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3. Projectes d’Innovació Educativa
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Marc Horari, calendari escolar i horaris de visita/tutoria.
Criteris d’Avaluació.
Atenció a la Diversitat
Pla Lector de Centre.
Pla confinament i suport emocional al alumnes.
Impuls a la cultura digital.
Ajut a les famílies.

¹ Els objectius són declaracions que el centre espera aconseguir a llarg termini.
² Els objectius s’aconsegueixen a través d’estratègies, que es dissenyen per un període de 4 cursos, i les estratègies es concreten en activitats, anuals, que
s’avaluen de les activitats.
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0. Organigrama
Titular-Administrador: Lluís Seguí (en representació de la Fundació EDUCAT 2012)
Directora Liceu Politècnic: Montse Aymar
Directora Politécnico: Cristina Martínez
Sots-directora: Marisa Garciandía
Cap d’Estudis Secundària: Valentí Feixas
Cap d’Estudis Infantil i Primària: Marta Compte
Coordinadora Educació Infantil: Ariadna Banzo
1. Objectius estratègics del centre
El curs 19-20 va ser un curs excepcional. La irrupció del Covid19 va trastocar tot i obligà a adaptar-nos constantment a les noves situacions que es van
generant. Durant el mes de juliol es presenten els Plans d’Apertura pels dos centres, que formen part d’una única institució amb un únic projecte educatiu. El
curs 20-21 serà també un curs molt complicat.
La crisis provocada pel Covid19 ha comportat també una crisis econòmica per a Liceu Politècnic SLU, titular dels dos centres. Un objectiu cabdal pel curs 2021 és l’obertura dels centres al llarg del curs amb la màxima protecció sanitària.
1.1 Millorar els resultats educatius
1.1.1 Treball pedagògic intern adreçat a ensenyar millor les matèries
Activitats:
Reunions amb els professors
Lectura i comentari d’obres o articles de referència
Formació en noves tecnologies per als mestres i professors
1.1.2 Treball Departamental per coordinar millor els cursos
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Activitats:
Reunió dels caps de Departament amb Direcció
Reunió dels diferents Departaments
1.1.3 Treball de coordinació entre cicles i etapes
Activitats:
Treball entre els diferents mestres, professors i caps de Departament
Treball dels caps de Departament amb Direcció
1.1.4 Treball específic per alumnes amb Necessitats Educatives Especials
Activitats:
Anàlisi i supervisió constant del sistema d’intervenció
Assignació d’hores/grups d’atenció a la diversitat
Supervisió treball fet a desdoblaments i grups de reforç
1.1.5 Desenvolupar Fabilities
Activitats: Desplegament del Fabilities a altres centres.
1.1.6 Potenciar les llengües estrangeres
Activitats:
Incrementar la part oral de les llengües estrangeres
Potenciar la intervenció de gent nativa en activitats amb alumnes
Potenciar les estades a l’estranger per ESO

1.2 Millorar la cohesió social
1.2.1 Treball a les tutories amb els alumnes i amb els pares
Activitats:
Tutories personals i grupals, segons curs/edat.
Tutories amb els pares cada cop que sigui necessari.
1.2.2 Comunicació del mètode educatiu del col·legi a les famílies
Activitats: Escola de pares trimestral.
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1.3 Reduir l’abandonament escolar prematur
1.3.1 Seguiment acurat dels alumnes i detecció precoç dels problemes
Activitats: Reunions d’avaluació del seguiment als alumnes
1.3.2 Treball intens amb les famílies
Activitats: Reunions de seguiment amb les famílies amb l’ajut del departament d’Orientació.
1.3.3

Flexibilitzar l’organització de l’escola
Activitats: Formar grups de desdoblament, reforç,etc.

1.3.4

Tracte personalitzat a cada alumne
Activitats: Tutories personalitzades amb recolzament extern

1.4 Millorar la gestió organitzativa del centre
1.4.1 Treball de l’equip directiu
Activitats:
Treball equip directiu
Treball amb altres col·legis
1.5 Relació estreta i constructiva entre col·legi i societat
1.5.1 Col·laborar amb empreses i persones humana i professionalment rellevants
Activitats: Convidar a l’escola a persones i empreses humana i professionalment rellevants

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
2. Desplegament de les activitats
2.1 Desplegament de les activitats
Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia:Treball pedagògic intern adreçat a ensenyar millor les matèries
Activitat 1: Reunions amb els professors
Objectius anuals
de l’activitat
Millorar l’ensenyament
de les llengües
(catalana i castellana)

Actuacions

Responsable

Temporització

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Reunions dels mestres i
professors implicats

Cap Departament
Llengües

Mensual

Mestres i professors de
la matèria

El material elaborat o
escollit pel propi Cap de
Departament

Millorar l’ensenyament
de les Ciències
Naturals

Reunions dels mestres i
professors implicats

Cap Departament Medi
Natural

Mensual

Mestres i professors de
la matèria

El material elaborat o
escollit pel propi Cap de
Departament

Millorar l’ensenyament
de les Ciències Socials

Reunions dels mestres i
professors implicats

Cap Departament
C.Socials

Mensual

Mestres i professors de
la matèria

El material elaborat o
escollit pel propi Cap de
Departament

Metodologia¹ de l’activitat:
Les reunions consisteixen en la posada en comú dels criteris i les dificultats trobades en la pràctica, per tal de proposar millores avaluables en el temps.
També es comparteix material i noves idees per a treballar conjuntament.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Millora en la coordinació de les
diferents matèries

Criteris d’èxit
Reformulació d’unitats didàctiques i
millora acadèmica dels alumnes

Instruments de recollida
Rendiment acadèmic dels alumnes i
noves propostes didàctiques

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
2.2 Desplegament de les activitats
Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia: Treball pedagògic intern adreçat a ensenyar millor les matèries
Activitat 2: Lectura i comentari d’obres o articles de referència
Objectius anuals
de l’activitat
Donar a conèixer obres
i articles de referència
en l’àmbit educatiu

Aprofundir en el valor
de la tasca docent

Actuacions

Responsable

Temporització

Facilitar als mestres i
professors l’accés a obres
i articles rellevants

Lluís Seguí,
Representant de la
titularitat

Sense dates

Col·lectiu a qui
s’adreça
Tot el professorat

Comentari conjunt
d’alguns articles
rellevants o fragments
sobre la qüestió educativa
...

Lluís Seguí

Sense dates

Tot el professorat

Recursos
Bibliografia diversa
sobre tema educatiu,
vídeos actuals de
congressos i
esdeveniments
educatius
Bibliografia i vídeos
interessants sobre
temàtica educativa

Metodologia de l’activitat: elecció d’un text, es facilita als alumnes i es convoca reunió de treball amb els professors i mestres.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Lectures realitzades

Criteris d’èxit
Propostes d’intervenció a partir de
les lectures fetes

Instruments de recollida
Les mateixes propostes
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2.3 Desplegament de les activitats
Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia:Treball pedagògic intern adreçat a ensenyar millor les matèries
Activitat 3: Formació en noves tecnologies per als mestres i professors
Objectius anuals
Actuacions
Responsable
de l’activitat
Familiaritzar els
Reunions formatives
Pere Mas
mestres i professors
(poden ser a petició dels
amb eines que facilitin
mestres per a temes
la seva tasca docent
específics també)

Temporització
Contínuament

Col·lectiu a qui s’adreça
Tot el professorat

Recursos
Xarxa informàtica de
l’escola i programes
especialitzats:
classroom, meet, etc.

Metodologia de l’activitat: es recullen las necessitats de millora en noves tecnologies i es prepara i envia vídeo explicatiu, si cal es fa reunió, per a TOTS els
professors donat el context actual. Es comenten les dificultats i es valoren solucions.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Nombre de reunions

Criteris d’èxit
Aplicació de noves tecnologies a les
matèries i a les classes online

Instruments de recollida
La mateixa aplicació de les noves
tecnologies a les diferents matèries
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2.4 Desplegament de les activitats
Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia:Treball Departamental per coordinar millor els cursos
Activitat 1: Reunió dels diferents Departaments
Objectius anuals
de l’activitat
Millorar la coordinació
entre els professors
que imparteixen una
mateixa matèria

Ajudar als mestres i
professors amb més
dificultats a impartir
millor les classes

Actuacions
Reunions setmanals de
Llengües
Reunions quinzenals de
Socials i de Medi Natural

Responsable
Montse Aymar
Miquel Casajuana
Pere Mas

Les mateixes reunions

Temporització
Trimestral

La mateixa

Col·lectiu a qui
s’adreça
Mestres i professors
de llengua, social i
medi natural

Mestres i professors
de llengua, social i
medi natural

Recursos
Material propi de
l’escola, materials
externs que aportin
millores.

Material propi de
l’escola i materials
externs que aportin
millores.

...
Metodologia de l’activitat: El Cap de Departament revisa amb els mestres de la matèria, les dificultats, les programacions, l’avaluació. Es comenten dubtes,
propostes de millora,etc.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Unificació dels criteris pedagògics i
didàctics

Criteris d’èxit
Formulació de propostes de millora

Instruments de recollida
Les mateixes propostes de millora
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2.5 Desplegament de les activitats
Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia: Treball Departamental per coordinar millor els cursos
Activitat 2: Reunió dels caps de Departament amb Direcció
Objectius anuals
de l’activitat
Coordinar els diferents
Departaments i establir
una estratègica comuna
d’actuació

Fer el seguiment de
l’evolució dels diferents
Departaments

Actuacions

Responsable

Temporització

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Reunió mensual amb els
diferents responsables

Montse Aymar

Mensual

Caps de Departament

Material propi de
l’escola i fruit del treball
amb altres col·legis

Contrastar l’evolució de
cada Departament

Montse Aymar

Mensual

Caps de Departament

Material propi de
l’escola i fruit del treball
amb altres col·legis

...
Metodologia de l’activitat:reunió on es planteja en quin moment estan els diferents Departaments, quins problemes tenen, com es coordinen,etc.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Grau de coordinació dels diferents
Departaments

Criteris d’èxit
Propostes de millora

Instruments de recollida
Les mateixes propostes
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2.6 Desplegament de les activitats
Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia:Treball de coordinació entre cicles i etapes
Activitat 1: Treball amb els diferents mestres, professors i caps de Departament
Objectius anuals
de l’activitat
Millorar la qualitat
docent evitant salts a
les matèries entre
cursos/cicles/etapes

Actuacions

Reunions dels caps de
Departaments amb els
professors i amb Direcció

Responsable

Montse Aymar
Miquel Casajuana
Pere Mas
Lluís Seguí
Marisa Garciandía
Cristina Martínez

Temporització

Trimestral

Col·lectiu a qui s’adreça

Caps de Departament,
Càrrecs direcció.

Recursos

Material propi de
l’escola i material fruit
del treball amb altres
col·legis.

...
Metodologia de l’activitat:reunions dels mestres i professors de les diferents àrees amb els caps de Departament i la Direcció, on es revisa la feina feta, es
plantegen els problemes, es coordinen actuacions i propostes.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Reunions i propostes de millora

Criteris d’èxit
Les propostes de millora

Instruments de recollida
Les mateixes propostes
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2.7 Desplegament de les activitats
Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia:Treball específic per alumnes amb Necessitats Educatives Especials
Activitat 1:Anàlisi i supervisió constant del sistema d’intervenció
Objectius anuals
de l’activitat
Atendre individualment
a cada alumne
Millora dels resultats
acadèmics dels
alumnes amb NEEDS

Transmetre informació
útil a les famílies

Actuacions

Tutories personalitzades i
reunions del claustre de
professors

Responsable

Cada tutor

Mensualment

Marisa Garciandía

Trimestral o sempre
sigui necessari

Supervisió de l’evolució
dels alumnes amb NEDDS

Reunions amb les famílies

Temporització

Cada tutor de totes les
etapes

Mínim una trimestral

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Alumnes NEEDS

Material propi de
l’escola i fruit del treball
amb altres col·legis

Alumnes NEEDS i
professors implicats

Material propi de
l’escola i material
especialitzat (Projecte
ERTI)

Pares de l’escola

Material propi de
l’escola i fruit del treball
amb altres col·legis

Metodologia de l’activitat: reunions entre els coordinadors de les activitats per alumnes amb NEEDS i l’equip directiu.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Major eficàcia en el sistema
d’intervenció de l’escola

Criteris d’èxit
Agilització de la intervenció i millora
dels resultats dels alumnes

Instruments de recollida
Propostes de millora i els resultats
dels alumnes, resultats ERTI
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2.8 Desplegament de les activitats
Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia: Treball específic per alumnes amb Necessitats Educatives Especials
Activitat 2:Assignació d’hores/grups d’atenció a la diversitat
Objectius anuals
de l’activitat
Aconseguir un
seguiment òptim dels
alumnes amb NEEDS

Actuacions

Responsable

Temporització

Assignar alumnes als
grups de reforç,
desdoblaments,etc

Tutor amb el mestre de
la matèria concreta

Mensual

Canvis de grup d’alumnes
amb NEEDS quan calgui

M Garciandía

Quan sigui necessari

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Alumnes amb
problemes acadèmics

Material propi de
l’escola i material
d’ERTI

Alumnes amb
problemes acadèmics

Material propi de
l’escola i material
d’ERTI

Metodologia de l’activitat:reunions entre els mestres i professors dels grups de reforç i les coordinadores. Posteriorment comunicació al claustre per al vist i
plau definitiu de les propostes de canvi, o bé només a Direcció si és urgent.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Anàlisis del rendiment escolar dels
alumnes amb NEEDS

Criteris d’èxit
Millora del rendiment

Instruments de recollida
Estadístiques del rendiment i dades
d’ERTI
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2.9 Desplegament de les activitats
Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia: Treball específic per alumnes amb Necessitats Educatives
Activitat 3: Supervisió del treball fet a desdoblaments i grups de reforç
Objectius anuals
de l’activitat
Aconseguir un
seguiment òptim dels
alumnes amb NEEDS

Actuacions

Responsable

Temporització

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Reunions amb els tutors
dels alumnes

Marisa Garciandia

Mensual

Professors dels
alumnes amb NEEDS

Material propi i ERTI

Seguiment dels grups de
reforç

Marta C. i Marisa G.

Mensual

Alumnes i mestres
implicats

Material propi i ERTI

Metodologia de l’activitat: reunions amb els diferents tutors i amb els professors i mestres dels grups de reforç/desdoblament.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Rendiment dels alumnes del grup de
reforç/desdoblament

Criteris d’èxit
Millora funcionament dels diferents
grups de reforç

Instruments de recollida
Millora rendiment acadèmic dels
alumnes i dades ERTI
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2.10

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia: Desenvolupar Fabilities a altres centres
Activitat 1: Desplegament a 1r d’ESO de Fabilities
Objectius anuals
de l’activitat

Actuacions

Responsable

Temporització

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Millora dels resultats
educatius mitjançant la
metodologia del
Fabilities

Implantar la metodologia
Fabilities a d’altres centres
a partir de 1r d’ESO

Miguel Casajuana

Tot el curs

Professors de les
diferents matèries
implicades a Fabilities

Els propis del
Fablab@School i de
Pentabilities

Millorar l’ensenyament
a l’ESO i afavorir la
innovació educativa
real

Reunions setmanals dels
professors implicats

Miguel Casajuana

Setmanal

Professors de les
diferents matèries
implicades d’altres
centres

Recursos propis de
Fabilities, Marca
Registrada per Liceu
Politècnic SLU

Metodologia de l’activitat: reunions constants entre els diferents professors i externs implicats a Fabilities.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Grau implantació a 1r d’ESO curs
20-21

Criteris d’èxit
Desplegament del programa a 1r

Instruments de recollida
Avaluacions diverses del rendiment
acadèmic durant el curs (pròpia i
aliena)
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2.11

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia: : Desenvolupar i avaluar les habilitats socioemocionals
Activitat 3: Avaluació dels resultats obtinguts
Objectius anuals
de l’activitat

Actuacions

Responsable

Temporització

Avaluació real de les
habilitats
socioemocionals
mitjançant la app de
pentabilities

Avaluació en temps real
mitjançant app, i anàlisis
estadística dels resultats

Miguel Casajuana

Trimestralment

Establir les mesures
correctives necessàries
al FabLab@School

Reunions amb els
professors implicats a llum
dels resultats

Miguel Casajuana

Trimestralment

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Professors de les
diferents matèries
implicades, personal de
Pentabilities i Direcció

Els propis de la app
dissenyada pe
Pentabilities, que forma
part de Fabilities marca
registrada.

Professors de les
diferents matèries
implicades, Pentabilities
i Direcció

Els propis de la app
dissenyada pe
Pentabilities, que forma
part de Fabilities marca
registrada.

Metodologia de l’activitat: anàlisis estadística dels resultats, avaluació conjunta amb Pentabilities.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Aconseguir avaluar en temps real

Criteris d’èxit
Que les estadístiques permetin la
valoració i la proposta de millores

Instruments de recollida
Anàlisis estadística
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2.12

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia:Potenciar les llengües estrangeres
Activitat 1:Incrementar la part oral de les llengües estrangeres
Objectius anuals
de l’activitat
Millorar l’aprenentatge
de la llengua anglesa
Millorar l’aprenentatge
de la llengua alemanya

Actuacions

Responsable

Temporització

Col·lectiu a qui s’adreça

Incrementar la part oral a
les classes

Maite Grau/Amaly Toda

Inici de curs i revisió
anual

Professors d’anglès i
alumnes

Incrementar la part oral a
les classes

Meritxell Serra

Inici de curs i revisió
anual

Professora d’alemany i
alumnes

Recursos

Material del
Departament de
Llegües
Material del
Departament de
Llegües

Metodologia de l’activitat: potenciar la part oral a les classes i activitats en llengua estrangera.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
% de la matèria dedicada a la part
oral

Criteris d’èxit
Increment de la fluïdesa oral en els
alumnes

Instruments de recollida
Reunions amb els professors i
criteris d’avaluació
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2.13

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius
Estratègia: Potenciar les llengües estrangeres
Activitat 2:Potenciar les estades a l’estranger per ESO
Objectius anuals
de l’activitat
Afavorir la comprensió i
parla d ela llengua
anglesa

Actuacions
Estada de 8 dies a Irlanda
amb professors natius

Responsable
Meritxell Serra

Temporització
Primera quinzena de
setembre

Col·lectiu a qui s’adreça
Alumnes de 2n, 3r i 4t
d’ESO

Recursos
Externs (a través de
HES Idiomes)

...
Metodologia de l’activitat: estada abans de començar el curs a Irlanda amb un professor de l’escola, en règim d’estada en família del lloc.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
% d’alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO
participants.

Criteris d’èxit
Increment de participació respecte al
curs passat

Instruments de recollida
Estadística
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2.14

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Millorar la cohesió social
Estratègia:Treball a les tutories amb els alumnes i amb els pares
Activitat 1: Tutories personals i grupals segons curs /edat
Objectius anuals
de l’activitat
Aprofundir en la relació
amb els alumnes per tal
de coneixe’ls millor i
acompanyar-los com
cal

Afavorir el bon
funcionament del grupclasse

Actuacions

Responsable

Temporització

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Tutories grupals i
personals(a partir de 5è)

Cada tutor

Mensualment

Alumnes de Primària i
Secundària

Material de l’escola i
criteris donats als
claustres

Reunions grupals

Cada tutor

Setmanalment

Alumnes de Primària i
Secundària

Material de l’escola i
criteris donats als
claustres

...
Metodologia de l’activitat: tutories personal ( a partir de 5è de Primària) i grupals, contrastades posteriorment amb tot el claustre de mestres i professors per
ampliar el coneixement dels alumnes.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Nombre de tutories

Criteris d’èxit
Millora integració dels alumnes

Instruments de recollida
Propostes de millora als claustres
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2.15

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Millorar la cohesió social
Estratègia: Treball a les tutories amb els alumnes i amb els pares
Activitat 2: Tutories amb els pares cada cop que sigui necessari
Objectius anuals
de l’activitat
Afavorir el coneixement
de la família i el
seguiment dels
alumnes

Ajudar a les famílies a
acompanyar millor la
vida escolar dels seus
fills

Actuacions

Responsable

Temporització

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Reunions amb les famílies

Cada tutor

Mínim una per trimestre

Famílies de l’escola

Criteris donats als
claustres

Reunions amb les famílies

Cada tutor

Mínim una per trimestre

Famílies de l’escola

Criteris donats als
claustres i escola de
pares, gabinet
orientació

Metodologia de l’activitat: reunions amb els pares per fer el seguiment adequat i transmetre la informació important a temps.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Nombre de reunions per família

Criteris d’èxit
Millora integració alumne i família

Instruments de recollida
Actes de tutoria
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2.16

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Millorar la cohesió social
Estratègia: Comunicació del mètode educatiu del col·legi a les famílies
Activitat 1: Escola de pares trimestral, diferenciant per curs/edat
Objectius anuals
de l’activitat
Ajudar les famílies a
entendre qüestions
educatives bàsiques

Afavorir la col·laboració
entre les famílies de
l’escola i la mútua
coneixença

Actuacions

Reunions generals inici de
curs i puntuals sobre
temes adequats a les
diferents edats dels
alumnes
Diferents actes al llarg del
curs (open day, events
esportius,etc)

Responsable

Temporització

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Direcció de l’escola

Trimestral si és
possible

Famílies de l’escola

Propis de l’escola i
externs quan calgui

Direcció de l’escola

Trimestral aprox.

Famílies de l’escola

Propis de l’escola

Metodologia de l’activitat: reunions amb grups de pares segons edat/tema amb un ponent intern o extern expert en el tema a tractar o events puntuals.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Nombre de reunions i de pares
assistents

Criteris d’èxit
La rebuda dels temes/events per part
de les famílies

Instruments de recollida
Grau de participació i feedback rebut
de les famílies participants
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2.17

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Reduir l’abandonament escolar prematur
Estratègia: Seguiment acurat del alumnes i detecció precoç dels problemes
Activitat 1: Reunions d’avaluació del seguiment dels alumnes
Objectius anuals
de l’activitat

Actuacions

Responsable

Temporització

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Mensual
Fer un seguiment
rigorós dels alumnes
(especialment dels
alumnes amb NEEDS)
Coordinar millor el
treball en grups reduïts,
desdoblaments,etc.

...

Reunió de les
coordinadores amb els
mestres encarregats del
reforç/desdoblament

Marta Comte, Cristina
Martínez i Marisa
Garciandía

Reunió de les
coordinadores amb la
Direcció

Marta Comte, Cristina
M. i Marisa Garciandía,
Montse Aymar

Mensual

Alumnes NEEDS

Els propis de l’escola
amb el suport del
departament
d’orientació

Alumnes NEEDS

Els propis de l’escola
amb el suport del
departament
d’orientació

...

Metodologia de l’activitat:reunions internes i d’altres amb ajut especialitzat per detectar abans els problemes i fer-ne el seguiment.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Nombre de deteccions d’alumnes
amb problemes i moment detecció

Criteris d’èxit
Millora d’aquesta alumnes i del grup
classe

Instruments de recollida
Observacions dels tutors, actes de
seguiment
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2.18

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Reduir l’abandonament escolar prematur
Estratègia:Treball intens amb les famílies
Activitat 1: Reunions de seguiment amb les famílies amb l’ajut de R-Educo
Objectius anuals
de l’activitat
Donar a conèixer a les
famílies la realitat
acadèmica dels seus
fills i facilitar que posin
els mitjans per a la
millora

Actuacions

Responsable

Reunions amb les famílies
amb suport extern si cal

Departament orientació
i tutors amb suport
(gabinets externs)

Temporització

Quan sigui necessari

Col·lectiu a qui s’adreça

Alumnes en risc
d’abandonament
prematur

Recursos

Els propis de l’escola
més els dels gabinets

...
Metodologia de l’activitat: reunions dels tutors amb les famílies amb el suport extern de R-Educo.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Nombre de reunions amb la gabinets

Criteris d’èxit
Reduir la taxa d’abandonament
prematur

Instruments de recollida
Estadística abandonament prematur
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2.19

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Reduir l’abandonament escolar prematur
Estratègia: Flexibilitzar l’organització de l’escola
Activitat 1: Formar grups de desdoblament, reforç,etc.
Objectius anuals
de l’activitat
Arribar a oferir
desdoblament o reforç
als alumnes que ho
necessitin

Actuacions
Creació de grups de
desdoblament o reforç

Responsable
Coordinadores i
Direcció
Marta C/Marisa G.

Temporització
Al llarg de tot el curs

Col·lectiu a qui s’adreça
Alumnes en risc
d’abandonament
prematur

Recursos
Els propis de l’escola
amb el suport dels
gabinets

...
Metodologia de l’activitat: reunions per determinar la creació de grups de reforç/desdoblament, i els canvis posteriors dins de cada grup.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Nombre de grups creats

Criteris d’èxit
Millora dels alumnes

Instruments de recollida
Estadística rendiment acadèmic
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2.20

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Reduir l’abandonament escolar prematur
Estratègia: Tracte personalitzat a cada alumne
Activitat 1: Tutories personalitzades amb recolzament extern
Objectius anuals
de l’activitat
Millorar el coneixement
dels alumnes i procurar
un acompanyament
adequat

Actuacions
Reunions tutorials amb els
alumnes

...

...

Responsable
Cada tutor

Temporització
Mensual (o més
freqüent si cal)

Col·lectiu a qui s’adreça
Tot l’alumnat

Recursos
Els propis de l’escola

Metodologia de l’activitat: reunions personalitzades.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Nombre de reunions

Criteris d’èxit
Millora dels alumnes (acadèmica i
“emocional”)

Instruments de recollida
Estadística
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2.21

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Millorar la gestió organitzativa del centre
Estratègia: Treball de l’equip Directiu
Activitat 1: Reunió setmanal de l’equip Directiu
Objectius anuals
de l’activitat
Detectar les possibles
millores en
l’organització del centre

Actuacions
Reunions de Direcció

...

...

Responsable
Titular del centre

Temporització
Setmanal

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Equip directiu de
l’escola

Metodologia de l’activitat: reunió amb tot l’equip directiu i la titularitat del centre.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Proposta de millores

Criteris d’èxit
Millores en l’organització

Instruments de recollida
Actes
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2.22

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Millorar la gestió organitzativa del centre
Estratègia: Treball de l’equip directiu
Activitat 2: Treball amb altres col·legis
Objectius anuals
de l’activitat
Aprendre d’altres
centres per millorar el
nostre

Actuacions
Visites de treball a altres
centres educatius

Responsable
Direcció

Temporització
Anual

Col·lectiu a qui s’adreça

Recursos

Professors i mestres
(segons cada ocasió)

...
Metodologia de l’activitat: visites de treball a altres centres de referència per tal d’aprendre de la seva experiència.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació
Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

Indicadors
Nombre de visites fetes

Criteris d’èxit
Canvis i millores introduïdes en
l’organització del centre

Instruments de recollida
Millores introduïdes
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2.23

Desplegament de les activitats

Objectiu estratègic: Relació estreta i constructiva entre col·legi i societat
Estratègia: Col·laborar amb empreses i persones professional i humanament rellevants
Activitat 1:Convidar a l’escola a persones i empreses rellevants
Objectius anuals
de l’activitat
Donar a conèixer
persones i empreses
rellevants humana i
professionalment als
nostres alumnes
Ajudar a crear un clima
de serietat i estimació
cap a la feina ben feta

Actuacions

Col·lectiu a qui s’adreça

Responsable

Temporització

Recursos

Convidar a visitar l’escola
a persones i empreses
rellevants humana i
professionalment

Lluís Seguí/Miquel
Casajuana/Valentí
Feixas

Cada cop que sigui
possible

L’escola sencera

Relacions amb
persones i institucions

Fer un treball amb els
alumnes i professors
després de cada visita
externa a la nostra escola
...

Diferents professors o
tutors

Cada cop que hi hagi
una visita externa a
l’escola

L’escola sencera

Relacions amb
persones i institucions

Metodologia de l’activitat: acte amb un grup d’alumnes seleccionat segons el convidat a presentar la seva experiència (personal/professional) i preguntes
posteriors i debat.
Indicadors d’avaluació:
Grau d’aplicació

Indicadors
Nombre d’actes

Criteris d’èxit
Feedback dels participants

Instruments de recollida
Valoració després de cada acte
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Grau d’execució o qualitat
Grau d’impacte

3. Projectes d’Innovació Educativa
El principal projecte d’innovació que desenvolupa el Liceu Politècnic és el Projecte FabLab@School. Es tracta d’un Laboratori de Fabricació que
treballa des de dins del currículum escolar, amb una dedicació per curs de 3 hores setmanals, a cada curs d’ESO.
Des del curs acadèmic 2013/2014, el col·legi Liceu Politècnic de Rubí - aprofitant l’inici i l’obertura de l’Educació Secundària Obligatòria- per primer
cop a l’escola, i aprofitant els espais que Ca n’Oriol ens brindava, hem volgut oferir als nostres alumnes un FabLab dins de l’escola. Això és oferir un
horitzó educatiu diferent, fresc i apassionant, centrat en tres pilars bàsics: l’experimentació, la creativitat, la col·laboració i la introducció al món
tecnològic que complementi i serveixi de síntesi a tota la tasca educativa que es realitza al Col·legi.
Aquesta intuïció es concretà en el PolitècnicLab, com l’àrea d’experimentació i tecnologia del Col·legi. Facilitant així als nois i noies un lloc on
“construir”, hem pogut comprovar com també és un ajut per a la seva construcció personal; i, l’admiració i la sorpresa per comprovar de què estan
fetes les coses, com funcionen, ajuden a l’alumne a entendre perquè val la pena estudiar, a part de fer-los créixer la creativitat i el gust per conèixer.
Aquesta iniciativa consolidada ja a l’escola per ESO comporta:


Un programa de formació docent curosament dissenyat, perfeccionat al llarg dels últims anys.



Un enfocament especial en la connexió amb les disciplines (ciències, matemàtiques, enginyeria).



Un conjunt de desenes d’activitats dissenyades per als nens, juntament amb guies per als professors, la qual cosa permet als estudiants participar en
la investigació d’avantguarda científica i projectes d’enginyeria.
Durant el curs 19-20 i la segona part del 18-19 es va incorporar al Fablab@school l’enfocament cap a les “non cognitive skills”, de la ma de
Pentabilities, especialitzats en habilitats socioemocionals i pioners en el disseny d’una app que permet mesurar-les en temps real dins de la classe.
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Fruit d’aquesta col·laboració hem creat conjuntament Fabilities, marca registrada per Liceu Politècnic SLU, que permet a altres centres incorporar
aquesta innovació educativa real i contrastada.
Al curs 20-21 s’incorporarà la App de Pentabilities per posar en funcionament l’avaluació de les competències socio-emocionals dins de la classe.

4. Activitats generals del centre

4.1 Oferta Activitats Complementàries: infantil i primària.
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ACTIVITAT
TALLER DE L’HORT
TALLER DEL JOC

GRUP
/
CICLE
EI
EI

RESPONSABLE

HORAR
I

APRO
V
C.ESC
(S/N)

APROVACIÓ
DEPARTAMENT
(S/N)

POLITÉCNICO

9 a 13 H.
15 a 17 H.

SI

SI

POLITÉCNICO

9 a 13 H.
15 a 17 H.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LETS TALK/STORY
TALES/TEATRE

EI

POLITÉCNICO

ATELIER

EI

POLITÉCNICO

MEMORIA VISUAL

CI

POLITÉCNICO

TALLER D’ANGLÈS

EI, EP

POLITÉCNICO

TALLER LECTURA

CI

POLITÉCNICO

PROJECT SCIENCE

EP

POLITECNICO

TALLER CALCUL MENTAL

6è

POLITECNICO

T.ALEMANY/ESCRIPT

CM CS

TALLER D’SPEAKING

CM CS
EP

TALLER ROBOTICA

POLITÉCNICO
POLITÉCNICO
POLITÉCNICO

9 a 13 H.
15 a 17 H.
9 a 13 H.
15 a 17 H.
9 a 13 H.
15 a 17 H.
9 a 13 H.
15 a 17 H.
9 a 13 H.
15 a 17 H.
9 A 13 H
I 15 A
17H
9A13H
15A17 H

SI

SI

9 a 13 H.
15 a 17 H.

SI

SI

9A13 H
15a 17 H

SI

SI

9 a 13 H.
15 a 17 H.

SI

SI

Secundària:

ACTIVITAT

GRUP/
CICLE

RESPONSABLE

HORARI

APRO
V
C.ESC
(S/N)

APROVACIÓ
DEPARTAMEN
T (S/N)
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TALLER CULT. I
VALORS ETICS

LICEU POLITÉCNIC

8:20- 13:25
14:45-17:05

SI

SI

LICEU POLITÉCNIC

8:20- 13:25
14:45-17:05

SI

SI

ESO

LICEU POLITÉCNIC

8:20- 13:25
14:45-17:05

SI

SI

1r ESO

LICEU POLITÉCNIC

8:20- 13:25
14:45-17:05

SI

SI

4t

LICEU POLITÈCNIC

8:20- 13:25
14:45-17:05

SI

SI

ESO

LICEU POLITÉCNIC

8:20- 13:25
14:45-17:05

SI

SI

ESO

LICEU POLITÉCNIC

8:20- 13:25
14:45-17:05

SI

SI

3r ESO

LICEU POLITÉCNIC

8:20- 13:25
14:45-17:05

SI

SI

2n i 4t ESO

LICEU POLITÉCNIC

8:20- 13:25
14:45-17:05

SI

SI

ESO

LICEU POLITÉCNIC

8:20- 13:25
14:45-17:05

SI

SI

ESO

TALLER D’ALEMANY
T. D’SPEAKING
TALLER
MATEMÀTIQUES
TALLER CULTURA
CLASSICA
ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
TALLER DE
TÈCNIQUES D’ESTUDI
TALLER EXPRESSIÓ
ORAL
TALLER
EMPRENEDORIA
TALLER DE RELIGIÓ

1r ,2n i 3r

4.2 Oferta Activitats Extraescolars
Aquest curs NO hi haurà activitats extraescolars.
4.3 Calendari d’Activitats i Sortides
Segons programació trimestral i segons situació sanitària.

5. Marc horari del centre, calendari i horaris de visita/tutoria.

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
Horari general del Col·legi
Matins
Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Batxillerat

9´00 a 13,00 h.
9,00 a 13,00 h.
8,20 a 13:25 h.
8:20 a 14:20h.

Tardes
15,00 a 17,00 h.
15,00 a 17,00 h.
14,45 a 17:05 h. (div fins 13:30h)

-Calendari del curs:
Inici i final del curs
 Les classes començaran 14 de setembre.
 Les classes acabaran el dia 18 de juny.
Vacances escolars
 Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
 Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril (ambdós inclosos.)
Dies festius per al curs
 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 1 de novembre (Tots els Sants)
 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 8 de desembre (Dia de la Immaculada Concepció)
 21 de maig de juny (Festa Local)
 29 de juny (Festa local)
Lliure disposició:
.




30 d’octubre, 7 de desembre, 12 febrer i 24 de maig (lliure disposició St. Cugat)
2 de novembre, 7 desembre, 15 febrer, 21 maig (lliure disposició Rubí)

Diades i altres celebracions o activitats especials





Castanyada
Nadal
Diada de St. Jordi
Open day
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-Calendari d’avaluacions:
Educació Infantil i Educació Primària
Els alumnes d’Educació Infantil i d’Educació Primària rebran tres informes durant el curs escolar.
Lliurament de informes a final de cada trimestre.

 1r. trimestre 21 de desembre.
 2n trimestre 26 de març.
 3r trimestre 18 de juny.
Educació Secundaria


Avaluacions






1r. Trimestre: 14/09 al 16/12
2n trimestre: 17/12 al 26/03
3r trimestre: 6/04 al 18/06
Extraordinària 21 a 23 de juny ESO. Setembre per Batxillerat.



Crèdit de síntesi (alumnes d’ESO)

Els alumnes d’ESO faran el Crèdit de Síntesi del durant el segon trimestre.

-Horari de visites dels tutors:
Aquest curs els tutors reben els pares pactant una hora amb els pares. Aquest curs es faran telemàticament majoritàriament.
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6. CRITERIS D’AVALUACIÓ
CRITERIS D’AVALUACIÓ A INFANTIL
Els criteris d’avaluació que s’utilitzen a l’etapa d’infantil són la concreció dels continguts i objectius previstos en les diferents àrees per avaluar l’aprenentatge
de les capacitats al llarg del curs i de l’etapa. Aquests criteris canvien segons el curs i es mostren a les programacions de cada matèria. En aquests criteris
queda definit el que és indispensable per a què un nen pugui passar a l’etapa de primària. Els criteris que recullen les capacitats són els següents:
1. Saber explorar i reconèixer les parts i característiques del seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació.
2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l'espai i al temps, amb comprensió progressiva de la necessitat de normes.
3. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives mútues.
4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres.
5. Identificar característiques i regularitats en l'entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.
6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica.
7. Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho.
8.Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals
de conversa i d'aprenentatge amb l'ús d'un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.
9.Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l'escrit, iniciar-se en l'ús funcional de la lectura i l'escriptura. Crear de
manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.
10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical,
matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC).
11.Un alumne passarà al cicle inicial si assoleix els continguts mínims establerts. En cas contrari l’EAP farà una valoració i es decidirà , juntament amb els
pares si es convenient repetir P-5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ A PRIMÀRIA
Els criteris d’avaluació que s’utilitzen a l’etapa de primària a l’escola són els determinats en l’ Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny.
L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes en l'educació primària és contínua i global, amb una observació sistemàtica de l'assoliment dels
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objectius educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa i centrada en el
desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions, segons la
seva afinitat i el seu caràcter complementari, contribueixen a l'assoliment de les competències bàsiques.
Competència bàsica:


S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats
pràctiques, actituds i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria.



L’adquisició d’una determinada competència se sustenta en experiències d’aprenentatge interdisciplinars en les quals els coneixements i les habilitats
interactuen per donar una resposta eficient en la tasca que s’executa. La competència comporta la integració harmònica de coneixements, habilitats i
actituds.

Les competències bàsiques que s’han d’adquirir en finalitzar l’educació obligatòria són les següents:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. És la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i opinions,
oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual, gràfic…) atenent la diversitat de llengües, per interactuar
lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals.

2. Competència matemàtica. És la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos. Inclou el raonament matemàtic,
la resolució de problemes i la utilització de conceptes, procediments, dades i eines matemàtiques per descriure, explicar i predir fenòmens. Permet
reconèixer el paper de les matemàtiques en el món actual i emetre judicis i prendre decisions ben fonamentades pròpies de ciutadans constructius,
compromesos i reflexius.

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. És la mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les
relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un
consum racional i responsable i protegir la salut. Inclou també el desenvolupament i l’aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la
informació, predir i prendre decisions

4. Competència artística i cultural. És el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o
no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi. També inclou la capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expressar experiències i
emocions a través de diferents mitjans artístics.

5. Competència digital. És l’adquisició d’habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat digital en què es viu. Inclou destreses
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referides a instruments i aplicacions digitals; al tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge; a la
comunicació interpersonal i a la col·laboració en entorns digitals; i als hàbits, civisme i identitat digital.

6. Competència social i ciutadana. És la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici
ètic que es basa en els valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi i sentit crític, contribuint a la construcció de
la pau i la democràcia i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics

7. Competència d’aprendre a aprendre. És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment o en grup, en funció dels
objectius i necessitats, així com dominar els diferents mètodes i estratègies d’aprenentatges

8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals
interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional,
la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip.
L’avaluació té per objecte constatar els avenços dels alumnes, detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar les
mesures necessàries perquè els alumnes puguin continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge.
La finalitat de l'avaluació és permetre identificar els continguts i les competències assolides pels alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i
capacitats. L'avaluació també permet als alumnes i als mestres la identificació de les dificultats del procés d'aprenentatge, i trobar estratègies per superar-les.
L’avaluació formativa a primària inclou:
1.Compartir amb l’alumnat els objectius educatius i comprovar que se’ls ha fet seus.
2. Compartir amb l’alumnat els criteris d’avaluació i comprovar que se’ls ha fet seus.
3. Anticipar un guió o una estructura de les sessions i revisar-los constantment amb l’alumnat per ajudar-lo a situar-s’hi.
4. Dedicar temps perquè l’alumnat anticipi i planifiqui les accions necessàries per resoldre tasques (individualment o en grup).
5. Incentivar la intervenció de tot l’alumnat formulant bones preguntes perquè verbalitzin els aprenentatges, alhora que es comprova el seu progrés.
6. Incentivar la discussió i posada en comú entre l’alumnat a l’inici, durant i després d’una tasca per ajudar a l’autoregulació.
7. Promoure l’auto i la coavaluació de determinades tasques de forma regular, com una manera de conscienciar l’alumnat del seu punt de partida i del seu
progrés cap a l’assoliment dels objectius.
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8. En finalitzar un tema, i abans de qualsevol activitat d’avaluació, dedicar un temps a recapitular, tot comprovant el grau d’assoliment dels aprenentatges.
9. Dissenyar activitats per avaluar aprenentatges funcionals i contextualitzats. Aplicar els coneixements apresos en situacions diferents.
10. Fer un retorn de resultats individualitzat i amb prou comentaris orals i/o escrits per a la millora.
CRITERIS D’AVALUACIÓ PER CICLES
CICLE INICIAL
Avaluació Inicial
Per dur a terme aquesta avaluació ens fonamentarem en la informació següent:
El traspàs d’informació del tutor del curs passat per tal d’explicar al nou tutor les característiques més importants del procés d’aprenentatge dels alumnes.
Una prova inicial que pot ser escrita o oral de les àrees instrumentals. Aquestes és fan a partir dels objectius del curs anterior. Segons els resultats d’aquesta
avaluació inicial, aplicarem els recursos pedagògics adients que garanteixin l’atenció adequada a la diversitat dels alumnes.
Avaluació Formativa
Remarcarem la importància del procés d’aprenentatge més que no pas els resultats, donant valor a totes les activitats que l’alumne realitzi. Per mesurar el
nivell d’assoliment dels continguts i les competències bàsiques es tindrà en compte:
 El progrés de l’alumne a partir de l’avaluació inicial.
 Proves escrites i orals sobre aspectes teòrics i/o pràctics.
 Presentació d’exercicis encomanats sobre el corresponent tema de classe.
 La presentació dels treballs.
 La participació a classe.
 L’actitud de l’alumne/a.
 Correcta utilització del material.
 Col·laboració amb els companys.
 Intervencions a classe.
 Observació diària del treball a classe.
 Saber treballar en grup amb actitud de flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància.
Avaluació sumativa
Es tindran en compte els resultats de les avaluacions inicial i formativa per tal de veure si l’alumne/a ha assolit els objectius proposats al començament del
procés d’ensenyament aprenentatge.
En la darrera sessió d'avaluació dels curs de 2n que correspon a finals de cicle inicial també s’avaluarà el grau d'assoliment de les competències bàsiques de
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l'àmbit comunicatiu, lingüístic i audiovisual, de l’àmbit matemàtic, del coneixement i la interacció amb el món físic, de l’àmbit artístic i cultural, digital,
d'aprendre a aprendre i d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Els resultats d'aquesta avaluació quedaran reflectits en els documents oficials
d'avaluació.

A CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
A CM i CS es realitzen tres avaluacions al llarg del curs. Aquestes avaluacions trimestrals inclouen, en termes generals, en cada matèria del currículum:
exercicis fets a classe, els deures, les exposicions orals, treballs individuals o en grup i les diferents proves que es realitzen al llarg de cada trimestre.
Aquestes poden ser d’un tema concret o d’algun apartat o apartats concrets d’un tema.
En cada final de curs s’avaluen les competències bàsiques de cadascuna de les matèries del currículum.
En la darrera sessió d'avaluació dels cursos de 4t i 6è, que corresponen als finals de cicle inicial, mitjà i superior també s’avaluarà el grau d'assoliment de les
competències bàsiques de l'àmbit digital, d'aprendre a aprendre i d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Els resultats d'aquesta avaluació quedaran
reflectits en els documents oficials d'avaluació.
Els resultats d'aquesta avaluaci s'expressaran en els termes següents: Assoliment excel·lent (AE), Assoliment notable (AN), Assoliment satisfactori (AS) o
No-assoliment (NA), sens perjudici del que s'estableix l'article 19 quan correspongui la seva aplicació.
Proves diagnòstiques
Prova d'avaluació de sisè
A final de curs es realitzarà la prova d'avaluació externa de caràcter formatiu i orientador que es basa en les competències bàsiques que cal haver assolit en
acabar aquesta etapa educativa. Ens servirà per identificar el grau d'assoliment de les competències bàsiques de cada alumne en un moment clau de la seva
escolaritat, i ens serà una eina molt útil per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la nostra tasca. Les famílies rebran informació sobre els resultats de la prova.
Aquests resultats no tenen efecte directe en l'avaluació final de l'alumne.
Alumnes amb pla individualitzat
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A inici de curs, l’orientador passa tota la informació als mestres sobre els alumnes que necessiten reforços, de quines matèries i tipus; i informa dels alumnes
que passen de curs amb un pla individualitzat. També els tutors al finalitzar el curs anterior passen la informació rellevant de cada alumne/a al tutor del curs
següent o al nou tutor si és el cas.
Pel que fa als alumnes nous, les primeres setmanes serveixen per veure si un alumne té alguna dificultat i de quin tipus per poder discernir quin seguiment
caldrà fer-li i quin suport caldrà donar-li.
En els documents oficials d'avaluació dels alumnes amb pla individualitzat els resultats de l'avaluació fan referència als criteris d'avaluació establerts en el
seu pla individualitzat.
Promoció
En finalitzar el curs escolar, els alumnes passen al curs següent, i a l'etapa d'educació secundària obligatòria en finalitzar el sisè curs de l'educació primària
sempre que hagin assolit els aprenentatges corresponents a cadascuna de les competències de cada matèria o bé si l'equip docent considerem que l’alumne
podrà seguir el curs següent amb aprofitament i amb les mesures i suports corresponents.

CRITERIS D’AVALUACIÓ A SECUNDÀRIA
L’avaluació és l’anàlisi contínua i global del procés d’ensenyament-aprenentatge, amb una observació sistemàtica de l’assoliment dels objectius educatius,
integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzadora del procés d’aprenentatge al llarg de les etapes de primària i de l’ESO i
centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en
dimensions, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari contribueixen a l’assoliment de les competències bàsiques.
La finalitat de l’avaluació és regular el procés d’aprenentatge i comprovar el grau d’assoliment de les competències dels àmbits, d’acord amb els ritmes i
capacitats d’aprenentatge dels alumnes. Així, l’avaluació ha de permetre que tant els professors com els alumnes puguin conèixer el procés d’aprenentatge i
identificar els avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions oportunes per regular-lo. Amb aquesta
finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se'ls avaluarà. També ha de permetre comprovar
el grau d'assoliment de les competències tant les dels àmbits associats a les matèries com les dels àmbits transversals.

En el context d'un model educatiu competencial, i per tal que l'equip docent pugui valorar els aprenentatges de cada alumne i el desenvolupament del procés
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d’ensenyament es fa una sessió d'avaluació inicial, una sessió trimestral de seguiment i, al final de curs, una sessió d'avaluació final ordinària, que coincideix
amb la sessió d'avaluació del tercer trimestre. A més, es fa també una sessió d'avaluació final extraordinària, d'acord amb les dates que determina el
calendari escolar del curs corresponent.
L’avaluació inicial permet determinar el punt de partida de l’alumnat i és la base per planificar el procés d’ensenyament-aprenentatge. És una valoració
qualitativa individualitzada per prendre decisions sobre el procés d'aprenentatge de cada alumne, un ajut per autoregular-se i una orientació per a les famílies.
Les avaluacions parcials (trimestrals) permeten analitzar l'evolució del grup i dels aprenentatges, i el procés maduratiu i relacional de cadascun dels
alumnes. Si és necessari, es modifiquen les estratègies organitzatives, metodològiques o curriculars, tant individualment com en grup, i si cal, s'inicien noves
mesures d'atenció a l'alumnat. L'equip docent pren les decisions d'acord amb els criteris d'avaluació establerts a l'inici de curs i s'ha de tenir en compte
fonamentalment l'opinió del tutor o tutora.
L’avaluació parcial recull els aspectes personals, relacionals i evolutius que es consideri oportú esmentar; i les mesures complementàries o de reforç
adoptades o previstes. Sempre que sigui necessari, aquests documents han d'incloure valoracions qualitatives individualitzades per orientar la família i ajudar
l'alumne a millorar els aprenentatges i els aspectes relacionals i de socialització. Aquesta avaluació inclou el següent: exercicis fets a classe, els deures, les
exposicions orals, treballs individuals o en grup i les diferents proves parcials que es realitzen al llarg de cada trimestre.
L’avaluació final és el resultat de la valoració del grau d'assoliment de les competències dels àmbits transversals i dels diferents àmbits associats a les
matèries que l'alumne ha cursat
. Aquesta avaluació final és diferenciada per a cadascuna de les matèries del currículum, encara que s'imparteixin agrupades en àmbits o en projectes
globalitzadors, i per a cadascun dels àmbits transversals, i constata els avenços dels alumnes. El professor de cada matèria o àmbit proposa per a cada
alumne una qualificació de final de curs que va acompanyada de comentaris que fan referència als criteris d'avaluació i a les competències o dimensions.
. L'equip docent valora els resultats obtinguts pels alumnes pel que fa al grau d'assoliment de les competències de cada àmbit o matèria i atorga les
qualificacions finals. A les sessions d'avaluació de final de curs, a fi de garantir la coherència dels processos d'avaluació entre els diferents grups del centre,
s'hi incorpora amb veu però sense vot, un membre de l'equip directiu.
. En la sessió d'avaluació final ordinària, l'equip docent decideix, quins alumnes estan en condicions de matricular-se al curs següent i quins alumnes resten
pendents de l'avaluació extraordinària.
. En el marc de l'avaluació contínua, l'assoliment de les competències del curs de les matèries amb continuïtat dins l'etapa i dels àmbits transversals
comporta l'assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors.
. L'avaluació dels alumnes amb PI es fa en relació amb els criteris d'avaluació que s'inclouen en aquest PI.
. Per als alumnes que en l'avaluació final ordinària no hagin assolit els nivells competencials establerts, es proposen activitats d'aprenentatge destinades a
assolir-los. I també es proposen activitats a la resta d'alumnes per consolidar els nivells competencials assolits.
. Per als alumnes que tenen matèries amb avaluació negativa en l'avaluació final ordinària, es porta a terme l'avaluació extraordinària d'acord amb les dates
que determina el calendari escolar del curs. Es considera matèria amb avaluació negativa aquella en què no s'han assolit els nivells competencials establerts.
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. Les activitats i, si és el cas, les proves extraordinàries, les elabora i qualifica l'òrgan de coordinació didàctica corresponent, d'acord amb la programació
dels currículums dels quals són responsables. La preparació i elaboració de les proves extraordinàries es fan al llarg del mes de juny.
. En el context de l'avaluació contínua, la valoració del grau d'assoliment de les competències i la qualificació final extraordinària són el resultat global
obtingut a partir de l'anàlisi de l'evolució de l'alumne durant el curs, de les activitats proposades per millorar els nivells competencials no assolits i, si és el
cas, de les proves extraordinàries. Les qualificacions han de ser iguals o superiors a les de l'avaluació ordinària.
. En la sessió d'avaluació final extraordinària, vistos els resultats obtinguts per cada alumne, l'equip docent pren les decisions definitives respecte al grau
d'assoliment de les competències i el pas de curs o la superació de l'etapa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE RECUPERACIÓ
Els objectius i les competències bàsiques, que indiquen el sentit general en el qual ha de progressar tot l’alumnat, han de ser el referent de les
programacions i l’avaluació.
. En relació a l’avaluació:
1. L'avaluació pren com a referència els diferents elements que integren el currículum.
2. L'avaluació es duu a terme d'acord amb el model competencial de l'aprenentatge implementat pel treball col·legiat de l'equip docent. En aquest model
competencial, l'orientació educativa i l'atenció a tot l'alumnat són l'eina principal per afavorir l'acompanyament en l'aprenentatge i la continuïtat formativa en
els ensenyaments postobligatoris.
3. L'avaluació és global, contínua i diferenciada. Té un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu i és diferenciada per les matèries del
currículum i es tenen en consideració el treball fet a classe, treball a casa, treball en equip, l’interès i l’esforç demostrat per l’alumne. En les sessions
d'avaluació l'equip docent fa una valoració global sobre el desenvolupament del procés d'aprenentatge i sobre l'adequació de les programacions i les
activitats docents a les necessitats dels alumnes.
4. L'avaluació és contínua, atès que és un component essencial de la mateixa programació de les matèries, i té per objecte constatar els avenços dels
alumnes i les seves dificultats. Per això, en la programació s’estableixen pautes per a l'observació sistemàtica i el seguiment de cada alumne al llarg del seu
procés d'aprenentatge. En aquest sentit, els documents d'avaluació final de cada curs contenen els darrers nivells competencials assolits de totes les
matèries i àmbits que formen part del currículum de l'educació secundària obligatòria.

. En relació als criteris d’avaluació:
1. Són un referent fonamental per determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de cada matèria i per elaborar-los, el
professorat té en compte els criteris generals d’etapa, així com els criteris aprovats pel seu departament.
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2.- En els criteris d’avaluació hi consten les competències bàsiques avaluades de cadascun dels àmbits associats a cada matèria, així com el nombre
d’activitats d’avaluació, el valor que es dona a cada prova o activitat, el tipus de proves o activitats, el sistema de recuperació, el càlcul de la nota final de
curs, etc.
3.- En cada àmbit associat a cada matèria s’inclouen sistemes variats d’avaluació (exàmens escrits, exposicions orals, treballs en equip, deures, etc.) dossier,
etc.) per tal que sigui una avaluació continuada i adaptada a les necessitats de l´alumnat, si el cas ho requereix.
4.- Els criteris d’avaluació dels grups d’adaptació curricular no han de ser forçosament els mateixos que els dels grups ordinaris. L’alumnat que té una
adaptació curricular, tant si està dins d’un grup ordinari com si no ho està, pot tenir uns criteris d’avaluació diferenciats de la resta de companys, és a dir, hi
pot haver diferents criteris d’avaluació dins d’una mateixa aula.
5.- A principi de curs es fa una reunió per concretar quins alumnes necessiten reforç, PI o PIM i de quines matèries, i es revisa a final de cada avaluació.
Aquesta informació es dona als pares des de l’inici de curs perquè coneguin quin tipus d’ajut i quins recursos esmerçarà l’escola amb el seu fill/a, així com
quin tipus de seguiment se li farà amb l’objectiu que aconsegueixi assolir les competències recollides en el seu pla individualitzat.
6.- Per fer el seguiment de l’alumnat es fa una reunió de preavaluació i una d’avaluació per cada trimestre: la reunió de preavaluació té lloc a meitat de
trimestre i és de caràcter orientatiu per al professorat per tal de poder analitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge i prendre les mesures oportunes. A la
vegada és de caràcter informatiu per a les famílies i els alumnes. Les reunions de preavaluació són de caràcter intern, s’informarà a les famílies d’aquells
alumnes que presentin més dificultats.
Hi ha 6 reunions d’avaluació: una a principi de curs, una al final de cada trimestre, una a final de curs i la sisena és l’extraordinària. Els criteris de recuperació
trimestral els estableix cada departament.
Durant la reunió de final de curs, s’analitzarà el procés d' ensenyament-aprenentatge de cada alumne i s' informarà de les matèries que l’alumne haurà de
recuperar durant el període d’avaluació extraordinària. Aquesta informació quedarà recollida en el butlletí de notes d’ avaluació final ordinària que s'entregarà
al juny. Després del període d’avaluació extraordinària, hi haurà la reunió d' avaluació final, i es decidirà quins alumnes promocionen i quins han de repetir.
7.- Si un alumne té dues avaluacions suspeses (després de les recuperacions ordinàries) s'haurà de presentar a les proves extraordinàries. Si un alumne té
només una avaluació suspesa amb una nota > o = 4, i per mitjana dóna aprovat, la nota final ordinària serà aprovada. Sempre es considerarà l'evolució
positiva de l'alumne.
8.- En cas de no assistència justificada a una prova parcial o a una activitat avaluable, quedarà a criteri de cada professor/a donar la possibilitat a l'alumne de
fer-la en un altre dia. Si no es justifica, es valorarà negativament. En el cas de prova-activitat trimestral, caldrà un justificant mèdic.
9.- Les competències associades als àmbits de les matèries no superades al mes de juny es podran recuperar en la convocatòria extraordinària, tenint en
compte sempre l’evolució de l’alumne al llarg del curs.
10.- Per l’avaluació de final de curs, cada professor de matèria atorgarà una nota a cada alumne que no podrà ser inferior a la nota de final d’avaluació
contínua ni a l’obtinguda en les activitats extraordinàries.
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11.- En els tres primers cursos també es calcularà una nota dels blocs de matèries optatives (mitjana aritmètica dels treballs de síntesi i de les matèries
optatives).
12.- Les qualificacions finals, NA, AS, AN, AE, aniran acompanyades de la nota numèrica sense decimals, amb la correspondència següent sobre 4 (sobre
10):
No Assoliment (NA):1 (0-4’4)

Assoliment Satisfactori (AS): 2 (4’5-6’4) Assoliment Notable (AN): 3 (6’5 al 8’4) Assoliment Excel·lent (AE): 4 (8’5-10)

13.- Al juliol hi haurà una reunió de traspàs d’informació entre l’equip docent de 6è d’EP i el professorat de l’ESO, amb l’objectiu de conèixer l’alumnat en
relació als seus aprenentatges i també, entre els tutors de l’ESO per fer el traspàs d’informació tutorial.

EL PAS DE CURS
1. En finalitzar cadascun dels tres primers cursos de l'etapa i com a conseqüència del procés d'avaluació, en la sessió d'avaluació final de curs, l’equip
docent adopta les decisions corresponents sobre el pas de curs de cada alumne, tenint en compte la seva evolució general en relació amb el grau
d'assoliment de les competències.
2. L'alumne passa de curs quan ha assolit els nivells competencials establerts.
Pel que fa als nivells competencials no assolits de cursos anteriors, s'han d'avaluar d'acord amb la programació establerta. L'assoliment de les competències
d'un curs comporta l'assoliment de les competències no assolides de cursos anteriors.
3. L'equip docent, pot decidir el pas al curs següent d'un alumne amb nivells competencials no assolits quan consideri que l'alumne té bones expectatives de
millora i que el pas de curs és positiu per a la seva evolució acadèmica i personal. En aquest cas, l'equip docent dona indicacions personalitzades que
incloguin les mesures i recomanacions que han de permetre a l'alumne assolir els nivells competencials corresponents a aquell curs; en alguns casos pot
comportar un PI.
4. La repetició de curs s'ha de considerar una mesura excepcional i en cas de romandre un any més al mateix curs, també es requereixen unes indicacions
personalitzades, orientades a superar les dificultats detectades en el curs anterior i que en algun cas poden comportar un PI, així com la comunicació a les
famílies. Es pot repetir el mateix curs un sol cop i dos cops com a màxim dins l'etapa si no s'ha repetit a l'educació primària.
5. Si l'equip docent decideix que algun alumne amb necessitats educatives específiques segueixi un pla de suport individualitzat, s'ha d'escolaritzar en el
curs i grup que, atenent la proposta educativa que se li formuli, s'hagi determinat en el pla corresponent.
6. Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs de l’alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent,
l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus
aprenentatges i les possibilitats de recuperació i de progrés en els cursos posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos
terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió. La decisió de l’equip docent de modificar la qualificació d’alguna matèria es pot aplicar tant en
l’avaluació final ordinària com en la extraordinària, però es limita fins a un màxim de dues matèries les que poden ser objecte de modificació en el conjunt de
les dues avaluacions finals realitzades al llarg d’un curs escolar. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació.
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7. Es tracta d’una circumstància excepcional quan es dóna un Pla individualitzat o bé és el cas d’un alumne que presenta unes circumstàncies familiars
especials. Si es dóna el cas, el tutor donarà arguments que justifiquin aquesta decisió. Sempre s’escoltarà primer l’opinió del professorat que ha atorgat la
qualificació.
8. Globalment l’alumne progressarà si quasi totes les altres competències associades als àmbits de les matèries les té aprovades o bé està fent una
evolució positiva i per tant, hem de suposar que podrà recuperar.
9. De forma excepcional l'equip docent podrà decidir el pas al curs següent amb tres matèries suspeses quan consideri que aquest fet no impedirà a
l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que l'alumne/a té expectatives favorables de recuperació i que aquest pas de curs beneficiarà la seva evolució
personal i acadèmica. Requerirà el vot favorable de la majoria dels membres (el tutor decidirà en cas d’empat).

Entenem que això no l’ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent, quan aquesta matèria no estigui en el curs següent o bé els continguts siguin diferents.
Entenem que té expectatives favorables de recuperació quan l’alumne hagi mostrat una evolució clarament positiva.
Entenem que el pas de curs beneficiarà la seva evolució quan l’alumne estigui molt ben integrat en el grup d’alumnes.
Entenem com a majoria, més vots a favor que en contra de tots els docents presents en la reunió, independentment del nombre de matèries impartides.
Si l'alumne ja hagués repetit, hauria de passar de curs amb les matèries suspeses. (*)
(*) Només es pot repetir una vegada en cada curs i dues en tota l’etapa. Als alumnes que passin de curs amb matèries suspeses se’ls indicarà de quina
manera podran recuperar-les durant el curs següent.
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GESO
Com a conseqüència del procés d'avaluació, en la sessió d'avaluació final de quart curs, l'equip docent adopta les decisions corresponents a la superació
de l'etapa i a l'obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, tenint en compte el grau d'assoliment de les competències.
1. Superació de l’etapa. Es considera que un alumne ha superat quart quan ha obtingut avaluació positiva en totes les matèries, i per tant, ha assolit les
competències de l’etapa.
El referent per analitzar l'assoliment dels objectius generals de l'etapa per part de cada alumne seran els criteris bàsics següents, que resumeixen aquests
objectius, d'acord amb les finalitats de l'etapa:
- Haver assolit el grau de comprensió i d'expressió, oral i escrita, en català i en castellà necessari per a la incorporació a la vida social i professional.
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- Saber utilitzar les eines matemàtiques necessàries en situacions i problemes de la vida quotidiana.
- Disposar dels elements bàsics de comprensió del món en els seus aspectes científic, social, tècnic i artístic.
- Haver aconseguit el creixement personal necessari per viure d'una manera autònoma en les dimensions: individual i social.
Per fer efectives les decisions sobre superació de l’etapa de l’alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent,
l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus
aprenentatges i les possibilitats de progrés en estudis posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de
l’equip docent presents en la sessió. La decisió de l’equip docent de modificar la qualificació d’alguna matèria, es pot aplicar tant en l’avaluació final ordinària
com en l’extraordinària, però es limita fins a un màxim de dues matèries les que poden ser objecte de modificació en el conjunt de les dues avaluacions finals
realitzades al llarg d’un curs escolar. La qualificació d’aquestes matèries serà d’assoliment satisfactori i s’indicarà a l’acta d’avaluació.

2. L’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria requereix la superació de totes les àrees i la superació de la prova externa
d’avaluació de quart. . A aquests efectes es comptabilitzaran com una única àrea les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.
3.- L'alumne que en finalitzar l'etapa no obtingui el títol pot romandre un any més a quart. Aquesta opció ha d'anar acompanyada d'unes indicacions
personalitzades, orientades a superar les dificultats detectades en el curs anterior. De manera excepcional, un alumne pot repetir dues vegades quart curs si
no ha repetit en cursos anteriors.
4. Els alumnes que hagin cursat l’educació secundària obligatòria i no obtinguin el graduat en educació secundària obligatòria rebran un certificat
d’escolarització on constarà el nombre d’anys cursats, el grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i l’adquisició de les competències corresponents, així
com el consell orientador.

7. Atenció a la Diversitat
L’Atenció a la Diversitat és una exigència i alhora una condició de qualitat per al Liceu Politècnic. Atendre a cada alumne en la seva singularitat, en la seva
dificultat concreta o en la seva excel·lència és una tasca apassionant, no exempta de dificultats i problemes.
El Liceu Politècnic fa una proposta d’atenció a la diversitat original i alhora eficaç. Per un cantó, dirigeix aquest tema el Departament d’Orientació de l’escola, i
alhora hi estan implicats tot l’equip de mestres i professors, coordinadors i equip directiu per tal d’encertar en la proposta i seguiment que es fa per a cada
alumne concret que ho necessita.
La detecció dels problemes –sovint són dificultats d’aprenentatge i no alumnes amb altes capacitats el que exigeix una atenció més personalitzadacorrespon normalment al mestre-tutor o al professor d’una matèria, que ho posa en coneixement del claustre i del Departament d’Orientació, que avalua si cal
un diagnòstic i els criteris d’actuació. Així, des del desdoblament de grups als reforços en grups molt reduïts, l’elaboració i aplicació d’un PI o un PIM, fins a la
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“teràpia” individualitzada fora de l’horari escolar, es proposa a la família el que es considera més adequat per afrontar la dificultat detectada. Quan cal una
acció “externa” –fora de l’escola- és la família qui escull si portar-la a terme o no i amb quins professionals fer-ho.
Dins de l’horari escolar hi ha hores dedicades a desdoblaments i hores per a grups reduïts, i a ESO hores d’atenció a la diversitat. Els mestres encarregats
d’aquests grups han de fer-ne un seguiment adequat (normalment mensual), i passar comptes amb el claustre i el Departament d’Orientació de l’evolució de
cada alumne. Així doncs, els desdoblaments i els grups reduïts no són estàtics, sinó que poden variar i patir modificacions al llarg del curs escolar, en funció
de l’evolució de cada alumne.
Pel que fa a les adaptacions anomenades “Pla Individualitzat”, l’equip d’atenció a la diversitat es reuneix diversos cops durant cada curs escolar amb el
responsable de l’EAP assignat a la nostra escola, per confrontar cada cas i els criteris d’actuació.
A continuació adjuntem alguns documents de treball utilitzats per treballar l’atenció a la diversitat.

Document 1: protocol d’actuació.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I REEDUCACIÓ
Per tal d’aconseguir donar resposta als nostres alumnes, especialment a aquells amb dificultats d’aprenentatge, seguirem el següent mètode de treball:
-

Recollida de les informacions aportades per les mestres al claustre i confecció de la graella de seguiment.
Recollida de les demandes (un cop s’ha fet la posada en comú al claustre) i traspàs al Departament d’Orientació d’aquells casos que ho requereixin.
El Departament d’Orientació farà una proposta i la comunicarà al claustre, i el tutor informarà la família.
Es recollirà la informació periòdica dels nens avaluats per donar resposta a les mestres i fer el seguiment adequat dels casos.
S’assistirà a les reunions amb l’EAP i els especialistes per disposar de la informació que aquests aporten.
Es dirigirà l’elaboració (contingut i temps) dels PI que es decideixi portar a terme i se’n seguirà l’avaluació.
S’assistirà a les reunions d’avaluació per recollir les informacions aportades per les mestres i per aportar informació sobre els alumnes.
Es distribuirà i organitzarà el temps necessari d’atenció als alumnes que s’estableixi que necessiten un reforç individual o en petit grup.
Es farà el seguiment i l’actualització de la informació relativa a cada cas mitjançant les reunions setmanals, i es portarà a la graella resum que es
facilitarà actualitzada als mestres.

Document 2: protocol per alumnes amb dislèxia (CS)
ALUMNES AMB N.E.E: DISLÈXIA
PROPOSTES DE TREBALL PER A CICLE SUPERIOR
Actuacions a nivell personal
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-

Fer saber a l’alumne que coneixem les seves dificultats, ens interessem per ell i que l’ajudarem en el procés d’aprenentatge per tal que tingui les
mateixes oportunitats que els companys.
Parlar-ne i reconèixer les dificultats no vol dir que s’eximeixi l’alumne de les seves responsabilitats.
Comprendre que presentar dificultats en el llenguatge escrit pot provocar frustracions, estrès, pressió i cansament que poden conduir l’alumne a
actituds poc adequades.
Potenciar l’autoestima i reconèixer en públic els seus èxits.
Posar en marxa totes les actuacions necessàries perquè l’alumne no visqui les seves dificultats com un fracàs: respectar el seu ritme, facilitar-li les
tasques seqüenciades en passos, reconèixer els seus avenços, no fer-lo llegir en veu alta davant del grup...
Evitar situacions que els puguin deixar en evidència: rapidesa de càlcul, escriure a la pissarra, corregir les faltes amb un color estrident, etc.
Emfatitzar les coses que l’alumne fa bé a la classe. Acostumen a ser nens amb molta imaginació i creativitat. Donar l’oportunitat que destaquin en
allò que poden.
Reforçar totes les habilitats a través de la pràctica per tal d’automatitzar l’accés a tots els components de l’aprenentatge.
Centrar l’ensenyament en el desenvolupament d’habilitats útils i transferibles més que a donar molta informació que esdevé innecessària i que
l’alumne no pot recordar.
Encoratjar l’alumne a pensar sobre quines estratègies i recursos són millors per a ell i per utilitzar en diferents circumstàncies.
Es tracta que l’alumne vagi adquirint consciència de les seves dificultats i pugui aplicar estratègies de compensació i autoregulació.

Propostes comunes
-

No donar moltes ordres orals al mateix temps.
Acostumar-la a revisar i rellegir el text abans de respondre preguntes de comprensió.
No corregir de forma sistemàtica tots els errors ortogràfics de la seva escriptura.
Revisar l’agenda.
Un cop començat l’examen, acostar-se cap al nen/a i, verificar que ha comprès els anunciats.
Avaluar els exàmens en funció del seu contingut, no de la seva forma.
En els textos escrits donar més importància al contingut que a la forma.
Subratllar paraules clau en un enunciat o text.
No tenir en compte els errors d’expressió escrita i d’ortografia a l’hora de corregir l’examen.
Preveure la possibilitat de realitzar exàmens orals o amb format més visual.
Permetre que pugui complementar oralment els exàmens.
Evitar l’ús d’instruccions escrites massa llargues i seqüenciades en molts passos. Les instruccions escrites haurien de ser clares i concises.
Ajudar als alumnes a practicar la lectura de paraules i frases perquè guanyin velocitat
Procurar que no llegeixi en veu alta a la classe de forma improvisada.
A mesura que els nens milloren és important que es preparin un text a casa (que s'hagi de llegir a classe) i que el llegeixin en veu alta davant el grup
Evitar que les faltes d’ortografia als exàmens baixin la nota final, o bé, que siguin motiu de suspens.
Augmentar el temps per a la realització d’un treball o control o reduir la quantitat d’exercicis

ASSIGNATURES
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Propostes pròpies de català
-

Ensenyar-la a estructurar els textos de diferents tipologies amb esquemes determinats i utilitzant frases curtes.
En dictats, corregir únicament les faltes d’ortografia que s’estiguin treballant a classe o les prèviament pactades amb ella (veure annex 1).
Disposar de material de suport visual amb un llistat de paraules de vocabulari bàsic amb dificultats d’ortografia i d’accentuació en els dictats i
expressions escrites.
Fer-li lletrejar les paraules en la correcció dels dictats
Corregir errades a nivell ortogràfic i d’estructura de textos i explicar-li el perquè.

Propostes pròpies de castellà
-

Rellegir el text abans de respondre preguntes de comprensió.
Ensenyar a estructurar els textos de diferents tipologies
No corregir de forma sistemàtica tots els errors ortogràfics de la seva escriptura (Veure annex 1).
Adequar el ritme del dictat a l’alumne.
Intentar ajustar els textos al seu rendiment lector: més breus i amb un vocabulari més bàsic.

Propostes pròpies d’anglès
- Reforçar l’estructura de frases curtes en present simple i en passat simple del verb “To be”.
- Valorar l’expressió oral més que no l’expressió escrita.
- Reduir la quantitat de còpies setmanals.
- No corregir totes les faltes d’ortografia, només aquelles pactades.
Propostes pròpies de matemàtiques
- Valorar el procés de càlcul d’operacions bàsiques i no els errors de càlcul mental.
- Permetre us de trucs per a la realització del l càlcul (comptar amb els dits, amb anotacions,...)
- Assenyalar les paraules clau dels problemes i proporcionar dibuixos que representin el problema.
- Valorar el procediment de la resolució del problema i no els resultats de les operacions.
- Permetre que l’alumne tingui accés a les taules de multiplicar, tant a classe com als exàmens.
- Utilitzar material manipulatiu complementari per resoldre qüestions relacionades amb el temps, rellotge, calendari, diners

ANNEX: NORMES D’ORTOGRAFIA BÀSIQUES:
CATALÀ

CASTELLÀ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rr
bl i br (mai “vr” ni “vl”)
mb i nv (mai “mb” ni “nb”)
ca que qui co cu / sa ce ci so su
ga gue gui go gu / ja ge gi jo ju
plurals acabats en –es (no “-as”)
pret. imperfets –ava
pret. Indefinit. ha anat
masculí –e; femení –a

1.
2.
3.
4.
5.

Rr
pret. Imperfectos –aba
bl i br
mb i nv
ca que qui co cu / za ce ci zo
zu
6. ga gue gui go gu / ja ge gi jo
gu
7. pret. Indefinido: ha ido

1.
2.
3.
-

haver
ahir / avui / demà
vaig / maig / faig
i
- ny
- x / tx
accentuació

1.
2.
3.
-

haber
hoy / ayer / mañana
hacer
Y
ñ
ch
accentuación

Document 3: graella per a Pla Individualitzat.
Pla individualitzat
ALUMNE:
CICLE:
NIVELL:
CURS:

DADES GENERALS
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ALUMNE/A

CENTRE

Nom i cognoms:

Centre:Politécnico/Liceu
Politècnic

Data de naixement:

Adreça:Camí de ca n’Oriol
s/n ó Avda. Can Graells
35.

Adreça:

Població: Rubí/sant Cugat

Telèfon:

Codi Postal: 08191/08173

Curs:

Telèfon: 93 699 08 99

Nom del pare/mare:



nom



nom

PREVISIÓ DELS RECURSOS ORGANITZATIUS QUE S’UTILITZARAN PER ATENDRE LES NECESSITATS
EDUCATIVES DE L’ALUMNE/A I DELS PROFESSIONALS QUE HI INTERVENDRAN
Professional que hi intervé
Professionals de
la USEE
Tutor/a grup –
classe de
referència
Professionals de

Català

Medi

les diferents

Castellà

Vis. i
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àrees

Plàst.
Matemàtiqu
es

Professionals
externs

Anglès

EE

Ed. Física

Reforç

EAP
XXX
CSMIJ
Treballador
a social

DESCRIPCIÓ DE L’ALUMNE

Música
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Recurs organitzatiu

USEE

Grup-classe ordinari

X

Agrupament flexible

Grup reduït de suport

Atenció
individualitzada

Descripció
general

X

X
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PLANIFICACIÓ DEL TREBALL AMB L’ALUMNE
Àrea

Professor/a

Hores AO

Hores AI

Hores GR

Català
Castellà
Anglès
Matemàtiques
Medi
Ed física
Música
Plàstica
Biblioteca
Tutoria

AO= aula ordinària

AI= atenció individualitzada

GR= grup reduït

Adaptació
matèria (si/no)

Avaluació
adaptada de la
matèria (si/no)
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HORARI
4t E.P.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

9 a 10

10 a 11

11 a 11.30

ESBARJO

11.30 a 12
12 a 13
13 a 15

DINAR

15 a 16

16 a 17

Professionals i
serveis

MO MS
MEE
L
MSI
VET
TEI

Mestre Ordinari I mestre de suport
Mestre EE
Logopeda
Mestre de Suport Itinerant
Vetllador
Tècnica d’EI

Emplaça
ments

CO
CEE
AO
AEE
AR
USEE

Centre Ordinari
Centre d'Educació Especial
Aula Ordinària
Aula d'Educació Especial
Aula Reforç
Unitat de suport d’EE

DIVENDRES
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ORIENTACIONS PER ATENDRE L’ALUMNE/A
Punts forts

Punts febles

A nivell personal

A nivell social

A nivell d’aprenentatges
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MATÈRIES
Matèria:
Periodicitat:

Anual X

Professor/a:

Què li demano que treballi i aprengui per superar la matèria?

Quin material faré servir i com es portarà a la pràctica?

Com avaluaré l’alumne/a?

Assolit

No assolit
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SEGUIMENT DE L’ALUMNE
DATA

1

Valoració

Descripció de la problemàtica

Actuacions

Prioritzacions educatives

CONFORMITAT
La Comissió d’Atenció a la Diversitat del LICEU POLITÈCNIC segons les avaluacions i seguiments previs de l’alumne/a ----------------------------- manifesta la necessitat de procurar una atenció individualitzada durant l’escolaritat en el cicle/curs/trimestre ----------.
Els sotasignants es comprometen a portar a la pràctica tot allò previst en aquest pla. Signatures:
Director/a (president de la CAD)

Tutor/a

MEE

Mare, pare i/o tutors legals

1

Cadascuna de les files correspon a un registre de les reunions de seguiment del Pla Individualitzat.

EAP
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Altres professionals (detallar) :

8. Pla Lector de Centre

1. Introducció
La lectura és una habilitat que no té, per la seva transcendència i impacte cultural en els alumnes, cap comparació amb cap altra de les que es
treballen en un centre escolar.
Si bé és cert que tot alumne necessita un medi social, cultural i familiar que estimuli el procés lector, l’escola, com a lloc de transmissió de
coneixement, es troba en una situació privilegiada per poder ser motor i orientador d’aquest procés. És per això que a la nostra escola estem
desplegant un seguit d’activitats orientades a aquest fi.
Aconseguir ciutadans lectors crítics i formats és un dels objectius primordials del nostre centre educatiu, i ho és de manera transversal com a
quelcom indispensable en totes les assignatures.
La lectura és un dels principals instruments d’aprenentatge. Una bona comprensió lectora constitueix un factor clau per a conduir l’alumnat a l’èxit
escolar; d’aquí la importància de la lectura en totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum al llarg de les diferents etapes educatives.
2. Objectius generals del PLEC
L’objectiu principal és fomentar en l’alumnat l’interès per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector; és a dir, formar lectors competents, és a dir, individus
capaços de:
1. Comprendre, utilitzar i analitzar textos escrits, desenvolupar els seus coneixements i possibilitats i participar en la societat.
2. Estar motivat cap a la lectura com a mitjà insubstituïble per arribar a altres aprenentatges, per gaudir-ne, per ampliar el seu coneixement
enciclopèdic , per interrelacionar-se.
3. Poder encarar qualsevol text d’entitats oficials i privades en relació amb diferents propòsits i entendre’n el propòsit.
4. Interioritzar la lectura com un hàbit imprescindible en la seva vida.
5. Ser capaç de llegir amb precisió i rapidesa.
6. Utilitzar la lectura en diferents contextos i per a diferents finalitats.
7. Utilitzar les estratègies adequades en relació amb els cinc processos lectors (obtenció de la informació, comprensió general, elaboració d’una
interpretació, reflexió i valoració del contingut, reflexió i valoració de la forma).
8. Autoregular el seu procés de comprensió lectora.
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En definitiva, contribuir al desenvolupament de les competències de la comprensió lectora:
Competència 1. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports.
Competència 2. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar els continguts d’acord amb la tipología i la complexitat del text i
el propòsit de la lectura.
Competència 3. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures
morfosintàctiques més habituals.
Competència 4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.
Aquests objectius queden distribuïts de la següent manera en el PLEC:
2.1.
Saber llegir: Consolidar el valor de la lectura en l’educació i formació integral dels nostres alumnes i professors.
2.2.
Llegir per aprendre: Fomentar la lectura des de perspectives diverses i matèries com a eina bàsica d’aprenentatge.
2.3.
Gust per llegir: Formació d’un hàbit lector en els alumnes.

3. Anàlisi prèvia: diagnosi
Aquest curs volem impulsar des del treball de tutoria, una diagnosi realista del nivell de lectura dels nostres alumnes.
Condicionats també per la situació sòcio-cultural de les famílies de l’escola, ens trobem que dins del mateix grup hi ha nivells molt diferents tant de
lectura com d’ interès per la mateixa.
El desig i intenció és que els tres objectius generals es vegin acomplerts en la totalitat o, almenys, en la gran majoria del nostre alumnat (des d’infantil
fins a l’ESO) en acabar la seva estada a l’escola.
4. Concreció dels objectius i metodologia per etapes.
a. Saber llegir
Entès com una progressió ascendent en l’adquisició de la comprensió lectora, com una ampliació de la capacitat de llegir i interpretar textos cada
vegada més complexos, i com una necessitat de superació i esforç en la lectura.
Suposa un conjunt d’habilitats cognitives (descodificar, coneixement de vocabulari i gramàtica, interpretació d’estructures lingüístiques i textuals,
coneixement del món…) i metacognitives (ajustament, control, adequació al propòsit…).
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En l’etapa d’ EDUCACIÓ INFANTIL es concreta en:
- Lectura de contes populars i altres
- Dramatització d’històries i personatges
- Lectura de pictogrames i imatges
- Contes de l'escola per llegir amb la família

En l’etapa d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA es concreta en:
-

Lectures obligatòries en cada curs per fer un treball lingüístic de diversos àmbits a través del text.(Annex 1)
Dramatització d’històries i personatges dins les classes de llengua.

En l’etapa d’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA es concreta en:
-

Lectures obligàtories en cada curs per fer un treball lingüístic de diversos àmbits a través del text. (Annex 2)
Lectura en veu alta de textos dels diferents gèneres literaris treballats.
Dramatització d’històries i personatges dins les classes de llengua.
Exposicions orals sobre diferents temes en vàries matèries: llengües, història, cultura clàssica i educació ètico-cívica.
Lectures treballades a la matèria optativa de cultura clàssica.
Metodologia emprada en totes les matèries d’humanitats: partir de la lectura d’un fragment o d’un text relacionat amb la
matèria per treballar-hi les competències lingüístiques.

En totes les etapes entenem que una bona competència lectora implica, doncs, saber llegir, comprendre i interpretar textos en diversos formats
(continu, discontinu, mixt i múltiple) i suports (text imprès i text electrònic), adequats a cada edat i nivell.
b. Llegir per aprendre
Aquest objectiu se centra en el paper de la lectura en l’adquisició dels continguts de totes les àrees, i de les habilitats i destreses necessàries per
localitzar, avaluar, usar i comunicar la informació de forma efectiva. També inclou els continguts clàssics de la formació d’usuaris de biblioteques.
Per tant, dins d’aquest eix hi distingim:
4.1. la lectura per a l’estudi
4.2. la lectura crítica
4.3. la competència informacional: en la qual es distingeixen a la vegada tres àmbits:
4.3.1. la cerca de la informació
4.3.2. el tractament de la informació per transformar-la en coneixement i
4.3.3. la comunicació del coneixement.
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Per a un bon desenvolupament de la competència informacional al centre és necessari visualitzar de manera integrada i vinculada l’ús tant de la
biblioteca escolar com de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) i els materials i eines específiques que tant una com l’altra
disposen.

En l’etapa d’EDUCACIÓ INFANTIL aquest objectiu es treballa en els següents àmbits:
 Interpretació d`imatges
 Organitzar seqüències temporals (de contes o d’altres situacions)
 Inici de la lectura amb la lectura de pictogrames
 Aprendre a preguntar i a argumentar en el treball dels projectes
 Estimular l'ús de fonts documentals complementàries al llibre de text, tant en suports impresos com en
suport digital i audiovisual.

Iniciar el treball de fer frases proposades pels nens.
En l’etapa d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA aquest objectiu es treballa en els següents àmbits:
 Lectura comprensiva dels llibres de text de les diferents assignatures.
 Recerca d’informació i classificació en diferents àmbits de les matèries.
 Estimular l'ús de fonts documentals complementàries al llibre de text, tant en suports impresos com en
suport digital i audiovisual.
En l’etapa d’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA aquest objectiu es treballa en els següents àmbits:
 Lectura comprensiva dels llibres de text de les diferents assignatures.
 Recerca d’informació i classificació en diferents àmbits de les matèries.
 Treball de presa d’informació (apunts) i síntesi davant la lliçó magistral.
 Estimular l'ús de fonts documentals complementàries al llibre de text, tant en suports impresos com en
suport digital i audiovisual.
c. El gust per llegir: l’hàbit lector
Entès com a l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi, en la formació del gust personal i en el desig lector propi.
El gust per llegir s'assoleix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el què s'ha
llegit, sabent-ho explicar i sabent-ho compartir.
El gust per llegir implica que s’hagi assolit un bon nivell de competència lectora i que el centre promogui i faciliti contextos lectors.
En l’etapa d’EDUCACIÓ INFANTIL aquest treball es concreta, ja en l’actualitat, en:



Racó de biblioteca
Contes de l'escola per llegir amb la família
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Realitzar un llibre viatger(Annex 3)
Les famílies expliquen contes a la classe.
Contes de casa per a llegir a classe i compartir amb els companys
Memoritzar poemes, endevinalles, embarbussaments, contes...
Assistència a la representació d’obres de teatre infantil relacionades amb les lectures
Hora complementària de Taller del Conte
A l’estona diària de “Conversa” explicar, analitzar, opinar, associar amb altres situacions que han viscut
o emocions que els hi provoca un conte explicat a l’aula.

En l’etapa d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA aquest treball es concreta en:



Biblioteca de classe
Espai temporal de 30m diari de lectura interior i
individual diària (en fase de prova, a valorar per implantar a totes les aules de CM CS a partir del proper
curs)







Hora complementària de Taller de Lectura
Lectura en veu alta per part del professor
Lectura col·lectiva d’un llibre
Memorització poemes, endevinalles, embarbussaments, contes...
Assistència a la representació d’obres de teatre infantil relacionades amb les lectures

En l’etapa d’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA aquest treball es concreta en:






Lectura en veu alta per part del professor
Lectura col·lectiva d’un llibre
Transformació d’un text narratiu a teatral
Projecció de pel·lícules basades en obres literàries
Lectura d’expressions escrites lliures.

5. Recursos
Biblioteca d’aula
Contes específics per l’etapa infantil (Annex 4)
Llibres en préstec
6. Annexos
Annex 1: llistat de llibres de lectura obligatòria a E.P

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
Annex 2: llistat de llibres de lectura obligatòria a E.S.O.
Annex 3: projecte del “llibre viatger”
Annex 4: consideracions a tenir en compte pels contes específics per l’Etapa Infantil.

ANNEX 1 PLEC: LECTURES EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EP1:
LLENGUA CATALANA
-Llibres de text amb petits fragments de lectura.
LLENGUA CASTELLANA:
-Llibres de text amb petits fragments de lectura.
EP2:
LLENGUA CATALANA:
- Contes clàssics per somiar. Ed. Molino.
LLENGUA CASTELLANA:
- Cuentos clásicos para recordar. Ed. RBA.
EP3:
LLENGUA CATALANA:
- El Rossinyol i altres contes. Ed. Vicens Vives.
LLENGUA CASTELLANA:
- La voz de los sueños y otros cuentos prodigiosos. Ed. Vicens Vives.
EP4:
LLENGUA CATALANA:
- Conte de Nadal. Ed. Vicens Vives .
- Relats de monstres. Ed. Vicens Vives.
LLENGUA CASTELLANA:
- El rey de los mendigos. Ed. Vicens Vives.
- Cuentos del Olivo. Ed. Vicens Vives.
EP5:
LLENGUA CATALANA:
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- El dit màgic. Ed. Voramar.
LLENGUA CASTELLANA:
- Tom Sawyer. Ed. Vicens Vives.
- Oliver Twist. Ed. Vicens Vives.
LLENGUA ANGLESA:
- Alice adventures in Wonderland . Ed. Vicens Vives.
EP6:
LLENGUA CATALANA:
- Charlie i la fàbrica de xocolata. Ed. La Magrana.
LLENGUA CASTELLANA:
- -Los doce trabajos de Hércules. Ed. Vicens Vives.
- -Las aventuras de Ulises. Ed. Vicens Vives.
LLENGUA ANGLESA:
- I want to be you. Ed. Vicens Vives.
ANNEX 2 PLEC: LECTURES OBLIGATÒRIES ESO
1r d’ESO:
LLENGUA CATALANA:
- La comèdia de l’olla. El metge a garrotades. Ed. Grup 62.
- La perla. Ed. Vicens Vives.
- Antígona. Adaptació.
LLENGUA CASTELLANA:
- El diablo de la botella. El ladrón de cadáveres. Vicens Vives.
- La laguna de oro y otras leyendas de América latina. Vicens Vives.
- Retablo jovial. Anaya.
LLENGUA ANGLESA: (pendent)
LOW LEVEL
The jungle book R. Kipling
The secret garden F.H. Burnett
MEDIUM LEVEL
The adventures of HuckleberryFinn Mark Twain
Oliver Twist C. Dickens
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HIGH LEVEL
Journey to the centre of the Earth Jules Verne
The Canterville Ghost O. Wilde
2n d’ESO:
LLENGUA CATALANA:
-

Antologia del relat policíac. Ed. Vicens Vives.
La ratera. Ed. Vicens Vives.

LLENGUA CASTELLANA:
-

El misterio de los bailarines. V. Vives.
Momo. Ed. Alfaguara
Nuestra Natacha. V. Vives

LLENGUA ANGLESA: (p.)
LOW LEVEL
The Black Arrow R.L. Stevenson
Great Expectations C. Dickens
MEDIUM LEVEL
Around the world in 80 days Jules Verne
Alice´s adventures in wonderland Lewis Carroll
HIGH LEVEL
The hound of the Baskervilles A.Conan Doyle
Romeo and Juliet W. Shakespeare

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
3r d’ESO:
LLENGUA CATALANA:
-

El vell i la mar. V. Vives..
Dossier de textos literaris des del segle XII al XV.

LLENGUA CASTELLANA:
- Lazarillo de Tormes. Ed. Vicens Vives.
- Dosier de textos literarios desde el siglo XIII al XV.
LLENGUA ANGLESA:
LOW LEVEL
David Copperfield c. Dickens
Hamlet, Prince of Denmark W. Shakespeare
MEDIUM LEVEL
Kidnapped R L Stevenson
The Ransom of the Red Chief and other stories O. Henry
HIGH LEVEL
Gulliver´s travels J. Swift
Julius Caesar W. Shakespeare
4t d’ESO:
LLENGUA CATALANA:
- Les tribulacions del jover Werther. V.Vives.
- Mar i Cel. Educaula 62
LLENGUA CASTELLANA:
- Rimas y Leyendas. V. Vives
- Zalacaín el aventurereo. V. Vives
LLENGUA ANGLESA:
LOW LEVEL
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Lord Arthur Saville´s crime and other stories O. Wilde
Little Women L. Mary Alcott
MEDIUM LEVEL
Rip Van Wrinkle and the legend of Sleepy Hollow W. Irving
Sherlock Holmes and the red circle A. Conan Doyle
HIGH LEVEL
Frankenstein Mary Shelley
The merchant of Venice W. Shakespeare
Otello W. Shakespeare
ANNEX 4 PLEC: INFANTIL
Consideracions a tenir en compte pels contes a l’etapa Infantil:
Es seleccionen contes que estimulin un aprenentatge oral i escrit i que desenvolupin la capacitat d'observació i atenció. Per a això estan aquells llibres
participatius, amb jocs…o els de coneixement en els quals descobreixen fets reals i també aquells amb contingut informatiu, amb els quals d'una manera
senzilla es capten conceptes bàsics. Tipus:
-

Tapes dures amb imatges, molt colorit
Molta imatge i text breu
Llibre gegant amb làmines seqüenciades
Contes amb tapa semidura i amb més text però predominen les imatges
Contes populars 6
Contes amb pictogrames.
Revistes amb fotos reals, referents a la unitat que es treballa.
Audiocontes

Les il·lustracions han de ser molt clares, ja que són molt importants perquè els nens llegeixen en elles les històries, han de ser imatges atractives i que
ocupin la major part de la pàgina. Els temes han estar relacionats amb la casa, l'entorn més quotidià, els animals i personatges animats i imaginaris que
busquen la motivació i participació dels nens. La finalitat és despertar en els nens l'interés pel llibres i paral·lelament la motivació cap a la lectura i l'escriptura.
El tipus de lletra és variat, ja que volem que tots siguin propers a ells quan siguin capaços de descodificar.
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9. Plans d’actuació dels centres:
9.1 Infantil i Primària

PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA
1. Introducció
2. Contingut del pla
2.1 Diagnosi
2.2 Organització pedagògica
2.3 Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut
a. Grups de convivència
b. Mesures de prevenció personal
c. Requisits d’accés als centres educatius
2.4 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
a.

Alumnat

b. Personal del centre
c. Grups d’alumnes
d. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
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e. Espai menjador
f. Espai gimnàs
g. Patis
h. Espais de reunió i treball per al personal
i.

Relació amb la comunitat educativa

j.

Circulació dins del centre

2.5 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
2.6 Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
2.7 Pla de ventilació, neteja i desinfecció
2.8 Seguiment del pla
2.9 Altres activitats del centre
a. Acollida matinal
b. Sortides i colònies
c. Extraescolars
1. INTRODUCCIÓ
Aquest pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes
garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la
pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. Aquest Pla d’actuació es complementa amb les
Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives.
En un marc d’incertesa, l’objectiu de l’escola és seguir treballant amb la màxima normalitat possible. Cal donar
continuïtat a l’aprenentatge tal com el duem a terme però aplicant les mesures sanitàries de protecció.
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 Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
 L’aprenentatge a l’escola ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i
garantint la funció social de l’educació.
 L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
 A través de les mesures proposades, hem d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida
identificació de casos i de contactes.
Valors en què es basa la proposta:
 Seguretat
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa –
incloses les famílies–, l’escola ha de continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera
segura i confortable. Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un col·lectiu de risc molt
baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, com el seu paper poc important en la
dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.
 Salut
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als Departaments
d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de
casos i contactes.
 Equitat
El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, aquelles persones
pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més
acusada. L’assistència a l’escola permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de
les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps l‘afrontament de la
pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i
desenvolupament. Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes
i personal docent i no docent de l’escola.
 Vigència
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat al nostre centre. El
marc que es proposa és fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.
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2. CONTINGUT DEL PLA
2.1 DIAGNOSI:
Des que el Govern de la Generalitat va decretar tancar tots els centres educatius de Catalunya, en coordinació amb el
Departament de Salut i en el marc del Pla d’Actuació del Procicat per emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial d’alt risc, l’equip directiu de l’escola junt amb l’equip pedagògic va proposar un nou horari per
a tots els cursos de l’ESO i de batxillerat. Aquest horari era de matins i deixava les tardes perquè els alumnes poguessin
anar fent les tasques encomanades.
Des del dilluns, dia 16 de març, l’activitat lectiva va seguir en tots els cursos, adaptant-nos, és clar, a la nova realitat.
Vam treballar des de la plataforma GoogleSuits, creant al classroom aules per a cada àrea i curs. I alhora, des del meet
vam poder seguir donant les classes, online. Els tutors van fer no només el seguiment acadèmic dels alumnes, sinó també
l’acompanyament emocional, fent tutories online, tant amb ells com amb els pares.
Malgrat el poc hàbit de treballar telemàticament, i les dificultats inicials, els resultats han estat positius. Tota la comunitat
educativa hi està d’acord: les famílies han estat agraïdes pel seguiment que s’ha fet, i els alumnes i professors, també,
malgrat el desgast que ha comportat treballar d’aquesta manera.
2.2 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN CAS
CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE:
En cas que s’hagués d’aplicar el confinament parcial o total, que més endavant explicarem, l’objectiu serà, partint de
l’acompanyament tutorial que tingui en compte les necessitats de cada família, vetllar perquè els alumnes no perdin els
hàbits de treball i per tant instaurarem els estudis de manera telemàtica. Ho farem a través de la plataforma Google
Suites, en el Classroom. Farem servir aquesta metodologia de forma diferent segons l’edat dels nostres alumnes, però sí
que en tots els cursos des de EI3 fins a 6è disposaran de les aules de les àrees amb l’objectiu de que tinguin les tasques
ordenades per aules i els professors responsables d’aquestes, tant per assistir a classes online, resoldre dubtes i corregir
els treballs. Tant les classes online com les tutories pertinents amb les famílies i alumnes es realitzaran a través de la
plataforma meet.
En funció de la necessitat del curs les classes es plantejaran de manera telemàtica amb més o menys carrega lectiva en
funció de l’edat, tal i com s’ha dut a terme en el període de confinament.
En cas que es plantegi la quarantena en algun grup de convivència estable i com a conseqüència s’interrompi l’activitat
lectiva presencial d’aquest grup, continuaran treballant des de casa. S’activaran per aquest grup les aules virtuals del
classroom, i se li assignarà al grup, un tutor i un cotutor. Per tot això, tots els alumnes ja tenen un correu corporatiu amb
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les seves credencials.
En cas de confinament total, seguirem treballant com aquest passat confinament mitjançant les aules del classroom,
interactuant amb els alumnes i les seves famílies en tot moment oferint la continuïtat de l’activitat lectiva i fent
seguiment acurat de les tasques presentades.
Ambos casos, les classes virtuals a dur a terme per grup seran: en el cas de cicle inicial es proposen dues classes diàries,
en el cicle mitjà, tres i en el cas de cicle superior es mantindrà el mateix horari lectiu que seguien físicament a l’escola.
Suport emocional:
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants i adolescents.
El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un nombre significatiu
d’infants i adolescents. També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els
aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per
detectar i abordar situacions no resoltes. Proposarem a l’escola durant la primera setmana activitats que permetin
l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre.
D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes que són
imprescindibles en qualsevol context:
 Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.
 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.
2.3 PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT:
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de
la traçabilitat dels casos.

a. GRUPS DE CONVIVÈNCIA:
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat que dona en la
traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.
Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les
persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu.
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que, junt amb les
evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la
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distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres, ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de
convivència estables.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu)
o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de
la mascareta.
b. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL:
DISTANCIAMENT FÍSIC: Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques
de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la
distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general,
amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que
tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. Per tant, en els grups estables
no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de
seguretat de 2,5 m2 ). L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat,
una distància interpersonal mínima d’1 metre.
HIGIENE DE MANS: Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del
personal docent i no docent. En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:
 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
 Abans i després dels àpats
 Abans i després d’anar al WC
 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:
 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis
 Abans i després d’acompanyar un infant al WC
 Abans i després d’anar al WC
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 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
 Com a mínim una vegada cada 2 hores
ÚS DE MASCARETA:
Col·lectiu
1r cicle d’educació
infantil (0-3 anys)
2n cicle d’educació
infantil (3-6 anys)
De 1r a 4t de primària

A partir de 5è de
primària, secundària,
batxillerat, formació
professional i centres de
formació d’adults
Personal docent i no
docent

Indicació
No indicada
No obligatòria

Tipus de mascareta
_

Higiènica amb
compliment de la
norma UNE
No obligatòria si s’està Higiènica amb
amb el grup de convivència compliment de la
dins de l’aula. Indicada norma UNE
fora del grup quan no es
pugui mantenir la distància
d’1,5 metres.
No obligatòria si s’està Higiènica amb
amb el grup de convivència compliment de la
dins de l’aula. Indicada norma UNE
fora del grup quan no es
pugui mantenir la distància
d’1,5 metres.
Recomanable en els grups Higiènica amb
estables. Obligatòria per al compliment de la
personal quan imparteix norma UNE
classes a diferents grups,
quan no forma part del
grup
de
convivència
estable i no es pugui
mantenir la distància d’1,5
metres.
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En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i
als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables.

c. REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS:
 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.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas
de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu
equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.
Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments
immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les persones de risc elevat de
malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per
valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la
hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les
dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser
valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els requisits
d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o
contactes.
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2.4 ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS
El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.
a. ALUMNAT: L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes des d’educació infantil fins a sisè de
primària i garantirem que tots els alumnes puguin seguir el curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no
obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. En el cas de la
incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent. Els criteris d'aquesta presencialitat estan
definits a les Instruccions per al curs 2020-21 de la Secretaria de Polítiques educatives.
b. PERSONAL DELS CENTRES: PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: El curs començarà amb tot el professorat, si la situació no canvia, i
serà el departament sanitari qui haurà d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID19,
en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques
de protecció.
c. GRUPS D’ALUMNES:
Els grups seran estables i estaran formats per 20- 25 alumnes, amb el seu tutor i en un únic espai referent. Aquest grup es
mantindrà junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el
grup ha d’ocupar, de manera general el mateix espai físic. Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es
relacionen amb més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres
amb els infants. Es redueix al màxim el nombre de mestres de cada grup.
L’organització de les aules mantindrà una distribució de l’alumnat que procuri mantindre una distancia interpersonal
d’un metre. En el cas que l’aula no compleixi aquests requisits, els alumnes utilitzaran altres espais de l’escola com a
ubicació estable.
Nomes en alguns casos, grups reduïts d’alumnes podran utilitzar altres espais no utilitzats per un grup estable, i sempre
complint les mesures sanitàries establertes per la utilització d’espais comuns.
GRUP

ALUMNES

EI3

16

DOCENTS
ESTABLE
1 Ester Miret

EI4

21

1 Vanesa Ortega

ESPAI
TEMPORAL ESTABLE
1
Aula EI3
1

Aula EI4

TEMPORAL
No
No
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EI5

20

1 Ariadna Banzo

1

Aula EI5

No

EP1

20

1 Laura Ayala

1

Aula EP1

No

EP2

22

1 Begoña Bernabé

1

Aula EP2

No

EP3

26

1 Marta Compte

1

Aula EP3

EP4

21

1 Luz Martínez

1

Aula EP4

EP5

23

1 Gerard Palacio

2

Aula EP5

EP6

25

1 Carmen Garcia

1

Aula EP6

Alemany
(aula
polivalent)
Alemany
(aula
polivalent)
Alemany
(aula
polivalent)
Alemany
(aula
polivalent)

d. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT ESPECÍFICA
DE SUPORT EDUCATIU:
L’atenció a la diversitat es continuarà treballant de manera setmanal amb els tutors revisant i fent seguiment de tots
aquelles alumnes susceptibles de necessitats educatives especials, tal i com es fa de manera habitual. En el cas dels
alumnes q necessitin algun suport addicional, com un vetllador, entraran les hores assignades amb les mesures de
seguretat establertes.
En alumnes que requereixin suport en les sortides escolars, el vetllador hi anirà seguint totes les mesures establertes.
Tots els seguiments, plans d’adaptació individuals i protocols dels alumnes amb necessitats eductives especials se
seguiran duent a terme amb normalitat i es farà seguiment setmanal a través del tutors i de la responsable del cat.
En cas de confinament, s’incrementarà aquest seguiment per fer un acompanyament emocional i per tal de verificar que
les tasques siguin adients per aquests alumnes.
e. ESPAI MENJADOR:
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El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat lectiva o la
finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte. En aquest cas, cal tenir
en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix
grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas
que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la
distància. Es realitzaran 3 torns (un per infantil i dos per primària) per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants
en un mateix espai. Entre torn i torn es procedirà a la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. Els alumnes faran el
rentat de mans abans i després de l’àpat.
NIVELL
HORA DE DINAR
ESPAI
INFANTIL
13h
AULA POLIVALENT
EP1-EP2-EP3
13h
MENJADOR
EP4-EP5-EP6
14h
MENJADOR
El menjar es servirà en safates individuals. No es compartiran ni setrilleres ni cistelles de pa, ni l’aigua. Serà una persona
adulta qui s’encarregarà de servir-ho durant tot l’àpat.
Quan l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera. Per qüestions d’organització
de l’escola, i per minimitzar els contactes, s’habilitarà la sala polivalent per els alumnes d’infantil pertanyents a un
mateix grup estable, el qual tindrà aquest espai com a lloc de referència. Quan això no sigui possible, quedarà garantida
la separació entre els grups d’alumnes. Desprès de l’àpat s’aplicaran les mesures de neteja, desinfecció i ventilació.
El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador escolar sempre que
sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de l’ocupa’t per l’alumnat i mantenint en tot moment la
distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i serveis
han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat.
Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a
cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta. També es podran utilitzar espais interiors,
preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas quedarà garantida la ventilació després
de l’activitat. Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, caldrà garantir la
separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels
diferents grups. També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.
f. ESPAI GIMNÀS
L’educació física es realitzarà a l’aire lliure mantenint els grups estables.
PATIS
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La sortida al pati serà esglaonada i cada grup estable tindrà assignat una zona del pati. Cada grup estable estarà junt i
quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la distància de seguretat. Quan no es mantingui la
distància interpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús de mascaretes.
Es marcaran totes les zones del pati de diferents colors que s’assignaran a cada grup estable. Cada setmana faran rotació
d’espai respectant en tot moment els grups estables i les mesures de neteja i desinfecció d’espais. Tots els patis proposats
son a l’aire lliure, en cas que no es pogués fer en aquest espai cada grup estable es quedaria a la seva aula de referència.
ESPAI
Tren
Pati Ei3
Bosquet petit
Bosc gran
Zona Pista 1
Zona Pista 2
Zona pista 3
Zona menjador social
Zona taules
Entrades /Sortides:
Grup
Sortida
EP1
10.55h
EP2
10.55h
EP3
11h
EP4
11h
EP5
10.55h
EP6
11h

COLOR
Blau
Groc
Vermell
Lila
Verd
Marró
Negre
Blanc
Rosa

Entrada
11.25h
11.25h
11.30h
11.30h
11.25h
11.30h

Porta
Menjador social
Menjador social
Menjador social
Menjador social
Porta principal Masia
Porta principal Masia

g. 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 el distanciament físic de
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seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. Es seguiran les mesures de ventilació,
desinfecció i neteja establertes.

h. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
Les reunions amb les famílies a principi de curs es faran en format telemàtic. Si alguna família tingués dificultat, es farà
presencial en petit grup i amb les mesures de seguretat establertes.
Durant el primer trimestre les reunions de seguiment amb les famílies es faran, sempre que sigui viable, per telèfon o
telemàtica. Si amb alguna família no fos possible, es farà presencial respectant les mesures de seguretat establertes.
i. CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE
En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un
grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.
2.5 ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de
grups estables.
Establirem els punts d’entrada i sortida, i es marcarà quins grups accediran per cada punt. A cada un dels accessos,
l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de
portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. Es recomana que pares i mares només accedeixin a
l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció
establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.
En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i
han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui
possible la seva estada als accessos al centre educatiu.
En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, prendre la temperatura, mantenir la
distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula.
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Accés
Porta principal

Grup
P5

Porta principal

P4

Porta principal

P3

Porta fusta

Cicle inicial

Horari d’entrada
8.45 a 8.55 h
14.45 a 14.50h
8.55 a 9.05 h
14.45 a 14.50h
9.05 a 9.15h
14.45 a 14.50h
8.45 a 8.55 h
14.45 a 14.50h

Horari de sortida
12.40 a 12.45h
16.40 a 16.50 h
12.40 a 12.45h
16.30 a 16.40 h
12.40 a 12.45h
16.30 a 16.45h
12.45 a 12.50h
16.30 a 16.40 h 1er

8.55 a 9.05 h
14.50 a 14.55h

12.45 a 12.50h
16.40 a 16.50h 2on
12.50 a 12.55h
16.50 a 17 h 3er

9.05 a 9.15h
14.55 a 15h

12.50 a 12.55h
16.50 a 17 h 4art
12.55 a 13h
17 a 17.10 h 5è

Sortida
Porta principal
Porta principal
Pati P3

Porta fusta

Porta fusta

Porta fusta

Cicle mitjà

Cicle superior

12.55 a 13h
17 a 17.10 h 6è

Porta fusta
Porta principal

Porta fusta

Porta principal

Tot i coincidir l’entrada de cicles inicial, mitjà i superior es farà diferenciant bé la zona pels alumnes de cada curs amb
mesures de seguretat.
2.6 PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19
Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i
filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:
 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.
 Es comprometen a no portar l’infant o 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.
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Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si
ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o directora. No han d’assistir 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 per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. En un entorn de
convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més
estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels
objectius educatius i pedagògics. Per tant, a l’escola tindrem un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una
sospita de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre
educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al
seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’Infant o adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei
de salut pública.
ESPAI
PERSONA
PERSONA
PERSONA
CASOS
HABILITAT PER RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
POTENCIALS
A L’AÏLLAMENT

DE
REUBICAR DE TRUCAR A LA
L’ALUMNE/A I FAMÍLIA
CUSTODIARLO
FINS QUE EL
VINGUIN
A
BUSCAR

DE COMUNICAR
EL CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS

DESPATX

MIRIAM
ALCUTÉN

DIRECTOR
CENTRE

MIRIAM
ALCUTÉN
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La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les
actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’Infant i la família amb qui conviu hauran
d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà
l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. La comunicació entre els serveis territorials
d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis
territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats
casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. 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. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del
centre serien:
 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de convivència estable té
consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant
14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de
l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.
 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un mateix espai
(un edifici, un torn, una ala d’un edifici...): tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte
estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels
grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància
d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14
dies.
 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents espais: tot el
grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels
grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de
nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14
dies.
2.7 PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
L’escola disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre. La
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ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És necessari ventilar les
instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant,
almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran
les finestres obertes durant les classes. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat
almenys diària. S’han de seguir les recomanacions de neteja establertes.
Estarà garantida la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de
les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats,
respectivament. Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de
les portes. Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, utilitzarem espais
com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció
s’han de seguir les indicacions establertes.
2.8 SEGUIMENT DEL PLA
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre:
RESPONSABLES: Directora i Cap d’estudis
POSSIBLES INDICADORS:
1.- Revisar que es compleixi la normativa Covid-19
establerta, basada en:
. Ús de la mascareta
. Distància d’1’5m
. Neteja de mans
2.- Controlar les entrades, sortides, circulació pels
passadissos, distribució de patis
PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS:
. Un cop iniciat el curs i fent el seguiment, veurem quines
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propostes de millora farem.

2.9 ALTRES ACTIVITATS DEL CENTRE
a. ACOLLIDA MATINAL
S’habilitarà un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el
responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta. Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar.
Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de
seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir al centre
amb mascareta. Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència, i tant els
responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar
l’espai.
b. SORTIDES I COLÒNIES
Durem a terme les activitats previstes en la nostra programació anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les
adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui
preservar la distància. En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire
lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc.
c. EXTRAESCOLARS
Durem a terme les extraescolars previstes en la nostra programació anual, sempre caldrà mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa
de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.
9.2 Secundària Obligatòria i Batxillerat.

PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA. ESO i
BATXILLERAT
3. Introducció
4. Contingut del pla
4.1 Diagnosi
4.2 Organització pedagògica
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4.3 Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut
d. Grups de convivència
e. Mesures de prevenció personal
f. Requisits d’accés als centres educatius
4.4 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
a.

Alumnat

b. Personal del centre
c. Grups d’alumnes
d. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
e. Espai menjador
f. Espai gimnàs
g. Patis
h. Espais de reunió i treball per al personal
i.

Relació amb la comunitat educativa

j.

Circulació dins del centre

k. Ascensor
4.5 Altres activitats del centre
4.6 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
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4.7 Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
4.8 Pla de ventilació, neteja i desinfecció
4.9 Seguiment del pla

1.INTRODUCCIÓ
Aquest pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes
garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la
pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. Aquest Pla d’actuació es complementa amb les
Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives.
En un marc d’incertesa, l’objectiu de l’escola és seguir treballant amb la màxima normalitat possible. Cal donar
continuïtat a l’aprenentatge tal com el duem a terme però aplicant les mesures sanitàries de protecció.
 Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
 L’aprenentatge a l’escola ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i
garantint la funció social de l’educació.
 L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
 A través de les mesures proposades, hem d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida
identificació de casos i de contactes.
Valors en què es basa la proposta:
 Seguretat
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa –
incloses les famílies–, l’escola ha de continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera
segura i confortable. Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un col·lectiu de risc molt
baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, com el seu paper poc important en la
dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.
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 Salut
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als Departaments
d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de
casos i contactes.
 Equitat
El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, aquelles persones
pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més
acusada. L’assistència a l’escola permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de
les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps l‘afrontament de la
pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i
desenvolupament. Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes
i personal docent i no docent de l’escola.
 Vigència
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat al nostre centre. El
marc que es proposa és fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.
2. CONTINGUT DEL PLA
2.1 DIAGNOSI:
Des que el Govern de la Generalitat va decretar tancar tots els centres educatius de Catalunya, en coordinació amb el
Departament de Salut i en el marc del Pla d’Actuació del Procicat per emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial d’alt risc, l’equip directiu de l’escola junt amb l’equip pedagògic va proposar un nou horari per
a tots els cursos de l’ESO i de batxillerat. Aquest horari era de matins i deixava les tardes perquè els alumnes poguessin
anar fent les tasques encomanades.
Des del dilluns, dia 16 de març, l’activitat lectiva va seguir en tots els cursos, adaptant-nos, és clar, a la nova realitat.
Vam treballar des de la plataforma GoogleSuits, creant al classroom aules per a cada àrea i curs. I alhora, des del meet
vam poder seguir donant les classes, online. Els tutors van fer no només el seguiment acadèmic dels alumnes, sinó també
l’acompanyament emocional, fent tutories online, tant amb ells com amb els pares.
Malgrat el poc hàbit de treballar telemàticament, i les dificultats inicials, els resultats han estat positius. Tota la comunitat
educativa hi està d’acord: les famílies han estat agraïdes pel seguiment que s’ha fet, i els alumnes i professors, també,
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malgrat el desgast que ha comportat treballar d’aquesta manera.

2.2 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN CAS DE
CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE:
S’ha de garantir que tots els alumnes puguin seguir el curs 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.
En cas que s’hagués d’aplicar el confinament parcial o total, que més endavant explicarem, l’objectiu serà vetllar perquè
els alumnes no perdin els hàbits de treball i per tant, instaurarem els estudis de manera telemàtica, partint de
l’acompanyament tutorial que tingui en compte les necessitats de cada família. Ho farem a través de la plataforma
Google Suites, en el Classroom. Seguirem fent servir aquesta metodologia de forma diferent segons l’edat dels nostres
alumnes, però sí que en tots els cursos des de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat continuaran disposant d’una aula per a
cada àrea, amb l’objectiu que tinguin les tasques ordenades per aules i els professors responsables d’aquestes, tant per
assistir a les classes online, com per resoldre dubtes i corregir els treballs. Tant les classes online com les tutories
pertinents amb les famílies i alumnes es realitzaran a través de la plataforma meet.
En funció de la necessitat del curs, les classes es plantejaran de manera telemàtica amb més o menys càrrega lectiva en
funció de l’edat, tal i com s’ha dut a terme en el període de confinament.
En cas que es plantegi la quarantena en algun grup de convivència estable i com a conseqüència s’interrompi l’activitat
lectiva presencial d’aquest grup, els alumnes continuaran treballant des de casa. S’activaran per aquest grup les aules
virtuals del classroom. Per aquest motiu, tots els alumnes ja tenen un correu corporatiu amb les seves credencials.
En cas de confinament total, seguirem treballant com aquest passat confinament mitjançant les aules del classroom,
interactuant amb els alumnes i les seves famílies, en tot moment oferint la continuïtat de l’activitat lectiva i fent un
seguiment acurat de les tasques realitzades.
En ambdós casos, les classes virtuals a dur a terme per grup seran en horari de matins: de 8’30h a 13’30h, a l’ESO i es
deixaran les tardes per poder anar fent les tasques de les diferents àrees. Pel que fa a batxillerat, mantindran el seu horari
habitual: de 8’30h a 14’30h.
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. Pel que fa a les optatives d’ESO:
En el nostre cas, en les optatives no es barregen alumnes de diferents grups estables. Simplement es divideixen els grups
estables en dos: i cada grup fa la seva optativa. Per tant, se seguiran les mesures d’higiene establertes.
. Pel que fa a les matèries de modalitat de batxillerat:
Les matèries de modalitat s’organitzen com a subgrups dels grups estables que cursen una mateixa matèria comuna
d’opció, i per aquest motiu es consideren subgrups estables, ja que no s’incorpora cap alumne que no pertany a aquest
grup. Per tant, se seguiran les mesures d’higiene establertes.
. Pel que fa a les matèries específiques de batxillerat:
Les matèries específiques s’organitzen també com a subgrups dels grups estables, per tant, en aquest cas no caldrà
utilitzar la mascareta.
Suport emocional:
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants i adolescents.
El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un nombre significatiu
d’infants i adolescents. També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els
aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per
detectar i abordar situacions no resoltes. Durant la primera setmana, proposarem, si s’escau, activitats que permetin
l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre.
D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes que són
imprescindibles en qualsevol context:
 Tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten.
 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.
2.3 PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT:
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de
la traçabilitat dels casos.
2.1 GRUPS DE CONVIVÈNCIA: Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu
principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i
gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el
marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres
docents o personal de suport educatiu.
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Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que, junt amb les
evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la
distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres, ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de
convivència estables.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu)
o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de
la mascareta.

2.2 MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL:
DISTANCIAMENT FÍSIC: Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques
de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la
distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general,
amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que
tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. Per tant, en els grups estables
no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de
seguretat de 2,5 m2 ). L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat,
una distància interpersonal mínima d’1 metre.
HIGIENE DE MANS: Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del
personal docent i no docent. En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:
 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
 Abans i després dels àpats
 Abans i després d’anar al WC
 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:
 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
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 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis
 Abans i després d’acompanyar un infant al WC
 Abans i després d’anar al WC
 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
 Com a mínim una vegada cada 2 hores

ÚS DE LA MASCARETA:
Col·lectiu
Indicació
A secundària i a
No obligatòria si s’està
batxillerat
amb el grup de convivència
dins de l’aula. Indicada
fora del grup quan no es
pugui mantenir la distància
d’1,5 metres.
Personal docent i no
Recomanable en els grups
docent
estables. Obligatòria per al
personal quan imparteix
classes a diferents grups,
quan no forma part del
grup
de
convivència
estable i no es pugui
mantenir la distància d’1,5
metres.

Tipus de mascareta
Higiènica amb
compliment de la
norma UNE

Higiènica amb
compliment de la
norma UNE

En entrar al centre, els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i
als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables.
REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU:
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 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.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas
de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu
equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.
Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments
immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els adolescents, les persones de risc elevat
de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per
valorar si poden estar en contacte amb ells. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió
arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones
embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel
servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els requisits d’accés als
centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.
2.4 ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS
El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.
a. ALUMNAT: L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes d’ESO i de batxillerat. Garantirem que tots
els alumnes puguin seguir el curs 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. En el cas de la incorporació d’un nou alumne
al centre, se l’assignarà a un grup estable existent. Els criteris d'aquesta presencialitat estan definits a les Instruccions per
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al curs 2020-21 de la Secretaria de Polítiques educatives.
b. PERSONAL DELS CENTRES: PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: El curs començarà amb tot el professorat, si la situació no canvia, i
serà el Departament sanitari qui haurà d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la
COVID19, en el marc de referència vigent en cada moment, i en base a aquest coneixement caldrà establir, si s’escau,
mesures específiques de protecció.
c. GRUPS D’ALUMNES:
Els grups seran estables i estaran formats per 28- 30 alumnes, amb el seu tutor i el mínim de professors possibles i en un
espai referent. Aquest grup es mantindrà junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al
pati. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general el mateix espai físic. Aquells docents i/o personal de
suport educatiu que es relacionin amb més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una
distància d’1,5 metres amb els alumnes.
Aquesta proposta contempla que a l’ESO i al Batxillerat, el grup estable es mantingui junt en el màxim horari possible.
A l’interior de l’edifici es recomana que el grup ocupi el mateix espai físic, i en cas que ocupi un espai diferent (tallers,
laboratoris, l’aula de fablab), cal assegurar que cada vegada que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai. Els alumnes
seran sempre els mateixos. Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, cal
que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els alumnes.
El pla d’estudis oficial de l’ESO i de Batxillerat fa difícil que un mestre pugui donar més de 2 àrees. La nostra proposta
parteix de les Instruccions del Departament d’Educació i intenta mantenir alhora els objectius del nostre projecte
educatiu.
L’organització de les aules mantindrà una distribució de l’alumnat que mantingui una distància interpersonal d’un metre.
En el cas que l’aula no compleixi aquests requisits, els alumnes utilitzaran altres espais de l’escola com a ubicació
estable.
En alguns casos, grups reduïts d’alumnes podran utilitzar altres espais no utilitzats per un grup estable, i sempre complint
les mesures sanitàries establertes per la utilització d’espais comuns.
GRUP

ALUMNES

ESO1

30

DOCENTS
ESTABLE
1 Marisa Garciandía

ESO2

30

1 Clara Cameron

ESPAI
TEMPORAL ESTABLE
4-5
Aula ESO1
4-5

Aula ESO2

TEMPORAL
Aula
de
desdoblament
Aula
de
desdoblament
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ESO3

30

1 Ana Victoria

4-5

Aula ESO3

ESO4

30

1 Francisco Cañete

4-5

Aula ESO4

1 Pere Mas

4-5

Aula BATX1

1 Lilian Enríquez

4-5

Aula BATX2

BATXILLERAT 24
1
BATXILLERAT 24
2

Aula
de
desdoblament
Aula
de
desdoblament
Aula
de
desdoblament
Aula
de
desdoblament

d. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB
NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU:
L’atenció a la diversitat es continuarà treballant de manera setmanal amb els tutors revisant i fent seguiment de tots
aquelles alumnes susceptibles de necessitats educatives especials, tal i com es fa de manera habitual.
Tots els seguiments, plans d’adaptació individuals i protocols dels alumnes amb necessitats educatives especials se
seguiran duent a terme amb normalitat i es farà seguiment setmanal a través del tutors i de la responsable dels alumnes
amb NEE.
En cas de confinament, s’incrementarà aquest seguiment per fer un acompanyament emocional i per tal de verificar que
les tasques siguin adients per aquests alumnes.
e. ESPAI MENJADOR:
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat lectiva s’organitza
en els espais habilitats a tal efecte. En aquest cas, cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden
coincidir diversos grups estables.
Quan l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, caldrà que mantingui la distància a la filera.
Els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules. Caldrà mantenir la separació entre les taules
de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, es deixarà una cadira buida entre
ells per garantir-ne la distància.
Es realitzaran 2 torns per evitar la coincidència d’un gran nombre d’alumnes en un mateix espai. Entre torn i torn es
procedirà a la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. Els alumnes faran el rentat de mans abans i després de l’àpat.
NIVELL
HORA DE DINAR
ESPAI
ESO1 i ESO2
14’10h
MENJADOR
ESO3 i ESO4
13’30h
MENJADOR
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El menjar se servirà en safates individuals. No es compartiran ni setrilleres ni cistelles de pa, ni l’aigua. Serà el
responsable de menjador qui s’encarregarà de servir-ho.
El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador escolar sempre que
sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la
distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults i l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i serveis han
d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat.
Les activitats posteriors als àpats es realitzaran a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable.

f. ESPAI GIMNÀS
L’educació física es realitzarà a l’aire lliure mantenint els grups estables sense l’ús de mascareta.
g. PATIS
La sortida al pati serà esglaonada i cada grup estable tindrà assignat una zona de cadascun dels patis. Cada grup estable
estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la distància de seguretat. Quan no es
mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres, caldrà l’ús de mascaretes.
Tots els patis proposats són a l’aire lliure, excepte en cas de pluja, en què cada grup estable es quedarà a la seva aula de
referència. En aquest cas, caldrà garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva
utilització.
ESPAI
GRUPS
Pati interior (pati 1)
ESO1 i ESO2
Pati exterior (pati 2)
ESO3 i ESO4
GRUP

ENTRADA
A L’AULA
11’35h

ESPAI

ESO1

SORTIDA
AL PATI
11’05h

ZONA

Pati 1

1

ESO2

11’10h

11’40h

Pati 1

2

ESO3

11’05h

11’35h

Pati 2

1

ESO4

11’10h

11’40h

Pati 2

2
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BATXILLERAT 11’05h
1
BATXILLERAT 11’05h
2

11’35h

Lliure

11’35h

Lliure

h. 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 el distanciament físic de
seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. Se seguiran les mesures de ventilació,
desinfecció i neteja establertes.

i. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
Les reunions amb les famílies a principi de curs es faran en format telemàtic. Si alguna família tingués dificultat, es farà
presencial en petit grup i amb les mesures de seguretat establertes.
Durant el primer trimestre les reunions de seguiment amb les famílies es faran, sempre que sigui viable, per telèfon o
telemàticament. Si amb alguna família no fos possible, es farà presencial respectant les mesures de seguretat establertes.
j. CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE
En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un
grup estable, caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.
k. ASCENSOR
Es reservarà l’ascensor per a les persones que presentin dificultats per a la mobilitat i per al seu personal de suport, si
s’escau. L’ús serà esporàdic.
2.5.ALTRES ACTIVITATS DEL CENTRE
Sempre que PROCICAT contempli que es puguin portar a terme sortides fora de l’escola, el nostre objectiu és dur a
terme les activitats previstes en la nostra programació anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que
calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
En el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es
pugui preservar la distància.
En el cas de les colònies, es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les
mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc.
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2.6 ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de
grups estables.
Establirem els punts d’entrada i sortida, i es marcarà quins grups accediran per cada punt. Cada grup entrarà i sortirà de
l’escola pel mateix accés: tant al matí, com per anar al pati, per anar a dinar i per marxar a casa a la tarda. A cada un dels
accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes
hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. Es recomana que pares i mares només
accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de
protecció establertes, utilitzant
En entrar al centre, els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de
portar la mascareta fins a la seva aula.

Accés
Grup
Porta Avinguda ESO1
Can Graells
Porta Avinguda ESO2
Can Graells
Porta Carrer Vic ESO3

Horari d’entrada
8.15h

Horari de sortida
17,05h

8.15h

17’05h

8.15h

17’05h

Porta Carrer Vic

ESO4

8’15h

17,05h

Porta Carrer Vic

BATXILLERAT 1

8’20h

14’20h

Porta Avinguda BATXILLERAT 2
Can Graells

8’20h

14’20h

Sortida
Mateixa porta
d’entrada
Mateixa porta
d’entrada
Mateixa porta
d’entrada
Mateixa porta
d’entrada
Mateixa porta
d’entrada
Mateixa porta
d’entrada

2.7 PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19
Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i
filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:
 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.
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 Es comprometen a no portar l’infant o 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.
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si
ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre serà la directora. No han d’assistir 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 per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. En un entorn de
convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més
estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels
objectius educatius i pedagògics. Per tant, a l’escola tindrem un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una
sospita de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre
educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al
seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. 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.
ESPAI
PERSONA
PERSONA
PERSONA
CASOS
HABILITAT PER RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
POTENCIALS
A L’AÏLLAMENT

DE
REUBICAR DE TRUCAR A LA
L’ALUMNE/A I FAMÍLIA
CUSTODIARLO
FINS QUE EL
VINGUIN
A
BUSCAR

DE COMUNICAR
EL CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS

DESPATX
COSTAT

MARISOL
GONZÁLEZ

DIRECTORA
CENTRE

MARISOL
GONZÁLEZ
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DIRECCIÓ

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les
actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’Infant i la família amb qui conviu hauran
d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà
l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. La comunicació entre els serveis territorials
d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis
territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats
casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. 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. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del
centre serien:
 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de convivència estable té
consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant
14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de
l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.
 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un mateix espai
(un edifici, un torn, una ala d’un edifici...): tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte
estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels
grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància
d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14
dies.
 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents espais: tot el
grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels
grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de
nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14
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dies.
2.8 PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
L’escola disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre. La
ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És necessari ventilar les
instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant,
almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran
les finestres obertes durant les classes. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat
almenys diària. S’han de seguir les recomanacions de neteja establertes.
Estarà garantida la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de
les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats,
respectivament. Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de
les portes. Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, utilitzarem espais
com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció
s’han de seguir les indicacions establertes.
2.9 SEGUIMENT DEL PLA
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre:
RESPONSABLES: Directora i Cap d’estudis
POSSIBLES INDICADORS:
1.- Revisar que es compleixi la normativa Covid-19
establerta, basada en:
. Ús de la mascareta
. Distància d’1’5m
. Neteja de mans
2.- Controlar les entrades, sortides, circulació pels
passadissos, distribució de patis
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PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS:
. Un cop iniciat el curs i fent el seguiment, anirem veient
quines propostes de millora podrem portar a terme.

10. Impuls a la cultura digital
Des del curs passat els dos centres ja van adaptar tots els mecanismes per a poder, segons el curs /edat, proposar o
realitzar treball online. Els professors dels dos centres estan preparats i reben el suport necessari del responsable de TIC a
l’escola, en Pere Mas, sovint a partir de vídeos tutorials que poden consultar quantes vegades vulguin, o bé parlant
directament amb ell si hi ha nous problemes o imprevistos.
Alhora, s’han contestat puntualment els mails dels ajuntaments per facilitar les dades de les famílies que no disposen de la
connectivitat o dels aparells per continuar les tasques des de casa, tot i que sovint aquestes famílies no han rebut resposta
per part dels ajuntaments.

11. Ajut a les famílies
Quan es va decretar el confinament i al llarg del temps que va durar algunes famílies van veure agreujada la seva situació
econòmica, bé perquè es varen quedar sense feina bé perquè varen entrar en ERTE.
Cal distingir dos tipus de situacions:
1.-Les famílies que començat el confinament van demanar no pagar perquè els seus fills no assistien a classe.
2.-Les famílies que van demanar temporalment un ajustament de les quotes per haver perdut la feina o haver entrat en
ERTE.
En el primer cas se’ls va recorda la seva obligació legal i moral de seguir assumint les quotes, ja que els seus fills
continuaven escolaritzats en una escola concertada. És una manca de solidaritat total amb la resta de famílies deixar de
pagar la quota unilateralment.
En el segon cas es va estudiar cada cas i les mesures adoptades van ser: reducció temporal de la quota, reducció parcial
de la quota, reducció total temporal de la quota, reducció total sine die de la quota.
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