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PLA 
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EN EL MARC 
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PANDÈMIA 

CURS 2021-2022 

CENTRE CATALÀ COMERCIAL (08033638) 
CARRER ESCÒCIA 



INTRODUCCIÓ: 

 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui 

reprendre amb les màximes garanties ja que l’obertura d’escoles es farà tenint en compte les 

dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació 

sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent. 

Aquest Pla es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de 

Polítiques Educatives a on es situa l’escola com l’espai més adequat per a la presa de decisions, 

amb el suport del Departament d’Educació i en el marc de l’autonomia de centre. 

La proposta es basa en els següents valors: 

• Seguretat:  

Per poder dur a terme l’activitat educativa, cal facilitar els mitjans necessaris perquè les 

persones que formen part d’aquesta activitat (personal docent, no docent i alumnat) 

puguin dur a terme les mesures de prevenció de manera correcta, a més de potenciar 

la senyalització i ús de cartells informatius pel centre. 

 

• Salut: 

Mesures adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i 

contactes. 

 

• Equitat: 

Afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i 

no docent a l’escola per permetre la socialització dels infants i adolescents. 

 

• Vigència: 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i fàcilment 

adaptables si es canvia el context epidemiològic. 

 

Finalment, preten consolidar hàbits i conductes tals com: 

- Tenir curs d’un mateix/a i de les persones que envolten 

- Actuar amb responsabilitat 

- Rentar-se les mans freqüent i sistemàticament 

 

Aquest Pla es troba a disposició de la Inspecció d’Educació i es publicarà a l’espai web del 

centre. 

 

 

 

 



I. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com 

l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre. 
 

Aquest document ha d’aplicar-se en el marc del conjunt de mesures de prevenció i protecció 

de la salut recollides en el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius 

en el marc de la pandèmia i en el Procediment d’actuació enfront de casos 

d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Aquest Pla pretén establir les estratègies 

educatives generals per a tot l’alumnat, i en particular, per a l’alumnat més vulnerable que ha 

pogut patir la desconnexió del sistema educatiu durant la pandèmia, així com buscar fórmules 

organitzatives durant tot el curs 2021-2022 que garanteixin la màxima presencialitat de tot 

l’alumnat. 

 

1. COM S’INICIARÀ EL CURS: 

L’evolució actual de la pandèmia fa preveure un escenari d’inici de curs al setembre d’una certa 

normalitat pel que fa als aspectes organitzatius. 

El curs començarà el dia 13 de setembre de 2021 de manera presencial, sempre que la situació 

sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del centre o 

bé de la població. 

Des de l’inici de curs es recollirà la informació referent a la connexió telemàtica i dispositius 

dels que disposen els alumnes, que permetin l’aprenentatge telemàtic i puguin treballar des de 

casa en modalitat telemàtica en aquests possibles períodes de confinament. Les famílies o els 

mateixos alumnes (a partir de 16 anys) han d’haver signat una declaració responsable per la 

qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la covid-19. 

Les primeres setmanes es realitzaran activitats que permetin l’adaptació progressiva de 

l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre. 

Es podran dur a terme les activitats previstes a la programació general anual pel que fa a 

sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitària. No obstant, no podran assistir aquelles persones que presentin simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 o que l’hagin presentat durant els darrers  10 dies i tampoc si han 

tingut contacte amb una persona amb la malaltia confirmada o símptomes compatibles en els 

darrers 10 dies.  

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus per això s’utilitzarà 

aquests espais per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. 

 

2. POSSIBLES ESCENARIS METODOLÒGICS 

Si en algun moment del curs, la situació sanitària fes necessària una reducció de ratios a l’aula 

dels grups estables, el centre passaria a una modalitat híbrida sincrònica de l’activitat 

acadèmica, es a dir, es faria classe amb una part de l’alumnat del centre i alhora, l’altra part a 



casa de manera simultània o en streaming (sempre garantint el 50% mínim de presencialitat 

tal i com ja s’ha portar a terme durant el curs 2020-2021. 

S’utilitzaria la plataforma Moodle d’Alexia-Classroom juntament amb l’aplicació ZOOM/TEAMS 

de videoconferències, per tal que l’alumnat pogués fer un seguiment de les matèries. En 

previsió a aquesta possible situació, tots els llibres que s’utilitzaran el proper curs són digitals i 

estaran continguts a la plataforma Moodle i la pàgina web del centre. 

Una altra mesura que el centre ha adoptat és la reprogramació de tots els mòduls que ara 

estaran basats en resultats d’Aprenentatge i criteris d’avaluació i inclouran a cada activitat 

d’ensenyament-aprenentatge la seva adaptació en cas de canviar de modalitat presencial a 

híbrida sincrónica o a distància. Aquestes programacions estaran en vigor el dia 13/07/21 

juntament amb una redefinició dels criteris d’avaluació, tenint en compte que les activitats 

formatives establertes tant presencials com no presencials tindran la mateixa consideració en 

l’avaluació contínua de l’alumnat. 

A continuació es detallen els aspectes més rellevants; 

 

- Les activitats educatives hauran d’estar dissenyades per desenvolupar les 

competències professionals i les capacitats clau. L’avaluació estarà orientada a 

l’assoliment de les competències professionals, personals i socials del títols i es basarà 

en els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació que figuren en els 

currículums de cada especialitat. 

 

- Modificació dels pesos a l’avaluació de les unitats formatives, motivada per una 

perspectiva avaluativa basada en competències i resultats d’aprenentatge: 

 

• Procediments (80%). Totes aquelles activitats de caràcter pràctic realitzades 

per l’alumnat i recollides pel professorat per la seva valoració. A més de les 

proves avaluatives puntuals realitzades mitjançant les plataformes digitals (en 

forma de qüestionaris, Socrative, o videoconferències de preguntes-resposta de 

forma oral, etc..). També s’inclouen en aquest apartat, aquells procediments 

dissenyats a avaluar coneixements de caire més teòrics (anàlisi documental, 

reflexions...) que mesurin el grau d’interiorització dels continguts. 

 

• Capacitats clau (20%). Avaluació qualitativa que mesura el grau de capacitats 

clau adaptat a un entorn d’aprenentatge a distància. 

. 

Amb les mesures anteriors, el desenvolupament de les competències professionals, personals i 

socials dels perfils professionals estaran garantides. 

 

 

 

 



3. PRÀCTIQUES EN EMPRESES (FCT): 

Caldrà seguir les mateixes mesures de protecció que s’hagin establert per als treballadors. En 

l’hipotètic cas que durant el curs hi hagi períodes de suspensió de les estades a les empreses, 

la DGFPIERE publicarà les disposicions pertinents per assegurar que l’alumnat no quedarà 

perjudicat de manera similar a les Resolucions publicades durant el curs 2020-2021. 

 

4. L’ACCIÓ TUTORIAL I ELS SUPORT PERSONALITZAT A L’ALUMNAT 

Dintre del PAT del centre es preveuen tutories tant grupals com individuals, de forma 

presencial o també a distancia (mitjançant TEAMS), per tal de donar suport personal a 

l’alumnat per poder atendre les seves necessitats formatives en l’àmbit acadèmic i professional.  



II. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 
 

Els grups estables estaran formats pel mateix grup d’alumnes, amb el seu tutor/a i el mateix 

equip docent. Es tracta d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. 

Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres, tot i que l’ús de la mascareta serà obligatori, en aquests grups de 

convivència estable. En aquestes condicions, té molta importància centrar els esforços 

organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquests grups. S’han de complir 

rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l’ús de les 

mascaretes. 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents) o en cas 

que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, serà obligatori l’ús de pantalla o mascareta 

(higiènica amb compliment de la norma UNE). 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent. 

També serà possible la interactuació entre GCE en activitats realitzades a l’exterior. 

 

1. DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS ESTABLES: 

Grups Alumnes Docents PAE Espais 

1r curs 
APSD 

27 Estable Estable Estable Temporal (segons 
reserva prèvia) 

  Laura Cantó 
Arnau Vilaplana 
Núria Cutando 
Núria Gil 
Inmaculada Guerrero 
Francisco Santana 
Laura Bada 

Katherine 
Tutiven 
(secretaria) 
Marc Andrés 
(auxiliar 
administratiu) 

Aula 3 Aula polivalent 
Aula de projectes 

2n curs 
APSD 

27 Laura Cantó 
Arnau Vilaplana 
Núria Cutando 
Núria Gil 
Inmaculada Guerrero 
Francisco Santana 
Laura Bada 

Katherine 
Tutiven 
(secretaria) 
Marc Andrés 
(auxiliar 
administratiu) 

Aula 2 Aula polivalent 
Aula de projectes 

1r curs ISO 22 Miquel Ortiz 
Núria Cutando 
Arnau Vilaplana 
Esther Fons 
Inma Guerrero 
Laura Cantó 
Fran Santana 

Katherine 
Tutiven 
(secretaria) 
Marc Andrés 
(auxiliar 
administratiu) 

Aula 5 Aula polivalent 
Aula de projectes 

2n curs ISO 18 Núria Cutando 
Miquel Ortiz 
Laura Bada 
Arnau Vilaplana 
Fran Santana 
Inmaculada Guerrero 

Katherine 
Tutiven 
(secretaria) 
Marc Andrés 
(auxiliar 
administratiu) 

Aula 4 Aula polivalent 
Aula de projectes 

1r curs TUR 22 Beatriz No Katherine Aula 1 Aula polivalent 



Arena Yañez 
Inma Guerrero 
Esther Fons 
Rubén González 

Tutiven 
(secretaria) 
Marc Andrés 
(auxiliar 
administratiu) 

Aula d’informàtica 
Aula de projectes 

2n curs TUR 23 Beatriz No 
Arena Yañez 
Núria Gil 
Rubén González 

Katherine 
Tutiven 
(secretaria) 
Marc Andrés 
(auxiliar 
administratiu) 

Aula Infor Aula polivalent 
Aula 1 
Aula de projectes 

 

APSD: Atenció a persones en situació de dependència 

ISO: Integració social 

TUR: Guia, informació i assistència turístiques i Agència de viatges i gestió d’esdeveniments 

 

Val a dir que els alumnes d’un grup estable, quan estigui utilitzant un espai temporal que no és 

el seu habitual, aquest col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats 

abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

Es col·locaran senyalització i cartells informatius per tot el centre, que recordi la distància de 

seguretat , l’ús obligatori de la mascareta i el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 

 

2. ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PER AL PERSONAL 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir 

la seguretat i per tant serà obligatori l’ús de mascareta o pantalla (higiènica amb compliment de 

la norma UNE ). 

S’evitarà la compartició d’equips o dispositius i en cas de no ser possible es procedirà a la seva 

desinfecció immediata. També es procedirà a la correcta ventilació de l’espai i pel que fa a la 

neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat 

corresponent. 

 

3. ASCENSOR 

S’ha de reservar l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el 

seu personal de suport, si s’escau. El seu ús serà esporàdic. 

  



III. Organització d’horaris i gestió d’entrades. 
 

L’evolució actual de la pandèmia fa preveure un escenari d’inici de curs al setembre d’una certa 

normalitat pel que fa als aspectes organitzatius. Per tant, la planificació general dels grups 

s’haurà d’ajustar als criteris habituals d’organització del centre, respectant especialment els 

agrupaments estables durant tot el curs per facilitar la traçabilitat en cas de contagi. L’horari 

del centre serà l’establert a la normativa del Departament.  

 

1. CONTROL DE SÍMPTOMES 

En cas que un alumne presenti algú símptoma del quadre següent, es valorarà de forma 

conjunta (família o tutors legals i equip mèdic de referència) les implicacions a l’hora de 

reprendre l’activitat educativa presencialment al centre: 

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori 

- Malalties cardíaques greus 

- Malalties que afecten al sistema immunitari 

- Diabetis mal controlada 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus 

Respecte al cas del personal docent i no docent, les persones que tinguin un risc elevat de 

malaltia greu per coronavirus, seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals 

(intern o extern) de la titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els 

alumnes. Les condicions de risc engloben les següents: 

- Malalties cròniques (hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs o pulmonars, 

immunodeficiències, obesitat mòrbida. 

- Dones embarassades 

Les famílies o directament l’alumne si és major d’edat, han de fer-se responsables de l’estat de 

salut del seus fills/filles. A l’inici de curs signaran una declaració responsable a través de la qual: 

a) Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que 

això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en 

cada moment. 

b) Es comprometen a no portar al fill/a al centre en cas que presentin simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-

ho immediatament als responsables del centre per tal de poder prendre les mesures 

oportunes. (Annex 1) 

 

 

 

 

 

 

 



2. REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre 

d’accessos i el nombre de grups estables. L’entrada i la sortida es farà en intervals de 10 minuts 

cadascun. Es tindrà en compte el següent protocol d’accés: 

- Hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i mantenir la distància sanitària a 

més de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.  

 

 

3. GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

Accés matí Grup Horari entrada Horari sortida 

Principal (oberta 

completament) 

2n curs APSD 

2n curs ISO 

1r curs APSD 

1r curs ISO 

07:40 – 07:50 

07:50 – 08:00 

08:40 - 08:50 

08:50 - 09:00 

13:20-13:30 

13:30-13:40 

14:20-14:30 

14:30-14:40 

Porta emergències 1r curs Turisme 

2n curs Turisme 

07:40 – 07:50 

07:50 – 08:00 

14:20-14:30 

14:30-14:40 

 

En el cas de l’esbarjo, la sortida també ha de ser esglaonada, i tenint en compte que els 

alumnes majoritàriament surten a l’exterior en els seu temps de descans es repetirà a l’entrada 

el protocol que a primera hora del matí. Les sortides dels esbarjos seran les següents: 

Accés esbarjo Grup Horari sortida Horari entrada 

Principal (oberta 

completament) 

2n curs ISO 

1r curs APSD 

1r curs ISO 

2n curs APSD 

09:55-10:05 

11:00-11:10 

11:10-11:20 

09:50-10:00 

10:25-10:35 

11:30-11:40 

11:40-11:50 

10:20-10:30 

Porta emergències 1r curs Turisme 

2n curs Turisme 

09:50-10:00 

11:00-11:10 

10:20-10:30 

11:30-11:40 

 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable. En 

cas de que passi, el personal del centre indicarà a l’alumnat que mantingui la distància 

interpersonal d’1,5 metres i es posi la mascareta (que es d’ús obligat en passos comuns). 

També s’establiran circuits de persones per organitzar la circulació dels diferents membres de 

la comunitat educativa en llocs i moments determinats. 

  



IV. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 

 

S’aplicarà el Protocol de Gestió de casos de covid-19 als centres educatius (revisió 3 de 

setembre de 2021), versió que inclou les novetats respecte a la darrera versió del curs passat. 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció i també la 

persona de contacte i referència dels equips d’atenció primària. No assistiran al centre 

l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la 

COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament domiciliari o en període de 

quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona diagnosticada. 

Davant de la situació d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la COVID-19, es portaria a terme: 

- Portar a la persona a una espai separat d’ús individual 

- Assegurar-se que té mascareta i també la persona al seu càrrec 

- Contactar amb la família perquè vingui a recollir-la. Hauran de contactar amb el seu 

CAP de referència per valorar la situació. 

- Si els símptomes són de gravetat, trucar al 061 

- El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a 

través d’ells amb el servei de salut pública. També es farà la comunicació a 

l’Ajuntament a través de Serveis Territorials. 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial 

del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat 

sanitària. 

 

  



V. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

 

Dintre de la planificació de neteja, ventilació i desinfecció de l’escola, s’inclouran les següents 

mesures: 

- Es ventilaran els espais destinats als grups estables abans de l’entrada i sortida dels 

alumnes. 

- Sempre que el clima ho permeti, es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

Quan no sigui possible es deixaran obertes un mínim de 10 minuts durant 3 cops al 

matí. 

- La neteja i desinfecció es realitzarà de manera diària, seguint les recomanacions de 

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana, i també d’ACISE 

(Associació Catalana d’infermeria i salut escolar) i fent especial énfasi a les zones 

comuns com ara, passadissos, baranes escales, poms portes... 

- Es mantindran les portes obertes per evitar les manetes de les portes 

- Els equipaments i materials seran d’ús exclusiu però quan se’n faci un ús compartit, 

caldrà procedir a la neteja i desinfecció i garantit el rentat de mans previ i posterior a 

l’ús. 

 

1. HIGIENE DE MANS 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes i del personal 

docent i no docent. 

• Alumnes: 

- Hauran de rentar-se les mans a l’arribada i sortida al centre 

- Abans i després d’esmortzar 

- Abans i després d’anar al WC 

- Abans i després de cada classe o activitat 

 

• Docents i no docents 

- A l’arribada i sortida del centre 

- Abans de començar una classe 

- Abans i després d’anar al WC 

- Abans i després d’esmortzar 

- Com a mínim un cop cada 2 hores 

Es garantiran diferents punts de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i tovalloles d’un sol ús, 

així com cartells recordatoris sobre aquesta mesura. 

Els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per la higiene es llençaran a contenidors amb 

bossa i pedal. 


