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1.- INTRODUCCIÓ. 

Aquest document presentat per l’Institut Llavaneres a setembre del 2020 és el Pla d’Obertura del curs 

2020-21 elaborat d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla 

d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat  pel Departament de Salut.  

La seva pretensió és oferir un bon grau de qualitat de l’ensenyament secundari obligatori i postobligatori 

(ESO i Batxillerat) en el si d’un context de previsió d’actuacions eficaces i contundents davant de 

qualsevol eventualitat que pugui fer canviar el rumb de les previsions per al bon funcionament del nou 

curs escolar. 

Ens trobem en una situació on contemplem l’entrada del nou curs de forma presencial el dia 14 de 

setembre 2020, per a tot l’alumnat i professorat del Centre. Al llarg del present pla dissenyarem els 

canvis i actuacions pertinents per al desenvolupament del mateix; així com, contemplarem la 

possibilitat de seguir un confinament del centre en la seva totalitat o bé en algun grup estable concret 

on s’hagi pogut detectar un cas de Covid-19. 

Els nous grans eixos per a la prevenció d’un nou rebrot de la pandèmia es centren en: 

- Formar grups estables amb els mínims desplaçaments dins del centre, prioritzant l’alumnat de 1r 

cicle. 

- Formar grups de matèries optatives prescriptives a 1r, 2n i 3r d’ESO per tal d’evitar moviments del 

grup-classe. 

- Formar grups-classe homogenis pel que fa a matèries optatives o de modalitat per a 4t d’ESO i 

Batxillerat, en la mesura del possible, per tal de contribuir també a la menor mobilitat de l’alumnat i 

el professorat.  

- Desdoblar, a nivell intern, les línies de 1r i 2n d’ESO, així com les de 1r i 2n de Batxillerat per a 

reduir l’alumnat dels grups-classe que tenien ràtios més altes i dificultaven les mesures de 

distanciament de l’alumnat dins de l’aula. 

- Esponjar les entrades i sortides del centre, així com diferenciar els horaris d’esbarjo, no permetre 

accions en passadissos i vestíbuls, per a evitar l’acumulació d’alumnat en els diversos espais. 

- Vetllar per la competència digital dels docents, de l’alumnat i de les seves famílies. 

 

Totes aquestes mesures pretenen assolir l’estabilitat de l’alumnat i el professorat i la traçabilitat del 

nostre centre. Som conscients que aquestes mesures tenen costos tals com: el menor índex 

d’especialitat en el primer cicle de l’ESO i la gestió de més tutoritzacions de les previstes. Aquest Pla 

d’Organització el concebim per al proper curs escolar 2020-21. Desitgem que el context sòcio-sanitari 

general torni a la normalitat possible per reprendre pràctiques anteriors, el funcionament de les quals 

aportaven també molta qualitat als nostres ensenyaments.  

Tot i així, estem preparats per afrontar els nous reptes que el context social i sanitari actual requereix, 

actuant sobretot amb molta prudència i col·laboració per part de tota la Comunitat Educativa. 

Un cop aprovat el present pla pel Consell Escolar en data 3 de setembre 2020, passarà a formar part 

de la Programació General Anual de Centre i estarà disponible al web de l’Institut.  

 

EQUIP DIRECTIU 

INSTITUT LLAVANERES 
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2.- DIAGNOSI INICIAL. 

Partim del tancament del Centre el curs passat en data 13 de març del 2020 fins a final de curs per a 

la majoria de l’alumnat i professorat, a excepció dels de final d’etapa (ESO i BAT). La causa del 

confinament fou la prevenció de la pandèmia del Covid-19, segons instruccions del Departament 

d’Educació.  

En aquest context a l’Institut Llavaneres es van dur a terme les següents actuacions: 

- A nivell tutorial: 

● Els tutors i tutores es van posar en contacte amb totes les famílies via telefònica o per correu 

electrònic per tal de conèixer la situació de cada alumne/a envers el seguiment de les 

instruccions del professorat des de casa. 

● Es va elaborar un llistat de dificultats de l’alumnat més afectat pel confinament.  

● Els tutors van coordinar les tasques recomanades per l’equip docent de la seva tutoria. 

● Una hora a la setmana, com a mínim, el tutor/a impartia una sessió d’acompanyament 

emocional i organitzatiu amb el grup-classe mitjançant l’aplicació MEET.  

● Així mateix, el tutor/a mantenia contacte amb l’alumnat de forma col.lectiva i individual 

mitjançant correu electrònic o telefònic, si calia. 

● Es van dur a terme sessions tutorials a 4t ESO a final de curs; i tutorials i acadèmiques a 2n de 

batxillerat per a preparació de la PAU.  

 

- A nivell docent: 

●  El professorat penjava les tasques recomanades a realitzar per part de l’alumnat en les 

diverses plataformes gestionades pel Centre. A nivell general: Classroom per a 1r, 2n i 3r de 

l’ESO / Blog a 4t d’ESO / Moodle i plataformes vàries a Batxillerat. Cada matèria podia ser 

gestionada per la combinació de recursos adients a les seves característiques. 

● Es disposava d’una hora setmanal per a cada matèria per tal de poder formular preguntes sobre 

l’assignatura. 

● S’adaptaven i valoraven les tasques encomanades en funció del grau de dificultat i integració 

de cada alumne/a en la situació de confinament. 

● La valoració de la 3a avaluació era complementària a les dues primeres avaluacions; és a dir, 

no podien fer abaixar la qualificació de l’alumne/a, sinó ajudar a millorar-la. El motiu de tal 

decisió (sota indicació del Dept d’Educació) corresponia a la bretxa sòcio-econòmica (dificultat 

per accedir al treball digital) i cultural dels diversos sectors de l’alumnat. 

● El professorat va lliurar a l’alumnat opcions de recuperació i millora de la 1a i 2a avaluacions.  

● Es van dissenyar tasques de format on line, però també en format paper que es feien arribar 

als nois que no tenien suficients habilitats digitals autònomes per seguir les recomanacions en 

les plataformes anteriorment esmentades.  

● Es va apostar per un ensenyament més competencial, autònom i productiu.  

- A nivell de Coordinacions: 

● Els Caps de Departament i les Coordinadores de Cicle van col·laborar a transmetre tota la 

informació d’interès al professorat. 

● Les Coordinadores de Cicle van ajudar a gestionar les avaluacions amb la noves indicacions 

del Dept d’Educació.                                                                                     

● La tutora de l’Aula d’Acollida i la Coordinadora LIC es van encarregar de vehicular el contacte i 

seguiment dels alumnes NISE i JAMS. 

● Es va buscar una alternativa a la Festa de Graduació de 4t d’ESO, tot i convocant els alumnes 

presencialment i individual per al lliurament de l’orla i l’obsequi de l’AMPA; així com per al seu 

acompanyament emocional. 

● Es va ajornar la Festa de Graduació de 2n BAT per al setembre. 
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- A nivell de Direcció: 

● Es van proporcionar Chromebooks als alumnes sense dispositius portàtils per a treballar i 

estudiar des del domicili particular. 

● Es va mediar per a què l’Ajuntament proporcionés connectivitat a aquelles famílies que no 

podien fer funcionar els chromebooks cedits pel Centre. 

● Es va gestionar el lliurament de tasques en format paper per a aquell alumnat amb dèficit de 

competència digital; mitjançant la distribució a les famílies per part de l’Ajuntament.  

● Es va vetllar per al bon funcionament de les platataformes classroom i moodle; i així aconseguir 

la gestió de les tasques de pràcticament tot l’alumnat. 

● Es va informar als docents de la nova situació via e-mail corporatiu i convocant videotrucades 

en funció del tema a tractar. 

● A final de curs es va convocar l’alumnat que així ho desitgés per a venir a recollir les seves 

pertinences i per a formular les consultes que creguessin oportunes. 

● Es va gestionar l’alternativa a la Graduació de 4t d’ESO a final de curs, amb el lliurament 

individual de les orles i l’obsequi de l’AMPA. 

● Es van introduir les mesures de seguretat per al personal treballador del centre i per a les visites 

que poguessin assistir al recinte un cop obert el període postconfinament. Ens referim a: 

mascaretes, pantalles, guants, dosificadors de sabó, gel hidroalcohòlic... 

- A nivell d’Alumnat: 

● La major part de les famílies van col·laborar en el procés d’aprenentatge dels seus fills seguint 

les indicacions dels tutors docents. 

● L’alumnat no estava obligat a assistir a les sessions de tutoria o d’assessorament i consulta, 

convocades pel seu professorat, per indicació del Dept d’Educació. Però sí era molt 

recomanable fer-ho. 

● Els alumnes coneixien les recomanacions del professorat respecte a la realització de les 

tasques encomanades per tal de continuar amb una bona formació acadèmica; tot i no ser 

avaluats quantitativament dels seus lliuraments. Sí ho eren qualitativament ja que el professorat 

feia un seguiment acurat de les aportacions dels alumnes.  

A grans trets, aquesta fou la gestió en el període de confinament i posterior obertura, decretats per les 

autoritats, i  aplicada en el nostre Centre. 

Partint d’aquesta situació, aprofitarem l’experìència i la gestió de les novetats per dissenyar i ampliar 

la gestió del nou Pla d’Organització del Curs 2020-21.                                          

 

3. ORGANITZACIÓ DEL PLA D’OBERTURA. 

A. Organització dels grups estables. 

- El Centre compta amb les següents línies oficials per al curs 2020-21: 

  ESO: 3 / 4 / 3 / 4    -  BAT: 2 / 2 

- Gestionarem hores de diversitat per a desdoblar el 1r ESO, 2n ESO, 1r BAT i 2n BAT que 

compten amb ràtios límit. I, al seu torn, considerem aquests cursos de vital rellevància ja que 

volem potenciar un bon acolliment de l’alumnat que passa de Primària a Secundària, així com 

un bon seguiment de l’alumnat que ha de graduar-se en batxillerat, superar favorablement la 

PAU i/o accedir a Cicles Formatius, a la Universitat o al Món Laboral. 
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- Amb aquesta organització, aconseguirem rebaixar les ràtios per a poder distanciar l’alumnat 

dins les aules en una situació extremadament delicada. Aquesta actuació està prevista per a 

tot el curs escolar encara que minvés el risc de pandèmia.  

- En tot moment l’alumnat i el professorat haurà de portar posada la mascareta i procurar 

respectar l’1,5m de distància de seguretat.   

- A nivell intern funcionarem amb les següents línies no oficials (de moment): 

  ESO: 4 / 5 / 3 / 4   -   BAT: 3 / 3 

- Els criteris per a l’agrupament d’alumnat són: 

● 1r ESO: Grups A i B imparteixen Religió. 

              Tots els grups: sota indicacions dels centres de Primària adscrits i les  

              indicacions del professorat de l’Institut pel que fa als alumnes repetidors.  

              Tots els grups: amb criteris de coeducació equilibrada en la mesura del   

              possible. 

              Passem de 3 grups oficials a 4 d’organització interna. 

● 2n ESO: Grups A i B imparteixen Religió. 

               Tots els grups amb criteris d’heterogeneïtat i inclusió per diversitat. 

               S’han respectat els grups de 1r ESO amb lleugers ajustaments. 

               S’ha continuat amb la 5a línia d’organització interna en comptes de 4 oficials. 

● 3r ESO: Grups A i B imparteixen Religió. 

              Grup B: Inclou els alumnes de diversificació curricular Projecte PONT. 

              Tots els grups amb criteris d’heterogeneïtat i inclusió per diversitat. 

                 S’han refet els grups per passar de 4 (nivell intern a 2n ESO) a 3 (línies 

               oficials). 

● 4t ESO: Grups A i B imparteixen Religió. 

              Grup B: Inclou els alumnes de diversificació curricular Projecte PONT. 

              En tots els grups es potencia l’heterogeneïtat i inclusió per diversitat.  

              Es mantenen els mateixos grups que a 3r ESO ja que funcionaven    

              correctament, tot introduint lleugers ajustaments. 
                                                                                                                                       

● BATXILLERAT: Agrupaments per matèries comunes d’opció, separant la modalitat 

social-humanística de la científico-tecnològica. I amb una classe mixta a cada nivell 

(grup B). De 2 línies oficials per a cada nivell se n’han organitzat 3 internament (a 

l’espera d’una 3a línia oficial a 2n Batxillerat).       

                                                                                 

- Els criteris per a l’assignació del professorat són:  

● 1r i 2n ESO: 1 professor a cada grup que imparteix 2 matèries de l’àmbit  

                     matemàtic-científic-tecnològic. 

                     1 professor a cada grup que imparteix 2 matèries de l’àmbit  

                     sòcio-lingüístic. 

                     En no ser parells, pot variar en un el nombre de professorat que entra  

                     a cada grup estable. 

                     1 professor especialista de: Música / ViP / E. Física / Religió. 

                     D’entre el professorat anterior, s’escollirà un tutor i un professor de CiV. 
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                     El tractament del reforç de les matèries instrumentals, aquest curs, es  

                     centrarà en la intervenció a l’aula i/o en grups reduïts pel professorat  

                     d’Orientació.                       

 

● 3r ESO: 1 professor especialista per a cada matèria. 

              El professor tutor i el professor de CiV seran triats dins de l’equip docent  

              especialista. 

              Es col·loquen els alumnes del Projecte Pont tots en un mateix grup, el B, per  

              a facilitar el no moviment d’aquest alumnat. 

                                

● 4t ESO: 1 professor especialista per a cada matèria. 

              El professor tutor i el professor de CiV seran triats dins de l’equip docent  

              especialista. 

              Es col.loquen els alumnes del Projecte Pont tots en un mateix grup, el B, per  

              a facilitar el no moviment d’aquest alumnat.  

 

● BAT: 1 professor especialista per a cada matèria. 

         El professor tutor serà triat dins l’equip docent especialista. 

         Agrupaments tenint en compte les matèries comunes d’opció que marquen els  

         Itineraris. 

 

- Els criteris per a l’assignació d’aules: 

L’Institut Llavaneres té 3 plantes amb 2 ales cadascuna.  

A la 2a planta i en diferent ala hi trobem 1r i 2n d’ESO. 

A la 1a planta i en diferent ala hi trobem 3r i 4t d’ESO. 

A la 2a planta, juntament amb 1r d’ESO, hi trobem 2n BAT. 

A la 1a planta, juntament amb 4t d’ESO, hi trobem 1r BAT. 

A la planta baixa hi trobem espais de desdoblament o pràctiques específiques, tals com:  

Laboratoris / Tallers de Tecnologia / Dibuix. 

A les 3 plantes hi trobem una Aula d’Informàtica a cadascuna.                                         

Les aules de Música, Idiomes i ViP només es faran servir per a les matèries optatives de 

4t d’ESO i Batxillerat, durant aquest curs (no per als tres primers cursos de l’ESO), i en 

desdoblament puntual si calgués. 

Educació Física s’impartirà en les pistes poliesportives i, només excepcionalment en el 

gimnàs o a l’aula estable, per inclemències meteorològiques 

.                                                                          

Tenim a la mateixa planta 1r ESO i 2n BAT perquè no hi ha cap interferència entre ells 

donades les característiques de la seva edat, procés maduratiu i expectatives dels seus 

estudis. 

Tenim a la mateixa planta 4t ESO i 1r BAT perquè a 4t ESO els alumnes ja estan conduïts 

a l’obtenció del graduat i a la distribució per itineraris i són més afins als futurs batxillerats 

en relació amb cursos inferiors. 
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- Distribució de professorat – alumnat – aulari: 

 

GRUP No ALUMNAT 
(matrícula viva) 

DOCENTS 
ESTABLES 

DOCENTS NO ESTABLES TUTOR/A ESPAI  
ESTABLE 

1r ESO A 25 9 2 OPT LING/RELIGIÓ E. Bayarri Aula 206 

1r ESO B 24 10 1 OPT LING/RELIGIÓ JM. Rovira / M. Rialp Aula 208 

1r ESO C 24 9 2 OPT LING/RELIGIÓ M. Lizana Aula 210 

1r ESO D 25 10 0 OPT LING/RELIGIÓ E.Chicote  / A. Montserrat Aula 220 

2n ESO A 26 8 1o2 OPT LING/RELIGIÓ S. Carreras Aula 209 

2n ESO B 26 7 2 OPT LING/RELIGIÓ H. Escolano Aula 211 

2n ESO C 26 8 1 OPT LING/RELIGIÓ Y. Pomar / E. Mañé Aula 213 

2n ESO D 25 9 0 OPT LING/RELIGIÓ JM Farré Aula 217 

2n ESO E 25 9 0 OPT LING/RELIGIÓ C. Javaloy / M. Sendra Aula 219 

3r ESO A 29 11 2 OPT LING/RELIGIÓ L. Moro Aula 109 

3r ESO B 28 12 1 OPT LING/RELIGIÓ A. Nieto Aula 111 

3r ESO C 28 12 1 OPT LING/RELIGIÓ T. Pereiro / E. Jiménez Aula 113 

4t ESO A 30 7 2o3 MAT OPT/RELIGIÓ D. Prieto Aula 106 

4t ESO B 31 8 2o3 MAT OPT/RELIGIÓ G. Fontanals Aula 108 

4t ESO C 28 8 3 MAT OPT/RELIGIÓ S. Ardoy Aula 110 

4t ESO D 28 8 3 MAT OPT/RELIGIÓ O. Ortega Aula 116 

1r BAT A 27 7 + 2/3 modalitat R. Coso Aula 102 

1r BAT B 24 7 + 2/3 modalitat A. Navarro / N. Cánovas Aula 104 

1r BAT C 25 7 + 2/3 modalitat M. Rivero / S. Mis Aula 118 

2n BAT A 28 6 + 2 modalitat P. Marzougoug Aula 202 

2n BAT B 28 6 + 2 modalitat A. Barrufet Aula 204 

2n BAT C 27 6 + 2 modalitat M. Rabaneda Aula 222 

 

- Agrupació estable / no estable: 

 

NIVELL HORES GRUP ESTABLE HORES NO GRUP ESTABLE 

1r ESO 30h si no cursen idioma i religió 2h si cursen idioma estranger + 1h si cursen religió 

2n ESO 30h si no cursen idioma i religió 2h si cursen idioma estranger + 1h si cursen religió 

3r ESO 30h si no cursen idioma i religió 2h si cursen idioma estranger + 1h si cursen religió 

4t ESO 21h si no cursen religió 9h matèries optatives + 1h si cursen religió 

1r BAT 14h matèries comunes 16h matèries de modalitat + optatives 

2n BAT 14h matèries comunes 16h matèries de modalitat + optatives 

 

- Distribució de classes per nivells i horaris: 

 

NIVELL 1a classe 2a classe 3a classe 4a classe 5a classe 6a classe 

1r ESO 8-9h 9-10h 10:20-11:20h 11:20-12:20h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

2n ESO 8-9h 9-10h 10:20-11:20h 11:20-12:20h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

3r ESO 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

4t ESO 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

1r BAT 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

2n BAT 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 
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B. Organització de matèries específiques. 

MATÈRIA DOCENT HORES/SETMANA 

Alemany 1r A.Barrufet 2 

Alemany 2n A.Pasqual 2 

Alemany 3r T.Morales 2 

Francès 1r M.Lizana 2 

Francès 2n M.Lizana 2 

Francès 3r M.Lizana 2 

Religió 1r  C.Javaloy / M. Sendra 1 

Religió 2n C.Javaloy / M. Sendra 1 

Religió 3r C.Javaloy / M. Sendra 1 

Religió 4t C.Javaloy / M. Sendra 1 

Aula Acollida 1r N.Domingo  / I. Trallero 9 (segons necessitats)  

Aula Acollida 2n N.Domingo / I. Trallero 9 (segons necessitats)  

Aula Acollida 3r  N.Domingo / I. Trallero 9 (segons necessitats)  

Aula Acollida 4t N.Domingo / I. Trallero 9 (segons necessitats)  

Desdoblament 1 Anglès/Tecnologia/Naturals 3h consecutives 

Desdoblament 2 Anglès/Tecnologia/Naturals 3h consecutives 

Desdoblament 3 Anglès/Tecnologia/FiQ/BiG 2h cadascuna 

Desdoblament 4 Anglès 1 

Ed. Física 1r ESO M.Rivero / S. Mis 2 

Ed. Física 2n ESO D.Prieto / M.Rivero  / S. Mis 2h. 1r trimestre vela 

Ed. Física 3r ESO M.Mas 2 

Ed. Física 4t ESO D.Prieto / M.Mas 2 

Ed. Física 1r BAT M.Rivero  / S. Mis 2 

 

  B.1. ESO 

-Organització de la matèria d’Educació Física:  

La matèria d’Educació Física s’impartirà en l’horari corresponent per a cada grup estable. 

Els llocs de realització d’aquesta assignatura seran les pistes poliesportives, podent 

arribar a compartir-les dos grups estables, cadascun dels quals en la seva pista 

corresponent i sense interferir espais. Només en cas d’inclemències meteorològiques 
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s’utilitzarà mig gimnàs per grup, separat per la cortina que delimita els espais i sense 

opció a compartir-los. 

En el 1r trimestre de curs no s’utilitzaran les dutxes. A partir del 2n o 3r trimestres es 

valorarà si el context de risc de contagi del covid-19 s’ha apaivagat per a tornar a 

reprendre els hàbits d’higiene més convenients.                                                    

S’activa el protocol d’informació a alumnes i famílies sobre els hàbits temporals d’higiene 

d’aquesta matèria: rentat de mans a l’entrada i sortida de l’activitat, mascareta, 

tovalloletes humides, desodorant, recanvi de samarreta i mitjons.  

El professorat d’Educació Física recollirà i tornarà els alumnes a l’aula tutorial.             

El funcionament de la matèria d’Educació Física a 2n d’ESO és el següent: Per tal de 

portar a terme l’activitat de VELA a 2n d’ESO, s’impartirà en una única sessió setmanal 

de dues hores, tal com indica la graella. Els 5 grups de 2n d’ESO realitzaran l’activitat 

de vela durant el 1r trimestre (si és possible).  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

12:30 a 13:30 

 
2A 

 
2B 2C 2D 2E 

13:30 a 14:30 

 
2A 

 
2B 2C 2D 2E 

 

-Organització de la matèria de Música: 

La matèria de Música de 1r a 3r s’impartirà a les aules de grups estables. Per tant, i 

durant el 1r trimestre, s’hauran de portar instruments de petites dimensions i pesos a 

l’aula on s’imparteixi la matèria. A partir del 2n trimestre es valora la possibilitat de si el 

context de risc de contagi del covid-19 s’ha apaivagat per a tornar a ocupar l’aula 

específica de Música i es considera que sí és factible. A 4t ESO, l’optativa de Música 

s’ubicarà a l’Aula de Música. 

- Organització de la matèria de Visual i Plàstica: 

La matèria de ViP de 1r a 3r s’impartirà a les aules de grups estables. Per tant, i durant 

el 1r trimestre, s’haurà de portar el material adient a l’aula on s’imparteixi la matèria. A 

partir del 2n trimestre es valora si el context de risc de contagi del covid-19 s’ha apaivagat 

per a tornar a ocupar les aules específiques de Dibuix i de ViP i es considera que sí és 

factible. 

- Organització de la matèria de Religió: 

La matèria de Religió a tota l’ESO s’imparteix als grups A i B. El funcionament d’aquesta 

matèria és el següent: 

1r ESO:14 alumnes de Religió. 98 alumnes en total. L’horari dels grups A i B  estarà 

vinculat per fer UN grup de Religió i DOS grups de Cultura i Valors ètics. Per tant, en 

total hi haurà un grup de Religió i quatre grups de CiV. 
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2n ESO: 19 alumnes de Religió. 127 alumnes en total. L’horari dels grups A i B  estarà 

vinculat per fer UN grup de Religió i DOS grups de Cultura i Valors ètics. Per tant, en 

total hi haurà un grup de Religió i cinc grups de CiV. 

Grup Religió CiV 

A 10 16 

       B 9 16 

C 0 26 

D 0 25 

E 0 25 

3r ESO: 17 alumnes de Religió. 84 alumnes en total. L’horari dels grups A i B  estarà 

vinculat per fer UN grup de Religió i DOS grups de Cultura i Valors ètics. Per tant, en 

total hi haurà un grup de Religió i tres grups de CiV. 

Grup Religió CiV 

A 9 19 

B 8 20 

C 0 28 

 

4t ESO: 20 alumnes de Religió. 117 alumnes en total. L’horari dels grups A i B estarà 

vinculat per fer UN grup de Religió i DOS de Cultura i Valors ètics. Per tant, en total hi 

haurà dos grup de Religió i quatre grups de CiV. 

Grup Religió CiV 

A 10 20 

B 10 19 

C 0 29 

D 0 29 

Grup Religió CiV 

 A 7 

7 

18 

B 18 

       C 0 24 

D 0 24 
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- Organització de la matèria de Tutoria: 

Les sessions de Tutoria amb alumnes de cada nivell d’ESO es faran el mateix dia de la 

setmana i en horari diferent. Així, si es programen activitats o tallers externs, es podran 

impartir el mateix dia. Per tal d’evitar absentisme de l’alumnat a les hores de tutoria, 

s’evitarà utilitzar la primera hora del matí a aquests efectes. S’impartirà en l’aula del 

grup estable. 

Els/Les tutors/res de cada nivell tindran una de les hores de tutoria en comú per tal de 

poder-se coordinar.                                                                              

Nivell Dia tutories alumnes Sessió en comú per coordinació 

1ESO Divendres  Dilluns 10:20-11:20h 

2ESO Dimecres Divendres 12:30-13:30h 

3ESO Divendres/Dimecres(B) Dimarts 11:30-12:30h 

4ESO Dimecres Dijous 11:30-12:30h 

1r BAT Dijous Dimecres 9-10h 

2n BAT Dijous Divendres 10-11h 

- Organització de l’hora addicional de Català i Castellà a 4t ESO: 

Cada grup de 4t d’ESO farà una hora setmanal addicional compartida entre Català i 

Castellà i de durada quadrimestral, d’acord amb el següent model : 

 

 4t d’ESO A 4t d’ESO B 4t d’ESO C 4t d’ESO D 

1r quadrimestre Català Castellà Català Castellà 

2n quadrimestre Castellà Català Castellà Català 

 Vinculades (es fan 
simultàniament) 

Vinculades (es fan 
simultàniament) 

- Organització de la matèria de Ciències Naturals a 3r ESO: 

La matèria s’imparteix a raó de QUATRE hores setmanals, DUES de les quals 

correspondran a FÍSICA i QUÍMICA i les altres DUES a BIOLOGIA i GEOLOGIA, 

impartides per professorat diferent. Cada una d’elles desdobla una hora setmanal. 

- Organització de les hores de Desdoblament a l’ESO: 

1r i 2n d’ESO. Les matèries de CIÈNCIES NATURALS, TECNOLOGIA i ANGLÈS 

desdoblen en tres hores “consecutives” (podria haver un pati entremig), segons el 

model següent: 

 Anglès Tecnologia C. Naturals 

Hora 1 G1 G2  

Hora 2  G1 G2 

Hora 3 G2  G1 

 
(G1 i G2 representen les dues meitats en què es divideix cada grup-classe)    
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3r d’ESO. FÍSICA i QUÍMICA i BIOLOGIA i GEOLOGIA: Desdoblen en DUES hores 
consecutives, segons el model següent: 
 

 

 Física i Química Biologia i Geologia 

Hora 1 G2 G1 

Hora 2 G1 G2 

 
(G1 i G2 representen les dues meitats en què es divideix cada grup-classe) 

ANGLÈS i TECNOLOGIA: Desdoblen en DUES hores consecutives, segons el model 

següent: 

 
 Anglès Tecnologia 

Hora 1 G2 G1 

Hora 2 G1 G2 

 
 
4t ESO 
 
ANGLÈS: Desdobla amb ella mateixa a raó d’UNA hora setmanal per grup. En la 

sessió desdoblada intervindran dos professors de la matèria simultàniament. 

 

FÍSICA i QUÍMICA, BIOLOGIA i GEOLOGIA i TECNOLOGIA: No desdoblen (els 

nombre d’alumnes per grup no hauria de superar els 20 en les matèries optatives). 

B.2. BATXILLERAT 

- Organització de la matèria de Tutoria: 

Les sessions de Tutoria dels SIS grups de Batxillerat es faran simultàniament el dijous 

a darrera hora (de 13:30 a 14:30). 

Els/Les tutors/res de cada nivell tindran una de les hores de tutoria en comú per tal de 

poder-se coordinar: 

NIVELL Sessió en comú per coordinació 

1BAT Dimecres 9-10h 

2BAT Divendres 10-11h 

 

- Organització de les hores de Desdoblament:  

Atès que s’ha creat un grup addicional a cada nivell no es faran desdoblaments de 

matèries comunes.  

 
 
C. Organització de les matèries optatives.  
 
- Organització de matèries optatives a 1r i 2n ESO:  
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Se n’oferten 4, a escollir 2a llengua estrangera (Francès o Alemany) o, en cas de no 

interessar, s’assigna a cada grup 2 matèries d’optativitat prescrita pel Centre.  

A 1r ESO: Tècniques d’Estudi i Pla lector.  

A 2n ESO:Taller de matemàtiques i Pla d’escriptura.  

Aquestes optatives gestionen una hora més setmanal a les matèries de: llengua catalana 

o castellana i orientació a 1r ESO; llengua catalana o castellana i matemàtiques a 2n 

ESO. Aquesta hora addicional és monogràfica per impartir les matèries optatives abans 

esmentades i complementar les matèries instrumentals, no per ampliar el currículum 

d’aquestes ja que no tots els alumnes les cursaran (alguns alumnes imparteixen la 2a 

llengua estrangera).   

La 2a llengua estrangera (francès i alemany) es cursarà a raó de 2h setmanals durant 

tot el curs. La resta de matèries optatives s’impartiran 1h setmanal durant tot l’any, a raó 

de 2 matèries al llarg del curs. 

                                                                                                                                     

*El funcionament de les matèries optatives a 1r ESO: 

A primer d’ESO (4 grups), l’alumnat només ha pogut triar 2n idioma estranger. La resta  

farà una hora de llengües (cat i cast) i l’altra d’orientació en aquesta franja horària, 

d’acord amb el següent model. Cada sessió haurà de ser simultània en els 4 grups. 

 

 1r QUATRIMESTRE 2n QUATRIMESTRE 

 S1 S2 S1 S2 

A CAT1 ORI1 CAST1 ORI1 

B CAT2 ORI2 CAST2 ORI2 

C ORI1 CAST1 ORI1 CAT1 

D ORI2 CAST2 ORI2 CAT2  

 
 
*El funcionament de les matèries optatives a 2n ESO: 

A segon d’ESO (5 grups), l’alumnat només ha pogut triar 2n idioma estranger. La 

resta farà 1h de llengües (3 grups en català, 2 en castellà) i 1h de matemàtiques. 

 

         SESSIÓ 1           SESSIÓ 2 

A 
B 
 

 
MATEMÀTIQUES  

C 
D 
E 

 
MATEMÀTIQUES  

C 
D 
E 

 
CATALÀ-CASTELLÀ 

 

A 
B 
 

 

 
CATALÀ-CASTELLÀ  

 

 
 

- Organització de matèries optatives a 3r ESO: 

Se n’oferten 4, a escollir 2a llengua estrangera (Francès o Alemany) 2 hores setmanals; 

o, en cas de no interessar, s’assigna a cada grup 2 matèries d’optativitat escollides pel 

Centre i d’oferta obligatòria: Emprenedoria i Cultura Clàssica a raó d’una hora anual de 

cadascuna.  

 



15 
 

 

 

*El funcionament de les matèries optatives a 3r ESO:                                                                                                                                                                              

              SESSIÓ 1            SESSIÓ 2 

A Emprenedoria A C. Clàssica  

B 
C 

C. Clàssica  
 

B 
C 

Emprenedoria  
 

 

- Distribució de les matèries optatives a 1r, 2n i 3r ESO: 

Nivell Optativa 1 Optativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 

1r ESO Tècniques Estudi Pla Lector Francès Alemany 

2n ESO Taller Matemàtiques Pla d’Escriptura Francès Alemany 

3r ESO Cultura Clàssica Emprenedoria Francès Alemany 

 

- Organització de matèries optatives a 4t ESO: 

Cada alumne/a farà 3 matèries optatives (una de cada bloc). Els blocs de matèries 

optatives s’organitzaran d’acord amb la taula següent. L’horari dels tres blocs estarà 

vinculat horàriament en els QUATRE grups de 4t d’ESO a fi de facilitar l’equilibri dels 

grups quant al nombre d’alumnes. 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 

Biologia i Geologia Biologia i Geologia Economia  

Economia Emprenedoria Emprenedoria 

Filosofia Física i Química Física i Química 

Música Informàtica Francès 

Informàtica Llatí Informàtica  

Tecnologia Tecnologia Alemany 

Emprenedoria Visual i Plàstica  Visual i Plàstica 

- Organització de matèries optatives a BATXILLERAT: 

Es respecta la distribució per modalitats com a cada curs segons la següent estructura: 

1r BAT (74). En el bloc de modalitat 1 les Matemàtiques CCSS estaran desvinculades. 

Les matèries de modalitat que passen de 35 alumnes es desdoblen en 2. La matèria de 

Matemàtiques (39 alumnes en total) es desdoblarà en 2 grups. 

 

Grup Modalitat 1 Modalitat 2 Modalitat 3 Modalitat 4 

A 
(30) 

Matemàtiques CS 
(30) 

 
Història del Món (30) 
 

Economia (30) 

Economia Empresa (24) 
Psicologia i Sociologia (3) 

Dibuix Tècnic (3) 
 

B 
(21) 

 
Llatí (6) 

Matemàtiques (16) 
 

Història del Món (5) 
C. de la Terra (7) 

Física (9) 

Economia (1) 
Grec (4) 

Biologia (12) 
Tec. Industrial (4)  

Economia Empresa (1) 
Psicologia i Sociologia (7) 

Química (9) 
Mecànica i Robòtica (4) 

C 
(23) 

Matemàtiques (23) Física (23) 
Biologia (9) 

Tec. Industrial (14) 

Química (11) 
Mecànica i Robòtica (10) 

Dibuix Tècnic (1) 
Psicologia i Sociologia (1) 
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2n BAT (79) 

Els tres grups es distribuiran de la forma següent: Busquem una matèria que coincideixi 

de manera aproximada amb la ràtio dels grups. (Matemàtiques CCSS 29 alumnes)  

A Les matèries de Matemàtiques (37 alumnes en total) i Geografia (41 alumnes) es 

desdoblaran en 2 grups cada una d’elles. En el bloc de modalitat 1 la matèria de 

Matemàtiques CS estarà desvinculada. En el bloc 2 els 3 grups estaran desvinculats.  

El 3 i 4 estan tots vinculats.  

 

Grup Modalitat 1 Modalitat 2 Modalitat 3 Modalitat 4 

A 
(28) 

Matemàtiques CS (28) Geografia (27) Història Art (26) 
Econ. Empresa (27) 

Dibuix Tècnic (1) 

B 
(24) 

Llatí (7) 
Matemàtiques CS 

(7) 
Matemàtiques (10) 

Geografia (14) 
C. de la Terra (10) 

Història Art 14) 
Grec (0) 

Tec. Industrial (1)  
Biologia (9) 

Econ. Empresa (11) 
Literatura castellana (5) 

Electrotècnia (1) 
Química (7) 

C 
(27) 

Matemàtiques (27) 

Física (27) 
*26 per 1 alumna 

convalida 

Tec. Industrial (20) 

Biologia (7) 

Electrotècnia (13) 
Química (9) 

Dibuix Tècnic (5) 

 

D. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció d’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu. 

Per l’alumnat amb necessitats suport educatiu s’han gestionat les següents actuacions: 

NIVELL SUPORTS OBSERVACIONS 
1r ESO Orientador. Matèries instrumentals. 

Aula Acollida: NISE/JAMS/Suport lingüístic. 
Suport extern: Psicòloga municipal / Educadora social / 
EAP 

Pendent determinar hores/set. 

2n ESO Orientador. Matèries instrumentals. 
Aula Acollida: NISE/JAMS/Suport lingüístic. 
Suport extern: Psicòloga municipal / Educadora social / 
EAP 

Pendent determinar hores/set. 

3r ESO Aula Acollida: NISE/JAMS/Suport lingüístic 
Projecte de diversificació curricular PONT.  
Suport extern: Psicòloga municipal / Educadora social / 
EAP 

Pendent determinar hores/set. 
 

4t ESO Aula Acollida: NISE/JAMS/Suport lingüístic 
Projecte de diversificació curricular PONT.  
Suport extern: Psicòloga municipal / Educadora social / 
EAP 

Pendent determinar hores/set. 
 

 

Tots aquells alumnes que tinguin necessitat d’alguna mesura i/o suport addicional tindran 

un PI (Pla individualitzat) on es recullin els processos per garantir l’avenç del seu 

aprenentatge. Poden rebre reforç, si els cal, del professorat d’orientació o de 

professionals externs com l’EAP, l’Educadora Social o la Psicòloga municipal. Plantegem 

l’educació educativa per a què tot l’alumnat, amb les mesures adients, pugui millorar el 

seu nivell competencial, treballant conjuntament els equips docents i la CAD del centre. 
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E. Organització de recursos digitals. 

A l’inici de curs, i a l’espera de l’organització del Pla Digital anunciat pel Departament 

d’Educació, l’organització dels recursos digitals serà la següent: 

-Famílies: gestió amb Ieduca i Tokkapp. 

-Professorat: gestió amb Ieduca, Moodle i correu intern del centre. 

-Alumnat: gestió amb Moodle i correu intern del centre.  

L’alumnat gestionarà els seus cursos per matèries des de la plataforma Moodle de 

l’Institut Llavaneres. En el cas d’utilitzar Classroom o altres plataformes, aquestes tenen 

els seus enllaços específics. 

Dispositius digitals: 

-1r ESO: Chromebooks iguals per a tot l’alumnat (preferentment). L’Institut configurarà i 

controlarà el seu ús correcte des de la Coordinació TIC. Per treball a l’aula i a casa. 

- Resta de nivells: Ús d’un dispositiu portàtil a lliure elecció. Possibilitat d’adquirir un 

Chromebook igual al recomanat a 1r d’ESO. Ús preferent per tasques en el domicili però 

amb possibilitat d’ús a les aules, previ avís del professorat.  

- Raons de l’elecció del Chromebook per a la nova promoció d’ESO (veure annex 1).  

- Protocol d’ús dels Chromebooks (1r ESO i qui ho desitgi) i dispositius portàtils (resta de 

nivells) (veure annexos 2 i 3).  

- Inversió econòmica de l’Institut i de l’AMPA per a la instal·lació de WIFI per a una 

connectivitat òptima. 

Pla digital de Catalunya 2020-21 del Departament d’Educació. 

Les actuacions previstes són: 

   - Cessió de MIFI (connectivitat) a l’alumnat vulnerable. 

   - Cessió de dispositius portàtils per a tot el professorat de plantilla estructural. 

   - Cessió de dispositius portàtils per a l’alumnat vulnerable de 3r ESO a 2n BAT. 

   - Instal·lació WLAND al centre. 

 

F. Organització de les entrades / sortides i guàrdies. 

Les entrades i sortides al recinte de l’Institut Llavaneres es faran pels accessos de Can 

Caralt (1) i de La Rotonda (2).  

Des de l’entrada al Centre fins a la sortida, tot el personal haurà de dur la mascareta 

posada.  

 



18 
 

Les entrades i sortides a l’edifici de l’aulari tindran 2 accessos: Porta principal (1) i Porta 

Emergències Central (2).  

La Porta Principal (1) du obligatòriament a l’Escala Principal (1) que parteix del vestíbul. 

La Porta d’Emergències Central (2) du a l’Escala Lateral (2) a la dreta de Consergeria. 

És obligatòria la rentada de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i la sortida de les 

aules i als WC. I alternativa en els altres punts de distribució del centre, tals com: 

consergeria, escales planta 0, planta 1, planta 2, sala de professors, departaments 

didàctics. 

Per a l’entrada a l’edifici de l’aulari, els grups estables restaran el seu torn al pati en la 

fila marcada amb el seu grup-classe. Els professors de guàrdia i/o els professors de 

1a hora i els de tornada dels esbarjos els vindran a buscar i els conduiran a l’aula, 

així com vetllaran per al compliment de les mesures sanitàries.                                                     

Per a la sortida de l’edifici de l’aulari, els grups sortiran acompanyats del professorat 

que els hagi impartit classe abans de sortir i/o el professorat de guàrdia, tant pel 

que fa a la sortida de darrera hora com a les sortides cap a l’esbarjo. 

Pel que fa a les matèries optatives no impartides a l’aula tutorial, en l’etapa de l’ESO, els 

alumnes seran recollits i retornats pel professor que imparteix l’assignatura, després del 

seu desplaçament. 

Per accedir a les pistes poliesportives a realitzar les classes d’Educació Física, els 

professors d’aquesta matèria vindran a buscar els alumnes a l’aula tutorial i els 

acompanyaran a la tornada. 

L’alumnat que arribi amb retard restarà a la fila adjudicada al seu grup, acompanyat del 

professor de guàrdia. Gradualment els alumnes seran acompanyats a la seva aula amb 

un comunicat de retard a les famílies. L’acumulació de retards serà sancionada per la 

Comissió de Convivència, un cop s’hagi informat a les famílies i s’hagi advertit verbalment 

a l’alumne/a. 

Els ascensors seran reservats per a les persones que presentin dificultats per a la 

mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. O bé pel personal de Consergeria en la 

càrrega i descàrrega de material de pes. El seu ús serà esporàdic. 

Els armariets s’ubicaran a les aules per a preservar l’acumulació d’alumnat en espais 

comuns tals com passadissos. Durant aquest curs, la retenció d’alumnes en qualsevol 

espai serà restringida o prohibida. S’ha d’activar en tot moment la circulació ordenada de 

tot el personal del centre.  

Per a la resta de franges horàries, el professorat de guàrdia haurà d’estar disponible en 

tot moment per a: cobrir les classes amb professorat absent per causa major, per a vigilar 

totes les ales de l’edifici principal, per a la vigilància dels alumnes que surten de l’aula 

per anar al sanitari o per altres causes, per a l’acompanyament de l’alumnat amb 

dificultats o amb símptomes de malaltia, entre altres funcions que puguin sorgir de 

manera espontània. 
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Per a què tot aquest engranatge funcioni és de VITAL IMPORTÀNCIA LA PUNTUALITAT 

DE TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. 

- Concreció d’entrades i sortides del recinte de l’aulari: 

 

NIVELL ACCÉS HORARI 

ENTRADA 

HORARI  

SORTIDA 

1r ESO Porta Entrada Emergències / Escala Lateral 8:05h 14:35h 

2n ESO Porta Entrada Principal / Escala Principal 8:05h 14:35h 

3r ESO Porta Entrada Principal / Escala Principal 7:55h 14:25h 

4t ESO Porta Entrada Emergències / Escala Lateral 7:55h 14:25h 

1r BAT Porta Entrada Emergències / Escala Lateral 8:05h 14:35h 

2n BAT Porta Entrada Emergències/ Escala Lateral 7:55h 14:25h 

                                                                                                                              

G. Organització de l’espai d’esbarjo. 

Per a potenciar que els grups estables es mantinguin en la mesura del possible durant 

l’esbarjo, s’han diferenciat els patis de 1r i 2n d’ESO dels de 3r i 4t d’ESO, tant en l’espai 

com en el temps. Tot l’alumnat gaudirà de 35 minuts d’esbarjo. A 1r i 2n d’ESO distribuït 

en 2 franges de 20 i 15 minuts respectivament. A 3r i 4t d’ESO i a Batxillerat en un sol 

pati de 35 minuts, comptant l’entrada i la sortida de les aules. 

Des de la sortida de l’aula ordinària fins al seu retorn després de l’estona de descans, 

l’alumnat i el professorat hauran d’utilitzar la mascareta. 

S’entén que per menjar, es podrà treure eventualment la mascareta.  

En cas de pluja, l’alumnat restarà al porxo de l’entrada respectant la distància de 

seguretat.  

En aquest curs escolar  el funcionament de la Cantina serà restringit a horaris, espais i 

funcionament d’acord amb les directrius de prevenció de la pandèmia del covid-19. Així 

doncs, els alumnes només poden accedir al servei de cantina durant les seves 

respectives franges horàries d’esbarjo. No s’entrarà al recinte de la Cantina. Es vendrà 

des de la barra habilitada a l’entrada. L’alumnat haurà de portar posada la mascareta i 

mantenir distància de seguretat. Un cop adquirit el material per esmorzar es sortirà en 

ordre del recinte i tothom es dirigirà a la zona d’esbarjo adjudicada. L’alumnat no podrà 

restar a la cantina a menjar, el professorat que no té guàrdia de pati sí, en les taules 

reservades per a tal escomesa situades a la terrassa exterior i respectant la distància de 

seguretat d’1’5m.  

 - Distribució de l’esbarjo per nivells, horaris i espais: 

NIVELL HORARI DE PATIS ZONES D’ESBARJO 

1r ESO 10:00-10:20h / 12:20-12:35h Terrassa planta -1 T1  / planta 0 T2 

2n ESO 10:00-10:20h / 12:20-12:35h Terrassa planta 0 Can Caralt / planta -1 T2 

3r ESO 11-11:35h Terrassa planta -1 / planta 0 T2 
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4t ESO 11-11:35h Terrassa planta 0 Can Caralt / planta -1 T2 

1r BAT 11-11:35h Possibilitat fora recinte / Terrassa planta 0 Rotonda 

2n BAT 11-11:35h Possibilitat fora recinte / Terrassa planta 0 Rotonda 

 

Al 2n trimestre, canviaran els espais de 1r i 3r amb els de 2n i 4t. 

Entre el 1r i 2n trimestre, s’habilita un calendari de pistes poliesportives per a utilitzar a 

les hores d’esbarjo, sense la presència d’alumnat cursant Educació Física. Sempre 

l’ocuparan els nivells que tinguin assignada la planta -1 perquè és la de dimensions més 

petites.  

 ACCÉS A LES PISTES A L’HORA DEL PATI 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:00 

 

 X 

1 ESO 

 

11:00 x 

3 ESO 

x 

3ESO 

 

12:20 

 

X 

1 ESO 

X 

1 ESO 

X 

1ESO 

X 

1ESO 

X 

1 ESO 

 

- Recomanacions alimentàries: 

Recomanem a les famílies que tinguin cura de la tipologia d’esmorzar que aporten als 

seus fills. Potenciem una dieta sana basada en: entrepans, làctics i fruita. 

Per als alumnes de 1r cicle, que disposen de dos esbarjos, especialment indiquem un 

entrepà per al primer pati / una peça de fruita o un làctic per al segon pati. 

Cal que els alumnes de 1r cicle utilitzin el boc’n’roll facilitat a l’inici de l’escolaritat en el 

nostre centre, per a embolcallar els entrepans; i així col·laborar en un correcte reciclatge. 

La resta d’alumnat pot col·laborar també en aquesta pràctica i millorar els hàbits 

saludables dins i fora de l’Institut. 

  

-Ús de les escales per a la sortida a l’esbarjo: 

La baixada o pujada de les escales per accedir als espais d’esbarjo ha de ser àgil per 

arribar a la zona assignada per a cada grup-classe.  

Només els nois i noies que hagin d’accedir a la Cantina podran també utilitzar les escales 

de la Cantina-Gimnàs d’un en un al costat de la barana, respectant l’ordre d’arribada i 

seguint les pautes del responsable de la cantina i del professorat de guàrdia. Tota la 

resta, circularà per les escales de Can Caralt.    
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-Ús dels sanitaris (WC) durant l’esbarjo: 

L’alumnat que hagi tingut necessitat d’anar al WC en hores de classe ja ho haurà 

demanat al professor de la seva aula. 

A la sortida al pati, només estaran oberts els lavabos de la planta baixa de l’edifici 

principal on hi haurà un professor de guàrdia que controlarà l’accés per torns (vestíbul).                                                                                                                                    

-Guàrdies de pati del professorat: 

El professor de l’aula de l’hora anterior a l’esbarjo acompanyarà el grup a l’exterior i 

tancarà la classe rigorosament. Un cop haver sortit de l’aula, cap alumne/a hi podrà tornar 

a entrar ja que es trobarà fora del recinte. 

El professor de l’aula posterior a l’esbarjo recollirà els alumnes a l’exterior per entrar 

separadament i amb agilitat a les seves aules respectives.  

Els professors de guàrdia de pati es repartiran de la següent manera: 

● 1 professor a la porta de l’edifici per tenir cura de la sortida de tots els alumnes, la 

no entrada fins al toc de timbre i vetllar per si hi ha alguna emergència per la qual 

puntualment un alumne ha d’entrar a l’edifici o per anar al lavabo, sota les mesures 

higièniques obligatòries. 

● 1 professor a la porta de Can Caralt en el pati de 2n cicle. Només poden sortir del 

recinte, els alumnes de batxillerat. 

● 1 professor circulatori entre les terrasses 0 i -1 durant el pati de 2n cicle i batxillerat. 

● 2 professors circulatoris en el pati de 1r cicle.  

 

- Ús de la Cantina: 

El servei de Cantina només és exterior, no es pot accedir al recinte. 

Els alumnes s’hi dirigiran per les escales Cantina-Gimnàs, només a l’hora dels esbarjos. 

El professorat podrà accedir a la Terrassa de la Cantina.  

 

- Pràctica d’activitats esportives a l’esbarjo: (provisional) 

En el cas que en alguna franja horària hi hagi la possibilitat d’utilitzar les pistes 

poliesportives i l’alumnat vulgui participar en activitats esportives (futbol, bàsquet, 

voleibol...), aquestes seran tutelades pel professorat de guàrdia. Les pilotes hauran de ser 

desinfectades després de cada ús. 

 

H. Organització de l’ús dels sanitaris.  

 

-L’ús del WC per part de l’alumnat serà, en hores de classe, exclusivament sota autorització 

del professorat de l’aula. Aquest podrà deixar anar l’alumne al lavabo si considera que en 

té necessitat. Sortirà de la classe aplicant-se gel hidroalcohòlic i emportant-se paper de 

WC si el necessita. Tornarà a l’aula immediatament i, a l’entrar, es tornarà a aplicar el 

producte netejant.                                                                                                                                

- El personal de neteja durant el matí repassarà els sanitaris diverses vegades per 

assegurar una bona higiene de les instal·lacions. 
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- A l’hora de l’esbarjo, els únics sanitaris oberts seran els de la planta baixa de l’edifici 

prinipal. En el vestíbul hi haurà un professor de guàrdia que controlarà l’accés de l’alumnat, 

així com la correcta utilització.  

 

  I. Pla de Neteja, Desinfecció i Ventilació.  

- El Centre (Secretaria i Riscos laborals) i l’Empresa de neteja organitzaran el següent horari 

i personal per a la neteja i desinfecció del centre. (Document model pendent d’elaboració per 

1r trimestre).                                                                               

ESTANCES PERIODICITAT HORARI TREBALLADOR/A 

Aules Diària Tardes  

Escales Diària Tardes  

Lavabos 2 cops al dia Matí i Tarda  

Laboratoris Diària Tardes  

Tallers Tecnologia Diària Tardes  

Aules Dibuix Diària Tardes  

Vestuaris d’EF Diària Tardes  

Aules Informàtica Diària Tardes  

Sala de professors Diària Tardes  

Departaments Diària Tardes  

Sales entrevistes Diària Tardes  

Consergeria 2 cops a la setmana Matins  

Secretaria 2 cops a la setmana Matins  

Direcció 2 cops a la setmana Matins  

 

- L’alumnat col·laborarà en la neteja del material individual i col·lectiu, així com de les 

superfícies de les aules de treball, sota les indicacions i l’exemple del professorat. Al 

sortir de les aules no estables, el material restarà preparat per a què hi entri un altre 

grup i el pugui utilitzar sense riscos. Aquesta pràctica formarà part de l’aprenentatge i 

de la sensibilització de tots davant les dificultats sanitàries, emprant mesures higièniques 

davant la prevenció de contagi per la covid-19. 

- En les aules taller (no de grup estable) hi haurà servei de neteja quan surti un grup i 

abans d’entrar-ne un altre, sempre que sigui possible (planificació segons horaris); 

pràctica que no eximirà que l’alumnat i el professorat netegi tots els espais i estris 

utilitzats durant la pràctica. 

- La treballadora de l’empresa de neteja del matí farà especial èmfasi en la neteja de les 

zones comunes exteriors: passamans exteriors, escales. Així com zones comunes 

interiors: lavabos, passamans i vestuaris.  

- S’ha de garantir la ventilació de tots els espais al menys 3 cops al dia amb un mínim de 

10 minuts de durada: abans d’iniciar les classes, a les sortides als esbarjos, entre 

classes quan els docents ho considerin oportú.  

- Sempre que es pugui, es mantindran les portes obertes, evitant així més utilització del 

poms de les portes.  

- Durant tot el matí es mantindran oberts els despatxos de visites per facilitar la ventilació 

dels passadissos i àrees comunes del 1r i 2n pis de l’edifici principal. 

- Productes de neteja utilitzats:  

Gel hidroalcohòlic: Dequa Ref: 040263 ampolla 500 ml. 

Netejador de superfícies hidroalcohòlic Dequa Ref  040265 ampolla 1 L. 
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- La Gestió de Residus formarà part també de l’aprenentatge i sensibilització de tots 

davant les dificultats abans esmentades. La Comissió SOStenibilitat del Centre, al llarg 

del curs, aportarà propostes i actuacions per a conscienciar l’alumnat davant el 

reciclatge i la correcta recollida selectiva del material emprat en un centre escolar. 

(mocadors, tovalloletes d’un sol ús, material d’higiene personal com mascaretes, 

guants...s’hauran de llençar a la paperera de rebuig.  

- Pla d’Actuació en la Gestió de Residus organitzat pel Centre. Document model pendent 

d’elaboració per 1r trimestre.                                                                         

 

Estances Tipus reciclatge Encarregats Periodicitat Horaris 

Aula ordinària Paper Agent verd classe Setmanal  

Aules Taller diverses Paper Empresa neteja Setmanal  

Contenidors escales Paper Empresa neteja Setmanal  

Contenidors seminaris Paper Agent verd professor Setmanal  

Sala de professors Paper Empresa neteja Setmanal  

Consergeria No  Setmanal  

Secretaria No  Setmanal  

Edifici de Direcció No  Setmanal  

 

Per a més informació, veure annex 4 “protocol d’higiene i salut” adreçat a les famílies.  

 

J.Accés al Recinte per a l’Alumnat i Professorat/PAS. 

Els requisits d’accés al centre educatiu de l’alumnat són: 
-Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea..) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
-No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 

14 dies anteriors. 
-Es consideren malalties de risc per complicacions de la Covid-19: malalties respiratòries 
greus, malalties cardíaques greus, malalties que afecten el sistema immunitari, diabetis mal 

controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

-Tota l’estada al centre requereix l’ús de la mascareta. Si l’alumne/a no porta la mascareta 

un dia, se li donarà una del centre per a poder seguir les classes, i se li apuntarà una falta 

lleu. Si hi reitera, no se’l deixarà entrar a l’Institut i serà la família qui l’haurà de venir a 

recollir. ES TRACTA D’UNA MESURA MOLT SERIOSA QUE HAUREM DE RESPECTAR 

TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. 
 

Els requisits d’accés al centre educatiu del professorat i PAS són: 

-Els mateixos dos primers punts que l’alumnat. 

-Cada dia, durant el primer trimestre, a l’entrar al centre es prendran la temperatura i 

l’apuntaran en un full de registre que serà custodiat per la coordinadora de Riscos Laborals. 

A partir del 2n trimestre aquesta pràctica quedarà restringida al personal no treballador en 

el centre (empreses externes, famílies, monitors...). 

-Tindran tota l’autoritat per fer complir les mesures sanitàries a l’alumnat i sancionar-los en 

cas de desobediència. Controlaran el mal ús de les mesures de seguretat per part de 

l’alumnat i, en cas de reincidència d’aquests es posaran en contacte amb la família per tal 

que reculli el seu fill/a. 
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-Les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei 

de Riscos Laborals de titularitat del Centre i/o del Departament d’Educació per valorar si 

poden estar en contacte amb els nois/es.  

- Es consideren malalties de risc: malalties cròniques com la hipertensió arterial, la diabetis, 

els problemes cardíacs o pulmonars, les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones 

embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. 

Les famílies, o directament l’alumne/a si és major de 18 anys, han de fer-se responsable  

de la salut dels seus fills/es. A l’inici de curs, signaran una declaració responsable mitjançant 

la qual: faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc 

que això comporta i que s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada 

moment i que es comprometen a no portar l’adolescent al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 

dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder 

prendre les mesures oportunes. (veure annex 5 “llista de comprovació de símptomes”). 

També caldrà el document signat per les famílies per tal de poder realitzar una PCR als 

alumnes del centre en cas necessari. 

 

K. Accés al Recinte per a Famílies i Altres. 

-L’accés al Centre es realitzarà per la porta de Can Caralt o de La Rotonda, prèvia trucada 

al timbre i només per a visites concertades per cita prèvia a Consergeria.  

-El personal s’ha de dirigir a Consergeria (edifici principal) des d’on es redirigirà a la 

ubicació adequada segons sigui el motiu de la visita, després d’haver-li pres la temperatura 

i haver registrat la seva identificació i el seu telèfon de contacte. 

-A l’entrada del recinte tothom hi haurà d’accedir amb mascareta, aplicant-se el gel 

hidroalcohòlic i mantenint la distància de seguretat. 

-Majoritàriament el contacte amb les famílies és via telefònica, e-mail o videoconferència.                                              

-Per accedir a l’edifici de Secretaria i Direcció, les condicions són les mateixes, tot i 

permetent-se l’accés simultani només a dues persones. 

 

L. Relació amb la Comunitat Educativa: famílies / alumnat / professorat. 

En el 1r trimestre del curs 2020-21 les reunions i entrevistes no seran presencials llevat 

casos excepcionals. Es prioritzarà el format telemàtic amb la plataforma MEET. A l’inici de 

l’any 2021 s’adequarà, si s’escau, un canvi de format.  

A la 1a quinzena de setembre les reunions del professorat seran presencials i/o 

telemàtiques en funció de la situació del moment. 

 

- Sessions Consell Escolar.Telemàtiques.3 ordinàries + les extraordinàries que convinguin. 

- Sessions de Claustre. Telemàtiques. 3 ordinàries + les extraordinàries que convinguin. 

- Sessions d’Equip de Gestió. Telemàtiques. Mínim 1 de mensual. 

- Sessions d’Equip Docent. Telemàtiques. Quinzenals. 

- Sessions de Tutors de Nivell. Presencials o Telemàtiques des del Centre. Setmanals. 

- Sessions de Departament Didàctic. Presencials o Telemàtiques. Quinzenals. 

- Sessions d’Àmbit. Presencials o Telemàtiques. Quinzenals. 

- Sessions Comissió Convivència. 1 sessió setmanal. Presencial/Telemàtica en el Centre. 
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- Reunions de CAD, Comissió Social, EAP. En principi presencials donat el grup petit de 

treball. En cas de no ser operatiu passarien a ser telemàtiques. Setmanals. 

- Sessions de Comissions de Treball. Telemàtiques. Segons decisió del grup de treball. 

- Sessions d’Equip Directiu: 2 sessions a la setmana presencials, si no hi ha incidències. 

- Reunions de Delegats: 1 sessió ordinària per trimestre. 1r trimestre telemàtica. 

- Difusió i Informació del Pla d’Organització a les Famílies. Aprovació del Consell Escolar 

prèvia presentació al Claustre. Publicació al Web del Centre per a la Comunitat educativa. 

- Reunions de pares a l’inici de curs. Enguany les reunions de famílies a l’inici de curs seran 

telemàtiques via MEET, previ correu amb l’enllaç de la convocatòria. Hi assistirà l’Equip 

directiu, els tutors i la coordinadora de nivell 

- Entrevistes de Tutoria amb les famílies. Inici de curs i Seguiment. Telemàtiques, 

telefòniques o mitjançant correu electrònic. Se’n realitzarà una com a mínim durant el curs 

escolar o bé tantes com siguin necessàries a petició del tutor/a o les famílies. El referent 

de contacte amb les famílies serà el tutor/a del grup-classe. En cas de confinament hi haurà 

contacte trimestral amb les famílies i la primera serà dins de la 1a quinzena de quarantena. 

Cada entrevista s’enregistrarà en format digital. L’horari d’entrevistes serà informat per 

cada tutor/a al seu grup. 

- Gestió d’alumnes amb comportament incorrecte: S’anul.la la gestió de la Sala de guàrdia, 

com a mínim en el primer trimestre. Així doncs, els alumnes amb problemes conductuals 

seran retinguts a l’aula amb un comunicat que, després serà gestionat a la Comissió de 

Convivència. En cas que la situació sigui difícil de reconduir, es demanarà l’ajut del 

professor de guàrdia per a què tregui l’alumne de l’aula i el tranquilitzi; i en cas de gran 

dificultat, s’avisarà al membre de l’Equip Directiu que estigui a disposició. 

 

    M. Activitats complementàries. 

L’Institut Llavaneres sempre s’acompanya d’activitats complementàries per a ampliar i 

practicar sobre els coneixements desenvolupats a l’aula. Durant el primer trimestre es 

reduiran aquestes activitats (excursions, tallers, conferències, visites...) a l’expectativa 

del desenvolupament de la situació sanitària. 

En el cas d’organització d’activitats en el centre o fora, el protocol serà el següent: 

- L’activitat es realitzarà només amb el grup estable. No s’ajuntaran grups. I, per tant, 

l’espai utilitzat serà la mateixa aula. 

- Si l’activitat és al centre, el personal aliè adoptarà les mesures adients abans d’entrar al 

recinte escolar i a l’aula en qüestió: mascareta, rentat de mans, gel hidroalcohòlic i 

distància de seguretat. 

- Si l’activitat és fora del centre, només es realitzarà amb el grup estable. 

- Si l’activitat requereix d’autobús escolar, caldrà un vehicle per grup estable d’alumnat i 

professorat.  

- Obligatorietat d’utilitzar mascareta en tota l’activitat fora del centre.   

- Queden pendents de presa de decisió, fins a finals del 1r trimestre, les activitats amb 

pernoctació i/o visita a un país estranger: colònies escolars de 1r i 2n d’ESO, activitats 

a la neu de 3r d’ESO, estada lingüística a Regne Unit de 4t d’ESO, sortida a França de 

3r i 4t d’ESO, intercanvi lingüístic a Alemanya de 2n, 3r i 4t d’ESO, viatge de fi d’etapa. 
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N.Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19. 

En cas de detectar-se un possible cas de covid-19, s’establirà el següent protocol 

després del qual hauran d’estar informats els Serveis Territorials d’Educació i de Salut 

Pública, així com el Centre d’Atenció Primària de Llavaneres. 

Protocol: 

- Aïllar l’alumne a la Sala de Guàrdia, amb ventilació. 

- Apuntar l’alumne en el registre: Nom i cognoms / Dia i hora / Responsable de l’alumne/ 

Responsable contacte família / Responsable contacte amb Salut/Educació. 

- Assegurar-se de l’ús de la mascareta per part de l’alumne/a i la persona que quedi al 

seu càrrec. 

- Contactar amb la família, des de Consergeria, per tal que vingui a buscar l’alumne/a. 

- Contactar amb Salut del CAP de S. Andreu de Llavaneres per informar del cas, des de 

Consergeria. 

- Contactar amb el Departament d’Educació mitjançant un membre de Direcció i establir 

el protocol amb l’aplicació Traçacovid.  

- En el cas que la família i/o el CAP no poguessin atendre el requeriment del centre, es 

passaria a trucar al 061. 

- Són els Departaments d’Educació i Salut qui activen el protocol d’aïllament o 

confinament de l’alumne/a, el grup-classe, el nivell o el tancament del centre. (més 

informació al document “Gestió de casos covid-19 als centres educatius”). 

 
ALUMNE/A DIA I HORA 

DETECCIÓ 
ESPAI 
HABILITAT 
AÏLLAMENT 

ENCARREGAT 
REUBICACIÓ 
ALUMNE/A 
 

ENCARREGAT 
CONTACTAR 
FAMÍLIA 

ENCARREGAT 
CONTACTAR 
AMB SALUT 

ENCARREGAT 
CONTACTAR 
EDUCACIÓ 

  Sala de 
Guàrdia 

Professor de 
guàrdia sinó 
membre E. 
Directiu. 

Consergeria Direcció Direcció 

 

O. Seguiment del Pla. 

És indispensable revisar el Pla de Reobertura per al nou curs escolar al final de cada 

trimestre. Per a dur-ho a terme seguirem els següents indicadors i propostes de millora. 

DATA INDICADORS RESPONSABLE/S PROPOSTES DE MILLORA 

1rT:9/12 Entrades i sortides del 
recinte. 

Professorat de guàrdia. Integrades en aquesta versió. 

1rT:9/12 Franges noves d’esbarjo. 
 

Professorat de guàrdia. Integrades en aquesta versió. 

1rT:9/12 Docència per àmbits 
aparellats al 1r cicle. 

Professorat de 1r cicle. Integrades en aquesta versió. 

1rT:9/12 Organització per grups 
estables. 

Professorat de 1r cicle. Integrades en aquesta versió. 
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1rT:9/12 Línies internes d’ampliació 
de grups. 

Equips docents. Integrades en aquesta versió. 

1rT:9/12 Hàbits higiene. Riscos Laborals Integrades en aquesta versió. 

1rT:9/12 Hàbits conductuals. Comissió convivència. Integrades en aquesta versió. 

1rT:9/12 Gestió dispositius portàtils. TIC / E. docents. Integrades en aquesta versió. 

1rT:9/12 Gestió reunions de treball. E. directiu i 
Coordinacions. 

Integrades en aquesta versió. 

1rT:9/12 Altres...  Integrades en aquesta versió. 

 

P. Pla de Treball del Centre en cas de confinament.  

En el cas que calgués confinar un o més grups, així com el centre al complert, el Pla de 

treball tindria en compte els següents ítems. 

- Cal assegurar-se que tot l’alumnat té accés a dispositiu portàtils i connectivitat per a seguir 

les classes des del domicili particular. En el cas de no ser així, es gestionarà un sistema 

de cessió de dispositius a famílies amb bretxa digital pel període de temps que duri el 

confinament.  

- Els dispositius portàtils cedits seran els de propietat del centre.  

- Pel que fa a la manca de connectivitat, ens avindrem a la col·laboració de l’AMPA  i del 

Dept d’Educació, sota acord del Consell Escolar. 

- Per a seguir les classes d’assessorament educatiu i emocional, els alumnes han de restar 

amb la càmera oberta i amb el micròfon tancat fins que el docent gestioni els permisos per 

a la seva intervenció.  

- En el cas d’alumnes amb moltes dificultats tecnològiques en el moment del confinament 

domiciliari, es prepararan tasques periòdiques en format paper que seran recollides 

quinzenalment, amb la col·laboració i distribució de l’ajuntament a les famílies, sota acord 

del Consell Escolar. 

- En el cas de confinament d’un o més grups estables d’ESO, o del centre en la seva totalitat, 

l’horari de les classes serà l’habitual. En el cas que hi hagi variacions, seran 

convenientment informades a les famílies i al Dept d’Educació. En el cas que les 

indicacions del Departament d’Educació fossin diferents a aquesta pràctica, s’habilitaria el 

protocol encomanat.  

El model híbrid per al batxillerat, quan esdevingui necessari o prescriptiu, consistirà en 

la combinació d’una setmana de tres dies presencials i dos telemàtics i l’altra de tres dies 

telemàtics i dos presencials; sempre en dies alterns. Es combinarà de manera que no 

coincideixin el 1r i el 2n nivells de batxillerat (50% presencial al 1r trimestre). I consistirà 

en 4 dies de classes presencials i 1 dia de classes telemàtiques variant el dia cada 

setmana i no coincidint aquest dia entre 1r i 2n BAT (80% presencial al 2n trimestre fins 

que ho permeti el risc de pandèmia). Pel que fa a les classes telemàtiques tindran un 

màxim de 45 minuts d’explicacions del professorat per tal que l’alumnat gestioni altres 

tasques encomanades o bé gaudeixi de breus períodes de descans voluntari. Veure 

calendaris adaptats en els annexos 6 i 7.  

- Si algun alumne/a, tot i haver posat tots els recursos que li manquen a l’abast, no s’integrés 

a l’ensenyament telemàtic convingut, s’habilitarà un sistema de detecció de les causes i 

s’actuarà en conseqüència segons el següent protocol. 

- Ens podem trobar en l’escenari que algun membre del professorat estigui confinat per 

protocol i no per malaltia. En aquest cas, el professor/a impartiria les classes mitjançant 
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l’aula virtual o bé lliurarà les tasques per a fer a classe. I els alumnes restarien vigilats pel 

professorat de guàrdia, fins a l’arribada del substitut/a. 

- En el cas d’un grup-classe confinat, els professors seguiran l’horari de classe telemàtica 

habitual. 

- En el cas d’un alumne/a en quarantena, seguirà les tasques encomanades pel professorat.                                                                                                      

DETECCIÓ CASOS ACCIÓ 
TUTORIAL 

INTERVENCIÓ 
COORDINACIÓ 

ACCIONS 
DIRECCIÓ 

AGENTS 
EXTERNS 

L’alumne no es connecta Parlar amb la 
família i 
consensuar 
intervenció 

   

L’alumne es connecta 
intermitentment 

Parlar amb la 
família i marcar 
pautes. 

   

La família manifesta 
dificultats 

Tutor/a informa 
a Coordinació 

Coordinació 
traspassa el cas 
a Direcció 

Direcció busca 
recursos interns 
i externs 

Educadora 
social. 
Psicòloga 
municipal 
EAP 

No és possible el contacte 
amb la família 

Tutor/a informa 
a Coordinació 

Coordinació 
traspassa el cas 
a Direcció 

Secretaria posa 
mecanismes per 
contactar amb la 
família 

Educadora 
social. 
Policia 
municipal. 

Es tracta d’un alumne amb 
NEE o NESE 

Tutor/a contacta 
amb família per 
donar recursos 

Intervenció de: 
Coordinació LIC 
Orientació 
Aula d’Acollida 

 EAP 
Centre JAMS 
Professionals 
privats 
contractats per 
la família o el 
PEV. 

Altres Tutor/a 
informarà de la 
situació. 

Valorarà les 
mesures i 
derivarà per 
buscar 
solucions 

Direcció 
contactarà amb 
els 
professionals 
interns o externs 
que calgui 

Els que calguin 

 

 

En el cas de l’alumnat que segueixi el Protocol de Confinament convenientment, cal tenir 

en compte que les pautes a seguir seran les següents i el mitjà de comunicació serà el 

correu intern del centre amb extensió iesllavaneres.org                                                                                          

NIVELL EDUCATIU RECURSOS 
DIDÀCTICS 

CONTACTES  
AMB EL GRUP 

CONTACTES 
INDIVIDUALS 

CONTACTES 
FAMÍLIES 

1r ESO Web-Moodle-
Classroom 
al Chromebook 

1h setmanal per 
matèria i tutoria. 

1h quinzenal amb 
el tutor / a i quan 
calgui prèvia 
planificació. 

Mínim 1 cop per 
trimestre i quan 
calgui prèvia 
panificació 
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2n ESO Web-Moodle-
Classroom 
al dispositiu portàtil 
de l’alumne 

1h setmanal per 
matèria i tutoria. 

1h quinzenal amb 
el tutor / a i quan 
calgui prèvia 
planificació. 

Mínim 1 cop per 
trimestre i quan 
calgui prèvia 
panificació 

3r ESO Web-Moodle-
Classroom 
al dispositiu portàtil 
de l’alumne 

1h setmanal per 
matèria i tutoria. 

1h quinzenal amb 
el tutor / a i quan 
calgui prèvia 
planificació 

Mínim 1 cop per 
trimestre i quan 
calgui prèvia 
panificació 

4t ESO Web-Moodle-
Classroom 
al dispositiu portàtil 
de l’alumne 

1h setmanal per 
matèria i tutoria. 

1h quinzenal amb 
el tutor / a i quan 
calgui prèvia 
planificació 

Mínim 1 cop per 
trimestre i quan 
calgui prèvia 
panificació 

1r BATXILLERAT Web-Moodle-
Classroom 
al dispositiu portàtil 
de l’alumne 

Horari habitual de 
classes i Tutoria  

1h quinzenal amb 
el tutor / a i quan 
calgui prèvia 
planificació 

Mínim 1 cop per 
curs i quan calgui 
prèvia panificació 

2n BATXILLERAT Web-Moodle-
Classroom 
al dispositiu portàtil 
de l’alumne 

Horari habitual de 
classes i Tutoria  

1h quinzenal amb 
el tutor / a i quan 
calgui prèvia 
planificació 

Mínim 1 cop per 
curs i quan calgui 
prèvia panificació 

 

Q. Serveis dels que no disposa el centre en el moment actual: 

Transport Escolar. 

Menjador Escolar. 

Activitats Extraescolars. 

Armariets ús alumnat als passadissos comunitaris.  
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ANNEX 1 

Elecció Chromebooks 1r ESO. Curs 2020-21. 

L’Institut Llavaneres ha pres la decisió d’incloure un dispositiu portàtil a partir de 1r d’ESO en el 

present curs per a dinamitzar l’ensenyament amb suport digital d’acord amb les noves 

tendències i com a eina de treball segura en el cas d’un possible confinament per risc de 

pandèmia del Covid-19. 

L’elecció del Chromebook es deu als següents motius: 

- Es tracta d’una eina de treball pensada per l’etapa de l’ESO del nostre alumnat. 

- És adient i suficient per a cobrir les necessitats de l’alumnat, tals com: programes bàsics, recerques 

per internet, eina símil de la llibreta en format paper.... 

- Funciona amb wifi. Per tant, el seu sistema de funcionament no permet la instal·lació  

d’aplicacions indesitjables. En treballar en el “núvol” fa que el dispositiu resti sempre “net”. No 

opció d’instal·lació d’aplicacions il·legals.  

- Té un sistema operatiu sempre actualitzat. 

- Arrancada instantània. 

- Autonomia de bateria. 

- Es pot treballar amb un sistema ofimàtic en el “núvol”, amb el Libre Office, amb Processador de 

textos, amb Fulls de càlcul... com en qualsevol dispositiu portàtil, encara que tingui un altre nom 

comercial. 

- Facilitat de gestió dels usuaris: permisos, instal·lacions... 

- Configuració de dispositius G-suite. 

- L’Administrador té el control per a un bon funcionament, adjudicació de contrasenyes, pulcritud del 

sistema... 

- És un dispositiu similar a l’Android, intuïtiu i proper. 

- Pantalla d’11’, molt manejable. 

- Formació inicial sobre normativa i ús del Chromebook per part del professorat.  

- La seva adquisició amb l’empresa Iddink gestionada per l’AMPA aporta una assegurança gratuïta 

si s’utilitza el sistema de finançament. Té una garantia per la qual els tècnics recullen l’aparell 

espatllat, si és el cas.  

- La introducció del dispositiu portàtil ha començat a reduir el pack de llibres en format paper i de 

forma gradual durant els cursos de l’ESO.  

- Es tracta d’un dispositiu amb el màxim accessible amb el menor preu.  

 

EQUIP DOCENT / EQUIP DIRECTIU 

INSTITUT LLAVANERES 

Setembre 2020 
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ANNEX 2 

Protocol de l’ús dels Chromebooks. Alumnat 1r ESO. 

Durant el present curs 2020-21, l’alumnat de 1r d’ESO estrena una nova forma de treball d’acord 

amb la situació actual educativa-sanitària-social de risc de confinament per pandèmia del Covid-

19; així com per adaptació a les noves tecnologies socials. L’alumnat de 1r d’ESO treballarà a 

l’aula i a casa amb Chromebooks, sense oblidar l’ensenyament de “bolígraf i paper” tan efectiu 

com el tecnològic.  

Normativa i Consells d’ús: 

- El Chromebook és una eina de treball, a l’Institut. 

- El Chromebook ha d’arribar al centre cada matí amb la bateria completament carregada. 

- No es pot portar el carregador a l’Institut ja que no es poden endollar tants dispositius en una 

classe. I, així, pesa menys la motxilla.  

- El Chromebook s’engega quan ho demana el professor/a. És qui dirigeix la classe i decideix 

el que cal fer en cada moment. A classe, la tapa ha de restar abaixada fins que el professor/a 

ho digui. S’ha de posar en suspensió després de cada sessió de classe. O restar a la motxilla 

si no se’n fa ús. No ha de quedar a l’abast de ningú més que no sigui el seu propietari. 

 

- En acabar les classes a les 14:30h l’ordinador s’haurà d’emportar a casa per tal de tenir 

l’endemà la bateria completament carregada. No es pot dur a la mà, sinó guardat a la motxilla 

i/o dins la funda. 

 

- El professorat donarà les directrius pertinents de funcionament de l’aparell quan aquest arribi 

a l’alumnat.  

- El Chromebook només es pot fer servir a l’aula. Si calgués en algun altre espai, ja ho indicaria 

el professor/a. 

- En cap moment es pot fer servir l’ordinador per fer tasques diferents a les que indiqui el 

professor/a. En horari escolar, els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic. 

- Cada alumne/a ha de treballar amb el seu ordinador i no fer servir el del company/a, sempre 

que el professorat no digui el contrari. 

- A l’arrencar el navegador d’Internet ha d’aparèixer la plataforma Moodle de l’Institut.  

- La webcam o els auriculars només s’utilitzaran quan així ho indiqui el professorat. Mai s’ha de 

fotografiar altres persones dins del centre ni enregistrar la seva veu.  

- El professorat pot fer apagar o requisar el Chromebook quan se’n faci un mal ús i avisar la 

família de l’alumne/a. 

- L’ordinador estarà identificat amb un adhesiu (proporcionat per l’Institut) on consti el nom i 

cognoms, el curs i el grup de l’alumne/a.  

- La personalització de l’aspecte de l’ordinador (adhesius externs, fons d’escriptori, 

salvapantalles...) serà d’acord als criteris establerts per a d’altres materials escolars. No amb 

decoracions personalitzades, recordem que es tracta d’una eina de treball.  
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- Determinat programari no es pot utilizar dins de l’Institut, bé perquè pot distreure l’alumne/a 

de la seva activitat principal (missatgeria instantània, xat, xarxes socials…) o perquè pot alentir 

el funcionament de la xarxa (intercanvi de fitxers Pp…), si no és per indicació expressa del 

professor/a. Si es detecta l’ús d’algun programari inadequat, es restaurarà el sistema operatiu 

a l’estat inicial, amb la pèrdua de totes les dades que hi pogués haver. 

 

- No es pot compartir material protegit per drets d’autor. 

 

- A les guàrdies no es farà ús de l’ordinador si no hi ha una indicació expressa del professor/a 

que encarrega la feina i/o vigila l’aula.  

 

- Cal tenir sempre a mà paper i bolígraf per si falla l’ordinador, la connexió a la xarxa o perquè 

calgui prendre notes a mà.  

 

- En els casos que l’alumnat no faci cas de les instruccions del professorat o incompleixi alguna 

de les normes anteriors, se li posarà falta que correspongui a la gravetat i/o reincidència dels 

fets. Les sancions per aquestes faltes s’aplicaran segons l’establert al Reglament de Règim 

Intern.  

 

És convenient que: 

- El Chromebook porti funda o la motxilla tingui una funda destinada a un portàtil.  

- S’acompanyi el Chromebook amb un ratolí, uns auriculars I un micròfon. 

- Es contracti una assegurança donat que el Chromebook és responsabilitat de l’alumne/a. En 

cas de pèrdua o desperfectes, el centre no se’n farà responsable.  

- Que es passi periòdicament un antivirus. No és convenient compartir llapis de memòria. 

- Es faci una copia de seguretat periòdica dels documents i es tingui una copia endreçada en 

carpetes d’àmbit i matèria a l’espai del núvol personal (Drive, Dropbox, One Drive, etc).  

 

Incidències tècniques i Protocol: 

- Quan ens trobem amb un problema tècnic, en cap cas podrem interrompre la classe. Actuarem 

de la següent forma: 

* Ho tornarem a intentar. 

* Ho provarem per altres camins. 

* Reiniciarem l’ordinador. 

* No aturarem en cap cas la classe i esperarem al final per a solucionar-lo. 

* Si no es pot solucionar ràpidament, es continuarà la classe amb paper i bolígraf.  

- La Coordinació TIC de l’Institut no dona suport ni fa manteniment dels equips propietat dels 

alumnes. És responsabilitat dels alumnes la instal.lació i manipulació dels equips.  

- Quan els alumnes es trobin amb un problema tècnic, poden demanar a Consergeria el 

document “X” on explicaran el seu problema i retornar-lo allà mateix. Aquest document es 

lliurarà als coordinadors TIC. 

- Els coordinadors TIC revisaran setmanalment les sol.licituds i es posaran en contacte amb el 

propietari/ària del Chromebook per a comunicar-li com ha de procedir.  

- Si el Chromebook és adquirit per l’empresa Iddink gestionada per l’AMPA, és aquesta qui 

s’encarrega del manteniment de l’aparell en el cas d’haver contractat l’assegurança 

corresponent.  

- Mentre l’aparell estigui pendent de reparació, el Centre procurarà deixar un dispositiu a 

l’alumne/a per les hores de classe, si acredita que es troba en aquesta situació. 
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Mesures de seguretat: 

-L’Institut identificarà els Chromebooks de l’alumnat amb una etiqueta ben adherida, a la qual 

hi constarà el nom de l’alumne/a, nivell i grup.  

- El Reglament de Règim Intern sancionarà aquells alumnes que no compleixin les normes 

anteriorment exposades. 

- L’alumnat ha de guardar convenientment l’aparell al final de la classe i tenir-ne cura, així com 

de la resta de material personal i comú de l’aula. 

- El professorat ha de vetllar per al bon ús dels dispositius, així com fer constar a la Comissió 

de Convivència si hi ha algun alumne/a que vulnera la normativa. 

- Si un alumne/a fa un mal ús reiteradament del dispositiu seu o aliè (jocs a classe, pàgines no 

adequades, fer fotos, gravar converses de classe, exposar a l’escriptori o exterior fotografies o 

videos de contingut obscè, violent, sexista, racista, discriminatori, vexatori…, interferències amb 

material de companys…), se li restringirà l’ús una temporada segons consideri la Comissió de 

Convivència.  

- El professorat tancarà sempre les aules amb clau quan l’alumnat n’hagi de marxar (classes 

en altres espais, hora d’esbarjo…).  

 

Equip docent / Equip directiu 

Institut Llavaneres 

Setembre 2020 
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ANNEX 3:       

Protocol de l’ús de dispositius portàtils a l’Institut. 

Alumnat ESO 2, 3 i 4 / BAT 1 i 2. 

L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO així com el de 1r i 2n de BATXILLERAT han de tenir un dispositiu 

portàtil individual per a poder seguir les classes en cas de confinament per pandèmia del Covid-

19 o bé per a realitzar tasques a l’aula dirigides pel professorat. S’avisarà amb antelació 

l’alumnat en el cas que hagin de portar el seu dispositiu al centre.  

Normativa i Consells d’ús: 

- El dispositiu portàtil que utilitzi l’alumne/a és propietat i responsabilitat d’ell/a mateix/a.  

- Quan es porti a l’Institut, per indicació del professorat, serà exclusivament una eina de treball. 

En cap moment es pot fer servir l’ordinador per fer tasques diferents a les que indiqui el 

professor/a. En horari escolar, els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic. 

- Cal portar l’aparell completament carregat.  

- No es pot portar el carregador a l’Institut ja que no es poden endollar tants dispositius en una 

classe. I així pesa menys la motxilla. 

- El portàtil s’engega quan ho demana el professor/a. És qui dirigeix la classe i decideix el que 

cal fer en cada moment. A classe, la tapa ha de restar abaixada fins que el professor/a ho digui. 

O restar a la motxilla si no se’n fa ús. No ha de quedar a l’abast de ningú més que no sigui el 

seu propietari.  

 

- En acabar les classes a les 14:30h l’ordinador s’haurà d’emportar a casa per tal de tenir 

l’endemà la bateria completament carregada. No es pot dur a la mà, sinó guardat a la motxilla 

i/o dins la funda. 

- El portàtil només es pot fer servir a l’aula. Si calgués en algun altre espai, ja ho indicaria el 

professor/a.  

- Cada alumne/a ha de treballar amb el seu ordinador i no fer servir el del company/a, sempre 

que el professorat no digui el contrari. 

- La webcam o els auriculars només s’utilitzaran quan així ho indiqui el professorat. Mai s’ha de 

fotografiar altres persones dins del centre ni enregistrar la seva veu.  

- El professorat pot fer apagar o requisar l’aparell quan se’n faci un mal ús i avisar la família de 

l’alumne/a. 

- Cal que l’alumne/a porti un identificador en el seu portàtil amb les seves dades personals.  

- Determinat programari no es pot utilizar dins de l’Institut, bé perquè pot distreure l’alumne/a 

de la seva activitat principal (missatgeria instantània, xat, xarxes socials…) o perquè pot alentir 

el funcionament de la xarxa (intercanvi de fitxers Pp…), si no és per indicació expressa del 

profesor/a. Si es detecta l’ús d’algun programari inadequat, es restaurarà el sistema operatiu a 

l’estat inicial, amb la pèrdua de totes les dades que hi pogués haver. 

 

- No es pot compartir material protegit per drets d’autor. 
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- A les guàrdies no es farà ús de l’ordinador si no hi ha una indicació expressa del profesor/a 

que encarrega la feina i/o vigila l’aula.  

 

- Cal tenir sempre a mà paper i bolígraf per si falla l’ordinador, la connexió a la xarxa o perquè 

calgui prendre notes a mà.  

 

- En els casos que l’alumnat no faci cas de les instruccions del professorat o incompleixi alguna 

de les normes anteriors, se li posarà falta que correspongui a la gravetat i/o reincidència dels 

fets. Les sancions per aquestes faltes s’aplicarà segons l’establert al Reglament de Règim 

Intern.  

 

És convenient que: 

- El dispositiu portàtil porti funda o la motxilla tingui una funda destinada per aquest ús.  

- S’acompanyi el dispositiu amb un ratolí, uns auriculars I un micròfon. 

- Es contracti una assegurança donat que l’ordinador és responsabilitat de l’alumne/a. En cas 

de pèrdua o desperfectes, el centre no se’n farà responsable.  

- Que es passi periòdicament un antivirus. No és convenient compartir llapis de memòria. 

- Es faci una copia de seguretat periòdica dels documents i es tingui una copia endreçada en 

carpetes d’àmbit i matèria a l’espai al núvol personal (Drive, Dropbox, One Drive, etc).  

 

Incidències tècniques: 

- Quan ens trobem amb un problema tècnic, en cap cas podrem interrompre la classe. Actuarem 

de la següent forma: 

* Ho tornarem a intentar. 

* Ho provarem per altres camins. 

* Reiniciarem l’ordinador. 

* No aturarem en cap cas la classe i esperarem al final per a solucionar-lo. 

* Si no es pot solucionar ràpidament, es continuarà la classe amb paper i bolígraf.  

 

- La Coordinació TIC de l’Institut no dona suport ni fa manteniment dels equips propietat dels 

alumnes. És responsabilitat dels alumnes la instal.lació i manipulació dels equips.  

 

Mesures de seguretat: 
- El Reglament de Règim Intern sancionarà aquells alumnes que no compleixin les normes 

anteriorment exposades. 

- L’alumnat ha de guardar convenientment l’aparell al final de la classe i tenir-ne cura, així com 

de la resta de material personal i comú de l’aula. 

- El professorat ha de vetllar per al bon ús dels dispositius, així com fer constar a la Comissió 

de Convivència si hi ha algun alumne/a que vulnera la normativa. 

- Si un alumne/a fa un mal ús reiteradament del dispositiu seu o aliè (jocs a classe, pàgines no 

adequades, fer fotos, gravar converses de classe, exposar a l’escriptori o exterior fotografies o 

videos de contingut obscè, violent, sexista, racista, discriminatori, vexatori…, interferències amb 

material de companys…), se li restringirà l’ús una temporada segons consideri la Comissió de 

Convivència.  

- El professorat tancarà sempre les aules amb clau quan l’alumnat n’hagi de marxar (classes 

en altres espais, hora d’esbarjo…).  
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• En el cas que un alumne/a que no cursi 1r d’ESO hagi adquirit un Chromebook 

mitjançant l’empresa Iddink gestionada per l’AMPA, les condicions d’ús i manteniment 

seran les mateixes explicitades en el document destinat a les famílies de 1r d’ESO. 

 

Equip docent / Equip directiu 

Institut Llavaneres 

Setembre 2020 
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ANNEX 4:  

INSTITUT LLAVANERES. PROTOCOL DE SALUT I HIGIENE. CURS 2020-21. 

El curs 2020-21 s’inicia en una situació d’incertesa envers el risc de pandèmia per Covid-19 

segons les autoritats sanitàries i educatives. Per aquest motiu, l’Institut Llavaneres activa un 

protocol de Salut i Higiene per fer front a aquesta situació d’emergència durant el present curs 

i revisable al final de cada trimestre. Les mesures més rellevants d’aquest protocol són les 

següents: 

Entrades i Sortides diferenciades: 

- Torns horaris d’entrada i sortida: 7:55-14:25h 3r i 4t ESO / 2n BAT. 

                                                 8:05-14:35h 1r i 2n ESO / 1r BAT. 

- Torns horaris esbarjo: 10-10:20h  /  12:20-12:35h 1r i 2n ESO. 

                                 11-11:30h 3r i 4t ESO / 1r i 2n BAT.  

Portes i escales d’accés a l’edifici principal diferenciades: 

- Porta principal / Escala principal: 2n i 3r ESO. 

- Porta lateral d’emergència / Escala lateral: 1r i 4t ESO / 1r i 2n BAT.  

- Files al pati senyalitzades per grups-classe. 

 

Aules i Professorat: 

- Aula i professorat estable a 1r  i 2n ESO. 

- Matèries optatives fixes a 1r, 2n i 3r d’ESO.  

- Ús de les pistes poliesportives per a l’assignatura d’Educació Física, llevat en cas de pluja,  

  neu o fred intens (gimnàs). Ús dels vestidors (canvi de samarreta, mitjons, ús del desodorant  

  i de les tovalloletes humides...) però no de les dutxes, al menys durant el 1r trimestre.  

- Modalitat i optativitat amb desplaçament d’aula i professorat a 4t ESO i 1r i 2n BAT. 

- Canvi de funcionalitat de la Sala de guàrdia. Actualment custòdia de possible detecció  

  d’alumnat amb simptomatologia infecciosa. Amb posterior registre, avís a la família i a les  

  autoritats educatives i sanitàries. 

- Horari rotatiu dels espais d’esbarjo per a no coincidir diferents grups o nivells estables. 

 

Ús dels sanitaris (WC): 

- En horari de classe, l’alumne/a que tingui necessitat real d’utilitzar els sanitaris de planta haurà 

de demanar permís al professor/a de l’aula, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al sortir 

i tornar a entrar a la classe. Serà enregistrada la seva sortida. 

- Durant l’esbarjo, només restaran oberts els lavabos de la planta baixa de l’edifici principal on hi 

haurà un professor/a de guàrdia que controlarà l’accés per torns.  

 

Mesures obligatòries de prevenció: 

- Arribada a l’Institut prèvia presa de temperatura des de casa. 

- Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de totes les aules per part del professorat i 

l’alumnat. 

- Ús obligatori de mascareta per tot el recinte, inclosa l’estona d’esbarjo. Es recomana portar-ne 

dues (i una de recanvi) per si es perd o malmet. Poden ser de roba homologada (més durada i 

fàcil de rentar) o bé, higiènica, quirúrgica... 
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- Es recomana dur un necesser o bosseta amb les mascaretes no utilitzades, tovalloletes 

humides i un tub o ampolleta de gel hidroalcohòlic d’entre 70-90 graus de disolució d’ús personal 

(per rentar-se les mans abans d’entrar al recinte escolar) per a la higiene personal. 

- No utilització de les dutxes en l’àrea d’Educació Física (revisable després del 1r trimestre). En 

substitució d’aquesta mesura higiènica, portar tovalloletes, samarreta i mitjons de recanvi. 

- Presa de temperatura diària a l’arribar al Centre del personal treballador (PAS, Professorat, 

Personal de Neteja, Especialistes externs...) amb registre des de Consergeria.  

- Accés restringit a les famílies i altre personal amb cita prèvia i amb les mateixes mesures que 

el professorat i l’alumnat (mascareta i gel hidroalcohòlic). 

- Entrevistes amb les famílies per telèfon, e-mail o videoconferència. Pot convocar el tutor/a, el 

coordinador/a de cicle, l’Equip directiu o sol·licitar-la el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a.  

 

Neteja i desinfecció: 

- Conveni amb l’empresa de neteja per ampliar la neteja i desinfecció dels espais d’ús comunitari.  

- Cada alumne/a es farà càrrec de la neteja dels seus estris personals o aquells del centre 

utilitzats per a una activitat educativa. Es considera una mesura pedagògica necessària per a 

la conscienciació de l’alumnat en el context sòcio-sanitari que estem vivint.  

- El professorat s’encarregarà que l’espai i els estris utilitzats en qualsevol activitat educativa 

restin en condicions d’òptima higiene per al seu ús. 

- El professorat i l’alumnat vetllaran per a què les aules siguin ventilades al menys 3 cops al dia. 

- El professorat tancarà les aules per a la no entrada de personal aliè a aquell grup-classe. 

- El personal de consergeria obrirà les classes a 1a hora del matí per a què les entrades al centre 

siguin àgils. 

- La Comissió de SOStenibilitat del centre vetllarà per a la recollida selectiva i responsable de 

part de les deixalles que generem. 

 

  Activitats complementàries: 

- Les sortides pel municipi es duran a terme amb mascareta i amb distància de seguretat, prèvia 

autorització signada per la família a principis de curs. 

- Les excursions fora del municipi es realitzaran en autocar amb els membres del grup estable, 

amb mascareta i amb la distància de seguretat, prèvia autorització signada en cada cas per la 

família.  

- En aquest curs no es duran a terme activitats extraescolars per part de l’AMPA. 

- No hi haurà ús d’armariets als passadissos perquè no hi pot haver acumulació d’alumnes en 

cap espai.  

 

Compromis de les famílies: 

- Vetllar per la salut del seu fill/a o tutorat i no portar-lo a l’Institut en cas de qualsevol 

simptomatologia infecciosa. Tampoc si ha conviscut o ha estat en contacte amb algun malalt 

positiu confirmat. 

- Avisar el Centre d’immediat si es donen les circumstàncies anteriorment esmentades.  

- Vetllar per a què durant el període d’aïllament preventiu o de confinament si és el cas, l’alumne/a 

segueixi el treball encomanat pel professorat per tal de no perdre la seva evolució educativa.  

- Signar el compromís educo-sanitari i ser responsable de la salut familiar i escolar. 

 

Equip directiu  

Institut Llavaneres 
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ANNEX 5:  

Llista de comprovació de símptomes Covid-19.        
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ANNEX 6:  

CALENDARI MODEL HÍBRID BATXILLERAT 1r TRIMESTRE.      

 

  

CALENDARI EMERGÈNCIA COVID  

1r BATXILLERAT 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-15 

Novembre 

X  X  X 

16-22 

Novembre 

 X  X  

23-29 

Novembre 

X  X Exàmens 

X 

Exàmens 

X 

30-6 

Desembre 

FESTIU Exàmens 

X 

Exàmens 

X 

Exàmens 

X 

 

7-13 

Desembre 

FESTIU FESTIU X  X 

14-20 

Desembre 

 X  X  

21-27 

Desembre 

X  

X Dies presencials 

 Dies telemàtics 

EXÀMENS 

X 

Sempre presencials 
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CALENDARI EMERGÈNCIA COVID  

2n BATXILLERAT 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-15 

Novembre 

 X  X  

16-22 

Novembre 

X  X Exàmens 

X 

Exàmens 

X 

23-29 

Novembre 

Exàmens 

X 

Exàmens 

X 

Exàmens 

X 

X  

30-6 

Desembre 

FESTIU  X  X 

7-13 

Desembre 

FESTIU FESTIU  X  

14-20 

Desembre 

X  X  X 

21-27 

Desembre 

X  

X Dies presencials 

 Dies telemàtics 

EXÀMENS 

X 

Sempre presencials 
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ANNEX 7:  

CALENDARI MODEL HÍBRID BATXILLERAT 2n TRIMESTRE.      

CALENDARI  EMERGÈNCIA COVID CLASSES TELEMÀTIQUES 

2n BATXILLERAT 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

 

 

Gener 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

18 

 

19 20 21 22 

25 

 

26 27 28 29 

 

 

 

Febrer 

1 2 Exàmens 

2n 

Exàmens 

2n 

Exàmens 

2n 

Exàmens 

2n 

Exàmens 

2n 

10 11 12 

Festa lliure 
disposició 

16 17 18 19 

22 

 

23 24 25 26 

 

 

 

 

Març 

1 

 

2 3 4 5 

8 

 

9 10 11 12 

15 

 

16 17 18 19 

22 

 

23 24 25 26 

Vacances de Setmana Santa 

2n Bat Dies telemàtics 2n de batxillerat 

EXÀMENS 

 

Sempre presencials 
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CALENDARI EMERGÈNCIA COVID CLASSES TELEMÀTIQUES 

1r BATXILLERAT 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

 

 

Gener 

11 

 

12 13 

 

14 

 

15 

18 

 

19 20 21 22 

25 

 

26 27 28 29 

 

 

 

Febrer 

1 2 3 

 

4 5 

8 9 10 11 

 

12 

Festa lliure 
disposició 

16 17 18 19 

22 

 

23 24 25 26 

 

 

 

 

Març 

1 

 

2 3 4 5 

8 

 

9 10 Exàmens 

1r 

Exàmens 

1r 

Exàmens 

1r 

Exàmens 

1r 

Exàmens 

1r 

18 19 

22 

 

23 24 25 26 

Vacances de Setmana Santa 

1r BAT Dies telemàtics 1r batxillerat 

EXÀMENS 

 

Sempre presencials 

                                                                                


