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Data d’actualització: 31 d’agost de 2021 

Data aprovació: 7 de setembre de 2021 

1. Diagnosi 

 
a. La Comunitat educativa 

 
El centre compta amb uns 80 professors, 5 persones de l’Administració i Serveis i uns 700 alumnes. 
 
Atès el volum important i el moviment que això pot general, aquest pla detalla els espais i la 
circulació per l’Institut, així com la disposició i distribució dels grups i els proposa com a normatius 
durant tot el curs. Aquest pla i les actuacions que es desenvolupen poden ser modificades segons els 
canvis i indicacions que es donin durant el transcurs del curs.  
 

b. L’ús de les TIC 
 

El curs 2020-21, el centre va implantar  un canvi metodològic en el centre que tenia els següents 
eixos de treball:  
 

- Formació de qualitat per al professorat en la plataforma digital Moodle.  
- Formació per a l’alumnat per l’assoliment dels aspectes bàsics de la Competència Digital, que 

millorarà amb l’ús diari de les TIC.  
- Implementació de tauletes digitals en substitució de llibre de text. Els continguts, els exercicis 

i l’avaluació es duran a terme a través de la plataforma del Moodle.  
 
Fent un balanç de l’experiència positiva amb aquest canvi metodològic de l’ús de la tauleta digital, 
juntament amb la cessió d’ordinadors als cursos del 2n cicle de l’ESO i als estudi post obligatoris 
(exceptuant PFI), el centre continuarà apostant per aquesta línia de treball: sense llibre i tot el 
material, desenvolupat pel professorat, d’accés a Moodle.  
 
L’argumentació principal per continuar apostant per aquest mètode es basa en els següents punts:  
 

- Treball per l’adquisició de la competència digital del nostre alumnat.  
- Facilitat per contactar amb l’alumnat que ha de complir una quarantena o en cas de malaltia 

amb les classes digitals i les tasques a Moodle.  
- Material adaptat al nivell del grup classe i adaptacions a qui pugui necessitar-ho.  
- Professorat format.  

 

c. El contacte amb les famílies  
 

Atesa la complexitat que hi ha hagut per a localitzar algunes famílies, a l’inici durant el confinament i  
a l’inici del curs 2021 - 21, s’ha optat per implantar l’ús de la plataforma Dinantia. Aquesta 
plataforma de comunicació permet diverses opcions que s'adapten a la dinàmica del centre:  
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- Comunicació amb les famílies mitjançant un correu electrònic (individual o massiva) 
- Facilitat d’ús mitjançant una APP que es pot descarregar al mòbil.  
- Control de l’assistència a classes, juntament amb mail informatiu i possibilitat de justificació.  
- Pagaments de sortides i matrícules.  
- Enquestes.  
- Comunicació bidireccional.  
- Enviament de notes.  

 
Tot i l’ús de Dinantia, el centre continuarà tenint la comunicació telefònica juntament amb la 
convocatòria de reunions presencials amb les famílies, seguint les mesures de seguretat aplicables en 
aquell moment.  

 

2. Organització dels grups estables 

a. Grups estables 
 

Els grups estables al llarg de tot l’any queden distribuïts segons s’indica a la graella (el nombre 
d’alumnes per grup es revisarà al setembre 2021): 
 

 Núm. grups 
estables 

Núm. alumnes per 
grup 

1r ESO 5 25 

2n ESO 5 20 

3r ESO 4 30 

4t ESO 3 30 

AO Junior 1 15 

AO Sènior 1 15 

PFI 1 15 

1r Batxillerat 2 30 

2n Batxillerat 2 30 

Batxillerat Esportiu 1 30 

1r CF Comerç 1 30 

2n de CF Comerç 1 25 

1r CF Informàtica 1 30 

2n CF Informàtica 1 25 

 
Les taules i les cadires dels alumnes es distribuiran segons les indicacions d’inici de curs de Salut però 
s’hauran de continuar mantenint les mesures higièniques de l’aula: desinfecció a la  sortida de la 
taula i la cadira, en el cas que els alumnes hagin de sortir de l’aula, es realitzarà el mateix 
procediment. La planificació inicial és tornar a disposar les aules pel treball cooperatiu en grups de 4-
5 alumnes ja que no hi haurà distància mínima entre membres del mateix grup estable. 
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ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE LA MASCARETA EN TOTS ELS ESPAIS DEL CENTRE. La mascareta indicada en 
l’àmbit educatiu és de tipus higiènic. 
 
Es podrà dividir el grup per a realitzar les sessions que s’indiquin en l’horari (matèries optatives, 
desdoblaments i altres) . Al tractar-se de grups no estables, en alguns dels casos, Les mesures 
higièniques d’aquesta aula seran les següents: desinfecció a l’entrada i sortida de la taula i la cadira.  
 
Totes les aules han de continuar mantenint el protocol de ventilació durant el curs.  
El rentat de mans haurà de ser freqüent durant la jornada al centre, les aules disposaran de gel 
higienitzant.  
 

b. Horari de les classes 
 

Aquest curs s’estableix l’horari presencial en totes les etapes.  
 
Les entrades i sortides es planificaran de manera esglaonada, tot i que no hi ha interval de temps 
mínim entre grups.  
 

c. Aula de música, dibuix i espais d’Educació Física.  
 

Les classes de música es realitzaran a l’aula ordinària. A més a més, no es recomana l’ús 
d’instruments de vent. El professor haurà de realitzar les sessions amb mascareta.  
 
Es podran realitzar pràctiques a l’aula de dibuix. En aquest cas els alumnes hauran de portar 
mascareta durant tota la sessió i hauran de seguir les normes higièniques següents: desinfecció a 
l’entrada i sortida de l’aula de la taula i la cadira i dels materials diversos que hagin emprat per a la 
pràctica. El professor haurà de realitzar les sessions amb mascareta.  
 
Els patis s’usaran per a realitzar els exercicis d’Educació Física. En cas que coincideixin dos grups, els 
professors hauran de traslladar un d’aquests al pati de Voleibol. Si no és possible, hauran d’establir 
una línia perimetral perquè els alumnes no estiguin en contacte.  
 

d. Optatives 
 

Es reduiran les optatives. Cada grup tindrà una única optativa per trimestre o quadrimestre, que es 
realitzarà a l’aula ordinària. Només es mantindrà l’optativa de francès (segona llengua estrangera). 
En aquest cas, els alumnes i el professor hauran de portar mascareta al llarg de tota la sessió. Es 
garantirà una aula on es puguin mantenir les distàncies de seguretat (si es tracta de grups no 
estables)  i s’hauran de mantenir les normes higièniques de l’aula ordinària.  
 

e. Tallers i laboratoris 
 

Es podran realitzar tallers de tecnologia o laboratoris de ciències. En aquest cas els alumnes hauran 
de portar mascareta durant tota la sessió i hauran de seguir les normes higièniques següents: 
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desinfecció a l’entrada i sortida del taller o laboratori de la taula i la cadira i de les eines o utensilis 
diversos que hagin emprat per a la pràctica. Es pot intercanviar i compartir material.  
 

f. Biblioteca 
 
La biblioteca tornarà a funcionar de manera normalitzada amb els serveis habituals de préstec de 
llibres, ús dels ordinadors. De totes maneres, i degut a l’èxit demostrat durant el curs, es continuarà 
donant el servei de Bilbliobus amb recomanacions de llibres.  
 

g. Educació física 
 

Les activitats físiques es portaran a terme a l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això no sigui 
possible, cal que es mantingui l’espai del gimnàs permanentment ventilat amb totes les portes i 
finestres obertes.  
Si l’activitat té lloc a l’exterior amb els grups estables, no serà necessari l’ús de la mascareta.  
 

3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitats específiques de suport educatiu 

 
La línia educativa del centre es regeix per la inclusió de tot l’alumnat dins l’aula. Es replantejarà les 
hores d’atenció personalitzada en cas que algun alumne ho necessites, però es prioritzarà que tot 
l’alumnat es mantingui dins el grup estable. En els casos que no es pugui garantir, el professorat i 
l’alumnat haurà d’usar mascareta.  
 

● SIEI  
Aquest suport es realitzarà majorment dins l'aula ordinària. Els professors i l’aula que rebi l’atenció 
de SIEI hauran de portar la mascareta durant la sessió ja que no es podrà garantir les mesures de 
distanciament.  
 

● Aula d’Acollida i Suport Lingüístic 
Els alumnes que necessitin anar a l’Aula d’Acollida sortiran del grup ordinari durant les hores 
assignades. En aquest cas, també es proposa que siguin un grup estable durant tot el curs, tot 
dependrà de les instruccions rebudes per part de Salut i de l’evolució de les vacunacions. Així mateix, 
serà obligatori que el professor i els alumnes portin mascareta durant les sessions. En les sessions de 
suport lingüístic també serà obligatori l’ús de mascareta.  
 

● Orientació 
Les orientacions que prosa el PEC del centre són de diferents tipologies. En el cas d’orientacions 
individuals, l’alumne i el professor hauran de mantenir les normes higièniques i la mascareta. En el 
cas d’orientacions grupals, el professor haurà d’anar amb mascareta.  
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4. Organització de les entrades i sortides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els requisits d’accès als centres educatius són els següents:  

 

- Absència de simptomatologia compatible amb la covid - 19 (febre per sobre de 37,5 ºC, tos, 

dificultat per respirar, mal de coll i refredat nasal acompanyat de febre, fatiga, dolors 

musculars, mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua olfacte o gust). 

- No estar confinat per contacte amb positiu confirmat o simptomatologia compatible.  

 

L’Institut Campclar disposa de dos accessos generals, un és la porta principal del centre i l’altra està 

situat a la zona lateral, com indica el plànol que, a partir d’ara anomenarem porta del pati. 

 

La previsió és usar aquestes dues portes perquè els alumnes puguin accedir al centre mantenint les 

distàncies de seguretat. A més a més, els professors sortiran a buscar els alumnes d’ESO a les portes 

del centre i aniran amb ells a les aules, on iniciaran la classe amb una neteja de mans.  

 

No serà necessari la presa de temperatura diària. 

 

 

  Accés Hora entrada Hora sortida 

Alumnes de 1r cicle 1r ESO Porta principal 08.30 15.00 

mailto:e3006125@xtec.cat


 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INS Campclar 

 
 

7 
   
Rambla de Ponent, 66  e3006125@xtec.cat 
43006 Tarragona   Tel. 977 54 10 07 

   
 

d’ESO 2n ESO Porta del pati 

Alumnes de 2n Cicle 

d’ESO 

3r ESO Porta principal  08.15 14.45 

4t ESO 

Alumnes de Batxillerat 1r Bat Porta de volei 

 

08.15 14.45 

2n Bat 

Alumnes de PFI i CF  Porta de volei 08.15 14.45 

 

5. Organització per a l’espai de l’esbarjo 

  Hora pati Lloc de pati 

Alumnes de 1r cicle 

d’ESO 

1r ESO 11.30 -12.00 Pati futbol 

Pati voleibol 2n ESO 

Alumnes de 2n Cicle 

d’ESO 

3r ESO 12:00 - 12:30 Pati futbol 

Pati voleibol 4t ESO 

Alumnes de Batxillerat 1r Bat 12:00 - 12:30 Poden sortir fora 

del centre 2n Bat 

Alumnes de PFI i CF  11:30 12:00 

 
L’alumnat dels estudis post obligatoris podrà realitzar el pati a l’exterior del centre. La sortida del 
centre es controlarà mitjançant un carnet identificador. Qui no porti aquest carnet no podrà sortir 
fora del centre.  
 
La sortida del pati serà esglaonada, segons l’horari anterior, i s’hi permet la interacció de diferents 
grups de convivència estable, per aquest motiu serà obligatori l’ús de la mascareta, exceptuant el 
moment de l'esmorzar.  
 

6. Relació amb la comunitat educativa 

a. Sessions de reunions 
 

Totes les sessions de reunions es realitzaran de forma presencial però es continuarà utilitzant la 

possibilitat de fer-ho telemàticament si fos necessari. Aquesta mesura dependrà de la situació de 

salut que es visqui en cada moment i de les instruccions rebudes per part del departament 

d’Educació.  

 

b. Difusió i informació del pla a la comunitat educativa 
 

Aquest pla es podrà consultar al web del centre. 
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c. Previsió de comunicació amb les famílies 
 

● Reunions generals 
 

Les reunions d’inici de curs podran seran preferiblement virtuals. En cas de dur-se a terme 

presencialment, s’utilitzarà un format híbrid respectant l’aforament per complir les mesures 

necessàries previstes.  

 

● Reunions tutorials 
 

Els seguiments tutorials seran per telèfon o, en cas necessari, els progenitors podran accedir al 

centre, sempre amb cita prèvia.  

 

● Comunicacions generals 
 

Les comunicacions a les famílies es faran pel web del centre,  per les xarxes socials i per la plataforma 

Dinantia.  

 

Les famílies que necessitin aclariments podran escriure un correu electrònic a e3006125@xtec.cat. 

 

● Comunicacions individuals 
 
Les comunicacions individuals a les famílies seran per la plataforma Dinantia, lligada al correu 

electrònic, , en cas que es detecti que no hi hagi un fluïdesa, es realitzaran per telèfon.  

 

7. Pla de neteja 

Proposta de neteja:  
- Cada alumne responsable del seu espai. L’alumnat netejarà la seva taula a l'arribada i a la 

sortida del centre educatiu, a la tornada del pati, abans i després d’anar al lavabo. En cas de 
canvi d’aula la neteja es realitzarà a l’entrada i a la sortida de la mateixa.  

- El professor també haurà de netejar la taula, la cadira i el PC d’aula al finalitzar la jornada. Es 
recomana la neteja de mans com a mínim una vegada cada 2 hores.  

- Totes les aules disposen de punts de rentat de mans amb un dosificador de solució 
hidroalcohòlica, paper d’ún  sol ús i esprai desinfectant.  

- Hi haurà personal de l’empresa de neteja en horari no lectiu, l’objectiu del qual serà la 
desinfecció de les zones comunitàries: 

▪ Lavabos. 
▪ Passamans. 
▪ Sala de professors. 
▪ Sales de visita. 
▪ Consergeria. 
▪ Secretaria.  
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8. Ventilació  

Es garantitzarà la ventilació creuada i contínua en els espais del centre,  obrint finestres i portes que 
es trobin oposades entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior 
i es renovi amb l’aire exterior.  
Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles: 

- De manera general, a les aules s’obriran les finestres 20 centímetres i es mantindran les 
portes totalment obertes. 

- Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior es 
mantindran les finestres obertes 20 centímetres durant els 15 primers minuts de classe i es 
deixant l’obertura abans de la sortida al pati i/o quan la classe queda buida, per tal de 
ventilar l’aula.  

- Les portes i finestres de les zones comunes (passadissos i vestíbuls) a l’exterior es 
mantindran obertes 

- Les activitats físiques es portaran a terme a l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això no 
sigui possible, cal que es mantingui l’espai del gimnàs permanentment ventilat amb totes les 
portes i finestres obertes.  
 

9. Sortides i activitats extraescolars 

Es traslladen les activitats extraescolars esportives a les hores de pati, les quals es realitzaran a 
l’exterior.  
Es reprendrà la realització de sortides, seguint les normes de prevenció marcades i vigents en el 
moment de la mateixa.  
Es podran concertar xerrades, activitats d’orientació i de tutoria, etc. amb personal extern. Quan 
sigui el cas, el personal extern haurà d’accedir amb mascareta i seguir les indicacions de neteja i 
desinfecció d’espais que marca el centre.  
 
 

10. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas COVID-19 

Actuacions davant un possible cas sospitós de Covid-19: 
 

- Avisar si un alumne sent malestar i síntomes compatibles amb la Covid - 19.  
- Si la temperatura marca és superior a 37,5 ºC, caldrà treure l’alumne de l’aula i portar-lo al 

lloc de custòdia. L’alumne portarà mascareta en tot moment.  
- Avisar la família i en cas que no respongui, avisar els serveis sanitaris.  
- En cas que la família es negui a venir a buscar l’alumne, es procedirà a avisar Servei 

Territorials i, si escau, les autoritats públiques de referència.   
- Es seguiran les indicacions pertinents sobre quarantena al grup estable, en cas que fos 

necessari.  
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Nivell Espai habilitat 
per a 
l’aïllament. 

Persona responsable de 
reubicar l’alumne i 
custodiar-lo fins que el 
reculli la família. 

Persona 
responsable de 
trucar a la família. 

Persona 
responsable de 
comunicar el cas de 
Serveis Territorials.  

Tots el 
nivells 

Espai Covid Coordinador de Riscos 
Laborals 

Tutor/-a Directora 

 
En cas de confinament total del grup, el professorat farà una proposta pedagògica de treball amb 
connexions periòdiques per fer el seguiment dels alumnes. L’alumnat d’educació secundària i post 
obligatòria es considera que pot treballar de manera autònoma des de casa.  
 
En cas de confinament parcial del grup, el professorat es continuarà amb la docència presencial amb 
l’alumnat que està al centre i es donarà el suport educatiu a l’alumnat que es troba a casa confinat 
amb l’enllaç del seu tutor/a.  
 

11. Seguiment del Pla 

El coordinador de Riscos laborals i la secretària del centre s’encarregaran de supervisar 
setmanalment el compliment d’aquestes mesures. A les NOFC es remarca que qui no les compleixi 
podrà ésser sancionat per no respectar les mesures de convivència.   
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