Clara Andreu ACCÉS 3. Esperaran per grups allà fins ser conduïts a la seva aula pel
professorat corresponent usant la porta d'accés a l’edifici del pati central de devora el taller
d'automoció i així entrant directament al passadís de les aules de 1r ESO.

Els alumnes de 2n i 3r d'ESO faran entrada i sortida per l'accés de vehicles del pati del carrer
Joan Miró, que es troba davant els tallers de tecnologia, ACCÉS 2. Els de 2n d'ESO esperaran
el professorat responsable al pati central i els de 3r d'ESO a la zona de pati que hi ha davant
el pavelló, per després accedir a les aules a través de la porta que comunica el pati amb el
taller d’automoció, en el cas de 3r d’ESO, o per l’escala principal en el cas de l'alumnat de 2n
d’ESO, i i usar les escales de devora cap els diferents pisos.

L'entrada principal al recinte, Joan Miró 22, ACCÉS 1 serà d'ús exclusiu per a l'alumnat de 4t
ESO, 1r i 2n de batxillerat, qui accedirà directament sense cap espera a les seves aules usant
l’escala principal, tret dels grup de batxillerat de 1r A i 2n A que accediran a la seva aula-grup
creuant el pati central cap a l’aula de plàstica 2 i l’aula de tecnologia.

La resta d’entrades del recinte, ACCÉS 4 i 5 seran d’ús exclusiu del CIFP Pau Casesnoves. Els
alumnes d’administratiu del CIFP entraran per l’ACCÉS 2 amb una diferència horària.

Per tal d’evitar encreuaments, s’establiran direccionalitats en tots els passadissos i accessos,
els quals estan especificats el en següent planol.

L’ús d’aquests accessos, la seva distribució i el seu bon funcionament seran avaluats des de
l’inici de curs i s’hi faran els canvis pertinents si s’escau.

Famílies: s’informarà a les famílies d’aquest protocol a finals de juliol i setembre mitjançant
Gestib i pàgina web. Es convocarà a les famílies de 1r ESO presencialment i/o virtualment a
principi del mes de setembre. A la resta de famílies presencialment i/o virtualment les dues
primeres setmanes de setembre. S’adjunta calendari de setembre.

setembre 2021

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Ds Dg

1 2 3 4 5

8.00-17.00
Exàmens setembre
ESO i 1r batxillerat

8.00-17.00
Exàmens setembre
ESO i 1r batxillerat

14.00 PUBLICACIÓ
DE NOTES

6 7 8 9 10 11 12

Matrícula
ESO/batxillerat

Matrícula
ESO/batxillerat

7:50-8:00
RECEPCIÓ
ALUMNAT 1r ESO i
Batxillerat

13 14 15 16 17 18 19

7:50 Recepció
alumnat 2n ESO

8:00 Recepció
alumnat 3r ESO i
4t ESO
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20 21 22 23 24 25 26

19:00
Reunió famílies -
tutories 1r ESO

19:00
Reunió famílies -
tutories 2n i 3r ESO

19:00
Reunió famílies -
tutories 4t ESO i
Batxillerat

27 28 29 30

HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA

NIVELLS ENTRADA SORTIDA NIVELLS ENTRADA SORTIDA

1r ESO 7:50h 13:55h 4t ESO 8:00h 14:05h

2n ESO 7:50h 13:55h 1r BAT 8:00h 14:05h
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3r ESO 8:00h 14:05h 2n BAT 8:00h 14:05h

* Aquest curs no hi ha un marge per entrar de 10 minuts als diferents grups. L’horari és
concret per cada grup (7:50 i 8:00h).

PASSADISSOS I BANYS

Talment com ja s’ha especificat abans, els accessos i passadissos tendran direccionalitat
retolada o indicada.

En l’edifici principal hi ha banys per a l’alumnat en la planta baixa, situats a l’inici del
passadís del nivell de 1r d’ESO entrant des del hall. Aquests seran d’ús exclusiu de
l’alumnat de l’IES Inca. La resta de banys del 1r i 2n pis, situats a l’ala dreta de l’edifici
principal s’obriran a l’ús de l’alumnat de cicles del CIFP Pau Casesnoves. Els banys de
l’edifici on hi ha el taller de tecnologia seran d’ús exclusiu de l’alumnat del CIFP Pau
Casesnoves.

SALA D’AÏLLAMENT

La sala d'aïllament per usar en cas de sospita d’un cas de COVID-19, serà la sala de visites
situada a l'entrada de l'edifici que és just devora la porta d'accés al pati central. En ella
només hi haurà una taula i quatre cadires per tal de facilitar la seva desinfecció i neteja.

1.2. Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi

● Mesures de neteja, desinfecció, ventilació i prevenció, protecció, d’higiene i de
desinfecció en l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns.

Tots els espais i aules d’ús comú es netejaran, desinfectaran i ventilaran abans d’iniciar la
jornada i després de cada ús. Cada vegada que un espai hagi de ser usat per un grup-classe
diferent serà desinfectat i ventilat durant un mínim de 5 minuts per tal de permetre la
renovació de l’aire.

Sempre i quan la climatologia ho permeti les portes i finestres romandran obertes durant les
hores lectives.

No s’usarà cap espai que no tengui ventilació.

Als espais que tenen sistemes de ventilació i climatització mecànica, es mantendrà una
temperatura entre 23- 26ºC i s’assegurarà la renovació de l’aire de l’exterior. Es reforçarà la
neteja i el manteniment dels filtres d’aire dels circuits.

La neteja dels bany, tant del professorat com de l’alumnat, es netejaran i desinfectaran
quatre vegades durant la jornada lectiva.
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Com a conseqüència de totes aquestes mesures de neteja i prevenció, els horaris i zones de
les quals s’encarrega cada membre del personal de neteja, serà revisat i adequat a les
necessitats.

● Mesures de protecció i prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no
docent  als diferents espais: ús de mascareta, gel hidroalcohòlic…

Es disposarà de gel hidroalcohòlic, paper per eixugar les mans i papereres amb bossa a totes
les aules i espais d’ús comú. Aquestes papereres seran preferiblement amb tapa i pedal als
passadissos i entrades als edificis que permetran una eliminació adequada dels elements
potencialment contaminants.

● Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no docent

Els alumnes han de portar les mascaretes de casa seva. Així i tot, el centre disposarà de
mascaretes higièniques d'un sol ús per poder reposar les mascaretes de l'alumnat, en cas
de necessitat o oblit.

El centre disposarà per al professorat i el personal d'administració i serveis de mascaretes
higièniques, preferiblement reutilitzables i d'algunes mascaretes quirúrgiques.

Tots els banys del centre comptaran amb aigua corrent, sabó i paper assecant. Es revisarà,
diàriament, el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d’un sol ús,
etc., i es procedirà a reparar o substituir aquells equips que presentin avaries.

S’informarà a tot el professorat i personal no docent que en donar-se el cas d’alumnes amb
brutícia a les mans, se li indicarà anar a rentar-se les mans amb aigua i sabó ja que el gel
hidroalcohòlic no és suficient.

● Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies…)

Es retolaran els aforaments de cada espai d’ús comú i aules, les direccionalitats dels
passadissos i diferents accessos i es penjaran cartells, infografies i senyalització que faciliti el
compliment i la comprensió de les mesures de prevenció i higiene, així com la tècnica de
correcta higiene respiratòria i de l’ús correcte de la mascareta etc.

● Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.

En cas que es detecti un possible cas de contagi, l’adult que l’hagi detectat, llevat que sigui
personal sensible a la COVID-19, el conduirà a la sala d’aïllament. Ambdós mantindran la
mascareta quirúrgica i es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic. Si l’alumne no es pot
posar la mascareta quirúrgica, l’adult que l’acompanya farà ús d’una mascareta de protecció
FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús.

No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es mantindran sempre que sigui possible
les mesures de distanciament físic. Si l'alumne comença a tenir símptomes greus o té
dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran les instruccions que indiquen els metges.

L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un familiar o tutor
legal el vengui a recollir. S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte
amb l’alumne, per evitar possibles contagis.
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1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene

● Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents.

Per tal d’informar tota la comunitat educativa, el centre escolar comptarà amb un lloc web
amb els protocols d’actuació als diferents escenaris i les mesures de prevenció, higiene i
promoció de la salut.

Els equips docents juntament amb el departament d’orientació dissenyaran i organitzaran
activitats educatives per a la salut que incloguin les mesures de promoció, prevenció, i
protecció de la salut davant la COVID-19. El dissenys i desenvolupament d’aquestes activitats
es farà amb la col.laboració de l’AMIPA i els membres del consell escolar de l’IES  Inca.

2. Planificació organitzativa

Garantir la creació d'entorns escolars saludables i tan segurs corn sigui possibles, tant
fsicament com emocionalment, mitjançant mesures de promoció de la salut, prevenció i
protecció adaptades a cada etapa educativa, i incidir en el treball organitzatiu i la coordinació
pedagògica.

● Planificació de l'actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de
salut i d'especial necessitat de l'alumnat i de les famílies .

Tots els alumnes de necessitats educatives especials tenen una PT de referència. Els tutors
dels alumnes tindran especial atenció a aquells alumnes més vulnerables. Es durà a terme
una col.laboració estreta amb el policia tutor i amb els serveis socials dels diferents
municipis de procedència del nostre alumnat.

● Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre.

Mirar plànol

ENTRADES I SORTIDES

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO, 1r i 2n
Batxillerat

7:50 7:50 8:00 8:00

ENTRADA
CENTRE

ACCÉS 3
Pistes
Porta automoció

ACCÉS 2
Vehicles
Escala principal

ACCÉS 2
Vehicles
Escala automoció

ACCÉS 1
Entrada principal
Escala entrada
principal

10:40 - 11:15 10:40 - 11:15 10:50 - 11:25 10:50 - 11:25

SORTIDA
ESPLAI

Automoció Escala principal Escala automoció Escala principal

ENTRADA
ESPLAI

Automoció Escala principal Escala automoció Escala principal

13:55 13:55 14:05 14:05
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SORTIDA
CENTRE

Porta automoció
Pistes

Escala principal
Vehicles

Escala automoció
Vehicles

Escala principal
Entrada principal

● Aforament dels espais

Sala de professors: El centre té assignat un total de 65 places de professorat. La sala de
professors té una superfície de 96 metres quadrats, segons la normativa COVID-19, un
aforament de 42,6 persones. Es prioritzarà la tasca del professorat dins els departaments
didàctics (respectant la distància de seguretat establerta i/o fent ús de mascareta).

S’habilitarà l’aula H001 (97,5m2/43,3 aforament) com a sala de professors. Disposant
d’aquesta manera espai disponible per a 85 professors a més dels departaments didàctics.

Banys: limitació de 4 persones simultàniament al banys dels alumnes.

Passadissos: Limitació màxima de circulació de persones. Només quan sigui necessari, per
anar al bany, accedir a les aules, etc. i sempre per la dreta.

Aules: grup ordinari dins l’aula. Com que no se pot mantenir la distàcia de seguretat, ús
obligatori de mascaretes. Per circular dintre l’aula, sempre per la dreta i només quan sigui
estrictament necessari.

● Organització dels accessos, circulació, retolació.

Cada nivell tendrà indicat amb un rètol la seva entrada. També es pintaran al terra del pati el
nom dels grups (des de 1r ESO fins a 3r ESO) perquè es puguin formar els alumnes en fila.
Per tal que respectin la distància de seguretat de 1,5m de distància. El professor de primera
hora els recollirà al pati i se’ls emportarà a l’aula, garantint així una entrada més esglaonada
i ordenada. D’altra banda, també serà el professor d’abans del pati que baixarà el seu grup
al pati. Un cop acabi el temps d’esbarjo, l'alumnat es tornarà formar en el seu lloc i el
professorat els recollirà i durà a l’aula.

A primera hora el professorat de guàrdia també acudirà al pati, assegurant-se que tots els
grups tenen professor. Si detecten l’absència de professorat, el personal de guàrdia se farà
càrrec del/s grup/s que no tenen professor, una vegada que la resta de grups hagin partit
cap a l’aula amb el professorat titular de referència.

En el cas dels grups de 4t ESO i 1r i 2n de batxillerat, aniran directament a les seves
respectives aules, igual que el professorat, sense passar pel pati, i serà un membre de
l’equip directiu qui s’assegurarà que tots els grups tenen professor/a de referència. Si es
detecta l’absència de qualque professor/a, s’avisarà al professorat de guàrdia per tal que
estigui amb el grup d’alumnes corresponent.

● Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides.

Totes les matèries de grups i nivells es faran agrupament d’horari de 2h+1h o 1h-2h.

Es poden produir els agrupaments en blocs de sessions: a 1ª+2ª hora o 2ª+3ª hora, així com
4ª +5ª o 5ª+6ª hora.
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SESSIÓ DURADA 1r i 2n d’ESO 3r i 4t d’ESO i
Batxillerat

ENTRADA diferents accessos i
escales-mirar plànol

7:50 8:00

1 55-65 minuts 7:50 - 8:55 8:00 - 8:55

2 50-55 minuts 8:55 - 9:50 8:55 - 9:50

3 50-60  minuts 9:50 - 10:40 9:50 - 10:50

ESPLAI 35 minuts 10:40 - 11:15 10:50 - 11:25

4 45-55 minuts 11:15 - 12:10 11:25 - 12:10

5 55 minuts 12:10 - 13:05 12:10 - 13:05

6 50-60  minuts 13:05 - 13:55 13:05 - 14:05

SORTIDA ESO 13:55 14:05

7 (Batxillerat) 50 minuts 14:15 - 15:05

El centre en els canvis de classe contempla la màxima estabilitat possible dels grups-classe
en una mateixa aula, això implica la creació del màxim de grups possible amb l'alumnat que
cursa una mateixa optativa, per tal de minimitzar la mobilitat, tant d’alumnat com de
professorat. Serà el professorat que acudeixi a l’aula de referència.

Els Departaments de Català i Castellà faran una proposta de coordinació lingüística. A 1r ESO
un mateix professor farà l’àmbit Català i Castellà. S’anima a la coordinació d’altres
departaments per tal d’evitar la repetició de continguts.

Agrupament de l’alumnat:

● 1r d’ESO: 6 grups de 1r d’ESO concedits per conselleria.
● 2n d’ESO: 5 grups ordinaris i un grup de PMAR. Per tal de disminuir la

mobilitat, se prioritzarà que els alumnes d’un mateix grup cursin la mateixa
optativa.

● 3r d’ESO: 4 grups ordinaris i un grup de PMAR. Per tal de disminuir la
mobilitat, únicament cursaran 2-3 optatives cada dos grups.

● 4t d’ESO: 4 grups ordinaris i un grup de PRAQ. El nivell de 4t d’ESO estarà
organitzat segons l’itinerari escollit.

● 1r de BATX: 2 grups, un de cada modalitat.
● 2n de BATX: 2 grups un de cada modalitat.

Distribució de l'alumnat al pati:

Cada nivell  tendrà una zona de pati assinada per dur a terme el seu esbarjo.

● Constitució dels equips docents i coordinació del professorat.
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Prioritzar el mateix equip docent cada dos grups del mateix nivell a tots els nivells.

Reunió de coordinació periòdiques dels equips docents de tots els nivells.

Reunions departaments didàctics periòdiques.

Recomanam al professorat, cas que sigui possible, concentrar el nombre de nivells a agafar
per impartir classes durant el curs 2021-2022.

● Coordinació entre etapes

Al final del curs 20/21 l’orientadora i la coordinadora del primer cicle d’ESO han mantingut
reunions amb cap d’estudis, orientadors i tutors de totes les escoles adscrites de primària.
Es preveuen reunions de coordinació docent amb traspàs d’informació als professors de les
característiques dels alumnes a l’inici del curs 21/22.

Es duran a terme reunions de departaments per informar de la situació de la programació
impartida durant el curs 20/21 i, sobretot, fer un traspàs dels aspectes essencials que han
quedat per veure durant el curs. En les memòries dels departaments didàctics del curs 20/21
ha quedat reflectida l’estat de la programació.

Durant les reunions de departaments de la primera setmana de setembre es revisaran i/o
concretaran les modificacions didàctiques de cadascuna de les programacions de totes les
matèries de cada nivell que imparteixen als departaments. Es farà el mateix, amb els criteris
de qualificació i avaluació, els quals hauran de concretar, entre d’altres, mesures per a
l’avaluació i correcció en cas de confinament o semipresencialitat, i hauran de contemplar
les activitats competencials.

Els departaments dissenyaran proves per avaluar a l'alumnat durant el mes de setembre i
així valorar la situació́ acadèmica de l'alumnat.

3. Planificació curricular
● Avaluació inicial

Tots els professors realitzaran una avaluació inicial de la matèria que imparteixen per saber
el nivell de coneixements de l’alumnat.

Els departaments es coordinaran per avaluar els aspectes curriculars de la programació del
curs 20/21 que no es considerin impartits i/o assolits.

Es treballarà una UD zero a totes les programacions, posant l'accent a primer d’ESO, per tal
d’assolir els següents objectius:

1) Permetre l’expressió emocional dels joves: situació personal, pors o preocupacions,
expectatives en el nou curs, etc.

2) Explicar i treballar les mesures de seguretat obligatòries en aquest curs. Comprensió del
concepte de salut en totes les seves dimensions.

3) Cohesionar el grup. Treball d’autoconeixement, coneixement dels companys i establiment
de vincles i confiança.

4) Consensuar normes i límits a seguir per a tothom (alumnat i professorat), des de la
interdependència entre responsabilitat i llibertat, que marca la qualitat de tota convivència.
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Donar a conèixer la nova normativa de l’entorn digital.

És important saber en quin nivell d’aprenentatge es troben els alumnes i amb quin estat
emocional i motivacional enfronten el nou curs després de la crisi sanitària viscuda. Per això,
s’ha de potenciar i estendre l’avaluació inicial durant les primeres setmanes del curs.

A tots els nivells de l’Educació Secundària es realitzarà una avaluació inicial. Els equips
directius programaran les dates de realització i convocaran les corresponents reunions dels
equips docents per valorar els resultats. L’avaluació inicial ha de ser el punt de referència
dels equips docents a l’hora de prendre decisions relatives al desenvolupament del
currículum. Per dur a terme aquesta avaluació inicial, s’hauran de tenir en compte els
resultats de les avaluacions obtingudes pels estudiants i els informes elaborats pels docents
a la finalització del curs 20-21, que s’hauran de contrastar i enriquir amb les avaluacions
inicials que es duran a terme durant les primeres setmanes del curs 21-22.

Com a conseqüència del resultat d’aquesta avaluació inicial s’hauran d’adequar les
programacions didàctiques a les característiques i coneixements dels alumnes i s’adoptaran
les mesures pertinents de suport i recuperació per als alumnes que ho necessiten,
d’adaptació curricular no significativa per l’alumnat NESE o d’adaptació curricular
significativa per l’alumnat de necessitats educatives especials.

● Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels
diferents escenaris.

Les programacions didàctiques han d'incloure com a tema transversal aspectes relacionats
amb la promoció de la salut, amb independència del tractament específic que alguna àrea
en faci i de les activitats de tutoria que es desenvolupin amb aquesta finalitat.

Els aspectes bàsics que ha d'incloure l'educació per a la salut en relació amb la COVID-19 són
la descripció dels símptomes de la malaltia, el protocol sobre com actuar davant l'aparició de
símptomes, les mesures de distància interpersonal i la limitació de contactes, la higiene de
mans, la higiene respiratòria i la resta de mesures de protecció individual, l'ús adequat de la
mascareta, la consciència de la interdependència entre els éssers humans i l'entorn, i el
foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut dels altres.

ESCENARI A (Nivell de normalitat 0, 1, 2)

Desenvolupament ordinari de les programacions ja que l’assistència al centre és obligada i
diària seguint l’horari habitual del centre.

ESCENARI B  (ENSENYAMENT SEMIPRESENCIAL, nivell 3, 4)

En cas de declarar-se escenari B, en base a la resolució que l’administració publicarà en
aquell moment i la ràtio que determinarà, es planificarà l’ensenyament presencial o
semipresencial per a tots els grups que sigui possible. Si la ràtio és baixa, la previsió és que
tinguem una mancança d’espai molt greu per tal de poder dur a terme classes presencials a
partir de 2n d’ESO.

ESCENARI C (ENSENYAMENT A DISTÀNCIA)

Es treballarà de manera telemàtica, a partir de tasques competencials, i el professorat tindrà
contacte directe i constant mitjançant l’eina google meet seguint l’horari ordinari
establert (com a mínim un meet/setmana amb cada grup, per resoldre dubtes, resoldre
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activitats proposades, fer el seguiment del grup,etc..).

A l’inici del curs, l'alumnat i el professorat rebran formació explícita sobre el funcionament
de les eines Google que es faran servir (correu electrònic, Classroom, Calendar i MEET).

Les famílies també disposaran de diferents tutorials per saber ajudar als seus fills amb les
eines Google des de casa seva i d’altres per aprendre a fer un ús correcte del Gestib famílies.

Durant el curs 20/21 el professorat ja va rebre formació en l’ús de l’eina Gestib (Quadern del
professor, Calendari activitats, rúbriques, etc.) i els tutorials seguiran al seu abast.

● Planificació i organització de tutories

Si l’acció tutorial ha estat sempre un factor clau en el desenvolupament integral dels joves,
en les circumstàncies actuals és molt més rellevant encara. Les difícils i peculiars situacions
provocades per la pandèmia en cada família, així com el distanciament social que comporta
un escenari d’educació en línia o semipresencial, converteix el Pla d’Acció Tutorial (PAT) en
un factor decisiu de l’aprenentatge, salut i benestar de l’alumnat.

S’ha fet un qüestionari a l’alumnat del centre sobre la valoració la semipresencialitat, així
com la gestió emocional que varen patir i es valoren les següents aportacions:

- L’alumnat va valorar molt positivament la tasca de seguiment i reforç duita a terme
des de tutoria, professorat, equip d’orientació i equip directiu.

- La diferència de metodología i recursos per part del professorat.
- Els problemes de gestió emocional que es varen detectar es varen anar treballant per

part del professorat del centre i el suport de les famílies. Manifesten la necessitat de
continuar treballant aquest aspecte.

- Ajudar a gestionar i organitzar l’estudi sols a casa, tant per a l’alumnat com a per a
les famílies.

S’actualitzarà el Pla d’Acció Tutorial adaptant-lo a les noves circumstàncies (veure document
específic).

● En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia:

a) Planificació de la coordinació curricular

Als nivells educatius que poden tenir classes semipresencials en un escenari B, es
potenciaran activitats competencials. De manera que les sessions presencials serveixin per
atendre dubtes, resoldre les activitats proposades i potenciar el treball grupal i cooperatiu.

b) Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat. Consideracions en
relació amb el temps de treball (professorat i alumnat)

Els professors faran el seguiment de les tasques mitjançant el quadern del professor del
Gestib. Cada tasca es farà visible per a les famílies per a que aquestes en puguin fer un
seguiment. De la mateixa manera, el quadern del professor estarà compartit amb el tutor
del grup corresponent, així se li facilitar`̀a la feina a l’hora de fer el seguiment dels seus
alumnes.

Durant les reunions de tutoria setmanals, l’orientadora, la cap d’estudis i la TISOC, si escau,
faran el seguiment detallat dels alumnes i acordaran les intervencions necessàries.

De la mateixa manera, el professorat completarà una graella amb la tasca prevista de la
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setmana següent i aquesta es penjarà a la web del centre per a que les famílies estiguin al
corrent de la tasca a entregar pels seus fills. Aquestes graelles també ajudaran als equips
educatius a fer una previsió de feina del grup corresponent.

Es treballarà a partir de la coordinació de cadascun dels equips docents. El tutor/la tutora,
juntament amb la cap d’estudis corresponent, coordinaran aquests equips. Es proposa que
cada professor/a que intervé en cada equip sigui responsable de tres alumnes i doni un
suport al tutor o tutora.

c) Pautes per a les reunions de treball.

Per tal de poder garantir hores suficients de guàrdia, les reunions d’òrgans col.legiats o de
coordinació docent es faran a partir de les 15:00 hores. Es treballarà a partir de la
coordinació de cadascun dels equips docents. El tutor/la tutora, juntament amb la cap
d’estudis corresponent, coordinaran aquests equips. Aquestes reunions es faran mitjançant
l’eina Google MEET.

4. Pla d’acollida

Com a conseqüència de la situació pandèmica s’ha modificat l’acollida del centre,
adaptant-nos a les circumstàncies. Així es defineixen en aquest pla unes actuacions
concretes per a cada un dels membre de la comunitat educativa.

4.1. Alumnat
Aquest pla contempla una sèrie d’accions d’acollida que es desenvoluparan durant les
primeres setmanes del curs escolar 2021-2022, per tal de facilitar a l’alumnat tota la
informació necessària, tant acadèmica com de gestió emocional i de salut.

Les actuacions poden variar en funció del nivell en el qual es realitzin, ja que l’alumnat de 1r
ESO ha de conèixer el funcionament del centre per primera vegada, i la resta d’alumnat ja el
coneix.

1r ESO:

- Acollida de tot l’alumnat el primer dia al pati (aire lliure), per part de l’equip directiu,
departament d’orientació i tutors/es.

- Acollida de cada grup per part del seu tutor/a a cada aula.
- Informació/formació durant els 2 primers dies de classes d’eines necessàries de

treball, mesures d’higiene,  funcionament del centre, etc.
- Treball durant les primeres setmanes per a treballar el benestar emocional, afectiu i

relacional. Donar eines de comunicació i escolta.

2n, 3r, 4t ESO i Batxillerat:

- Acollida de tot l’alumnat el primer dia al pati per part de l’equip directiu, departament
d’orientació i tutors/es de manera diferenciada per nivells a diferents moments del
matí perquè l’alumnat no coincideixi amb altres .

- Acollida de cada grup per part del seu tutor/a a cada aula.
- Recordar a l’alumnat eines necessàries de treball, mesures d’higiene, funcionament del

centre, etc. Una sessió a tots els grups tret de 1r de batxillerat, que també farà totes les
sessions previstes per a nous alumnes.
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- Treball durant les primeres setmanes per a treballar el benestar emocional, afectiu i
relacional. Donar eines de comunicació i escolta.

Encara que la funció tutorial recau en el tutor/a de cada grup, es potenciarà la implicació de
l’equip docent per a afavorir el treball de coneixement i cohesió de grup, gestió emocional i
facilitar eines de gestió. Especialment implicat està el departament d’orientació, amb la
participació a les tutories de 1r i 2n ESO per part de l’orientadora i TISOC, així com de
l’assignació de co-tutories amb les mestres de suport de cada grup.

S’han elaborat unes eines TIC per ajudar a l’alumnat per a conèixer tots els recursos
necessaris.

Els primers dies, després de facilitar i rebre informació de l’alumnat, es realitzarà l’avaluació
de coneixements per a saber el punt de partida de l’alumnat i poder adaptar les
programacions.

En el nostre centre ja es potenciava l’escolta i suport a l’alumnat, i especialment en aquests
moments es potenciarà que l’alumnat que ho necessiti pugui tenir una persona de
referència per ajudar-lo a gestionar determinades situacions que poden afectar en el seu
desenvolupament com a persona.

4.2. Famílies
Com a eina d’informació i comunicació principal amb les famílies s’usa el Gestib, així com la
pàgina web del centre per a transmetre la informació de l’acollida de l’alumnat aquest curs
2021-2022.
Durant les primeres setmanes de setembre es duran a terme les reunions inicials de cada
tutor/a amb les famílies del seu grup, per a poder facilitar tota la informació necessària del
desenvolupament del curs. Llavors es duran a terme les reunions individuals de cada tutor/a
amb cada una de les famílies, sempre que sigui oportú hi participaran les mestres de suport
i/o orientadores del centre.
S’informarà a les famílies de les eines de comunicació i treball del centre, es posarà a
disposició de les famílies de tutorials de com fer ús del Gestib, del classroom i del correu
corporatiu.
Es tendrà especial esment en aquelles famílies que puguin tenir certes dificultats o
necessitats per ajudar-los en la gestió de recursos, suport o eines necessàries. Els membres
del departament d’orientació (TISOC, mestres de suport i orientadores) faran el seguiment
de l’alumnat i les seves famílies que puguin presentar necessitats.
Sempre que la família ho sol·liciti, i també a proposta del tutor/a, s’iniciarà el contacte amb
les famílies per a conèixer les circumstàncies particulars de cada alumne, poder donar
pautes i/o recursos als familiars que els necessitin i vulguin, amb la finalitat de garantir el
màxim aprenentatge i benestar de l’alumnat.
Depenent de les característiques de cada família també s’establiran contactes amb serveis
externs (Serveis Socials, serveis sanitaris, mestres de suport, etc.)

4.3. Professorat
A l’inici del curs escolar 2021/2022 es duran a terme sessions formatives per al professorat
per a l’aprenentatge i ús de recursos i eines metodològiques i de treball perquè ningú
tengui dificultats per a poder fer-ne ús.
Es continuarà treballant amb el professorat per a fer un aprenentatge el més competencial
possible, no centrat només en coneixements específics. La gestió emocional es treballarà
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amb el professorat per a què tenguin eines i poder-les aplicar a nivell personal i amb
l’alumnat al llarg del curs (es crearà una carpeta al Drive de professorat amb recursos de
gestió emocional). La tasca tutorial no s’ha de centrar només amb el professorat tutor sinó
que hi participen tot el professorat que intervé amb l’alumnat, i molt més en la situació
actual aquesta tasca ha de ser una funció compartida.
S’informarà al professorat del centre sobre el pla de contingència i els diferents escenaris
que poden desenvolupar-se en funció de la situació sanitària. Els diferents escenaris i el que
se planteja en cada un d’ells s’ha coordinat amb cada un dels departaments (juliol 2020) en
funció dels recursos, grups i matèries seguint les instruccions que es disposa.
A cada un dels grups i a cada matèria s’ha de definir una UD zero, a treballar durant les
primeres dues setmanes per tal de d’assolir els següents objectius:

● Permetre l’expressió emocional dels joves: situació personal, pors o preocupacions,
expectatives en el nou curs, etc.

● Explicar i treballar les mesures de seguretat obligatòries en aquest curs. Comprensió
del concepte de salut en totes les seves dimensions. Intentar relacionar els
coneixements de la matèria amb la situació que es viu i poder-ne fer un enfocament
més personal i directa.

● Cohesionar el grup. Treball d’autoconeixement, coneixement dels companys i
establiment de vincles i confiança.

● Consensuar normes i límits a seguir per a tothom (alumnat i professorat), des de la
interdependència entre responsabilitat i llibertat, que marca la qualitat de tota
convivència.

● Motivar l’alumnat a assolir els aprenentatges d’aquest curs, de tal manera que siguin
ells qui decideixen aprendre (per desig o necessitat). Enfocar-se en les competències
necessàries per a una vida sana, adaptació al canvi i veure la necessitat d’assolir el
màxim de coneixements i competències, per tenir un ventall ampli d’alternatives a
l’hora de prendre decisions de tota mena a la seva vida.

● El criteris dels horaris del professorat han de prioritzar anar amb el mínim de grups
diàriament , per això es procedirà a l’agrupament de sessions .

● Guàrdies de pati. El professorat de l’hora anterior al pati serà el responsable de
conduir a l'alumnat a la seva zona d’esbarjo. Aquest serà rellevant pel professorat de
guàrdia de pati. Un cop finalitzat l’esplai, el professorat de 4ª hora recollirà el seus
alumnes al pati.

● Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO es formaran en fila a la seva zona i en el seu lloc
assignat. El professor que tengui classe després del pati, recollirà el seu grup i el
portarà a l’aula.

● Pel que fa als alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat, aquests aniran directament a l’aula on
els esperarà el professor corresponent.

5. Coordinació per a la salut

Aquesta coordinació neix per donar sortida, informar, actuar i executar de manera
coordinada totes les accions prèviament esmentades en aquest pla de contingència.
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Els dos punts claus d’on es fonamenta la present coordinació són els següents:

● Planificació del disseny d’activitats d'educació per a la salut que incloguin les
mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del
disseny de la inclusió d’aquestes activitats en els programes i activitats de
promoció i educació per a la salut del centre educatiu. Per tal de dur-ho a terme
s’utilitzaran els següents mitjans:

- Aula Classroom d’acollida alumnat amb apartat d’activitats de salut.
- Site permanent d’ajuda informàtica amb tutorials i recursos - Enllaç al web del centre

apartat COVID.
(https://sites.google.com/iespaucasesnoves.cat/pladecontingenciaeducaciosecun/jus
tificaci%C3%B3)

● Mesures adoptades per col·lectius:

PROFESSORAT

Concepte Responsable Moment en què es farà

Informar de les mesures
que s’hauran d’adoptar.

Coordinador de la
comissió
juntament amb directiva-
tutories

1-9 Setembre 2021

ALUMNAT

Concepte Responsable Moment en què es farà

Realitzar activitats
informatives de les
mesures que s’hauran
d’adoptar.

Coordinador de la
comissió
juntament amb directiva-
tutories

11-14  Setembre 2021

FAMÍLIES

Concepte Responsable Moment en què es farà

Realitzar activitats
informatives de les
mesures que s’hauran
d’adoptar.

Coordinador de la
comissió
juntament amb directiva-
tutories

11-14  Setembre 2021

● El Coordinador tindrà a la seva disposició un llistat amb serveis externs (sanitat,
policia tutor, etc.) amb els seus responsables i telèfon-direcció electrònica per
tal de donar sortida, ajut i suport a determinades situacions específiques les
quals l’Institut no és competent per la pròpia naturalesa del mateix.

- El coordinador disposarà en el seu horari d’una hora diària per realitzar tasques
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relacionades amb la coordinació així com també d’una hora setmanal per reunir-se
amb els membres de la comissió i/o alumnat.

6. Pla de contingència digital.

6.1. Organització del centre

6.1.1. Entorn digital
Els entorns digitals elegits pel centre que tot el professorat, famílies i alumnat ha d’emprar
són:
- Gestib com a eina entre les professorat-families-centre.

● Quadern del professorat
● Avaluació alumnat
● Circulars i missatges
● Comunicació d’activitats
● Convivència
● informació acció tutorial

- GSuite Google com a eina entre professorat-alumnat.
● Drive per l’entorn de documentació compartida de centre i departament, així com de

les diferents comissions.
● Classroom i Meet per les classes virtuals.

Entorn Elegit Curs/Etapa

GSuite Google ESO

GSuite Google Batxillerat

Responsable de la consola Teresa Autonell

Si encara no està activat

Responsable contactar amb IBSTEAM i activar Teresa Autonell

6.1.2. Usuaris

● Usuaris professors

Responsable creació usuaris Teresa Autonell

Format elegit (exemple
nomllinatge@centre.xxx)

inicials llinatges i nom:  abc@iesinca.cat
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Moment entrega credencials Juny-Setembre 2021
● Usuaris alumnes

Responsable creació usuaris Teresa Autonell

Subdomini específic alumnes [   ] Sí                 [  x ] No

Format elegit (exemple
nomllinatge@centre.xxx)

nomllinatge@iesinca.cat

Recollida autorització menors 14 anys noves matrícules Juliol-Setembre

Moment entrega credencials (usuari i
contrasenya)

10 i 14 de setembre 2021

Responsable entrega credencials Tutories-Coordinadors TIC-TAC

6.1.3. Aules digitals

Curs/Etapa Aula digital (Teams, Classroom,
Moodle…)

ESO Classroom

Batxillerat Classroom
(Moodle)

6.1.4. Activació GestIB famílies
Durant el mes de juny i setembre per l’alumnat nou s’ha d’assegurar que les famílies tenen
activada la connexió amb el gestib

Responsable de l’activació Secretaria

Moment Juny - Setembre 2021

Seguiment de l’activació
(% famílies amb GestIB activat)

Secretaria - tutories

6.2. Formació

6.2.1. Claustre

Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de
l’entorn (GSuite, Tenant, Moodle…)

20/65

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021)
Preparar un llistat amb el professorat interessat en aquesta formació.
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6.2.2. Equip directiu/coordinador TIC

Necessitat de formació en administració de
consola

[   ] Sí    [  x  ] No

Nombre de les persones que faran la formació -

6.2.3. Alumnat

● Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència
digital bàsica

○ Aula Classroom d’acollida alumnat amb apartat d’activitats competència
digital bàsica

○ Site permanent d’ajuda informàtica amb tutorials i recursos - Enllaç al web del
centre apartat COVID:

https://sites.google.com/iespaucasesnoves.cat/recursosiesincaadistancia/%C3%ADn
dex

Concepte Responsable Moment en què es farà

Acollida correu corporatiu
1r ESO - Chromebook -
correu electrònic

Coordinadors TIC-TAC 11-14  Setembre 2021

Eines Google 1r ESO
Classroom - Drive

Coordinadors TIC-TAC 11- 14 Setembre 2021

● Planificació activitats formatives de consolidació
○ Aula Classroom d’alumnat amb apartat d’activitats competència digital.

Concepte Responsable Moment en què es farà

Eines Google 2n a 4t ESO
Classroom - Drive - Meet

Coordinadors TIC-TAC 11- 14 Setembre 2021

Eines Google Batxillerat
Classroom - Drive - Meet

Coordinadors TIC-TAC 11- 14 Setembre 2021

6.2.4. Famílies
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència
digital.

● Qüestionari Gestib per fer sondeig famílies i necessitats.
● Site permanent d’ajuda informàtica amb tutorials i recursos - Enllaç al web del centre
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apartat COVID

Concepte Responsable Moment en què es farà

Eines Google
Classroom - Drive - Meet

Coordinadors TIC-TAC Setembre-Octubre 2021

6.3. Dispositius i connectivitat

6.3.1. Dispositiu per l’alumnat
Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per cada cas.

Curs/Etapa ESO

Dispositiu per l’alumnat [ X ] Dispositius del centre un per alumne
[   ] Dispositius del centre carretons compartits
[ X ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu Chromebook i Samsung mini portàtil

Curs/Etapa BATXILLERAT

Dispositiu per l’alumnat [   ] Dispositius del centre un per alumne
[ X  ] Dispositius del centre carretons compartits
[  X ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu Chromebooks propis
Samsung mini portàtil 2n batxillerat

6.3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius

Responsable detecció alumnat amb
problemes econòmics

Tutories - orientació - cap d’estudis
qüestionari  dia 10-14 de setembre

Nombre d’alumnes sense dispositiu aprox. 30

Nombre d’alumnes sense connexió aprox. 10

Responsable gestió préstec dispositius Coordinació TIC-TAC

Preparar un llistat nominal d’aquests alumnes.

-alumnat del curs 21-22: passarem qüestionari  dia 10-14 de setembre 2021.
-alumnat del centre: llistat en base curs 20-21

Nivell curs 19-20 No PC ni tauleta No internet
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1r ESO - conselleria 14 2

2n ESO - Conselleria 2 0

3r ESO - Conselleria 4 1

4t ESO - Conselleria 2 1

1r Batx - Conselleria 0 0

2n Batx - Conselleria 1 1

6.3.2. Inventari

Responsable inventari recursos digitals Coordinadors TIC-TAC

TIPUS QUANTITAT

Chromebooks per al professorat 15

Samsung mini portàtil 30

Aules amb ordinador, connexió a internet
projector i pantalla

aules 24
tallers 6

Altres espais amb ordinadors i connexió internet aula informàtica 2
sala professorat 4
sala professorat 6
sales reunions 2
biblioteca 2
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Llistat de control del pla de contingència

1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la
COVID-19 adaptades a l’etapa educativa.

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais (Annex 3 de la resolució) Sí / No

S’han organitzat les entrades i sortides? sí

S’ha organitzat la circulació de passadissos, banys? sí

S’ha organitzat l’utilització dels diferents espais del centre? sí

S’ha organitzat la neteja i desinfecció de les aules? sí

S’ha organitzat la ventilació dels espais? sí

S’ha previst quin material de protecció serà necessari a cada espai? sí

S’han rotulat els espais en funció de les necessitats (aforament,
direccionalitat, cartells, infografia)?

sí

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi (Annex 2
de la resolució)

Sí / No

S’han previst mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció
en l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns ?

sí

S’han mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no
docent?

sí

S’han previst mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita
de contagi?

sí

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene Sí / No

S’ha planificat la informació a les famílies? sí

S’ha planificat la informació a l’alumnat? sí

S’ha planificat la informació al personal docent i no docent? sí

S’han planificat accions formatives per a l’alumnat, les famílies i el
personal docent i no docent?

sí

25

https://iesinca.cat


IES INCA
c/ Joan Miró, 22

07300. Inca
Telf. 971.88.17.10

Codi centre: 07015835
https://iesinca.cat

2.  Planificació organitzativa (Veure resolució) Sí / No

S’ha planificat l’actualització de la informació referent a famílies i
alumnat vulnerable?

sí

S’han planificat els accessos al centre per als escenaris A i B? sí

S’ha planificat la circulació dins el centre per als escenaris A i B? sí

S’ha planificat l’aforament dels espais per als escenaris A i B? sí

S’ha previst l’organització d’horaris, agrupaments, torns de pati, entrades
i sortides per als escenaris A i B?

sí

S’ha previst la constitució d’equips docents per als escenaris A i B? sí

S’ha previst l’organització per canviar d’un escenari a un altre? sí

S’ha previst la coordinació entre etapes en els tres escenaris? sí

3. Planificació curricular Sí / No

S’han planificat l’avaluació inicial als tres escenaris? sí

S’ha previst com s’adequaran les programacions en els tres escenaris? sí

S’ha previst dins les programacions el treball dels temes transversals:
relacions socials, salut, competència aprendre a aprendre i competència
digital,  en els tres escenaris?

sí

S’ha previst l’organització de tutories en els tres escenaris? sí

4. Pla d’acollida Sí / No

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de l’alumnat per als tres sí
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escenaris?

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de les famílies per als
tres escenaris?

sí

S’han planificat l’organització del pla d’acollida del personal per als tres
escenaris?

sí

5. Coordinació per a la salut Sí / No

S’ha planificat el disseny d’activitats específiques per a l’educació per a la
salut als tres escenaris?

sí

S’ha previst la coordinació amb serveis extern  als tres escenaris? sí

6. Pla de contingència digital Sí / No

S’ha elaborat el pla? sí
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