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Les mesures relacionades amb la COVID-19 d'aquest Pla, el qual segueix les indicacions
establertes en el Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per als centres educatius en el
marc de la pandèmia per COVID'19 elaborat pel Departament d'Educació (agost'21)
s'aniran modificant en funció de l'evolució de la pandèmia, d'acord amb les instruccions
del departament d'Educació i les autoritats sanitàries.

2

1

Curs 20-21

El 21 de setembre de 2020 vam iniciar el curs escolar enmig de la pandèmia provocada per la
COVID'19. Las classes van ser presencials i es van aplicar i portar a terme tots els protocols i mesures
d'higiene i seguretat establertes pel Departament d'Educació i el Departament de Salut recollides en
el Pla d'Obertura de Centre, curs 20-21, aprovat pel Consell Escolar de Centre el 10/09/2020.
La incertesa respecte a l'evolució de la pandèmia, dels possibles contagis i de l'acompliment de les
noves mesures per part de tot el personal de l'escola (professorat, alumnat, ordenances...) ens va
acompanyar, sobretot, en els primers mesos, però conforme anava avançant el curs i gràcies a
l'excel·lent resposta de tothom la incertesa es va transformar en seguretat i confiança.
En finalitzar el curs podem dir que la incidència va ser mínima. Vam començar i vam acabar l'any
escolar amb el 100% de presencialitat a tots els cursos.
Al llarg del curs la incidència ha estat la següent:


Només un grup es va confinar perquè una alumna que treballava en una residència, tot i estar
vacunada, va donar positiu en el control després de la 2a dosi, si bé després de 3 dies va donar
negatiu, per precaució i d'acord amb les directrius del RECO es va confinar durant 15 dies tot el
grup i una de les mestres (l'única que va estar més de 4 hores amb el grup les 72 hores anteriors
a la PCR). Se'ls va fer una prova a tots i tothom va donar negatiu.



Només 2 alumnes van contraure la malaltia. Un l'1 de novembre, no es va haver de confinar el
grup perquè va coincidir amb un pont i no havia vingut a l'escola les 48 hores abans de la data de
la PCR. L'altre el 28/06/21 finalitzat el curs, en el període de les proves de recuperació.



3 alumnes del CAM van fer la quarantena per ser contactes estrets, però van ser negatius.

A nivell pedagògic, amb el grup confinat les classes es van fer a través del Classroom amb el meet per
fer videoconferència. Amb les persones en quarantena es va treballar de manera síncrona,
connectant-se a través del meet del Classroom amb el grup classe, o lliurant els materials perquè els
treballessin a casa. En els cursos que la mestra confinada impartia classes es van fer substitucions i es
van lliurar materials a l'alumnat.
A nivell emocional, hem hagut de fer front a les pors, el dol i les angoixes que la pandèmia ha
generat. Ha estat un curs on les complicitats, l'ajuda mútua i l'empatia han tingut un gran
protagonisme. Els cursos més afectats van ser els tallers d'informàtica, 3 persones es van donar de
baixa per raons directament relacionades amb la COVID; en canvi, respecte a l'alumnat que venia al
centre, les classes es vivien com una teràpia per fer front a la situació d'angoixa provocada pel
confinament i l'aïllament. Les mesures sanitàries que hi havia al centre els generava seguretat i
l'assistència al curs els servia per desconnectar-se i distreure's.
Cal destacar l'acompanyament i l'ajuda del RACO, que ha estat disponible en tot moment i ens ha
donat resposta a les diferents casuístiques que han anat sorgint al llarg del curs. Pel que fa al
Departament d'Educació, les actuacions, els recursos com ara el TRAÇACOVID i l'agilitat en les
comunicacions també han estat molt importants per afrontar amb èxit la pandèmia, així com
l'acompanyament per part de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament del Masnou.
Per concloure, malgrat la difícil situació que la pandèmia ens ha fet viure, podem afirmar que el
balanç del curs 20-21 és molt positiu pel nivell de responsabilitat mostrada en tot moment per
l'alumnat, especialment el jove, en seguir els protocols i les mesures de seguretat i per la baixa
incidència que la COVID ha tingut en el nostre centre.
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Organització pedagògica

El curs començarà el 20 de setembre i es treballarà de forma 100% presencial en tots els
ensenyaments, però caldrà dur a terme un seguit de mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia
en cas de confinament.
Durant la setmana d'inici de curs es duran a terme les següents accions per conèixer i aplicar els
recursos tecnològics necessaris en cas de confinament i conscienciar l'alumnat vers la pandèmia:
 Qüestionari per conèixer quines són les eines tecnològiques que té l'alumnat, per tal d'adaptar el
procés d'ensenyament/aprenentatge a la seva realitat i preveure la necessitat d'oferir-li eines
bàsiques com ara connexió wifi.
 Xerrada de sensibilització i conscienciació a tots els grups respecte a la importància de la
vacunació i d'aplicar i dur a terme totes les mesures preventives per a la COVID 19.
 Durant la primera setmana es farà una formació amb cadascun dels ensenyaments per tal que
tot l'alumnat aprengui a utilitzar la plataforma virtual Google Classroom, el mecanisme per fer
videoconferències a través de Meet i whatsapp, així com les eines tecnològiques de comunicació
necessàries per poder continuar el curs en cas de confinament.

2.1

Confinament parcial del grup

En aquest cas es prioritzarà la modalitat de formació síncrona. Es farà la docència presencial amb
l'alumnat que està al centre i, simultàniament, amb l'alumnat que es troba confinat a casa mitjançant
el meet del Classroom de l'escola, per tal que pugui veure i seguir el que s'està treballant a classe.
En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània del treball que es fa a l'aula, el
professorat facilitarà a l'alumnat confinat els materials que es lliurin presencialment a classe.
Mentre part del grup estigui confinat, no es realitzarà cap prova d'avaluació.

2.2

Confinament total del grup

En cas de confinament total del grup, el professorat de cada àmbit o matèria, farà una proposta
pedagògica vinculada al treball que es porta a terme amb el grup. L'alumnat coneixerà els objectius
de treball i els indicadors d'avaluació perquè organitzi les tasques mentre duri el confinament.
El professorat estarà connectat les hores establertes en l'horari presencial per fer el seguiment i
resoldre dubtes. La tutora també es connectarà en l'horari establert a inici de curs.
En els grups on no es pugui treballar online i estiguin confinats es farà arribar a l'alumnat material
per treballar a casa.
Es durà a terme un registre d'assistència diari de tot l'alumnat durant el període de confinament.

2.3

Tancament de l'escola

Durant el confinament les classes es realitzaran online, a través del Classroom del centre, a les
mateixes hores que estaven programades per fer-les presencialment.
Es durà a terme un registre d'assistència diari de tot l'alumnat durant el període de confinament.
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El contacte amb l'alumnat es realitzarà principalment a través de videoconferències. En els grups
especialment vulnerables, com ara alfabetització i castellà/català nivell inicial, es prioritzarà la
utilització del whatsapp.
Les activitats es duran a terme a través del Google Classroom. En els grups més vulnerables, com
alfabetització i castellà/català nivell inicial, se'ls farà arribar dossiers a casa per tal que puguin anar
fent activitats amb la supervisió i el seguiment del professorat.
A la taula següent es mostren les hores de docència virtual amb cadascun dels ensenyaments:
Ensenyament

Matèries
Trimestrals

2 hores virtuals setmanals amb cada professora/mòdul.
1 hora online setmanal de tutoria
1 hora d'activitat setmanal per a cada mòdul sense professorat

Anuals

1 hora setmanal amb cada professora

Socials, Naturals,
Matemàtiques i
Anglès

2 hores virtuals setmanals amb cada professora/matèria
1 hora d'activitat setmanal per a cada matèria sense professorat.

Català, Castellà i
Estructures
lingüístiques

3 hores virtuals setmanals amb la professora
2 hora d'activitats setmanals sense la professora

Tutoria

1 hora online setmanal de tutoria

Informàtica i
Anglès

1 hora virtual setmanal amb el professorat
1 hora d'activitats setmanals sense el professorat

Alfabetització

2 hores virtuals a la setmana amb el professorat
2 hores d'activitats setmanals sense el professorat

Conversem en
català

1 hora virtual setmanal amb el professorat

Castellà/ Català
nivell inicial

1,5 hores virtuals a la setmana amb el professorat
1,5 hora d'activitats setmanals sense el professorat

GES

CAM

Tallers

Castellà/
Català

Hores de docència

Horari d’atenció personalitzada


Es realitzarà 1 hora de tutoria virtual setmanal amb
el grup classe i/o amb l'alumnat de manera 
individual en els curs del GES i CAM.



En l'hora d'activitats sense professorat es farà 
atenció individualitzada amb l'alumnat que ho 
requereixi.

Estructura de l’avaluació
Seguiment de la realització de les
tasques.
Qualitat de la feina realitzada.
Control final de la feina.
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Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

A nivell general prendrem les mesures següents:


Grups de convivència estables formats per l'alumnat matriculat a cada grup. No serà necessària
la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent
de seguretat de 2,5 m2). En els grups on hi hagi més d'un docent aquest no formarà part del grup
estable i haurà de mantenir la distància física d'1,5 metres.
Això permetrà garantir l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquests grups, amb la finalitat de preservar
la capacitat de traçabilitat.



Espais estables de referència amb assignació d'un curs a cada aula per dia, excepte a l'aula 2 on
s'establiran dues franges (tarda i nit) només dimarts i dijous.



Pel que fa a l'aula d'informàtica només es podrà utilitzar pels grups estables, no podran coincidir
simultàniament diversos grups, i es portarà un registre per indicar quan i quin grup l'ha d'usar.



Tancament a les tardes de la porta de l'escala que comunica amb la 2a planta per evitar que hi
circulin persones alienes al centre.



L'alumnat utilitzarà els lavabos de la 1a planta. El professorat utilitzarà el lavabo de minusvàlids.

3.1

Distribució dels grups, dels docents i dels espais

Grups

Alumnes

Docents
Estable

Espai
Temporal

Estable

Temporal

---

Aula 2

Veure taula pàg. 7

---

Aula 3

Veure taula pàg. 7

---

Aula 5

Veure taula pàg. 7

---

Aula 5

Veure taula pàg. 7

---

Aula 4

---

---

Aula 4

Veure taula pàg. 7

---

Aula 4

Veure taula pàg. 7

1. Lourdes Alemany

CAM

16

2. Anna Balagué
3. Marta Neira
1. Lourdes Alemany

GES

16

2. Anna Balagué
3. Marta Neira
4. Palmira Robles
1. Anna Balagué

Castellà nivell 1

15

Català nivell 1

15

Taller Conversem en
català

15

T. Alfabetització 1

12

T. Alfabetització 2

12

T. Anglès A1.1

15

1. Lourdes Alemany

---

Aula 2

T. Anglès A2

15

1. Lourdes Alemany

---

Aula 2

T. Informàtica inicial

12

1. Anna Balagué

---

T. Informàtica 2

12

1. Anna Balagué

---

2. Palmira Robles
1. Anna Balagué
2. Palmira Robles
1. Palmira Robles
1. Marta Neira
2. Palmira Robles
1. Lourdes Alemany
2. Marta Neira

Aula 1
(Informàtica)
Aula 1
(Informàtica)
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Previsió de l'ocupació de l'aula 1 d'informàtica al llarg del curs
L'aula d'informàtica és utilitzada per tots els grups de l'escola. En el quadre següent recollim la
previsió que s'ha establert:

Horari

Dilluns

15 a 15:30

Exalumnat

15:30 a 16

Exalumnat

16 a 16:30

Exalumnat

16:30 a 17

Dimarts

Dimecres

Informàtica 2

CAM

Informàtica 2

CAM

Divendres

17 a 17:30

Informàtica Inicial

Informàtica 2

CAM

GES

17:30 a 18

Informàtica Inicial

Informàtica 2

CAM

GES

18 a 18:30

Informàtica Inicial

CAM

GES

CAM

18:30 a 19

Informàtica Inicial

CAM

GES

CAM

19 a 19:30
19:30 a 20

4

Dijous

GES

GES

Castellà

GES

GES

20 a 20:30

Alfabetització 2

Alfabetització 1

Castellà

Català

20:30 a 21

Alfabetització 2

Alfabetització 1

Castellà

Català

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

A l'escola només es podrà entrar pel carrer Itàlia, 50. El passadís de la planta on es troba el centre es
dividirà en dues parts, tot diferenciant les entrades i sortides. Com que a l'escola hi conviu alumnat
jove, alumnat adult i alumnat gran es tindrà molta cura amb les entrades i sortides dels grups que es
faran de manera esglaonada perquè no coincideixin.
L'alumnat i el personal docent i no docent sempre haurà de portar mascareta en tot el recinte escolar
i mantenir la distància d'1,5 metres.
En els passadissos i en el distribuïdor no hi podrà haver-hi cap persona esperant-s'hi.
L'alumnat haurà de romandre a l'aula quan es faci canvi de professorat.
Es podrà sortir de l'aula d'un en un per anar al servei. Tothom haurà de portar la mascareta,
mantenir la distància de seguretat d'1,5 m en el passadís i aplicar-se el gel hidroalcohòlic tant a
l'entrada com a la sortida de l'aula.
Els cursos que estiguin 3 hores o més en el centre tindran 10 minuts de descans cada 2 hores, no
podran coincidir amb cap altre grup de l'escola en el passadís i hauran de portar mascareta i
mantenir la distància d'1,5 metres. Per aquest motiu s'han establert els següents torns de descans:
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Curs

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

CAM

17:55 a 18:05

17:55 a 18:05

17:55 a 18:05

17:55 a 18:05

17:55 a 18:05

GES

18:55 a 19:05

18:55 a 19:05

18:55 a 19:05

18:50 a 19

18:50 a 19

Horari d'atenció i informació
L'atenció i informació es realitzarà telefònicament, per correu electrònic i presencialment. Les
persones hauran d'esperar a ser ateses en l'espai habilitat per a aquesta finalitat. Tothom haurà de
portar mascareta per poder ser atès. El professorat atendrà amb mascareta. Els horaris d'atenció
seran els següents:

4.1

dilluns

dimarts

dimecres

16 a 17

16 a 17

16 a 17

dijous

divendres

20 a 21

20 a 21

Horari de cada grup

Els horaris de cadascun dels ensenyaments del centre és el següent:

Ensenyaments

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Curs específic per a l'accés als
cicles de grau mitjà (CAM)

16 a 20

15 a 19

15 a 19

15 a 19

16 a 20

Graduat en educació secundària
per a persones adultes (GES)

17 a 21

17 a 21

17 a 21

17 a 20

17 a 20

Castellà nivell 1

19:30 a 21

Català nivell 1
Taller Conversem en català

19:30 a 21

19:30 a 21

18 a 20

18 a 20

17 a 18

Taller alfabetització 1
Taller alfabetització 2

19:30 a 21

19 a 21

Taller Anglès A1.1

19 a 21
18 a 20

Taller Anglès A2
Taller Informàtica Inicial
Taller Informàtica 2

19 a 21
17 a 19
16 a 18
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4.2

Gestió d'entrades i sortides
Passadís 1 (pujant pel carrer Itàlia a mà dreta)
Passadís 2 (pujant pel carrer Itàlia a mà esquerra)

Cursos
CAM

GES

dilluns

16

17

dimarts

15

17

dimecres

15

17

dijous

15

17

divendres

16

17

dilluns

20

21

dimarts

19

21

dimecres

19

20:55

18:55

20

20

20

Sortides

Entrades

Dies

dijous
divendres

5

Infor- InforAnglès Anglès
màtica màtica
A1.1
A2
Inicial
2

Alfa
1

Alfa 2

17

Català
nivell 1

19
16

18

18

18

19
20

17

19:30

20
21

19:30

19:30

20:55
18

Convers
em en
català

19:30
19

19

Castellà
nivell 1

21

18

21
20:55

20

21
21

Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut

Les mesures que es prendran seran les següents:

5.1

Distanciament físic
La distància física interpersonal de seguretat serà d'1,5 metres, amb l'equivalent a un espai de
seguretat de 2,5 m2 per persona a les entrades i sortides del centre, en els passadissos i lavabos.

5.2

Higiene de mans
Totes les persones usuàries del centre -alumnat, personal docent i no docent-, es rentaran les
mans d'acord al següent:


A l’arribada i a la sortida del centre.



Abans i després d’anar al WC.
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Abans i després de sortir de les aules.



Abans i després de les diferents activitats.



Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Totes les aules i el WC disposaran de tovalloles d’un sol ús i dispensadors de solució
hidroalcohòlica.
En el WC hi haurà cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans.

Ús de mascareta

5.3

Tothom (alumnat, professorat i personal PAS) portarà mascareta obligatòriament en el centre en
tot moment: entrades i sortides, passadissos, lavabos, aules, sala de professorat, etc.
La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la norma UNE.
Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de la pandèmia i
l'augment dels percentatges de vacunació.

5.4

Material que haurà de tenir disponible el centre


Estoc de mascaretes higièniques.



Estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió en cas de detecció d’un possible cas de
COVID-19 durant l’activitat al centre.



Gel hidroalcohòlic i dispensadors.



Pantalles de protecció facial per al professorat.



Termòmetre de distància.



Mascaretes FFP2 per al professorat.

5.5

Requisits d’accés als centres educatius


Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de
37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o
mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust) o amb qualsevol
altre quadre infecciós.
*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals. S’haurien de considerar
símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista. La
variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea



No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els
10 dies anteriors.
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5.6

Control de símptomes
Les famílies o l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables del seu estat de salut.
A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual es comprometen a:


Seguir les normes establertes davant la COVID-19 i faran constar que són coneixedores de la
situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta.



No assistir al centre en cas que presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 o
l’hagin presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del
centre per tal de poder prendre les mesures oportunes.



Mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte.

A principi de curs es donarà a tot l'alumnat una llista de comprovació de símptomes, perquè facin
una autoavaluació simptomatològica abans d'anar al centre. La família i/o l’alumne/a ha de
comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.

5.7

Ventilació, neteja i desinfecció
Ventilació


Es ventilaran les aules i els espais del centre 30 minuts abans de l’entrada de l'alumnat.



Les aules es ventilaran abans i després de cada classe i de manera addicional en classes de
llarga durada, ≥ 1,5 hores, es ventilaran 10 minuts cada 2 hores.



Les aules amb finestra, en la mesura del possible, es deixaran obertes durant totes les classes
juntament amb la porta per tal que la ventilació sigui creuada i contínua.



A les aules sense finestra es deixarà la porta oberta durant les classes, d'acord amb les
indicacions del servei de riscos laborals de l'Ajuntament.

Neteja i desinfecció

5.8



La neteja i desinfecció dels espais del centre (passadissos, lavabos, sala professorat i aules) es
farà diàriament.



Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene
respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses que hi haurà a les aules.



El material d’higiene personal, com mascaretes i altres residus personals d’higiene, es
llençaran al contenidor de rebuig (contenidor gris).

Gestió de casos

S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o simptomatologia
susceptible de ser covid-19.
Referents del centre:


CAP El Masnou- Alella: c/ Sant Miquel, 125 Telèfon: 93 555 74 11



Referent COVID (RACO) CAP Masnou: Núria / Neus - 634 75 24 46.
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