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introducció

Us presentem el Pla d’Organització de la nostra escola per al curs 2020-21 
basant-nos en les instruccions dels Departaments d’Educació i Salut.

És un document viu, que s’anirà revisant periòdicament en previsió a possibles 
canvis de la situació de pandèmia actual.

El document pretén donar fórmules organitzatives per a tot el curs 2020-21 que 
garanteixin la màxima seguretat i millor qualitat d’aprenentatge del nostre 
alumnat.

El document ha estat aprovat pel Consell Escolar.



CONSIDERACIONS PRÈVIES

A l’EOI els grups NO es consideren grups estables. Per tant, caldrà que els 
alumnes i professors mantinguin la distància de seguretat o portin mascareta 
si aquesta no es pot garantir.

No pot participar en les classes presencials cap alumne/a o professor/a que 
hagi presentat simptomatologia o hagi tingut contacte estret amb alguna 
persona que n’hagi presentat durant els darrers 14 dies. 

El professorat i alumnat vulnerable seguiran les directrius del Servei de Prevenció 
de Riscos Laborals del Departament d’Educació.
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1. Organització pedagògica EN una SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL

L’escola seguirà un model híbrid d’aprenentatge. El model híbrid incorpora eines i recursos 
TIC al procés d’ensenyament-aprenentatge presencial per tal de complementar-lo de forma 
constructiva i col·laborativa, és a dir, més que transferir continguts cal que l’alumnat 
construeixi el seu propi coneixement i entorn personal d’aprenentatge. 

Als grups de més de 15 alumnes se’ls garantirà  el 50% mínim de presencialitat. 

Als grups de fins a 15 alumnes se’ls garantirà el 90% de presencialitat.

En funció de l’assistència, la distribució del temps de presencialitat pot variar.

Les dues primeres sessions de classe, atès que s’hauran de donar instruccions a 
l’alumnat, caldrà l’assistència de tot el grup. 



Grups presencials de més de 15 alumnes: 

Exemple: Classe presencial dilluns i dimecres (4h 45 min de classe setmanal)

- 2h 15 min de classe presencial amb el grup A (meitat del grup dilluns)  dels quals 10 minuts 
seran per fer la pausa, ventilació i desinfecció.

- 2h 15  min de classe presencial amb el grup B (meitat del grup dimecres) dels quals 10 minuts 
seran per fer la pausa, ventilació i desinfecció.

- 2h 30  min de classe online asincrònica amb el grup A+B dins l’entorn virtual Google Classroom

Grups presencials de fins a 15 alumnes:

Exemple: Classe presencial dilluns i dimecres (4h 45 min de classe setmanal)

- 2h 15 min de classe presencial tot el grup tant dilluns com dimecres dels quals 10 minuts seran 
per fer la pausa, ventilació i desinfecció.

- Treball asincrònic dins l’entorn virtual Google Classroom

1.1 GRUPS PRESENCIALS 



2h 15 min de classe presencial dels quals 10 minuts seran per fer la pausa, ventilació i 

desinfecció.

2h 30 min de classe online asincrònica dins l’entorn virtual Google Classroom.

Els grups més nombrosos faran les classes presencials a la Sala d’Actes (a concretar 

durant el mes de setembre - veure ANNEX 2)

1.2 GRUPS SEMIPRESENCIALS 



2h de classe presencial (en acabar la classe cal fer la ventilació i desinfecció de l’aula)

20 min de classe online asincrònica dins l’entorn virtual Google Classroom

1.3 GRUPS FLEXIBILITZATS



2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAl

PART DEL 
CURRICULUM QUE 
S’INICIA EN LA 
MODALITAT 
PRESENCIAL

PART DEL 
CURRICULUM QUE 
S’INICIA EN LA 
MODALITAT 
TELEMÀTICA

METODOLOGIA I 
RECURSOS DIDÀCTICS 
PER A LA MODALITAT 
TELEMÀTICA

TEMPORITZACIÓ OBSERVACIONS

ANGLÈS

ALEMANY

ÀRAB

CATALÀ

ESPANYOL

FRANCÈS

ITALIÀ

RUS

Cada departament i nivell haurà de redactar i incloure en les seves programacions com es farà 
la docència en cas de confinament parcial



3. Directrius D’aprenentatge en cas de confinament total

Cada departament i nivell haurà de redactar i incloure en les seves programacions com es farà la 

docència en cas de confinament total, seguint aquestes directrius:

- Donar prioritat a activitats competencials

- Dissenyar activitats col.laboratives

- Hi haurà d’haver un equilibri entre les activitats sincròniques i asincròniques, establint-se un mínim 

d’una connexió setmanal (vídeoconferència - Google Meet). Es recomana que aquesta sigui dins 

l’horari de classe.

- Aquesta connexió es podrà fer amb el tot el grup de classe, petits grups o individualitzada.

- Per incentivar l’Acció Tutorial, es concertaran entrevistes periòdiques amb l’alumnat.



4. organització de grups d’alumnes, docents i espais
- Els alumnes no es podran canviar d’horari ja que dins de les nostres possibilitats haurem de 

garantir grups estables.

- Les reunions del professorat es faran assegurant la distància interpersonal d’1,5 metres i, si 

s’escau, l’ús de mascareta. Si cal, s’utilitzarà la sala d’actes. En cas de confinament, total o parcial, 

es faran totes les reunions de departament, nivell, claustres i consells escolars via Google Meet.

- Les taules i cadires de les aules estaran distribuïdes de manera que es pugui respectar la distància 

mínima de seguretat. 

- A les taules distribuïdes pel hall i passadissos només podrà haver-hi 3 cadires per taula. En 

acabar-ne el seu ús, els alumnes les netejaran.

- Es regularà amb senyalització l’ús de les cadires dels passadissos i els bancs  per poder guardar les 

distàncies de seguretat.

- Els departaments organitzaran les activitats previstes en la seva programació general anual amb les 

adaptacions que calguin, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.



4.1. ESPAIS COMUNS 

DEPARTAMENTS 
- Distanciament físic de seguretat de 1,5 m, essent obligatori l’ús de 

mascareta si això no pot garantir-se. 

- S’evitarà compartir equips, dispositius, etc.

- Es ventilarà correctament l’espai cada dues hores.



ASCENSORS
- No es podrà utilitzar l’ascensor. Aquest es reservarà per a les persones 

que presenten dificultats de mobilitat. 

- Es farà la neteja i desinfecció dels polsadors o altres superfícies de 
contacte freqüentment. 



BAR  
- S’evitarà la concentració d’alumnat a l’entrada i a l’interior.

- Hi haurà dues mampares sobre el taulell com a mesura de seguretat.

- Serà obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui el bar i per 
tots els usuaris.

- Serà obligatori rentar‐se les mans, a l’entrada i a la sortida, amb el gel 
hidroalcohòlic situat a l’efecte. 

- Es ventilarà i desinfectarà l’espai freqüentment.



- S’evitarà la concentració d’alumnat a l’entrada i a l’interior.

- Els alumnes d’un mateix grup podran estar junts però garantint la 
distància de seguretat, equivalent a 1.5 m. Si no es pot garantir, 
caldrà portar mascareta.

- Serà obligatori rentar‐se les mans, a l’entrada i a la sortida, amb el 
gel hidroalcohòlic situat a l’efecte. 

- Es ventilarà i desinfectarà l’espai després de cada ús.

    SALA D’ACTES



BIBLIOTECA
- L’aforament de la biblioteca serà limitat.

- Hi haurà dues mampares sobre el taulell com a mesura de seguretat. 

- En entrar, els usuaris hauran de posar-se gel hidroalcohòlic i seure respectant la 
distància si hi ha altres persones.

- L’alumnat no podrà anar a buscar documents o DVD. Haurà d’adreçar-se al taulell.

- L’alumnat podrà consultar el catàleg de la biblioteca als ordinadors que hi ha instal·lats 
i també podrà fer-ne ús per treballar. En acabar haurà de netejar el teclat, la taula i la 
cadira. 

- Serà obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la biblioteca i per l’alumnat 
que utilitzi el servei.



BIBLIOTECA

- El material prestat retornat a la bústia de devolucions romandrà 48 hores en quarantena.

- El material consultat pels alumnes dins la biblioteca s'haurà de dipositar al carro de    
devolucions  on romandrà 48 hores en quarantena a la safata inferior, abans de col·locar-se 
un altre cop al prestatge.

- Serà obligatori respectar les indicacions dels cartells informatius de la biblioteca.



CONSERGERIA i SECRETARIA
- Es procurarà que hi hagi un/a subaltern en tot moment per atendre 

el telèfon i les persones que s’hi adrecin.

- El professorat evitarà entrar a consergeria/secretaria. 

- No es podrà accedir a secretaria fins que el subaltern ho indiqui per 
tal de regular el flux de persones dins d’aquest espai.

- Les guixetes no podran utilitzar-se per deixar els llibres i altres 
materials d’ús habitual.

- Si hi ha comunicats, fotocòpies o altres documents que s’hagin 
deixat a les guixetes a l’atenció del professorat, es demanaran als 
subalterns des de l’exterior.



5. GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES

- Es buscarà l’esglaonament en l’entrada i la sortida de l’alumnat així com 
la senyalització de pujada i baixada de les escales per tal de mantenir 
les distàncies, mitjançant senyals visuals.

- Habilitarem el major nombre d’accessos possibles per evitar 
aglomeracions i agilitzar les entrades i sortides.(Per les sortides veure 
ANNEX 1)

- Es respectaran els circuits d’entrada i sortida senyalitzats.

- L’alumnat haurà de portar la mascareta fins que accedeixi a l’aula i dins 
l’aula si no es pot respectar la distància de seguretat.



- Als canvis de classe, es deixaran les portes i finestres de les aules 
obertes per tal d’evitar aglomeracions als passadissos i per tal de 
ventilar l’aula. 

- Quan coincideixin alumnes de diferents classes caldrà mantenir la 
distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.

- S’evitarà el màxim la circulació dels grups dins el centre.

- No es podrà utilitzar l’ascensor. Es reservarà l’ascensor per a les 
persones que presenten dificultats de mobilitat. 

- Els alumnes de l’Institut Josep Lladonosa faran les entrades i sortides 
seguint els horaris establerts pel seu centre. (Veure INSTITUT JOSEP 
LLADONOSA).



6. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID 

1. Es portarà l’alumne/a a un espai separat d'ús individual.

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 
com a la persona que quedi al seu càrrec).

3. Es contactarà amb la família si és menor d’edat o amb la persona de contacte que 
ens digui per tal que vingui a buscar-lo (si s’escau).

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.

5. El centre contactarà amb el Serveis Territorials d’Educació per informar de la 
situació i a través d’ells amb el Servei de Salut Pública.



1. Cas positiu en un o més membres d’un mateix grup

        quarantena de tot el grup durant 14 dies després del darrer contacte    

        interrupció de l’activitat lectiva presencial per aquest grup

2. Cas positiu en dos membres no convivents en un mateix espai (biblioteca, 
bar, un passadís, ...):  

        quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del  
darrer contacte      

        interrupció de l’activitat en l’espai afectat, també durant 14 dies

6.1.POSSIBLES ESCENARIS



3. Cas positiu en dos o més membres que pertanyen a diferents grups de 
convivència en diferents espais del centre

      S’haurà de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 
dies després del darrer contacte. 

      Es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, 
també durant 14 dies.

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. 

Responsables: la direcció i la coordinadora de riscos laborals.



ALUMNE/A DIA I HORA DE 
LA DETECCIÓ

ESPAI 
HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL 
SEGUIT I 
OBSERVACIONS 

PERSONA DEL 
DEPT. SALUT 
AMB QUI ES 
MANTÉ EL 
CONTACTE I 
CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 
CONTACTES AMB 
EL DEPT. SALUT 

Aula ... Incloure el nom de la 
persona que ha fet les 
actuacions i el nom del 
familiar que l’ha vingut 
a buscar (si s’escau)

Mantindrà el contacte 
amb salut i farà 
seguiment del cas

6.2.SEGUIMENT DE CASOS 



7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
- Es deixaran les aules obertes entre classe i classe per evitar les aglomeracions als passadissos i 
per tal d’evitar el contacte amb les manetes.

- Les finestres romandran obertes sempre que sigui possible per tal de ventilar correctament les 
aules.

- L’escola garantirà diversos punts de rentat de mans. Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada de 
cada aula a disposició de l’alumnat i el professorat.

- Disposarem de desinfectant per les taules i les cadires a cada aula juntament amb paper secant.

- Garantirem la neteja i desinfecció durant la jornada d’aquelles superfícies i espais d’ús comú. 

- Demanarem que el mateix alumnat col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris 
utilitzats abans d’abandonar l’espai per tal de possibilitar el seu nou ús en bones condicions.



7.1 material de prevenció i protecció 

L’escola disposarà de gel hidroalcohòlic i dispensadors, un termòmetre sense contacte 
per a la farmaciola i un estoc de guants per a activitats concretes.

El centre disposarà d’un estoc de mascaretes per casos en què l’alumne no en porti. 

Quan un docent interactui en diferents grups i no es pugui mantenir la distància d’1,5 
m cal que utilitzi mascareta. 

Els alumnes i el personal del centre han d’utilitzar mascaretes en els espais comuns si 
no es pot assegurar la distància d’1,5 metres.



8. CPD: Balaguer, Vielha, Tremp i les borges blanques

Es seguiran les normes establertes pels propis centres on s’ubiquen les seus 
dels CPD.



9. INSTITUT JOSEP LLADONOSA
L’alumnat i professorat de l’Institut Josep Lladonosa seguiran les normes establertes en el Pla 
d’Organització de l’EOI amb algunes concrecions detallades a continuació:

Gestió d’entrades i sortides

- Els alumnes entraran en dos torns: 

Alumnes de 1r de Batxillerat 8.15 h

Alumnes de 2n de Batxillerat 8.25 h

Ho faran seguint les indicacions i circuits marcats en el Pla d’Organització de l’EOI.

- La sortida la faran de forma esglaonada amb un marge de 5 minuts entre cursos.

Utilitzaran l’accès principal.



9. INSTITUT JOSEP LLADONOSA
Pati

- Es faran dos patis. Els alumnes no es podran quedar als passadissos ni a les aules. Es 
distribuiran entre el vestíbul i la biblioteca, amb aforament limitat, i el jardí de l’escola.

Professorat de guàrdia

- Hi haurà un professor/a i un/a representant de l’Equip Directiu de l’institut en tot 
moment per atendre possibles casos  i/o incidències derivades del nou funcionament del 
centre.

Neteja

- Es reforçarà el servei de neteja d’espais comuns en acabar les classes a les 14.45 h. 
Tanmateix, l’alumnat i professorat de l’institut netejaran el seus seients i taules en 
acabar les classes.

 



ANNEX 1





ANNEX 2
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  9:15
11:30

B2.1
SEMI

Portolés
----------

C2.1
SEMI
Jane

B2.2
SEMI

TT

15:30
17:45

B2.1
SEMI

Portolés

B2.2
SEMI

TT

16.30
18.45

B1
SEMI

M.J.

B2.1
SEMI

Dolors F

B2.2
SEMI
Joan

………..
C1

SEMI
Maria

C2.1
SEMI
Jane

18.45
21:00

B1
SEMI

M.J
--------
C2.1
SEMI

Jane

C1
SEMI

Maria

B2.1
SEMI

Dolors F
-------
B2.2
SEMI 

Joan

C2.2
SEMI

Jane




