
 

  

 

PLA D’OBERTURA 
CENTRE 2021-2022 
INSTITUT ALEXANDRE DEULOFEU 

 
PENDENT D’APROVACIÓ PEL 
CONSELL ESCOLAR - SETEMBRE DE 
2021 
 



1 
 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA CURS 2020-2021 
 

1. Introducció .................................................................................................................. 2 

2. Pla d’Obertura ............................................................................................................. 2 

a. Diagnosi ................................................................................................................... 2 

b. Organització dels grups estables ............................................................................... 2 

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu ........................................................................................... 3 

d. Organització de les entrades i sortides ...................................................................... 4 

e. Organització de l’espai d’esbarjo ............................................................................... 4 

f. Relació amb la comunitat educativa .......................................................................... 5 

g. Servei de cantina i menjador ..................................................................................... 5 

h. Pla de neteja ............................................................................................................ 5 

i. Activitats complementàries: sortides ........................................................................ 5 

j. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern ..................... 6 

k. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 ............................ 6 

l. Seguiment del Pla d’Obertura ................................................................................... 6 

3. Pla de treball del centre educatiu en confinament ......................................................... 6 

 

 

  



2 
 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’INSTITUT ALEXANDRE DEULOFEU PER AL CURS 2021-2022 

 

1. Introducció 

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

reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les 

persones a l’Institut Alexandre Deulofeu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret a una 

educació de qualitat. En una societat amb grans incerteses, cal que els centres educatius puguin 

treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el 

fèiem aplicant les mesures sanitàries de protecció. 

2. Pla d’Obertura 

a. Diagnosi 

 

El tancament dels centres educatius de manera sobtada el 12 de març de 2020 va generar la 

necessitat de reaccionar davant una situació del tot nova i inesperada per part de l’equip directiu 

i, com no podia ser d’una altra manera, del conjunt del claustre. En un primer moment, els tutors 

van fer una feina ingent contactant amb els alumnes de la seva tutoria per saber en quina 

situació es trobaven tan individualment com familiar. Aquest contacte va ser continu durant tot 

el temps que va durar el confinament i van comptar en tot moment amb el suport de l’equip de 

psicopedagogues del centre. Les famílies han manifestat el seu agraïment per la feina feta – 

trucades telefòniques, videoconferències – i pel fet de tenir l’acompanyament del centre en tot 

moment. 

En les nombroses reunions online que es van fer – claustre, caps de departament i seminari, 

coordinadors de nivell, tutors i equips docents – es van plantejar les línies metodològiques a 

seguir, seguint sempre les instruccions provinents del Departament. Sense ànim de voler 

traslladar allò que es fa a l’aula al que es podia fer des de casa, es va fer classe online de 

pràcticament totes les matèries a tots els grups tant d’ESO com de Batxillerat i Cicles Formatius. 

Es van intentar consensuar metodologies de treball per utilitzar amb els alumnes per nivells 

formatius – Drive i plataformes digitals – adaptant-les a les seves necessitats. 

Durant tot el temps que va durar el confinament i també posteriorment fins a la finalització del 

curs totes les reunions, incloses les sessions d’avaluació, es van realitzar en format online. 

El Pla d’Obertura de Centre aprovat i aplicat el curs 2020-2021 va ser molt efectiu i, per tant, es 

continuarà aplicant amb petites modificacions aquest curs 2021-2022. Hem de tenir molt 

present que la situació de pandèmia continua. 

b. Organització dels grups estables 

 

El curs 20-21 hi haurà 16 grups estables d’ESO – quatre per nivell –, 9 grups estables de 

Batxillerat – 5 de primer i 4 de segon – i 4 grups estables de Cicles Formatius de Grau Mitjà – dos 

de Cures auxiliar d’infermeria i dos de Farmàcia i parafarmàcia, primer i segon –. S’han reubicat 

les aules d’alguns grups per tal que hi hagi zones molt clares per cada nivell amb la finalitat de 

facilitar l’estanqueïtat dels grups estables. 

Els grups de 1r d’ESO no tenen cap matèria optativa i, per tant, són estancs. Desdoblen algunes 

matèries – Anglès amb Socials, Tecnologia amb Visuals i Música amb Ciències naturals –. Una 
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meitat del grup sempre està a la seva aula. D’aquesta manera, cap altre grup estable entra mai 

en la seva aula de grup. En aquest nivell hi ha 2 Agrupaments Flexibles (grups A-B i C-D) de Català, 

Castellà i Matemàtiques. Totes les hores d’aquests agrupaments es fan a la mateixa aula. 

Els grups de 2n d’ESO tenen 1 matèria optativa (2 hores lectives setmanals). Les matèries 

optatives es fan majoritàriament en les aules de 2n per a evitar que entrin alumnes d’altres 

nivells. En les classes de les assignatures optatives, els alumnes: han de deixar la distància 

interpersonal de seguretat i s’han de distribuir en l’aula segons els seus grups estables de 

procedència. Els grups de 2n d’ESO desdoblen algunes matèries – Anglès amb Física i química, i 

Música amb Tecnologia –. 

Els grups de 3r d’ESO tenen també 1 matèria optativa de 2 hores setmanals i es procedeix igual 

que es feia a 2n d’ESO. Els grups de 3r d’ESO desdoblen Anglès amb Tecnologia i Física i Química 

amb Biologia. En les aules de 3r d’ESO només entren alumnes d’aquest nivell. 

Els alumnes de 4t d’ESO tenen 3 matèries optatives de 3 hores setmanals cada una. Es procedeix 

de la mateixa manera com en les optatives de 2n i 3r d’ESO. En el 4A entren 2 professos de 

Català, Castellà i Matemàtiques. Els grups B, C i D tenen Agrupament Flexible de Català, Castellà 

i Matemàtiques. En les aules de 4t d’ESO només entren alumnes d’aquest nivell. Això de fet 

passa en tots els nivells, de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat. Les aules en què hi entren alumnes de 

diferents nivells són les d’especialitat (dibuix, taller...). 

En el cas del Batxillerat, tant els grups de 1r com els de 2n fan les matèries comunes en les seves 

aules – si el grup és nombrós i s’ha de desdoblar, sempre ho farà en la mateixa aula destinada a 

aquest efecte –. Les major part de les assignatures de modalitat es fan en aules específiques de 

la matèria. En algun cas, una assignatura de modalitat acull alumnes de diferents grups. En 

aquest cas s’actua com en les optatives d’ESO pel que fa a les mesures de seguretat i 

distanciament social. 

En el cas dels Cicles Formatius, els grups fan totes les matèries a les seves aules. Actuen com a 

grups estables de convivència. 

L’ús de la mascareta serà obligatori en tots els espais i activitats del centre. Aquesta 

obligatorietat serà tant per alumnes, professorat i PAS. Totes les persones que accedeixin al 

centre ho hauran de fer seguint les mesures de protecció establertes pel Departament de Salut: 

mascareta, higiene de mans i distanciació social.   

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu 

 

El nostre centre s’ha caracteritzat sempre per una especial atenció als alumnes amb necessitats. 

És per això que el paper de l’equip de psicopedagogues és fonamental en l’engranatge de 

l’institut. Són elles les que situen aquest alumnat en els grups-classe més adequats, els 

assessoren a l’hora de triar matèries optatives i els fan l’acompanyament en tot moment. 

La distribució dels alumnes als grups serà heterogènia a tots els nivells. A 3r i 4t d’ESO hi haurà 

un grup en el que s’impartirà les Matemàtiques aplicades, tal com marca el currículum. A tots 

els nivells d’ESO hi haurà grups flexibles o el suport d’un segon professor a l’aula en les matèries 

instrumentals. Hi haurà desdoblaments en algunes matèries, generalment més pràctiques, per 

tal de poder realitzar una atenció més personalitzada als alumnes. Es mantindran les 

assignatures optatives d’ESO ja que per nosaltres és una molt bona mesura per atendre a la 
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diversitat dels alumnes pel fet que són ells qui escullen la matèria que els agrada d’un ventall 

més pràctic i/o artístic, fent disminuir així les diferències i desigualtats entre alumnes. 

A cada nivell d’ESO i als estudi de Batxillerat i Cicles hi haurà un referent de l’especialitat 

d’orientació educativa que portarà el seguiment dels alumnes, especialment els alumnes amb 

NESE. 

Pensant en l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, es comptarà amb professors 

de suport en tots els nivells d’ESO. 

d. Organització de les entrades i sortides 

 

El nostre centre té dos accessos al recinte: un pel carrer Joaquim Cusí i Fortunet i un altre pel 

carrer Mandri. Els alumnes d’ESO faran totes les entrades i sortides per primer, i els alumnes de 

Batxillerat i Cicles Formatius pel segon.  

Pel que fa a l’entrada al centre, hem de diferenciar també entre ESO, Batxillerat i Cicles. Els 

alumnes de 1ESO entraran a les 8 del matí per la porta principal de l’edifici i pujaran a les seves 

aules per l’escala de davant de consergeria. Aquesta serà la seva via d’accés per totes les 

entrades i sortides. Els alumnes de 2ESO també entraran a les 8 del matí però accediran al centre 

per la porta lateral del pati que dona al c/ Joaquim Cusí Fortunet i pujaran a les seves aules per 

l’escala que es troba a la seva dreta. 

Els alumnes de 3ESO fan classe a un mòdul prefabricat. Entraran al recinte de l’institut a les 8.10 

i es dirigiran al seu espai al que entraran per grups classe. Els alumnes de 4ESO també entraran 

a les 8.10 i entraran al centre per la porta principal un cop els alumnes de 1ESO ja hagin entrat i 

es dirigiran cap a les seves aules de la planta baixa. 

Els alumnes de 1BAT entraran a les 8.10 per la porta d’accés lateral que dona al c/ Mandri i es 

dirigiran a les seves aules. Els alumnes de 2BAT entraran a la mateixa hora però es dirigiran a la 

seves aules del mòdul prefabricat nou. 

Els alumnes de Cicles Formatius també entraran pel c/ Mandri però a les 15h i accediran a l’edifici 

per la mateixa porta que els Batxillerats. 

Aquests accessos pels diferents nivells seran vàlids per totes les entrades al centre, patis 

inclosos. 

e. Organització de l’espai d’esbarjo 

 

Durant el matí, el pati és de 11.10 a 11.40.  Els alumnes de 1ESO i 2ESO faran el pati de 11.05 a 

11.35. Durant la tarda, el pati és a les 18h. Els alumnes de Batxillerat i CFGM sortiran del centre. 

Pel que fa als alumnes d’ESO, afortunadament el nostre pati és molt extens i permet fer una 

zonificació àmplia per nivells. Per tant, atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots 

els alumnes a l’hora establerta garantint l’agrupament per grups estables. Tot i així, quan es 

barregin alumnes del mateix nivell però de diferents grups estables, hauran de mantenir la 

distància de seguretat i hauran de portar la mascareta posada excepte quan estiguin menjant 

l’esmorzar.  
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f. Relació amb la comunitat educativa 

 

Aquest Pla d’organització del centre, un cop aprovat pel Consell Escolar, es penjarà a la pàgina 

web del centre. També es penjaran documents aclaridors per nivells que sintetitzin la informació 

essencial. 

Les trobades generals d’inici de curs amb les famílies es faran de forma telemàtica. Amb les 

famílies que això no sigui possible, les organitzarem de manera presencial mantenint la distància 

de seguretat i utilitzant mascareta. 

El seguiment amb les famílies es farà preferiblement de forma telemàtica, per telèfon i/o correu 

electrònic. En cas de fer una trobada presencial es farà mantenint les mesures de seguretat. 

Les reunions del Consell Escolar es faran preferiblement en format telemàtic. En cas que alguna 

de les reunions sigui presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. 

g. Servei de cantina i menjador 

 

S’explicitaran en el contracte amb l’empresa concessionària de la gestió de la cantina la manera 

com es farà aquest servei perquè es garanteixi el compliment de les mesures de seguretat. En 

termes generals, només podran accedir a l’espai de la cantina els alumnes que es quedin a dinar 

a l’hora establerta a aquest efecte. La venda d’entrepans i begudes durant l’hora del pati es farà 

a través de la porta lateral que dona accés a la cantina des del pati. Els alumnes esperaran a ser 

atesos en filera al pati mantenint la distància de seguretat i portant mascareta. Es recomanarà 

als alumnes que portin el seu menjar i beure de casa. 

Els alumnes que es quedin a dinar seuran per grups estables. Si això no fos possible, s’haurà de 

deixar una cadira lliure entre comensals. 

h. Pla de neteja  

 

En el nostre centre comptem a una senyora de la neteja que és personal laboral del Departament 

d’Educació. Aquesta persona, que fins ara feia horari de tardes, farà horari de matins per garantir 

la neteja i desinfecció del centre. Els lavabos s’hauran de netejar vàries vegades durant el matí, 

especialment abans i després del pati. L’empresa de neteja continuarà en horari de tardes per 

fer la neteja i desinfecció més profunda dels espais del centre. Les aules es ventilaran obrint les 

finestres cada canvi de classe durant un mínim de 10 minuts. 

Els alumnes hauran de contribuir a la neteja d’espais. Es farà una doble neteja: tant quan entrin 

com abans de sortir d’una aula hauran de netejar el seu espai de treball i el material que hagin 

pogut utilitzar (en el cas dels laboratoris, tallers, aules d’informàtica).  

i. Activitats complementàries: sortides 

 

Es prioritzaran les sortides de descoberta de l’entorn proper. Quan es facin, els participants 

seran d’un mateix grup estable. Si es fan sortides que impliquin més d’un grup estable, aquests 

grups hauran de pertànyer al mateix nivell. En aquest supòsit, els alumnes hauran de mantenir 

les mesures de seguretat de distanciació social i ús de la mascareta.  
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Només si la situació sanitària ho permet, es podran fer les sortides de Crèdit de Síntesi de primer 

a tercer d’ESO i el viatge de final d’etapa de 4ESO durant la setmana de selectivitat. Els viatges 

de 1BAT i 2BAT es farien la setmana prèvia a la Setmana Santa. 

 

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

 

Es prioritzarà la modalitat telemàtica en les reunions amb un nombre elevat de participants 

(claustres, avaluacions...). Alguns equips docents seran presencials. En aquest cas es mantindran 

les mesures de seguretat de distanciació social i ús de la mascareta. 

k. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

 

En cas de sospita d’un possible cas de covid-19, s’aïllarà l’alumne en un espai habilitat (aula de 

tutoria) a tal efecte. Hi haurà una persona que el custodiarà fins que el vinguin a buscar. Un 

membre de l’equip directiu trucarà immediatament a la família perquè el vinguin a recollir i es 

farà la comunicació amb el nostre infermer de referència del programa Salut i Escola. Si fos 

necessari, es trucaria al 061.  

l. Seguiment del Pla d’Obertura 

 

El responsable de fer el seguiment del Pla d’Obertura serà l’equip directiu juntament amb els 

coordinadors d’ESO, Batxillerat i Cicles.  

 

3. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 

Durant els mesos de juliol i setembre del 2020 es va fer formació pel professorat de recursos 

pedagògics per treballar amb l’alumnat en cas de confinament. Com es va fer el curs passat,  

durant les primeres setmanes de l’inici de curs els professors explicaran i treballaran amb els 

seus alumnes a l’aula quina serà la metodologia a seguir en cas de confinament. Aquestes 

propostes estaran consensuades pels diferents seminaris i departaments i s’adequaran a les 

necessitats dels alumnes. Es tindran en compte les valoracions que van fer els alumnes de les 

metodologies seguides durant el confinament del curs passat a l’hora de decidir quines aplicar 

el 21-22. 

Es farà un horari alternatiu en el que es fixaran les sessions de classe telemàtica de cada grup 

per matèries tenint en compte el nombre d’hores setmanals de la matèria. Des de les 

coordinacions s’establiran: periodicitat dels lliurament de les tasques i calendari de proves. 

També supervisaran la metodologia utilitzada i proposaran els canvis necessaris per garantir que 

tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats.  

Es garantiria que l’horari de docència dels professors fos de 8.10 a 14.40. L’atenció als alumnes 

i les seves famílies hauria de ser en aquesta mateixa franja horària. Totes les reunions es farien 

les tardes de manera telemàtica: claustres, avaluacions, coordinació, reunions de tutors, equips 

docents, departaments, reunions de caps de departaments i seminari...  
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El seguiment dels alumnes es farà des de les tutories amb el suport de l’equip de 

psicopedagogues. Aquestes prioritzaran l’alumnat NESE i el que es consideri necessari. 

 

 

Institut Alexandre Deulofeu 

Setembre 2021 


