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a. Diagnosi

La pandèmia va tenir un gran impacte en els sectors més desafavorits de l’alumnat de l’Institut
Pedraforca, que varen ser pal·liades gràcies a l’esforç de les seves famílies i del professorat del
centre. L’experiència del confinament va suposar que diferents sectors de l’alumnat, en especial el
de l’ESO, perdessin inicialment el contacte amb els seus companys o tinguessin moltes dificultats
per portar a terme les activitats proposades pel professorat del centre.

L’impacte del confinament fou més reduït entre l’alumnat de batxillerat i cicles formatius, en especial
en aquells casos en què habitualment ja es duien a terme activitats telemàtiques.

Durant el curs 2020/21 vàrem incorporar les experiències cumulades durant el període de
confinament, en especial, la incorporació de la tecnologia per a desenvolupar activitats lectives
telemàtiques a les necessitats sorgides arran dels confinaments de diferents grups de convovència
estables. De la mateixa manera, la plantilla del centre havia adquirit l’expertesa suficient per tal que
les reunions poguessin mantenir-se telemàticament, sense reduir-se’n efectivitat.

La participació del centre en el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) contribuí a introduir
recursos que aconseguiren reduir l’impacte de la pandèmia entre la comunitat educativa de l’Institut
Pedraforca.

El contacte amb el centre es manté:

1. Telefònicament, mitjançant el desviament de trucades del telèfon del centre al personal de
consergeria (en horari de matins).

2. Mitjançant el correu electrònic de secretaria (inspedraforca.secretaria@gmail.com)

Hem tingut molt en compte aquestes experiències en temps de confinament (curs 2019/20, a partir del
13 de març de 2020) i en temps de convivència amb confinaments temporals de grups estables (Curs
2020/21) a l’hora de redactar aquest Pla d’actuació Covid.19 per al curs 2021/22.

b. Organització dels grups estables

1. ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Criteris pel que fa a l’ESO, al Batxillerat
Als efectes de l'elaboració dels horaris, en el nostre centre les actuacions en el marc de la pandèmia es concreten
de la manera següent:
- L'activitat lectiva a l'ESO i el Batxillerat es realitza en jornada contínua de matí. La permanència dels alumnes
d'ESO ha de ser de 30 hores de classe setmanals i de 2 hores i mitja de descans.
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- Els alumnes de 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat accedeixen i surten del centre esglaonadament i
per l’accés assignat .
Els alumnes de Batxillerat i cicles formatius accedeixen i surten del centre esglaonadament i per l’accés assignat.
A l’hora de l’esbarjo accedeixen i surten del centre esglaonadament i per l’accés assignat.
- A l'hora de l'esbarjo, l’alumnat de l’ESO no pot anar sense mascareta (excepte en temps indispensable que duri
l'esmorzar) en coincidir a l’espai més d’un grup estable.
En els moments en què només hagi ha un grup estable al pati, l’alumnat d’aquest grup pot romandre sense
mascareta. Les activitats lectives d’educació física es desenvolupen sense mascareta quan són al pati.
- L'alumnat de postobligatòria té un descans de 30 minuts a l’exterior del centre.No roman al centre en aquest
període.
- Tota la docència del centre és presencial.
- L'activitat lectiva dels cicles formatius ve marcada pel currículum particular de cada cicle.

Cal reduir la mobilitat d'alumnes al centre, amb l'objectiu que l'alumnat romangui a la seva aula de grup tot l'horari
lectiu. L'organització curricular queda modificada de la manera següent:
- Tots els grups de convivència estables tenen una aula assignada, on hi desenvolupen la major part del seu horari
escolar
- Establiment d'itineraris optatius tancats a 4t ESO per a cada grup estable.
- Establiment d'un itinerari tancat en un grup estable de la modalitat de Ciències Socials i Humanitats a 1r BTX (A
excepció dels alumnes que han escollit les matemàtiques de la modalitat Socials, que assisteixen de forma
puntual a un altre grup classe, mantenint la distància de seguretat d’1,5 metres)
- Establiment de dos itineraris tancats en grup estables a la modalitat de Ciències i Tecnologia a 1r BTX i a 2n
BTX. Excepcionalment, l'alumnat de Ciències de la Salut pot cursar Física amb l'alumnat del Tecnològic. A més,
en el cas de 2n BTX, excepcionalment l'alumnat que fa itinerari híbrid per continuïtat curricular amb el 1r curs es
pot incorporar a l'altre grup, sempre seguint les garanties sanitàries establertes.
- Supressió de tots els desdoblaments de matèries a l'ESO i al Batxillerat
- A 3r ESO, augment de la càrrega lectiva de dues matèries vinculades a les competències bàsiques de 4t ESO en
la franja d'optatives, en coherència amb l'organització dels dos primers cursos del primer cicle d'ESO. Les
matèries que augmenten una hora lectiva són les Matemàtiques i l'Anglès, que deixen de tenir el desdoblament
d'una hora a la setmana a 3r ESO.
- Supressió de l'activitat lectiva a les aules específiques, on s’hi ubiquen grups de convivència estables.
Habilitarem un procediment per tal què, excepcionalment i amb les garanties sanitàries establertes, es puguin fer
servir els laboratoris i aules d'informàtica de manera puntual per necessitats inalienables de currículum.
- L'atenció a la diversitat de l'alumnat nouvingut es realitza a l'aula del grup. Atès que aquesta docència no pot
suposar un augment del nombre de docents diferents, l'alumnat nouvingut serà atès per un professor/a que ja
forma part de l'equip docent. Per això, pot ser que no coincideixi la docència del grup-classe amb la docència
específica de l'alumnat nouvingut (per exemple: la docència de castellà per nouvinguts serà a l'hora de ciències
socials o de català,). Caldrà preveure aquesta circumstància a l'hora d'organitzar l'aula.

De les mesures anteriors en resulta una bossa d'hores lectives que permet completar el desdoblament de tots els
nivells d'ESO i Batxillerat (un grup més a 1r de batxillerat).

- En el cas de cicles formatius s'estableix una aula fixa per cada grup estable, on el grup impartirà les hores.
- En la mesura del possible s'agruparan les hores teòriques per una banda i pràctiques per una altra per tal que
l'alumnat romangui el màxim temps possible al mateix espai i reduir la mobilitat.

Pel què fa als criteris d'assignació lectiva, a més dels anteriors ja descrits, en el nostre centre es concreten de la
manera següent:
- Reducció del nombre de docents que intervenen en un mateix grup estable, respectant preferentment els criteris
d'especialitat. L'assignació vetlla perquè les matèries siguin impartides per professorat amb la competència
suficient, d'acord amb la capacitat d'impartir matèries regulada per l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre. Per
últim, una petita part de l'assignació lectiva ha de recaure en professorat considerat competent per l'afinitat de la
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seva especialitat o per haver impartit la matèria anteriorment. En qualsevol cas, a l'ESO, les matèries amb més
vinculació amb les competències bàsiques de 4t ESO són impartides pel professorat especialista.
- Les codocències només duran a terme si el suport a l'aula és docent d'una altra matèria del grup en qüestió.
- Reducció del nombre de docents en un mateix nivell educatiu, en coherència amb l'esglaonament d'entrades i
sortides i d'accés al pati. Per tenir una idea de les incompatibilitats horàries que se'n derivarien de la dispersió de
nivells, cal tenir present que una jornada continuada són 7 cel·les horàries al dia, i compatibles entre si, mentre
que la nova distribució n'implica 38, la majoria d'incompatibles (per exemple: un mateix docent només podria fer
classe a 1r ESO de 9:00 a 10:00 si ha començat amb 1r ESO a les 8:00, o no ha tingut classe, perquè en la resta
de grups encara estaria impartint la classe que ha començat més tard de les 8:00).
- Reducció del nombre de docents que intervenen en un mateix grup estable, respectant preferentment els criteris
d'especialitat. En el cas de cicles formatius el professorat que imparteix matèries transversals farà docència al
mínim número de cicles i famílies possible.
- A cicles formatius, en el cas de rebre una assignació extra docent, s'utilitza aquesta dotació per fer estables
grups que no són estables. Per al curs 2021/22, s’han reduït desdoblaments per tal de convertir en estables els
subgrups dels CFGM de CAI (tarda), donada la distribució 4x3 que ens ve determinada per la dotació de
professorat per al centre.

Propostes dels Departaments Didàctics al nostre centre:
- La nova assignació lectiva s'ha fet prenent com a base l'assignació de tutories del mes de juny i les propostes
dels diferents departaments didàctics.
- Com és habitual els departaments didàctics reben la nova proposta d'assignació de grups i matèries, amb la
major brevetat possible.
- Si escau, novament els departament didàctics poden fer proposta de reassignació de grups i matèries lectiva
d'acord amb els criteris anteriors. Aquestes propostes arriben a la direcció del centre i es resolen durant el mes de
juliol.

Criteris d'assignació dels suports per l'alumnat amb SIEI al nostre centre:
- El suport de l'única alumna amb SIEI de 3r ESO recau principalment en la mitja dotació de SIEI i l'Orientador
referent de 2n ESO
- El suport dels vuit alumnes amb SIEI de 4t ESO recau pricipalment en la tutora de SIEI i en l'Educadora Social

Criteris d'hetereogeneïtat al nostre centre:
- L'alumnat de 1r ESO es distribueix en 3 grups, en funció de l'opció religiosa per disminuir el nombre de docents
en un grup estable. 1r ESO C: alumnat de Religió Catòlica. 1r ESO A i 1r ESO B distribuïts segons propostes dels
centres de primària de procedència
- L'alumnat de 2n ESO es distribueix en 3 grups, en funció de l'opció religiosa per disminuir el nombre de docents
en un grup estable. 2n ESO C: alumnat de Religió Catòlica. 2n ESO A i 2n ESO B distribuïts en dos grups de 20 i
10 alumnes d'acord amb l'espai estable disponible per l'aula de grup.
- L'alumnat de 3r ESO es distribueix en 3 grups, en funció de l'opció religiosa per disminuir el nombre de docents
en un grup estable.
- L'alumnat de 4t ESO es distribueix en 4 grups, amb itinerari tancat per configurar grups estables d'alumnes i
docents: 4t ESO A Itinerari artístic; 4t ESO B Itinerari d'Humanitats i Socials; 4t ESO C Itinerari Tecnològic; 4t ESO
D Itinerari de Científic.
- L'alumnat de 1r BTX es distribueix en 3 grups, amb itinerari tancat a 1r BTX A i tancat a 1r BTX B i C en 3 de les
quatre matèries troncals de modalitat per configurar grups estables d'alumnes i docents: 1r BTX A Itinerari
d'Humanitats i Socials; 1r BTX B Itinerari de Ciències de la Salut; 1r BTX C Itinerari Tecnològic. Excepcionalment,
alumnes de 1r BTX A i 1r BTX B poden canviar a un o altre grup per cursar matèries si fan itinerari mixte, d'acord
amb la continuïtat curricular.
- L'alumnat de 2n BTX es distribueix en 2 grups, amb itinerari tancat a 2n BTX A i a 2n BTX B per configurar grups
estables d'alumnes i docents: 2n BTX A Itinerari d'Humanitats i Socials; 2n BTX B Itinerari de Científic-Tecnològic.
- A cicles formatius es mantindran els alumnes en grups estables corresponents a curs acadèmic excepte els
grups de CFGM CAI on es considerarà grup estable la subdivisió en subgrups (4 subgrups en torn de tarda).
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El motiu és que, segons instruccions d'ensenyament, quan s'imparteix més d'un grup del mateix cicle, a l’hora de
fer els subagrupaments s'han de considerar la totalitat dels alumnes i subdividir-los en grups de 20 alumnes. A
nivell pràctic, aquest fet ocasiona barreja d'alumnes de diferents grups.
Per tant, els grups classe de CAI matí consideraran grups no estables. Tal i com hem comentat anteriorment, en
cas de disposar de més dotació docent, reordenarem les matèries de grup sencer per impartir-les per grup
estable.

2. Cicles formatius

Criteris d’organització dels grups estables.

D’acord amb l’estabilitat del grup s’han establert dos tipologies de grups estables:

1. Grup classe, quan l’alumnat no es barreja amb alumnes procedents d’altres grups classe.

2. Subgrup, quan l’agrupament en subgrups del grup classe, requereix la barreja d’alumnes procedents de
diferents grups-classe.

Només en el primer cas, l’alumnat del grup es considera grup estable de convivència. En el segon cas,
es mantindrà, en tot moment, la distància de seguretat d’un 1,5 metres.

d. Organització de les entrades i sortides

L’Institut Pedraforca està situat en el barri de la Florida a l’Hospitalet de Llobregat, una zona de possible
alta incidència de la pandèmia. Per tant, en tot moment, és obligatori l’ús correcte de la mascareta,
cobrint totalment nas i boca, a partir de l’accés al centre.

Tots els membres de la comunitat educativa que es treguin la mascareta, o no la utilitzin correctament
(tapant nas i boca correctament), dins les instal·lacions de l’Institut Pedraforca ho fan sota la seva
pròpia responsabilitat i contravenint les disposicions sanitàries. En cas de l’alumnat, la seva conducta
pot suposar l’obertura d’expedient disciplinari.

L’Institut Pedraforca disposa de quatre accessos hàbils per tal de fer les entrades i sortides del centre.
No podem contemplar-ne més donat que a les aules només s’hi pot accedir per dues escales i obrir
més accessos no ajudaria a un accés més ràpid de l’alumnat al centre. Els quatre accessos hàbils són
els següents:

- Accés a l’edifici per consergeria.

- Accés a l’edifici pel portal de la pista i entrada pel vestíbul.

- Accés a l’edifici pel portal de la pista i entrada per la porta d’emergència.

- Accés a l’edifici pel portal de la pista i entrada pels tallers.

Normes d’accés al centre:

1. La plantilla del centre emprarà la porta d’accés per consergeria o el portal d’accés a la pista si
l’accés per consergeria està tancat, coincidint amb els períodes d’accés d’alumnat.
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1.1.Hi accedirà amb la mascareta posada i es rentarà les mans amb gel en accedir al centre.
D’aquesta manera, podrà accedir més àgilment al centre en qualsevol moment, sense
barrejar-se amb l’accés de l’alumnat.

1.2.No establirem controls de temperatura per a la plantilla del centre. Donat que la plantilla del
centre és corresponsable d’evitar l’expansió del virus, no acudirà al centre professorat o altres
treballadors del centre amb febre alta (37,5 graus de temperatura o més). A consergeria i a la
direcció del centre, disposarem de termòmetres per si calgués comprovar l’estat febril del
personal del centre.

1.3.El personal de l’Institut Pedraforca ha de rentar-se les mans:

1.3.1. A l’arribada al centre.

1.3.2. Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments.

1.3.3. Abans i després d’anar al WC.

1.3.4. Abans i després de sortir al pati.

1.3.5. Com a mínim una vegada cada 2 hores.

2. L’alumnat del centre hi accedirà puntualment per l’accés que se li assigni.

2.1.L’alumnat que hagi d’accedir  a l’escala del costat bar utilitzarà l’accés portal de la pista /
vestíbul . Excepcionalment, se li assignarà l’accés per consergeria.

2.2.L’alumnat que hagi d’accedir  a l’escala del costat tallers utilitzarà l’accés portal de la pista /
porta d’emergència .

2.3.L’alumnat d’EMV, Automoció i PFI-PTT accedirà al centre pel portal de la pista i a l’edifici pels
tallers d’automoció.

2.4.Condicions d’accés de l’alumnat.

2.4.1. Hi accedirà amb la mascareta posada i es rentarà les mans amb gel en accedir al centre.

2.4.2. No establirem controls de temperatura per a l’alumnat del centre. Donat que les famílies, en
el cas d’alumnes menors d’edat, o l’alumnat major d’edat són corresponsables en la lluita
contra l’expansió del virus, han de comprovar diàriament que no presenten símptomes
compatibles amb la COVID-19. Un d’aquest símptomes és la febre. Per tant, no es permetrà
l’accés d’alumnat amb febre a les aules del centre. S’informarà les famílies de la situació i
l’alumne/a haurà de tornar a casa, a menys que mostri una simptomatologia greu. Donada
l’obligatorietat de prendre la temperatura a casa, les famílies, en cas de menors d’edat, i
l’alumnat major d’edat, seran advertides per escrit de la seva actitud, que atempta greument
contra la salut de la comunitat educativa de l’Institut Pedraforca. Aquesta conducta pot
suposar l’obertura d’expedient disciplinari.

2.4.3. Dins de l’institut, l’alumnat mantindrà una distància de seguretat d’1,5 metres fins arribar a la
seva aula. La distància no és necessària quan només coincideix el grup estable de
convivència.

 
2.5.En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19, les famílies, o l’alumnat major

d’edat, comunicarà aquesta circumstància immediatament al seu tutor/a mitjançant correu
electrònic. La falsedat en les comunicacions de malaltia és motiu d’expedient disciplinari.
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2.6.Nogensmenys, consergeria i a la direcció del centre, disposarem de termòmetres per si calgués
comprovar l’estat febril de l’alumnat del centre. En cas de trobar-se malament, un/a alumne/a,
el personal de consergeria li’n prendrà la temperatura.

3. Els espais assignats per a l’alumnat es trobaran oberts per tal d’evitar aglomeracions en els
passadissos del centre i, conseqüentment, dificultar l’expansió de la pandèmia.

4. L’alumnat que no arribi amb puntualitat haurà d’accedir per consergeria, una vegada finalitzat
l’accés següent al seu torn. L’accés per consergeria implica sempre un retard. Donada la
necessària corresponsabilitat de l’alumnat en aquest Pla d’acció COVID, l’alumne/a ha
d’extremar la puntualitat i no acostar-se al centre si no hi pot accedir puntualment.

5. Donat que no podem utilitzar la biblioteca per a l’alumnat que hi accedeix amb retard, tot
l’alumnat ha de poder accedir a l’aula o espai assignat.

6. La plantilla i l’alumnat del centre abandonarà el mateix pel mateix accés per on hi accedí. Si
aquest accés excepcionalment estigués tancat, abandonarà el centre per consergeria.

7. L’alumnat es rentarà les mans a l’aula on es trobi en finalitzar el seu horari lectiu presencial per
tal de fer més àgil la sortida del centre.

8. L’alumnat de l’Institut Pedraforca ha de rentar-se les mans:

8.1.A l’arribada i a la sortida del centre

8.2.Abans i després dels àpats

8.3.Abans i després d’anar al WC

8.4.Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

9. Accés dels grups d’ESO i Batxillerat.

GRUPS.
NIVELL
GRUP

TIPUS ACCÉS HORA D’ENTRADA
I DE SORTIDA

DESCANSOS AMB
SORTIDA DEL
CENTRE

1r ESO Entrada i sortida pel portó i escala cantina
(amb mascareta)

8:00 - 14:30

2n ESO Entrada i sortida per consergeria, vestíbul i
escala tallers (amb mascareta)

8:30 - 15:00

3r ESO i FP
Bàsica

Entrada i sortida pel portó, porta
d'emergència, escala tallers (amb mascareta)

8:00 - 14:30

4t ESO Entrada i sortida pel portó, porta
d'emergència, escala tallers (amb mascareta)

8:00 - 14:30

SIEI Entrada i sortida per consergeria, escala
cantina (amb mascareta)

9:00-14:30

1r BTX Entrada i sortida per consergeria, escala
cantina (amb mascareta)

8:00 - 14:30 11.00-11:30
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2n BTX Entrada i sortida per consergeria, escala
cantina (amb mascareta)

8:00 - 14:30 11:00-11:30

10. Accés dels grups de Cicles Formatius

GRUPS TIPUS ACCÉS HORA D’ENTRADA
I DE SORTIDA

DESCANSOS

CAI Dilluns a dijous- AB2-3:Entrada per vestíbul
AB1: entrada per porta d’emergència
Divendres- CAI A- entrada per porta
d’emergència- CAI B:entrada taller automoció
(amb mascareta)

8:15-14:15 11:15-11:45

DAS 1r i 2n Entrada per porta d'emergència
(amb mascareta)

8:15-14:15 11:15-11:45

EMV 1r i 2n i PFI Entrada per taller d'automoció (amb mascareta) 8:15-14:15 11:15-11:45
Farmàcia matí 1r
i 2n

Entrada per vestíbul (amb mascareta) 8:15-14:15 11:15-11:45

Laboratori 1r i 2n Lab 1r: entrada per vestíbul (amb mascareta)
Lab 2n. De dilluns a dijous-Entrada per porta
d'emergència; divendres entrada per vestíbul
(amb mascareta)

8:15-14:15 11:15-11:45

Estètica 1r i 2n Entrada per porta d'emergència (amb
mascareta)

15:00- 21:30 18:00-18:30

Perruqueria 1r i
2n

Entrada per porta d'emergència (amb
mascareta)

15:00- 21:30 18:00-18:30

CAI C, D, E Entrada per vestíbul (amb mascareta) 15:00- 21:30 18:00-18:30
Dietètica 1r i 2n Entrada per porta d'emergència (amb

mascareta)
15:00- 21:30 18:00-18:30

Farmàcia tarda
1r i 2n

Entrada per vestíbul (amb mascareta) 15:00- 21:30 18:00-18:30

Automoció 1r i
2n

Entrada per taller d'automoció (amb mascareta) 15:00- 21:30 18:00-18:30

12.      Accés del grup del PFI-PTT.

GRUP
S

TIPUS ACCÉS HORA D’ENTRADA
I DE SORTIDA

DESCANSOS

PFI Entrada per taller del PFI (amb mascareta) 8:00-14:30 11:00-11:30
 

 13.      Accés del grup d’PF- Bàsica.

GRUP
S

TIPUS ACCÉS HORA D’ENTRADA
I DE SORTIDA

DESCANSOS

PFI Entrada per porta d'emergència (amb mascareta) 8:00-14:30 11:00-11:30
 

9



e. Organització de l’espai d’esbarjo

1. Els grups de 1r d’ESO tindran un dos descansos, un de 20 i un altre de 10 minuts, i accediran a
la pista esportiva o al pati. Durant aquest temps d’esbarjo a l’exterior, l’alumnat ha de romandre
amb mascareta, amb l’excepció del temps imprescindible per menjar i beure.

2. Els grups de 2n, 3r, 4t de l’ESO i CF grau bàsic tindran un descans de 30 minuts. Durant aquest
temps d’esbarjo a l’exterior, l’alumnat ha de romandre amb mascareta, amb l’excepció del
temps imprescindible per menjar i beure.

3. L’alumnat de postobligatòria no podrà accedir al pati, excepte per portar a terme l’educació
física, o, si en circumstàncies excepcionals, la direcció del centre n’autoritza la seva presència.

4. L’alumnat de postobligatòria haurà d’abandonar l’Institut Pedraforca en els períodes de descans
el curs 2021-22.

4.1. Aquesta mesura serà revisable en funció de l’evolució pandèmia en el barri de la Florida i
en el conjunt de l’Hospitalet de Llobregat.

4.1. Per tal que sigui d’aplicació aquest punt, les famílies han d’autoritzar prèviament la sortida
del centre de l’alumnat menor d’edat.

5. Excepcionalment, la direcció del centre pot autoritzar que l’alumnat d’un grup classe pugui
romandre a la pista esportiva o al pati sense mascareta, quan només ocupin aquests espais
l’alumnat d’un únic grup de convivència.

6. En cas de pluja intensa, la direcció del centre pot decidir que l’alumnat dels diferents grups
romangui dins les seves respectives aules. Hi hauran de romandre amb mascareta, amb
l’excepció del temps imprescindible per menjar i beure.

L’alumnat de postobligatòria podrà romandre, de forma preferent, en els espais annexos al centre cedits
per l’Ajuntament: el carrer d’Alacant (carrer per a vianants annex al pati del centre) i la placeta situada
entre els carrers Sort i Rius i Carrió, a l’altre costat de l’avinguda del Torrent Gornal.

f. Relació amb la comunitat educativa

1. Mentre duri l’emergència sanitària derivada de la COVID-19, a l’Institut Pedraforca les reunions
seran preferiblement presencials sempre que sigui possible:

1.1. Les reunions de Claustre seran sempre telemàtiques. Es permetrà l’assistència presencial a
la biblioteca, amb distàncies d’1,5 metres, mascareta i ventilació, mentre l’aforament de
d’aquest espai ho permeti.

1.2. Les altres reunions del centre són preferiblement presencials, amb distància de seguretat
d’1,5 metres i amb mascareta i ventilació. Si algun membre no hi pogués assistir per
confinament causat per la Covid-19, la persona convocant de la reunió en garantirà la seva
assistència virtual.

1.3. Les reunions de Consell Escolar seran preferiblement presencials. En general, la sessió
presencial es durà a terme a la biblioteca o al despatx del Director del centre. Si algun membre
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no hi pogués assistir per confinament causat per la Covid-19, el director en garantirà la seva
assistència virtual.

1.4. Les reunions de Delegats tendran caràcter preferiblement presencial. Per limitar-ne
l’aforament, l’alumnat d’ESO i batxillerat i l’alumnat de cicles formatius es reuniran
separadament. En el cas de cicles formatius, optarem per les reunions telemàtiques.

1.5. Aquestes mesures seran revisables en funció de l’evolució de la crisi sanitària en el barri de
la Florida i en el conjunt de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. Aquesta modificació serà
informada a la comunitat educativa mitjançant un correu electrònic del director del centre. A
partir d’aquesta comunicació, les reunions passaran a ser telemàtiques.

1.6. Les reunions amb les famílies són preferentment telemàtiques.

1.6.1. Si no poden ser telemàtiques, optarem per fer-les telefòniques.

1.6.2. Només en casos excepcionals,  optarem per les entrevistes presencials. En aquest cas,
només podrà accedir al centre un/a responsable per cada alumne/a.

1.6.3. La persona que convoqui a les famílies és responsable de posar en coneixement de les
famílies aquesta circumstància.

1.6.4. La persona que convoqui a les famílies és responsable de posar en coneixement del
personal de consergeria aquesta circumstància.

1.6.5. És responsabilitat del personal de consergeria evitar l’accés al centre de tota persona
no autoritzada prèviament.

1.6.6. Les reunions de presentació del curs a les famílies es faran en format híbrid. Les
reunions de grup de convivència es faran a l’aula del grup classe. La persona tutora és
responsable de que es donin les condicions sanitàries : mascareta, ventilació i distància
de seguretat mínima d’1,5 mestres. De superar-se l’aforament permès a l’aula, la resta
de famílies haurien d’assistir-hi en format telemàtic.

2. Mentre duri l’emergència sanitària derivada de la COVID-19, l’Institut Pedraforca optarà per la
màxima restricció d’accés al centre:

2.1. Com a principi general, l’accés al centre està permès al personal habitual del centre, a
l’alumnat i a l’AMPA.

2.2. També tenen consideració de personal del centre les persones que hi realitzin activitats de
monitoratge o de pràcticum docent.

2.3. En el cas de l’alumnat, la permanència al centre es limita al seu horari lectiu o d’activitat
extraescolar.

2.4. Les altres persones que esporàdicament hagin d’accedir al centre han de tenir cita prèvia.
La comunicació al personal de consergeria de la vinguda d’una persona en hora i data
senyalada es considera cita prèvia. La persona convocant és responsable d’informar a
consergeria i d’acompanyar en tot moment dins el centre a la persona convocada.

2.5. El cap de manteniment ha d’informar, mitjançant WhatsApp,  a la direcció del centre de la
seva entrada i de la seva sortida del centre.

11



2.6. S’exclouen del punt 2.4. les persones que hagin d’acudir justificadament  a la secretaria del
centre.

2.7. S’exclou del punt 2.4. el pare, mare o tutor legal que hagi d’acudir a l’AMPA, dins el seu
horari d’atenció al públic.

3. Mentre duri l’emergència sanitària derivada de la COVID-19, l’Institut Pedraforca es comunicarà a
amb la comunitat educativa de la següents formes:

3.1. El mitjà preferent de comunicació entre les persones tutores i les famílies és el correu
electrònic familiar de centre.

3.2. Mitjançant el correu electrònic familiar de centre es trametran a les famílies els horaris, el
calendari del centre, les qualificacions, les informacions sobre la matrícula al centre i la
informació oficial rellevant del centre.

3.3. A l’ESO, les famílies tindran coneixement del document drive on es trobaran totes les
tasques que hagin de portar a terme el seus fills/filles menors d’edat i les seves respectives
dates de lliurament.

3.4. La comunicació general del centre arriba a la totalitat de la comunitat educativa mitjançant el
web i l’Instagram del centre.

3.5. En cas de confinament de centre, a més, redactarem un “Full Informatiu” amb periodicitat
setmanal.

3.6. És responsabilitat de les persones tutores fer coneixedores les famílies i el seu alumnat dels
mitjans de comunicació oficials del centre.

g. Servei de menjador.

La cantina del centre romandrà tancada fins nou avís i acord entre la direcció del centre i el
concessionari del servei.

Fora del seu horari lectiu cap alumne/a pot romandre dins el centre.

El menjador de professorat estarà obert durant tot el dia, amb limitació d’aforament a 5 persones. A la
terrassa es recomana no superar un aforament de 10 persones.

h. Pla de neteja

Els principis bàsics del Pla de neteja de l’Institut Pedraforca són:
                                  

1.1.  És responsabilitat de l’empresa Oressa elaborar un Pla de neteja i desinfecció per tal de garantir la
correcta neteja i desinfecció  dels diferents espais sense incórrer en sobrecostos injustificats. Aquest pla
l’ha de validar la direcció del centre abans del 23 de setembre de 2021.
1.2. És responsabilitat del personal de l’empresa Oressa el 2020 portar a terme la neteja i desinfecció
(en aquest ordre) diària dels espais on es duguin a terme activitats lectives, una vegada finalitzades les
activitats lectives d’aquell dia. Excepcionalment, ho portarà a terme abans de la seva utilització el dia
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següent. L'empresa Oressa haurà de tenir en compte que la ventilació es tant important com la neteja
en especial on hi ha presència continuada de persones.
1.3. És responsabilitat del personal de l’empresa Oressa la ventilació diària dels diferents espais tres
vegades al dia (una abans de les 8.00, una altra entre les 14.30 i les 15.00 i una altra abans de les
21.30) per un espai mínim de deu minuts.
1.4. Nogensmenys, en aquesta tasca hi col·laborarà la comunitat educativa de l’Institut Pedraforca pel
que fa a les aules i altres espais assignats a alumnes. Les finestres de les aules quedaran obertes, com
a mínim, deu minuts durant cada activitat lectiva d’un grup. Es recomana dur a terme totes les activitats
lectives del centre amb la porta de l’aula i les seves finestres obertes.
1.6. Nogensmenys, en aquesta tasca hi col·laborarà la comunitat educativa de l’Institut Pedraforca pel
que fa als altres espais del centre. Es recomana dur a terme totes les activitats amb la porta de l’espai i
les seves finestres obertes.
1.7.  Malgrat que la utilització de l’ascensor està restringida per tractar-se d’un espai tancat i reduït pel
qual se’n desaconsella l’ús, l’empresa Oressa el netejarà i desinfectarà diàriament. 
1.8. El personal de l’empresa Oressa ha d’utilitzar només els desinfectants apropiats i amb mesura,
donat que l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar intoxicacions. L'empresa Oressa
haurà de facilitar a la direcció del centre un llistat amb els productes que utilitzaran, i quin ús en farà de
cada producte abans del 23 de setembre de 2021.
1.9. El personal de l’empresa Oressa ha d’utilitzar els productes seguint les indicacions de les etiquetes
i adoptant les mesures de precaució indicades. La Direcció de l'Institut Pedraforca ha de disposar
d'aquest llistat amb les fitxes tècniques corresponents abans del 23 de setembre de 2021.
1.10.      El personal de l’empresa Oressa ha de portar a terme la neteja i desinfecció (en aquest ordre)
una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents amb alta freqüència
com lavabos, vestidors, biblioteca, sales on es duguin a terme reunions successives, la sala de
professorat, el menjador de professorat, els accessos al centre, el vestíbul, la consergeria, la secretaria
i la direcció del centre.
1.11.      Els diferents departaments didàctics i la sala de professorat es netejaran una vegada al dia.
1.12.      La resta de la comunitat educativa de l’Institut Pedraforca participa de la neteja dels diferents
espais, extremant la cura i ajudant en la ventilació, desinfecció i neteja dels mateixos. 
1.13. El personal de neteja de l'empresa Oressa haurà de reposar els gels hidroalcohòlics en els
recipients que es troben situats en diferents espais del centre. El subministrament dels gels és
responsabilitat de l'Institut Pedraforca.
1.14. A partir de gener de 2022 se n’encarregarà d’aquestes tasques l’empresa guanyadora de la
licitació per al nou contracte de neteja de l’Institut Pedraforca.

i. Transport.

1. L’Institut Pedraforca no disposa de servei de transport.

2. En el cas de sortides de suport a la tasca docent, optarem, sempre que sigui possible, pel
transport a peu.

3. Si no és possible el transport a peu, optarem pel transport en autocar, utilitzat per un únic grup
estable de convivència.

4. La utilització de la mascareta serà indispensable mentre duri el desplaçament.

5. L’alumnat i el professorat acompanyant hauran de mantenir la màxima distància de seguretat
dins l’autocar.
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6. No es poden reservar transports d’alumnat sense l’aprovació anterior de la sortida que els
motiva. Conseqüentment, qualsevol pagament que se'n derivi és responsabilitat única i
exclusiva de la persona que n’efectuï la reserva.

j.Extraescolars i acollida.

1. Totes les activitats extraescolars, a l’interior de l’edifici Pedraforca, es duen a terme amb
mascareta.

2. En cap cas, donat que les persones participants pertanyen a diferents grups de convivència
estable, ningú es pot treure la mascareta durant el desenvolupament de l’activitat extraescolar.

3. Iniciarem totes les activitats extraescolars en format presencial.

4. Les activitats extraescolars del curs 2021-22 han de preveure la seva reconversió en
telemàtiques en funció de l’evolució de la pandèmia.

5. Durant la primera sessió de l’activitat, la persona responsable de l’activitat extraescolar
exposarà a l’alumnat com es duria a terme l’activitat extraescolar telemàticament, en cas de
disposar-ho així la direcció del centre.

6. En cas de confinament, la persona responsable de l’activitat ha de procurar l’assistència remota
de l’alumnat confinat.

7. Aquestes opcions hauran estat acordades amb la direcció del centre abans de l’inici de
l’activitat.

8. L’adopció de l’opció telemàtica, en cap cas, suposarà la interrupció del servei extraescolar.

9. A continuació, hi incloem els TEAs previstos, hores d’ara (01.09.21) per al curs 2021-22:

Horari Provisional del Tallers d’Estudi Assistit per a l’ESO.
Curs 2021-22

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

13:45-

16:00

Parelles per a la
llengua.

Cicles Formatius
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16.00-

17.00

Glifing

1ESO

Glifing

1ESO

17.00-

18.00

TEA 1ESO 

TEA 4ESO

  TEA 2ESO

TEA 3ESO

TEA 1ESO

TEA 4ESO

TEA 2ESO

TEA 3ESO

18.00-

19.00

Glifing

1ESO

Parelles per a la
llengua 

3ESO i

4ESO

Reforç Anglès

4ESO

Reforç conversa en
Castellà

4ESO

Glifing

1ESO

Parelles per a la
llengua

3ESO i

4ESO

Reforç Anglès

4ESO

Reforç conversa en
Castellà

4ESO

k. Activitats complementàries

1. Totes les activitats complementàries es duen a terme amb mascareta.
2. En cap cas, ningú es pot treure la mascareta durant el desenvolupament de l’activitat

complementària.
3. Les activitats complementàries del curs 2021-22 han de preveure la seva reconversió en

telemàtiques en funció de l’evolució de la pandèmia.
4. La supressió de l’activitat complementària, per mor de l’evolució de la COVID-19, no pot suposar

cap cost per part de l’Institut Pedraforca.
5. La persona responsable de l’activitat complementària acordarà amb l’empresa subministradora

del servei l’anul·lació de la sortida, per mor de l’evolució de la COVID-19, sense cap cost per
part de l’Institut Pedraforca.

6. En qualsevol cas, cal tenir en compte el següent per tal de preparar les sortides de suport a la
tasca docent del curs 2021/22:
6.1. Està en vigor la prohibició de sortides decretada l'11 de març de 2020 pel director del
centre fins el 4 d’octubre de 2021. Per tant, qualsevol reserva d'activitat per aquest setembre és
nul·la de ple dret. Conseqüentment, qualsevol pagament que se'n derivi és responsabilitat única
i exclusiva de la persona que efectuï la reserva.
6.2. Es planificaran a partir del 4 d’octubre de 2021, sempre que no empitjori la situació
epidemiològica.
6.3. Cada sortida ha de ser expressament autoritzada per la direcció del centre.
6.4. Les sortides són per grup de convivència. Per tant, dos grups no poden sortir el mateix dia
al mateix lloc. Si és imprescindible que la sortida es faci el mateix dia, cada grup estable de
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convivència haurà de sortir en horari diferent i no podrà barrejar-se amb altres grups de
convivència durant la sortida.
6.5. Les sortides de departament han d'anar vinculades a la programació didàctica i al
compromís d'elaboració d'una notícia i reportatge gràfic.
6.6. La proposta de sortida ha de venir acompanyada d'una proposta de substitució telemàtica
per tal de poder decidir quina de les dues opcions és més convenient en funció de l'evolució de
la pandèmia. Si no és possible aquesta opció telemàtica o no es fa constar, l'anul·lació de la
sortida implicarà automàticament el retorn a l’activitat lectiva habitual.
6.7. Les sortides el curs 2021/22 han de imprescindibles i portar-se a terme amb les màximes
condicions sanitàries. Necessàriament, mentre duri l'emergència sanitària, seran molt menys
nombroses que en cursos anteriors.

l. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern.

1. Les reunions els òrgans unipersonals i col·lectius de govern es portaran a terme presencialment
sempre que sigui possible:

1.1. Les reunions de Claustre seran sempre telemàtiques.

1.2. Les reunions de Consell Escolar seran sempre presencials. En cas de confinament d’algun
membre del consell escolar, el director serà responsable de garantir la seva assistència telemàtica.

1.4. L’establert en el punt anterior és d’aplicació per a les persones convocants de les altres reunions
de centre, que hauran de garantir la presència telemàtica de les persones confinades.

1.5. Per a les reunions presencials, haurem de garantir la distància de seguretat d’1,5 metres entre
les persones assistents, ubicar-la en un espai ventilat i garantir l‘ús de mascareta per part de totes
les persones assistents.

1.6. La persona convocant de la reunió és la responsable del manteniment de les condicions
sanitàries establertes en el punt anterior.

1.7. La consideració d’una reunió com telemàtica o presencial serà revisable en funció de l’evolució
de la crisi sanitària en el barri de la Florida i en el conjunt de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
Aquestes modificacions seran informades a la comunitat educativa, mitjançant un correu electrònic
del director del centre.

1.8. D’haver-se de modificar el caràcter de les reunions, les reunions telemàtiques setmanals tindrien
la consideració de presencials. La persona convocant és responsable de fer constar les absències a
les reunions telemàtiques. Aquestes absències hauran de justificar-se en la mateixa manera que les
presencials.

1.9. Per a les reunions de més de 30 persones, i en funció de l’evolució de la pandèmia, el director
podria autoritzar la convocatòria telemàtica d’una reunió. En aquest cas, les persones convocades
en serien informades en l’escrit de convocatòria.

1.10. Si l’evolució de la pandèmia suposa el tancament del centre o una modificació en les condicions
de reunió de les persones, les reunions presencials se substituiran per telemàtiques. Aquestes
noves reunions telemàtiques es mantindran en el seu horari habitual.
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1.11. La persona responsable de les convocatòries presencials és la responsable de les
convocatòries telemàtiques. La persona responsable de les convocatòries telemàtiques és la
responsable de les convocatòries presencials.

1.10 Les comunicacions escrites es faran arribar a les persones convocades mitjançant correu
electrònic.

1.11. Actualitzarem, si escau, el quadre resum en funció de les necessitats imposades per l’evolució
de la pandèmia.

1.12. Quadre resum de les reunions a l’Institut Pedraforca (10.09.21):

Òrgans Tipus de
Reunió

Format de la
reunió

Temporització /
Periodicitat

Equip directiu Planificació Presencial Setmanal
Departament didàctic de Llengua
Castellana

Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal

Departament didàctic de Llengua
Catalana

Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal

Departament didàctic de Llengües
Estrangeres

Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal

Departament didàctic de Ciències
Socials, Filosofia i Clàssiques

Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal

Departament didàctic de
Matemàtiques i Economia

Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal

Departament didàctic d'
Experimentals

Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal

Departament didàctic de Música i
Dibuix

Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal

Departament didàctic d'Educació
Física

Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal

Departament didàctic de Tecnologia Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal

Departament didàctic d'Orientació
Pedagògica

Coordinació Presencial Quinzenal

Departament didàctic de cicles per
familia

Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal/mensual

Caps de Departament didàctic d'ESO
i BTX

Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal/mensual

Caps de Departament didàctic de
Cicles

Planificació Preferentment
Presencial

Quinzenal/mensual

Caps de departament per àmbits a
l'ESO

Planificació Presencial Quinzenal/mensual

Equip de tutories de 1r ESO Planificació Presencial Setmanal
Equip de tutories de 2n ESO Planificació Presencial Setmanal
Equip de tutories de 3r ESO Planificació Presencial Setmanal
Equip de tutories de 4t ESO Planificació Presencial Setmanal
Equip de tutories de 1r BTX Planificació Presencial Quinzenal
Equip de tutories de 2n BTX Planificació Presencial Quinzenal
Equip de tutories cicles formatius Coordinació Preferentment

Presencial
Bimensual

Equip docent de 1r ESO Coordinació Preferentment Quinzenal / mensual
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Presencial
Equip docent de 2n ESO Coordinació Preferentment

Presencial
Quinzenal / mensual

Equip docent de 3r ESO Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal / mensual

Equip docent de 4t ESO Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal / mensual

Equip docent de 1r BTX Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal / mensual

Equip docent de 1r BTX Coordinació Preferentment
Presencial

Quinzenal / mensual

Equip de professionals de SIEI Planificació Presencial Quinzenal
Equip docent cicle formatiu d'un grup
per família

Coordinació Preferentment
Presencial

Setmanal

Equip docent PFI-PIP Coordinació Presencial Setmanal
Equip docent FP Bàsica Perruqueria Coordinació Presencial Quinzenal
Comissió d'Atenció a la Diversitat Planificació Presencial Setmanal
Comissió Socioeducativa Coordinació Presencial Setmanal
Projecte Avancem/ Pedrabiblio Planificació Presencial Setmanal
Comissió 0.20 Planificació Presencial Quinzenal
Auxiliar de conversa 1r ESO Planificació Presencial Setmanal
Auxiliar de conversa 2n ESO Planificació Presencial Setmanal
Auxiliar de conversa 3r ESO Planificació Presencial Setmanal
Auxiliar de conversa 4t ESO Planificació Presencial Setmanal
Consell Escolar del Centre Planificació Presencial Trimestral

Claustre de Professorat Planificació Telemàtica Trimestral

Comissió de Convivència del Centre Planificació Presencial Bimensual
Comissió Econòmica Planificació Presencial Trimestral
PEE 0.20 Planificació Presencial Setmanal
Delegats cicles Informativa Telemàtica Quadrimestral
Amb famílies de cicles Informativa Híbrida Inici de curs
Amb famílies de l’ESO i batxillerat Informativa Telemàtica o

presencial
Inici de curs

m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19.
Aquest protocol està detallat en el document de centre Annex a les NOFC sobre la COVID-19.Donada
la més gran agilitat en l’actualització d’aquest document i la seva major concreció, l’annex prevaldrà
sobre el Pla d’Acció COVID-19 en cas d’observar-se alguna discrepància.

1.1. El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director.
1.2. No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals del centre que
tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19.
1.3. No han d’assistir al centre aquelles persones docents i altres professionals del centre que es troben
en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
1.4. El pare, la mare o la persona tutora és responsable d’evitar l’accés al centre dels menors d’edat
inclosos en els punts 1.1. i 1.2.
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1.5. Els majors d’edat no han d’acudir al centre si es troben en les circumstàncies descrites en els punts
1.2. i 1.3.
1.6. Se n’exceptuen els contactes estrets amb pauta completa de vacunació. Es considera pauta
completa a partir dels 14 dies de l’administració de la segona dosi, a partir dels 14 dies d’una única dosi
si ha passat la covid-19 i, a partir dels 14 dies de la segona dosis, encara que hagi patit la malaltia, si
pateix immunodepressió.
1.7. Les persones responsables de l’alumnat menor d’edat comunicaran i justificaran les absències dels
menors al seu càrrec, mitjançant el correu electrònic del centre, al tutor o tutora del seu grup abans de
l'inici del període  lectiu afectat.
1.8. La plantilla del centre comunicarà i justificarà les absències, mitjançant correu electrònic, al director
del centre quan es produeixi la circumstància que li impedeixi accedir al centre. El professorat inclourà
en el correu al seu cap d’estudis respectiu. El personal no docent, hi inclourà al secretari.
1.9. L’alumnat o personal del centre amb símptomes de COVID-19 no pot accedir al centre.
1.10. És responsabilitat de les famílies, de l’alumnat major d’edat i del personal del centre no acudir al
centre si detecta símptomes compatibles amb la COVID-19.
1.11. Són símptomes compatibles amb la COVID-19 : febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea, o qualsevol altre quadre infecciós
1.12. No poden accedir al centre els convivents o amb contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
1.13. En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el
risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb
la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre
l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.
1.14. Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:

▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
▪ Malalties cardíaques greus.
▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen
tractaments immunosupressors).
▪ Diabetis mal controlada.
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

1.15. En cas de detectar possibles casos compatibles amb la COVID-19, s’actuarà de la següent
manera:

- El professorat de guàrdia de la planta on es trobi l’ha d’acompanyar a l’espai bar amb tot el
seu material d’ús personal. No podrà tornar a l’aula.

- El professorat de guàrdia n’ha d’informar a consergeria. El personal de consergeria obrirà
l’espai bar, on s’hi situa la sala Covid-19.

- El professorat de guàrdia ha de romandre-hi amb l’alumne/a, deixar la porta corredissa
oberta i obrir la finestra si estigués tancada.

- El/la conserge avisarà immediatament el director. Si no el trobés, li enviarà un WhatsApp. En
aquest cas, avisaria també a un altre membre de l’equip directiu.

- En qualsevol cas, ningú pot treure’s la mascareta.
- En cas no urgent, el director, o la persona en qui delegui, habitualment el professorat de

guàrdia, es posarà en contacte amb la família per tal que acudeixin a recollir l’alumne/a.
L’alumne/a i la persona que el/la vingui a acompanyar hauran de traslladar-se directament al
seu domicili i posar-se en contacte amb el seu CAP de referència. En casos lleus, el director
autoritzarà el retorn de l’alumne/a a casa seva, amb coneixement, i acord, de la família si és
menor d’edat, o l’acord de l’alumne/a si és major d’edat.

- Només si presenta símptomes de gravetat, el director , o la persona en qui delegui, trucarà al
061.
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1.15. El director del centre comunicarà els casos positius a la inspectora del centre i al Gestor
Covid del centre, mitjançant correu electrònic, quan en tingui coneixement.
1.16. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
1.17. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu
hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.
1.18.En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació,
aïllament i seguiment dels contactes estrets.
1.19. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de
l’autoritat sanitària.
1.20. En general, quedarà confinat el grup estable de convivència amb l’excepció de l’alumnat
vacunat amb pauta completa, una vegada superat el test antigènic ràpid (TAR) a una farmàcia
autoritzada. Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el
GCE, independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi, però,
variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no:
- Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en els darrers 6
mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades aquest efecte, el mateix dia
del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. La direcció del centre educatiu ha de lliurar
una carta a l’alumnat del GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia com a contactes
estrets escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al
sistema de dades de Salut/Educació.
- Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer entre el 4t i
el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR.

1.21. Les incidències que requereixin la interrupció de l’activitat lectiva presencial, d’un grup, o
de diversos grups o de la totalitat del centre, seran anunciades pel director del centre al tutor/a
del grup, i a l’equip docent qui avisarà el grup, mitjançant el correu electrònic de centre de
l’alumnat del grup/s afectat/s.

1.22. És responsabilitat del director del centre introduir la informació que vagi coneixent dins
l’aplicatiu TRAÇACOVID, mantenir un registre dels casos detectats i informar sobre les
decisions preses per l’autoritat mèdica a mesura que les vagi coneixent, sempre seguint les
seves directrius:

Casos
potencials

Espai habilitat
per a
l'aïllament

Persona responsable
de custodiar a l'alumne
i reubicar-lo fins que el
vinguin a buscar

Persona responsable
de trucar a la família

Persona
responsable de
comunicar el cas
als Serveis
Territorials

ESO i
Batxillerat

Bar/cantina Professor de guàrdia
del 2n pis

Professor de guàrdia Director

Cicles
formatius

Bar/cantina Professor de guàrdia
del segon pis.

Professor de guàrdia Director

Cicles
formartius
(tarda)

Bar/cantina Professor de guàrdia de
sala de professors.

Professor de guàrdia Director

Model de quadre de seguiment dels casos:
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Alumne/a Dia i hora de
la detecció

Explicació del protocol
seguit i observacions

Persona de Salut
amb qui es manté el
contacte i Centre
d'Atenció Primària

Persona Referent
del centre pels
contactes amb
Salut

n. Seguiment del pla:

1.Aquest Pla serà avaluat, si més no, en funció de l’evolució de la pandèmia.
2. La direcció del centre avaluarà el funcionament d’aquest pla, si més no, trimestralment.
3. En cas de canvis sobtats o profunds en l’evolució de la pandèmia, el director podrà modificar el
contingut d’aquest pla. Per fer-ho, n’informarà la comunitat educativa mitjançant correu electrònic.
5. De no tractar-se d’un cas d’extrema urgència, en convocarà el consell escolar, amb caràcter
extraordinari.
6. En aquesta reunió extraordinària de consell escolar, també hi serà convocada la cap d’estudis de
cicles.
7. El contingut d’aquest pla podrà modificar-se per tal d’adaptar-lo a la realitat canviant de l’Institut
Pedraforca durant el curs 2021-22. Per tal de fer-ho, el director n’informarà la comunitat educativa
mitjançant correu electrònic.
8. Les diferents propostes de modificació que puguin sorgir de les diferents reunions d’òrgans de
coordinació del centre, recollides en les actes de reunió, es faran arribar a la direcció del centre per tal
de, si escau, incloure-les en l’actualització d’aquest pla.
9. Per tal de portar a terme aquestes modificacions, el director convocarà el consell escolar, amb la
presència de la cap d’estudis de cicles, sempre que no s’hagin d’introduir amb caràcter d’urgència.

o. Concrecions segons nivells educatius impartits a l’Institut Pedraforca per a casos de
confinament:
Consideracions generals:

1. En cas de confinament de grup, queden exceptuades les persones vacunades amb pauta
complerta.
2. El professorat atendrà l’alumnat sincrònicament des de la seva aula. Utilitzarà l’ordinador
proporcionat pel Departament d’Ensenyament.
3. El professorat ha d’atendre tant l’alumnat ha de quedar confinat a casa com el que ha d’acudir
al centre.
4. El professorat pot encomanar tasques diferenciades a l’alumnat.
5. En qualsevol cas, l’assistència remota ha de quedar consignada i té la mateixa validesa que
l’assistència presencial.
6. En cas d’assistència remota, els treballs s’enviaran per correu electrònic.
7. A través del Google Classroom o del Moodle, tot l’alummat restarà informat de les activitats
que es duguin a terme o els terminis de lliurament establerts.

1. Concrecions per al Batxillerat. Model híbrid.

Si hem d’optar per un ensenyament híbrid, ho farem segons les instruccions i les condicions marcades pel
Departament d’Educació.
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En principi, no coincidirien els dies d’assistència al centre dels dos nivells educatius de batxillerat.

Les activitats lectives mantindran el seu horari habitual, tant en la modalitat presencial com en la telemàtica.

Seguiríem el següent model:

Setmana 1 Setmana 2

Dies d’assistència al centre de 1r
de batxillerat

Dilluns, dimecres, divendres Dimarts, dijous

Dies telemàtics de 1r de batxillerat Dimarts, dijous Dilluns dimecres, divendres

Dies d’assistència al centre de 2n
de batxillerat

Dimarts, dijous Dilluns dimecres, divendres

Dies telemàtics de 2n de batxillerat Dilluns, dimecres, divendres Dimarts, dijous

2. Els cicles formatius. Model híbrid.

Si hem d’optar per un ensenyament híbrid, ho farem segons les instruccions i les condicions marcades pel
Departament d’Educació.

En principi, no coincidirien els dies d’assistència al centre dels dos nivells educatius del mateix cicle formatiu. De
la mateixa, manera, assistiran el mateix dia la meitat de les agrupacions de CAI..

Les activitats lectives mantindran el seu horari habitual, tant en la modalitat presencial com en la telemàtica.

Seguiríem el següent model:

Setmana 1 Setmana 2

Dies d’assistència al centre de 1r
de CFGM i CFGS

Dilluns, dimecres, divendres Dimarts, dijous

Dies telemàtics de 1r de CFGM i
CFGS

Dimarts, dijous Dilluns dimecres, divendres

Dies d’assistència al centre de 2n
de CFGM i CFGS

Dimarts, dijous Dilluns dimecres, divendres

Dies telemàtics de 2n de CFGM i
CFGS

Dilluns, dimecres, divendres Dimarts, dijous

Les concrecions del model segon cada cicle formatiu serien aprovades en una sessió extraordinària del
consell escolar e informades, mitjançant correu electrònic al claustre i resta de personal del centre.

Les persones tutores informaran, mitjançant correu electrònic, a l’alumnat del seu grup.

A més, les mesures adoptades seran difoses mitjançant les xarxes socials del centre (Instagram, Twitter
i Facebook) a més del web del centre.
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ANNEX SOBRE L’AIS DE L’INSTITUT PEDRAFORCA

1. L’alumnat de l’AIS entrarà esglaonadament, utilitzarà mascareta en tot moment i es
rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic en accedir a l’espai.

2. L’alumnat de l’AIS es rentarà les mans amb aigua i sabó en repetides ocasions durant el
seu temps d’estada en l’AIS.

3. L’alumnat de l’AIS constitueix un grup estable. No cal que mantingui una distància d’1
metre i mig mentre duri la seva estada en l’AIS.

4. La distància d’un metre i mig és d’aplicació per a les reunions que es mantinguin a l’AIS.
5. El personal de l’AIS és responsable de que actuï de la mateixa manera qualsevol altra

persona que accedeixi a l’espai.
6. El tutor de l’AIS, o la persona en qui delegui, es responsable de que l’espai estigui ben

ventilat i les aules mantinguin les portes obertes. Les portes i finestres s’obriran, si més
no, per períodes d’un quart d’hora cada hora i vint minuts després de finalitzar la darrera
sessió lectiva.

7. El tutor de l’AIS mantindrà un registre diari de totes les persones que accedeixin a
l’espai.

8. De la mateixa manera, el tutor de l’AIS proporcionarà al director les dades de l’alumnat
que accedeix a l’AIS i de les altres persones que hi accedeixin, per si fos necessari
establir la traçabilitat de les persones usuàries de l’espai.

9. La preferència per entrevistes telemàtiques o telefòniques és d’aplicació a l’AIS. En cas
d’optar-se per l’entrevista personal, han d’extremar-se les mesures de precaució
(distància, mans, mascareta i ventilació) i procurar la presència de només una persona
adulta per entrevista.

10. En constituir l’alumnat de l’AIS un grup estable, podrien estar sense mascareta en el pati
de l’institut Pedraforca, sempre que estiguessin sols en un espai sectoritzat.

11. En constituir un grup estable i fer el descans a la Plaça Llibertat, poden romandre sense
mascareta durant tot el període de descans i mentre no retornin a l’edifici.
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