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PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2021-2022
COL·LEGI SANTA TERESA DE JESÚS. Setembre 2021
1. Introducció
2. Contingut del pla d’obertura
a. Diagnosi
b. Organització dels grups estables
c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat
específica de suport educatiu
d. Organització de les entrades i sortides
e. Organització de l’espai d’esbarjo
f. Relació amb la comunitat educativa
g. Servei de menjador
h. Pla de neteja
i. Transport (no en disposem)
j. Extraescolars i acollida
k. Activitats complementàries
l. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern
m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
n. Seguiment del pla
3. Concrecions per a l’educació infantil
a. Pla d’acollida de l’alumnat
b. Pla de treball del centre educatiu en confinament
4. Concrecions per a l’educació primària i l’ESO
a. Pla de treball del centre educatiu en confinament
b. Organització de la ZER (no és el nostre cas)
c. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO
5. Concrecions per al batxillerat
a. Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció
b. Matèries de modalitat
c. Matèries específiques
d. Model híbrid (no el farem servir)
6. Concrecions per a la formació professional inicial i els ensenyaments de règim
especial (no en disposem)
7. Concrecions per a les escoles d’adults (no en disposem)
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1. Introducció
En aquest Pla d’organització de centre s’especifica l’organització tot adaptant-se a les
indicacions dels documents legals vigents tant del Departament d’Educació com de Salut
Pública.
Inclou:
✔ Organització pedagògica del Pla de contingència online
✔ Organització de grups i alumnes, professionals i espais
✔ Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
✔ Gestió de casos de covid-19 als centres educatius. 3 de setembre de 2021
✔ Pla de ventilació, neteja i desinfecció
Destaquem el següent pel curs 2021-2022:
1- No caldrà prendre la temperatura.
2- Es podran intercanviar materials entre l’alumnat; portar joguines i fer servir
material compartit a l’aula.
3- Es valorarà la revisió de la mascareta en funció de la pandèmia.
4- Rentat de mans freqüent, amb sabó i gel hidroalcohòlic.
5- Accés de terceres persones al centre complint els requisits.
6- Grups constants d’activitats extraescolars.
7- Ventilació.
8- Educació Física a l’exterior sense mascareta.
9- Reunions de treballadors presencials si s’està vacunat (els que no hi estiguin
poden estar en una aula contínua).
10-Adaptació de P3: els pares no entren un dia a l’escola abans de començar.
11-Al menjador es poden compartir estris com les gerres d’aigua o les setrilleres.
12-Durant el curs 2019-2020 el Departament d’Educació va confirmar la legalitat de
mantenir la càmera activa de l’ordinador en les classes en línia, tant si són
menors com si són majors de 14 anys.
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a. Diagnosi
Un cop decretat l’estat d’alarma, el març de 2020, el centre es va adaptar a
l’ensenyament online i es van planificar els següents aspectes en funció de l’edat dels
alumnes:
- ensenyament a distància:
- ensenyament online
- seguiment dels alumnes
- acompanyament d’alumnes ordinaris amb dificultats
- acompanyament d’alumnes NESE
- coordinació de professors
- formació de professorat
- temps d’aprenentatge dels alumnes:
- horaris
- protocol de treball
- espais i condicions de treball online
- tutoria
- hardware, software i connectivitat
- currículum adaptat:
- criteris
- treball competencial
- avaluació
- protecció de dades
- relació amb les famílies
- economia d'escola: adaptació de quotes
b. Organització dels grups estables.
Determinació de grups.
Criteris de configuració dels grups.

Els següents criteris han tingut en
compte l’estabilitat de grup, el nombre
màxim d'alumnes del centre, els espais
Cada grup ocuparà només la seva aula. disponibles,
plantilla
i
les
No hi haurà moviments, tan sols per E. característiques de l’alumnat.
F., Psicomotricitat i matèries optatives i
Criteris d’heterogeneïtat
específiques a l’ESO i BATX.
Serà el mateix per tot l’alumnat,
Les classes d’E. F. es faran als dos patis
independentment del seu nivell
(escola i Carmelites) i de forma acadèmic.
restringida es podrà utilitzar el
poliesportiu; no s’utilitzaran els Criteris d’inclusió
El reforç es farà dins l’aula.
vestuaris.
A la Llar d’infants es podrà utilitzar la SIEI a l’aula ordinària i a la seva aula.
sala polivalent per diversos grups Mesures flexibilitzadores, agrupaments
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estables d’alumnes, amb l’obligatorietat
de la neteja/desinfecció i ventilació de
l’espai després del seu ús.
S’ha plantejat a les famílies de P3 amb
fills bessons la possibilitat d’ajuntar-los
en una mateixa aula per facilitar la
logística familiar en el cas de
confinament. La resta de famílies es va
definir el curs 2020-2021.

intercicles…
Assignació de professors a 1r cicle EI
per curs (2 professors).
Assignació de professors a 2n cicle EI
per curs (2 professors).
Assignació de professors a EP per cicles
(4 professors).
Assignació de professors a ESO i BATX
per àmbits.
Desaparició de desdoblament de grups i
reconversió de matèries rotatives en
trimestrals o quadrimestrals.
Els professors especialistes entren
només a un cicle a Educació Infantil i
Primària.

Per nivells, els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021 seran:
CURSNIVEL
L
GRUP

NOMBRE
ALUMNE
S

PROFESSORA
T ESTABLE

ALTRES
DOCENTS
que
intervene
n
(amb
mesures
de
seguretat)

P0

10

1
Gemma Rubio

P1

13

1
Isabel López

P2A

17

P2B

17

1
Ariadna
Martínez
1
Isabel Teruel

1
Sònia
Pons
2
Sònia
Pons
1
Teresa
Sans
1
Teresa
Sans

Personal
d’atenció
educativ
a, que
intervé
en
aquest
grup
(TIS,
educado
r/a EE,
TIE,
Auxiliars
d’EE,
monitors
...

Personal
d’atenció
educativa
que intervé
puntualme
nt en
aquest
grup (amb
mesures de
seguretat):
profession
als SIEI,
SIAL,
monitors...)

ESPAI
estable
d’aques
t grup

aula P0
aula P1
aula
P2A
aula
P2B

4

Rambla Nova, 79 · 43003 – Tarragona · Tel. 977 24 88 00 · infosecretaria@tarragona.escolateresiana.com

· www.tarragona.escolateresiana.com

Col·legi Santa Teresa de Jesús
Tarragona
Centre concertat

P3A

23

1
Lourdes
Maroto
1
Antu Anguera

P3B

23

P4A

20

1
Glòria Lando

P4B

21

1
Ma. Jesús Solé

P5A

25

1
Raquel Román

P5B

23

1
Cari García

1A EP

25

1
Cristina
Magriñá

1B EP

25

1
Maribel Vidal

2A EP

25

1
Montse Amela

2B EP

25

1
Eduard
Izquierdo

1
Natalia
Garcia
1
Natalia
Garcia
1
Marta
Mestre
1
Marta
Mestre
1
Xènia
López
2
Marta
Ramírez
1
Xènia
López

aula
P3A

1
Conxi
Roquet
-Jalmar
2
Cristina
Arcas
1
Conxi
Roquet
-Jalmar
2
Cristina
Arcas
1
Conxi
Roquet
-Jalmar
2
Cristina
Arcas
1
Conxi
Roquet
-Jalmar

aula 1A

aula
P3B
aula
P4A
aula
P4A
aula
P5A

aula
P5B

aula 1B

aula 2A

aula 2B
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3A EP

24

1
Àlex de Brocà

3B EP

25

1
Eli Santamaria

4A EP

27

1
Cristina
Padrell

4B EP

27

1
Ingrid Parra

5A EP

28

1
Mireia Espies

5B EP

26

1
Inma Carles

6A EP

27

1
Jordi Canela

2
Cristina
Arcas
1
Adela
Pascual
2
Sònia
Ferrer
1
Adela
Pascual
2
Sònia
Ferrer
1
Adela
Pascual
2
Sònia
Ferrer
1
Adela
Pascual
2
Sònia
Ferrer
1
Pepe
Benavente
2
Núria
Peiró
3
Ma.Rosa
Allué
1
Pepe
Benavente
2
Núria
Peiró
3
Ma. Rosa
Allué
1
Pepe

aula 3A

aula 3B

aula 4A

aula 4B

aula 5A

aula 5B

aula 6A
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6B EP

26

1
Maribel Tenor

1A
ESO

31

1
Míriam
Bonancia

1B
ESO

32

1
Lluís Anguera

2A
ESO

31

1
Ester
Franquet

2B
ESO

31

1
Kai Voltmer

3A
ESO

32

1
Cristina Ortiz

3B

30

1

Benavente
2
Núria
Peiró
3
Ma. Rosa
Allué
1
Pepe
Benavente
2
Núria
Peiró
3
Ma. Rosa
Allué
segons
1
especialit Dolors
at
Solé
2
Cristina
Ortiz
segons
1
especialit Dolors
at
Solé
2
Cristina
Ortiz
segons
1
especialit Sònia
at
Ortega
2
Ramon
Pallejà
segons
1
especialit Sònia
at
Ortega
2
Ramon
Pallejà
segons
1
especialit Paco
at
Cancillo
2
Olga
Calaf
segons
1

aula 6B

aula 1A
ESO

aula 1B
ESO

aula 2A
ESO

aula 2B
ESO

aula 3A
ESO

aula 3B
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ESO

Clara Pla

especialit
at

4A
ESO

30

1
Remei López

segons
especialit
at

4B
ESO

35

1
Roberto
Fernández

segons
especialit
at

1A
BATX

31

1
Edith Lando

segons
especialit
at

1B
BATX

18

1
Olga Calaf

segons
especialit
at

2A
BATX

21

1
Xavier Borràs

segons
especialit
at

2B
BATX

25

1
Mercedes
Jarava

segons
especialit
at

Paco
Cancillo
2
Olga
Calaf
1
Xavi
Fdez.
2
Noèlia
Masip
1
Xavi
Fdez.
2
Noèlia
Masip
1
Anna
Sempere
2
Jordi
Tinoco
3
Ignacio
Ferrand
o
1
Anna
Sempere
2
Jordi
Tinoco
3
Ignacio
Ferrand
o
1
Araceli
Canela
2
Marga
Araújo
1
Araceli
Canela
2

ESO

aula 4A
ESO

aula 4B
ESO

aula 1A
BATX

aula 1B
BATX

1
Esperanza
Sebastián

aula 2A
BATX

1
Esperanza
Sebastián

aula 2B
BATX
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Marga
Araújo
ESO matèries optatives
ACTIVITAT
O MATÈRIA

GRUPS
ESTABLES DELS
QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

DOCENT

NOMBRE
DE
SESSIONS

OBSERVACIONS

STEM

1r A, 1r B

Ramon Pallejà

2

a l’aula
d’Informàtica

Taller de
Català

1r A, 1r B

Míriam
Bonancia

2

a les aules de 1r

Taller de
Matemàtique
s

1r A, 1r B

Noèlia Masip

2

a les aules de 1r

STEM

2n A, 2n B

Ramon Pallejà

2

a l’aula
d’Informàtica

Taller de
Castellà

2n A, 2n B

Cristina Ortiz

2

a les aules de 2n

Cultura
Clàssica

2n A, 2n B

Dolors Solé

2

a les aules de 2n

Alemany

3r A, 3r B

Kai Voltmer

2

a
l’aula
Música

Emprenedori
a

3r A, 3r B

Marga Araújo

2

a l’aula de 3r A

Clara Pla

2

a l’aula de 3r B

Taller
Castellà

de 3r A, 3r B

de

Alemany

4t A, 4t B

Kai Voltmer

2

a l’aula de 4t B

Economia

4t A, 4t B

Ramon Pallejà
Noèlia Masip

3

a l’aula de 4t A i
B

Llatí

4t A, 4t B

Olga Calaf

3

a
l’aula
Música

de

Biologia i

4t A, 4t B

Xavi Fernández 3

a

de

l’aula
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Física
Química

Música
i 4t A, 4t B

Tecnologia
Visual
Plàstica

4t A, 4t B
i 4t A, 4t B

Roberto
Fernández
Mercedes
Jarava

3

a l’aula de 4t A i
B

Ramon Pallejà

3

a l’aula
d’Informàtica

Dolors Solé

3

a
l’aula
Plàstica

de

BATX matèries comunes d’opció
ACTIVITAT O
MATÈRIA

GRUPS
ESTABLES DELS
QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

DOCENT

NOMBRE DE OBSERVACION
SESSIONS
S

Matemàtiques

1r A, 1r B, 2n A, Xavier Borràs
2n B

4

a les aules de
1r A i 2n B

Matemàtiques
ACS

1r B, 2n B

Mercedes
Jarava

4

a les aules de
1r B i 2n B

Llatí

1r B, 2n B

Ignacio
Ferrando

6

a l’aula de
Música/auxiliar

BATX matèries de modalitat
ACTIVITAT O
MATÈRIA

GRUPS
ESTABLES DELS
QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

DOCENT

NOMBRE
DE
SESSIONS

OBSERVACION
S

Física

1r A, 2n A

Xavier Borràs

4

a l’aula de 2n A

Dibuix Tècnic

1r A, 2n A,

Núria Capella

4

al laboratori de
Física

Llatí

1r B, 2n B

Ignacio
Ferrando

4

a
l’aula
de
Música/auxiliar
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Economia de
l’Empresa

1r A, 1r B, 2n B

Noelia Masip

4

a l’aula de 1r B

Introducció a la
Literatura
Catalana

1r B, 2n B

Olga Calaf

2

a l’aula de 1r B

Geografia

2n B

Remei López

4

a l’aula de 2n B

H. de l’Art

2n B

Dolors Solé

4

a l’aula de 2n B

Química

1r A, 2n A

Roberto
Fernández

4

a les aules de 1r
A i 2n A

Biologia

1r A, 2n A, 2n B

Xavi
Fernández

4

a les aules de 1r
A i 2n A

H. del Món
Cont.

1r B

Jordi Tinoco

4

a l’aula de 1r B

BATX matèries específiques
ACTIVITAT O
MATÈRIA

GRUPS ESTABLES DOCENT
DELS QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

NOMBRE DE OBSERVACIONS
SESSIONS

Introducció a la 1r B, 2n B
Literatura
Catalana

Olga Calaf

2

a l’aula de 1r B

Alemany

1r A, 1r B
2n A, 2n B

Kai Voltmer

2

a l’aula de 1r B i
2n B

Psicologia

2n A, 2n B

Esperanza
Sebastián

2

a l’aula de 2n B

Justícia i Pau

1r A, 1r B, 2n A, Dolors Solé
2n B

2

online

Informàtica

1r A

2h

a l’aula
d’Informàtica

Ramon
Pallejà

- Alumnes de Practicum:
L’estudiant haurà de complir rigorosament les mesures de protecció i seguretat
establertes. De forma general intervenen en un sòl grup estable.
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ACTIVITAT O
MATÈRIA

GRUPS
ESTABLES DELS
QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

DOCENT

PRACTICU
M

NOMBRE DE
SESSIONS

Practicum Grau P3A
d’E. Infantil

Lourdes
Maroto

Laura
Rodríguez
de Liébana
López

del 20/09/21 al
23/12/21

Practicum Grau P3B
d’E. Infantil

Antu Anguera

Marina
Molinos
Roig

del 20/09/21 al
23/12/21

Practicum Grau
E. Primària

6è EP A

Jordi Canela

Marta
Llorens
Buqueras

del 20/09/21 al
23/12/21

Practicum Grau
E. Primària

6èEP B

Maribel
Tenor

Míriam
Padrell
Pérez

del 20/09/21 al
23/12/21

Grau de
Primària -UNIR

1r EP B

Cristina
Magriñá

Ana Teresa
Nula

del 15/11/21 al
10/02/22

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat
específica de suport educatiu.
Eliminació del desdoblament de grups.
Reforç inclusiu a l’aula.
Eliminació del grup d’habilitats socials.
Organització alumnes del SIEI: 8 alumnes en 4 grups de treball diferenciats.
Hi ha 1 alumna en escola compartida.
Es seguiran les indicacions del Departament d’Orientació Psicopedagògica del centre.
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d. Organització de les entrades i sortides
La Llar d’infants té un únic accés.
L’escola té 4 accessos d’entrada i sortida (porta pati gran, porta pati EI, porta C/August i
porta principal).
● Entrada a l’escola
CURS-NIVELL-GRUP TIPUS ACCÉS

HORA D’ENTRADA

P0, P1 i P2

porta principal (pugen per la
rampa i baixen per les escales)

segons demanda de les
famílies

P3

porta pati EI

8:50h / 14:50h

P4

porta principal

8:50h / 14:50h

P5

porta pati gran

8:50h / 14:50h

1r EP

porta pati gran (pugen per
l’escala petita)

8:40h / 14:40h

2n EP

porta pati gran (pugen per
l’escala petita)

8:40h / 14:40h

3r A EP

porta principal (pugen per
l’escala d’emergència)

8:40h / 14:40h

3r B EP

porta principal (pugen per
l’escala gran)

8:40h / 14:40h

4t EP

porta principal (pugen per
l’escala d’emergència)

8:40h / 14:40h

5è EP

porta pati EI (pugen per l’escala 8:40h / 14:40h
gran)

6è EP

porta pati EI (pugen per
l’escala gran)

8:40h / 14:40h

1r ESO

porta pati gran (pugen per
l’escala petita)

8:30h / 15:20h

2n ESO

porta pati gran (pugen per
l’escala petita)

8:30h / 15:20h
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3r ESO

porta pati EI (pugen per l’escala 8:30h / 15:20h
gran)

4t ESO

porta pati EI (pugen per l’escala 8:30h / 15:20h
gran)

1r BATX

porta principal (pugen per
l’escala d’emergència)

7:45h / 15:20h

2n BATX

porta principal (pugen per
l’escala d’emergència)

7:45h / 15:20h

● Sortida de l’escola
CURS-NIVELL-GRUP TIPUS ACCÉS

HORA D’ENTRADA

P0, P1 i P2

porta principal (pugen per les
escales i baixen per la rampa)

segons demanda de les
famílies

P3

reixa lateral jardí EI

13h / 17h

P4

reixa lateral jardí EI

13h / 17h

P5

porta pati gran

13h / 17h

1r EP

reixa lateral jardí (baixen per
l’escala petita)

12:50h/16:50h

2n EP

reixa lateral jardí (baixen per
l’escala petita)

12:50h/16:50h

3r A EP

porta pati gran (baixen escala
emergència)

12:50h/16:50h

3r B EP

porta pati gran (baixen escala
gran)

12:50h/16:50h

4t EP

porta pati gran (baixen escala
emergència)

12:50h/16:50h

5è EP

porta principal (baixen per
l’escala gran)

12:50h/16:50h

6è EP

porta principal (baixen per
l’escala gran)

12:50h/16:50h
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1r ESO

porta pati gran (baixen per
l’escala petita)
porta pati gran (baixen per
l’escala petita)

13:45h (excepte dc i dv
que surten a les 13h)

porta pati gran (baixen per
l’escala petita)
porta pati gran (baixen per
l’escala petita)

13:50h (excepte dc i dv
que surten a les 13h)

porta pati EI (baixen per
l’escala gran)
porta pati EI (baixen per
l’escala gran)

13:45h

porta principal (baixen per
l’escala gran)
porta principal (baixen per
l’escala gran)

13:50h

1r BATX

porta principal (baixen per
l’escala emergència)

13:45h/17:15h

2n BATX

porta principal (baixen per
l’escala d’emergència)

13:50h/17:10h

2n ESO

3r ESO

4t ESO

17:10h

17:05h

17:10h

17:05h

Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els
passadissos i llocs de concurrència, els alumnes majors de 6 anys i el personal del centre
portaran la mascareta a l’aula.
Com a norma general els pares i mares no accediran a l’interior del centre. Es valoraran
situacions concretes.
A la Llar d’infants es disposa d’espai obert pels cotxets. Els nens no hi tenen accés durant
la seva estança al centre.
Per que fa a la puntualitat i per tal de garantir que els alumnes de diferents etapes no es
barregin a les hores d’entrada al centre, s’ha adaptat la normativa establint noves
mesures correctores.
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Llar d’Infants: de 7:45h a 17:30h segons demanda de famílies amb o sense menjador.
P3
9h a 10h
1 10h a 10:30h
10:30 a 11h
11h a 12h
12h a 13h

P4
QH
pati
break

9h a 10h
10h a 10:30h
10:30h a 11h
11h a 12h
12h a 13h

P5
QH
pati

9h a 10h
10h a 11h
11h a 11:30h
11:30 a 12h
12h a 13h

15h a16h
16h a 17h

15h a16h
16h a 17h

15h a16h
16h a 17h

1r i 2n EP

3r i 4t EP

5è i 6è EP

8:50h a 9:50h
9:50h a 10:20h
10:20 a 10:50h
10:50h a 11:50h
break
11:50 a 12:50h
14:50h a 15:50h
15:50h a 16:50h

QH
pati

8:50h a 9:50h
9.50h a 10:20h
10:20h a 10:50h
10.50h a 11:50h

QH

8:50h a 9:50h
9:50h a 10:50h
pati 10:50 a 11:20h
11:20 a 11:50h

11:50h a 12:50h

11:50h a 12:50h

14:50h a 15:50h
15:50h a 16:50h

14:50h a 15:50h
15:50h a 16:50h

QH
pati

QH
pati

ESO i BATX
7:55h a 8:40h
8:40h a 8:55h
8:40h a 9:45h
9:45h a 10:50h
10:50h
a
11:40h
11:40h
a
12:10h
12:10h a 13h
13h a 13:50h

NOMÉS BAT
QH
BREAK NOMÉS BATX
PATI ESO-BATX
1r i 2n d’ESO surten a
les 13h dmc i div

15:30h
a
16:20h
16:20h 17:15h
16
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● Circulació dins el centre
L’ús dels ascensors serà esporàdic. Es reservaran per a persones amb mobilitat reduïda i
el seu personal de suport.
Els fluxos de circulació d’entrada i sortida del centre i esbarjos, estan reflectits als
quadres corresponents.
Organització d’entrades i sortides dies de pluja:
CURS-NIVELL-GRUP TIPUS ACCÉS
P0, P1 i P2

Porta principal (pugen per la
rampa i baixen per les escales).

P3 i P4

Entrada: porta principal
Sortida migdia: els pares entren
al hall per la porta principal i
surten pel mateix lloc amb
itinerari marcat.
Sortida tarda: els pares entren
per la reixa lateral jardí EI fins
la classe, i surten per la porta
principal.

P5

Entrada: porta principal
Sortida: els pares entren i
surten per la porta del pati gran
fins la classe itinerari marcat.

1r i 2n EP

Entrada: porta pati gran (pugen
per l’escala petita)
Sortida: els pares entren al hall
per la porta principal i surten
pel mateix lloc amb itinerari
marcat.

3r A i 4t EP

Entrada: porta principal (pugen
per l’escala d’emergència).
Sortida: els pares entren i
surten per la porta del pati gran
fins la classe itinerari marcat.

3r B EP

Entrada: porta principal (pugen
per l’escala gran).
Sortida: els pares entren i
surten per la porta del pati gran
fins la classe itinerari marcat.
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5è i 6è EP

Entrada: porta pati EI (pugen
per l’escala gran)
Sortida: per la porta del C/
August.

ESO i BATX

La seva entrada i sortida del
centre és com un dia normal.

e. Organització de l’espai d’esbarjo.
Es permet la interacció de diferents grups de convivència sempre i quan portin
mascareta.
Els alumnes de P3, 1r i 2n EP hauran de fer un petit break a mig matí a la mateixa aula.
Els alumnes de 3r i 4t ESO i BATX sortiran al carrer a esmorzar. No es podran
concentrar a les escales de l’escola. En el cas de 3r i 4t d’ESO caldrà consentiment
escrit per part de les famílies. Els que no tinguin permís es quedaran sota vigilància a
l’escola.
Els alumnes de BATX faran un petit break a mig matí a la mateixa aula.
Fluxos de circulació:
❖ Llar: pati d’ús exclusiu; no es té contacte amb altres nivells.
❖ EI: no es creuen els grups, baixen per la rampa i pugen per les escales.
❖ EP i 1r i 2n ESO:
- els grups que es queden al pati gran baixen per l’escala petita i surten per
la porta de davant de P5. Tornen a classe per la rampa i pugen per l’escala
gran.
- els grups que van al pati de Carmelites baixen i pugen per l’escala
d’emergència.
❖ 3r, 4t d’ESO i BATX:
- 3r d’ESO entra per la porta principal i puja per l’escala gran.
- 4t d’ESO entra per la porta del pati gran i puja per l’escala petita.
- 1r de Batxillerat entra per la porta del C/August i puja per l’escala
d'emergència.
- 2n de Batxillerat entra per la reixa lateral pati EI i puja per l’escala gran.
CURS-NIVELL-GRUP

LLOC DE PATI

HORA DE PATI

P0, P1 i P2

el seu pati

per torns i/o espais
diferenciats i delimitats
i/o cursos segons les
necessitats

P3

pati EI i jardí

de 10h a 10:30h

P4

pati EI i jardí

de 10:30h a 11h
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P5

pati EI i jardí

d’11h a 11:30h

1r i 2n EP

pati gran i Carmelites

de 9.50h a 10:20h

3r i 4t EP

pati gran i Carmelites

de 10:20h a 10:50h

5è i 6è EP

pati gran i Carmelites

de 10:50h a 11:20h

1r i 2n ESO

pati gran i Carmelites

d’11:40h a 12:10h

f. Relació amb la comunitat educativa.
-

Les reunions d’inici de curs es faran de forma telemàtica. S’informarà a les
famílies que no hi puguin assistir.

-

Les reunions de tutoria amb les famílies es faran preferentment de forma
telemàtica. El seguiment amb les famílies es farà per agenda, telèfon i/o correu
electrònic. Amb aquelles que no sigui possible, es programaran presencialment
amb cita prèvia i mantenint la distància de seguretat i utilitzant la mascareta.

-

Les sessions del consell escolar es faran preferentment de forma telemàtica. En
cas de que això no sigui possible, s’organitzaran mantenint la distància de
seguretat i utilitzant la mascareta.

-

La difusió i informació del Pla d’organització es farà primer a la Junta
Directiva de l’AMPA, després al Consell Escolar, al professorat i a les famílies de
forma telemàtica i també mitjançant la plataforma interna del centre.

-

Des del departament TIC del centre es farà formació adreçada a les famílies
respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides pel centre, així com les
plataformes digitals que utilitza (sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic),
tot tenint en compte les eines que pugui tenir la família (mòbil, ordinador,
tauleta...) en forma de tutorials específics.
El canal de suport TIC a les famílies és:
ajudainformatica@tarragona.escolateresiana.com

.

g. Servei de menjador.
-

A la Llar d’infants es dina i dorm sempre a la seva aula.

-

Es manté l’ampliació dels espais de menjador per deixar la distància necessària i
també per poder mantenir els grups estables.

-

S’adapten els horaris de menjador i patis als nous horaris de classe.
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-

Per garantir les mesures de distància, es suprimeix el servei de buffet i es serveix
tot en safates individuals.

-

El refrigeri es fa al mateix espai on es troba cada grup a les 14:30h:
❖ P3 a les seves classes
❖ P4 i P5 al pati

-

S’ha habilitat un menjador exclusiu per treballadors del centre. Hi ha dos torns
per evitar aglomeracions (13:30h i 14h).

-

S’elimina l'adquisició dels tiquets esporàdics. Revisable en funció de l’evolució de
la pandèmia.

-

Tots els treballadors implicats en el servei de menjador hauran de dur sempre
mascareta dins la cuina o espais tancats de menjador.

-

La distribució de menjador es fa per assignar taules a cada grup estable.

-

S’anul·la l’estudi del migdia, el que comporta un doble torn de menjador (12:50h i
13:50h). S’haurà de netejar, desinfectar i ventilar cada espai al canvi de torn.

-

Es reprenen les activitats extraescolars del migdia: ITT i Robòtica.

-

Per evitar les barreges de grups al pati, el grup estable es queda al menjador fins
que acabi tothom.

-

P3: dinen i dormen a la seva classe.
P4 i P5: dinen a la classe.

-

De 1r EP a 3r EP dinen en grups estables a les 12:50h al menjador gran. No surten
del menjador fins les 13:45h que van al pati gran.
De 4t EP a 6è EP dinen en grups estables a les 12:50h al 2n menjador. No surten
del menjador fins les 13:45h que van al pati de Carmelites.
De 1r ESO a 2n BAT dinen en grups estables a les 13:50h al menjador gran. No
surten del menjador fins 14:45h que van al pati gran. A partir de 3r ESO poden
sortir fora de l’escola a l’acabar, sempre amb el consentiment escrit de les
famílies.
Els dimecres a les 13h hi ha dos professors d’ESO a vigilància de pati abans
d’entrar al menjador.

h. Pla de neteja.
Tot i que la normativa marca que la neteja i desinfecció s’ha de fer amb una periodicitat
diària al final de la jornada, el centre manté l’acordat el curs 2020-2021.
Els protocols proposats pel Departament d’Educació estan inclosos dins el “Protocolo de
actuación frente al Coronavirus” de l’empresa MACROLIM de serveis, S.L.
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Annex 2 del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de
la pandèmia: Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció en centres educatius.
Annex 4 del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de
la pandèmia: Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius i Llista
de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs.
L’escola ha contractat personal propi de reforç durant tota la jornada escolar.
i. Transport. (no en disposem)
j. Extraescolars i acollida.
● Extraescolars. Es garanteix que es compleixen les recomanacions del punt 5.8.4
del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia: Recomanacions per a les activitats extraescolars.
- Organitzades pel centre: ITT i Robòtica (amb protocol propi).
- Organitzades per l’AMPA (amb protocol propi).
- Rambla Music (amb protocol propi).

● Acollida. Creació de dos grups diferenciats (Educació Infantil / Educació Primària
i ESO) amb espais específics. Com suposen una barreja d’alumnes de diferents
grups estables, es mantindrà la distància de seguretat i s’utilitzarà la mascareta.
S’aplica el criteri indicat pel Departament d'Educació de grups constants.
Es realitza el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula
del grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits. En tot cas, durant
aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el
manteniment de la distància de seguretat.
Es garanteix que es compleixen les recomanacions del punt 5.8.1 del Pla d’actuació per
al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia: Recomanacions
per als períodes d’ acollida a l’Educació Infantil.
k. Activitats complementàries.
Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan es facin sortides i altres activitats
complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el
transport, quan aquest sigui necessari.
S’exigirà al prestatari dels serveis el compliment de la normativa sanitària vigent.
Es mantindrà la distància de seguretat i s’utilitzarà la mascareta.
Es planificaran sobre la base de les fetes al curs 2019-2020, es revisaran les fetes al curs
2020-2021 i s’intentarà tornar a la plena normalitat.
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-

Sempre que sigui possible es faran per grup classe (grup estable).
Es prioritzaran sortides a l’aire lliure.
Colònies i viatges programats.
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.

l. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern.
Es faran preferentment de forma telemàtica. En cas de que això no fos possible,
s’organitzaran mantenint la distància de seguretat i utilitzant la mascareta. Programades
sobre les del curs 2019-2020.

ÒRGANS

TIPUS DE
REUNIÓ

FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Equip directiu
Equips de coordinació
Equip Pastoral
Reunions professorat
Claustre de professors
Formació

Planificació
Coordinació
Coordinació
Organització
Organització
Formativa

Presencial
Presencial
Presencial
Model híbrid
Model híbrid
Model híbrid

Jornades de setembre
Consell Escolar

Organització
Gestió

Model híbrid
Model híbrid

1 per setmana
1 per setmana
2 per setmana
1 per setmana
Trimestral
Segons
temporalització
Pla de formació
de centre.
Segons calendari
trimestral

m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19.
★ S’adapta en tot moment a les indicacions de Salut/Educació.
Es proporcionarà a les famílies una infografia sobre les novetats d’aquest curs de l’annex
1 del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia: llista de comprovació de símptomes per a les famílies.
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el Director.
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.
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Principals canvis respecte a l’última versió del procediment del curs 2020-2021
Cal tenir present que la variant delta cursa més freqüentment que les variants anteriors
amb rinorrea, odinofàgia i cefalea.
Els alumnes o professionals dels centres educatius amb simptomatologia compatible
amb covid-19 que hagin tingut una infecció confirmada amb prova diagnòstica de SARSCoV-2 (TAR o PCR) en els 90 dies anteriors no s’han de considerar casos sospitosos de
nou, tret que hi hagi una alta sospita clínica que ho són.
Les persones de l’àmbit educatiu (alumnes o professionals) que són contactes estrets i
que estan correctament vacunades o han passat la malaltia (amb una prova
diagnòstica que així ho confirmi TAR o PCR) en els 180 dies anteriors a l’últim
contacte amb el cas, no cal que facin quarantena (tot i que sí que caldrà que
segueixin escrupolosament les mesures de seguretat).
Salut Pública ha de fer la cerca i identificació de contactes estrets de fora del GCE i els
identifica al programa CovidContacts.
La prova diagnòstica als contactes estrets s’ha de fer tant en persones vacunades com en
no vacunades:
- Les persones vacunades i/o que han passat la malaltia en els darrers 6 mesos se’ls ha
de fer un TAR el mateix dia o l’endemà; si el resultat és negatiu, poden continuar les
classes presencials i no fer quarantena.
- Les persones no vacunades o amb pauta incompleta se’ls ha de fer una PCR entre el 4t i
el 6è dia i han de fer quarantena durant 10 dies, independentment del resultat de la
PCR. Aquestes proves es poden fer en punts centralitzats, al CAP, o en els indrets on sigui
més operatiu; atenció primària del territori és qui decideix la millor opció.
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb
la COVID-19 al centre educatiu:
1. S’ha habilitat un espai separat d’ús individual a sala de juntes de l’escola i al despatx
de coordinació a la Llar d’infants.
2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes
com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat, es trucarà 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.
6. S’informarà a la família o a la persona amb símptomes que 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
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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.

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició
dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19.
Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons
correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que,
preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el
centre no en tingui, ho serà la direcció.
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Observacions sobre casuística respecte alumnes:
● En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2
s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents
almenys fins conèixer el resultat. Això inclou, si és el cas, a germans de la persona
atesa que estiguin a altres grups de convivència estable del centre. En el cas dels
contactes estrets, no és prescriptiu l’aïllament mentre s’espera el resultat.
● Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat
PCR i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se a casa fins a conèixer el
resultat. Si és negatiu, es poden reincorporar al centre. Si és positiu, els germans
o familiars que són contactes estrets han de fer quarentena durant 14 dies. Amb
tot, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el grup de
convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la
PCR. Si es confirmés el positiu, s’establiran les mesures oportunes en els grups de
convivència dels germans o familiars convivents.
Observacions sobre casuística respecte professors:
● Si presenten simptomatologia, cal que abandoni el centre i es posi en contacte
amb el seu centre d’Atenció Primària.
● Si es prescriptiu fer-li una PCR, cal que es quedi a casa en quarentena fins
conèixer els resultats.
● Els gestors de COVID del CAP i del Servei de Vigilància Epidemiològica faran
l’estudi de contactes i informarà al professor del procediment a seguir. El
professor s’ha de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos
Laborals. Si el resultat de la PCR és negatiu, es podrà reincorporar un cop hagi
passat 24h sense febre i/o altres símptomes. Si és positiu, el Servei de Vigilància
Epidemiològica i el SPRL posaran en marxa l’aïllament dels contactes estrets
DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA
COVID-19.
CASOS
POTENCIALS

ESPAI
HABILITAT
PER A
L’AÏLLAMEN
T

PERSONA
RESPONSABLE
DE REUBICAR
L’ALUMNE/A I
CUSTODIAR-LO
FINS QUE EL
VINGUIN A
BUSCAR

PERSONA
RESPONSABLE
DE TRUCAR A
LA FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE
DE
COMUNICAR EL
CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS

Llar d’infants

Despatx
coordinació
Sala juntes

Professors
auxiliars
Professors
preparació

Coordinadora

Direcció

Recepció

Direcció

Escola
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SEGUIMENT DE CASOS
El Gestor COVID del centre és el Director General, qui s’encarrega de fer-ne el seguiment.
n. Seguiment del pla.
Es farà el seguiment del Pla quinzenalment (dilluns) a les sessions d’Equip Directiu.
3. Concrecions per a l’educació infantil (primer i segon cicle)
a. Pla d’acollida de l’alumnat.
A la Llar d’infants s’han establert grups d’alumnes estables: 1 aula de P0, 1 aula de P1 i 2
aules de P2 (veure quadre). Se seguiran les mesures especificades al Pla d’actuació per al
curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.
A P3, P4 i P5 l’organització es farà amb estratègia d’horaris i grups estables (veure
quadre).
A P3 l’adaptació es farà al llarg de quatre dies en horari de matí i tarda partit.
Els pares acompanyants hauran de ser un per cada infant i hauran d’escurçar el màxim
possible la seva estada a l'accés del centre.
Els pares no entraran al centre, només ho faran en casos excepcionals quan el personal
ho indiqui i seguint totes les mesures de protecció establertes: utilitzant mascareta i
mantenint la distància de seguretat.
b. Pla de treball del centre educatiu en confinament.

NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL CONTACTE
AMB EL GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL CONTACTE
INDIVIDUAL AMB
L’ALUMNE

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL CONTACTE
AMB LA FAMÍLIA

Llar d’infants
(la major
part de les
mesures
indicades ja
s’han portat
a la pràctica
durant el
període de
confinament

S’enviaran de
forma esporàdica
orientacions de
treball amb els
infants.

El contacte amb
aquests alumnes
és molt difícil de
forma telemàtica,
però s’oferiran
algunes sessions
amb aquelles
famílies que
puguin.

En aquesta etapa
no es veu factible.

Els tutors
garantiran el
contacte amb les
famílies sempre
que sigui
necessari i per
detectar
possibles
situacions
singulars.

Es continuarà
treballant amb
contacte estret
amb el
Departament
d’Orientació de
l’escola.
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P3, P4 i P5
(la major
part de les
mesures
indicades ja
s’han portat
a la pràctica
durant el
període de
confinament
del curs
20192020/20202021)

Es podrà fer per
videoconferència
o per telèfon.

Es farà una
planificació
setmanal amb
tasques i classes
online (una sessió
al matí i una a la
tarda).

Amb els nens
petits és més
difícil perquè els
costa i depenen
totalment dels
pares.
El mitjà de
contacte serà la
videoconferència.

En aquesta etapa
no es veu factible.
Es continuarà
treballant amb
contacte estret
amb el
Departament
d’Orientació de
l’escola.

Es farà amb el
grup partit.

Els tutors
garantiran el
contacte amb les
famílies sempre
que sigui
necessari i per
detectar
possibles
situacions
singulars.
Es podrà fer per
videoconferència
o per telèfon.

El tutor o cotutor
haurà d’estar molt
atent a detectar
possibles
situacions
singulars.

4. Concrecions per a l’Educació Primària i l’ESO
a. Pla de treball del centre educatiu en confinament.

NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL CONTACTE
AMB EL GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL CONTACTE
INDIVIDUAL AMB
L’ALUMNE

MITJÀ I
PERIDIOCITAT
DEL CONTACTE
AMB LA FAMÍLIA

EP
(la major part
de les
mesures
indicades ja
s’han portat a
la pràctica

Es farà una
planificació
setmanal amb
tasques i classes
online seguint
l’horari ordinari a
Cicle Mitjà i Cicle

El mitjà de
contacte amb el
grup serà la
videoconferència.

Sempre que un
professor cregui
necessari el
contacte
individual amb
un alumne per
videoconferència

Els tutors
garantiran el
contacte amb les
famílies sempre
que sigui
necessari i per
detectar possibles

El tutor o cotutor
haurà d’estar molt
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Superior, i adaptat
a l’edat i
necessitats a Cicle
Inicial.

ESO
(la major part
de
les
mesures
indicades, ja
s’han portat a
la
pràctica
durant
el
període
de
confinament
del
curs
2019-20)

Es farà una
planificació
setmanal amb
tasques i classes
online intentant
seguir l’horari
ordinari. S’enviarà
a les famílies i
alumnes abans de
començar la
setmana.
També es farà una
graella per
organitzar les
classes online de
cada curs.
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durant el
període de
confinament
del curs
201920/2020-21)

atent a detectar
possibles
situacions
singulars.

Es continuarà
treballant amb
contacte estret
amb el
Departament
d’Orientació de
l’escola.

A tots els cursos es
treballarà
mitjançant Google
Classroom.

Es farà una
planificació
realista i adaptada
a les necessitats de
cada alumne.

o telefònicament
a partir de la
família.

Hi haurà una
tutoria grupal un
cop per setmana.
Moment per
detectar situacions
singulars.

Cada professor
tindrà assignades
unes hores
d’atenció
individualitzada
amb els alumnes.
Determinarem
cotutories per
millorar l’atenció
personalitzada.

situacions
singulars.
Es podrà fer per
videoconferència
o per telèfon.

Es mantindrà la
dinàmica habitual
de contacte amb
les famílies, però
via virtual o
telefònica.

S’activarà el
Departament
d’Orientació
Educativa que
actuarà en funció
de les necessitats
detectades a les
tutories amb
famílies i
alumnes.

En el cas de
confinaments o
quarantenes
individuals (no del
grup sencer) es
farà un meet amb
l’alumne des de
l’aula ordinària a
l’hora de la classe.
La connexió es farà
des del classroom
de la matèria.
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BATX
(la major part
de
les
mesures
indicades, ja
s’han portat a
la
pràctica
durant
el
període
de
confinament
del
curs
2019-20)

Es farà una
planificació
setmanal amb
tasques i classes
online intentant
seguir l’horari
ordinari. S’enviarà
a les famílies i
alumnes abans de
començar la
setmana.
També es farà una
graella per
organitzar les
classes online de
cada curs.
Es farà una
planificació
realista i adaptada
a les necessitats de
cada alumne.

Hi haurà una
tutoria grupal un
cop per setmana.
Moment per
detectar situacions
singulars.

Cada professor
tidrà assignades
unes hores
d’atenció
individualitzada
amb els alumnes.
Determinarem
cotutories per
millorar l’atenció
personalitzada.

Es mantindrà la
dinàmica habitual
de contacte amb
les famílies, però
via virtual o
telefònica.

S’activarà el
Departament
d’Orientació
Educativa que
actuarà en funció
de les necessitats
detectades a les
tutories amb
famílies i
alumnes.

En el cas de
confinaments o
quarentenes
individuals (no del
grup sencer) es
farà un meet amb
l’alumne des de
l’aula ordinària a
l’hora de la classe.
La connexió es farà
des del classroom
de la matèria.

b. Organització de la ZER (no en disposem)
c. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO (aquest quadre és el mateix que s’ha
adjuntat a l’apartat b, que fa referència a l’organització dels grups estables).
ACTIVITAT O
MATÈRIA

GRUPS
ESTABLES DELS
QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

DOCENT

NOMBRE
DE
SESSIONS

OBSERVACIONS
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Alemany

3r A, 3r B

Kai Voltmer

2

aula de Música

Alemany

4t A, 4t B

Kai Voltmer

2

aula de Música

Economia

4t A, 4t B

Ramon
Pallejà
Noèlia Masip

3

aula 4t A (una
part)
aula 4t B (l’altra
part)

Llatí

4t A, 4t B

Olga Calaf

3

aula de Música

Biologia i
Geologia

4t A, 4t B

Xavi
Fernández

3

aula de Música

i 4t A, 4t B

Roberto
Fernández
Mercedes
Jarava

3

aula 4t A (un
grup)
aula 4t B

Ramon
Pallejà

3

aula
d’Informàtica

Dolors Solé

3

aula de Plàstica

Física
Química

Tecnologia
Visual
Plàstica

4t A, 4t B
i 4t A, 4t B

5. Concrecions per al Batxillerat
El curs comença amb total presencialitat, d’acord amb les orientacions del Departament
de Salut i del Departament d’Educació. Amb tot, es planifica un model d’ensenyament
virtual per tal de garantir el seguiment dels alumnes, tant acadèmicament com
emocionalment, d’acord amb els punts 3 i 4 d’aquest document.
a. Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció.
Cal tenir present les limitacions que suposa l’ensenyament secundari, donat l’alt grau
d'especialització dels docents. Hem intentat garantir al màxim els grups estables,
fonamentalment vinculats a les matèries comunes. També hem procurat intentar
concentrar les màximes matèries en una sola aula per tal d’evitar la circulació interna i
l’intercanvi d’alumnes. Amb tot, donat l’alt nombre d’alumnes en algunes matèries (per
exemple, Matemàtiques i Física) no s’ha pogut evitar la barreja de grup. En aquests
casos, s’utilitzarà mascareta si no es pot mantenir la distància de seguretat prescrita.
b. Matèries de modalitat.
Sempre que ha estat possible, s’ha procurat que les matèries de modalitat se situïn a la
mateixa aula i amb el mateix grup estable, assignant un aula preferent per a cada
matèria. Per exemple, les matèries de Matemàtiques, Física, Química i Biologia de 1r de
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batxillerat sempre es fan a la mateixa aula i els alumnes no es barregen. En el cas que
s’incorpori alumnat procedent d'un grup estable diferent, es mantindrà la distància de
seguretat i/o s’utilitzarà mascareta.
c. Matèries específiques
No és possible la formació de grups estables a totes les matèries específiques. Per aquest
motiu, en els grups que no sigui possible s’indicarà l’ús de mascareta i/o distància de
seguretat.
d. Model híbrid
De moment, no es contempla. Només en el cas de confinaments o quarantenes puntuals,
on l’alumne es connectarà via meet a la matèria corresponent a través del classroom.
6.Concrecions per a la formació professional inicial i els ensenyaments de règim
especial (no s'imparteixen al nostre centre)
7. Concrecions per a les escoles d’adults (no és el nostre cas)
Annex 1
Benvolgudes famílies de 5è-A d’Educació Primària,
tal i com us hem informat, els propers 14 dies els vostres fills/es hauran de ser a casa,
per la qual cosa activem el ‘Pla d'ensenyament on-line’.
A continuació us detallem alguns dels aspectes a tenir en compte pel bon funcionament
de les classes on-line, i us adjuntem l'horari que seguirem i uns consells per les
videoconferències. Els llibres els tenen a casa; a classe tan sols tenen alguna llibreta i
material de Plàstica, però no els farà falta.
Recomanacions a tenir en compte:
- Cal que l’alumne/a disposi d'un lloc adequat on poder seguir les classes: taula, cadira,
llum, ventilació...
- Cal que la càmera estigui sempre encesa i que disposi d’auriculars.
- Cal que tingui preparat tot el material de cada assignatura.
- Cal que l'ordinador tingui bateria suficient perquè el necessitarà totes les hores del
matí i de la tarda.
- Si un dia no es pot connectar a alguna de les classes, cal enviar un e-mail al professor/a
corresponent.
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Pau Panisello pau.panisello@tarragona.escolateresiana.com
Pepe Benavente pepe.benavente@tarragona.escolateresiana.com
Núria Peiró nuria.peiro@tarragona.escolateresiana.com
Jordi Canela jordi.canela@tarragona.escolateresiana.com
- L'horari s'ha variat de forma que cada classe tindrà una durada de 45 minuts amb 15
minuts de descans entre classe i classe, excepte la de després de l'hora de l'esmorzar,
que segueix sent de mitja hora.
- Els alumnes només s'hauran de connectar a un Meet la primera hora del matí i la
primera hora de la tarda; seran els diferents professors els que aniran entrant al Meet.
Per tant, durant els 15 minuts de descans entre classe i classe i durant l'estona de
l'esmorzar no han de sortir del Meet, poden apagar la càmera si ho volen.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Salutacions.
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Benvolgudes famílies de 1r ESO A,
Tal i com us hem informat, els propers 14 dies els vostres fills/es hauran de ser a casa,
per la qual cosa activem el ‘Pla d'ensenyament online’.
A continuació us detallem alguns dels aspectes a tenir en compte pel bon funcionament
de les classes online, i us adjuntem l'horari que seguirem i uns consells per les
videoconferències. Els llibres ja els tenen a casa.
Recomanacions a tenir en compte:
- Cal que l’alumne/a disposi d'un lloc adequat on poder seguir les classes: taula, cadira,
llum, ventilació...
- La càmera ha d’estar sempre encesa i que disposi d’auriculars.
- Cal que tingui preparat tot el material de cada assignatura.
- Cal que l'ordinador tingui bateria suficient perquè el necessitarà totes les hores del
matí i de la tarda.
- Si un dia no es pot connectar a alguna de les classes, cal enviar un e-mail al professor/a
corresponent.
- L'horari s'ha variat de forma que cada classe tindrà una durada de 45 minuts, amb 15
minuts de descans entre classe i classe.
- Per tal d’assistir a les classes virtuals, els alumnes faran servir el classroom de la
matèria. Des del classroom, es podran connectar sense problemes. És a dir, a l’hora que
tinguin la matèria, caldrà que obrin el classroom i, des d’allà, es connectin al meet. Amb
tot, si tenen dificultats, poden contactar directament amb el/la professor/a
corresponent.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Salutacions.
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Benvolgudes famílies de 2n de BATX,
Tal i com us hem informat, els propers 14 dies els vostres fills/es hauran de ser a
casa, per la qual cosa activem el ‘Pla d'ensenyament online’.
A continuació us detallem alguns dels aspectes a tenir en compte pel bon funcionament
de les classes online, i us adjuntem l'horari que seguirem i uns consells per les
videoconferències. Els llibres els podran recollir el dia 25 de setembre que vindran a
fer-se la PCR al col·legi a partir de les 10h en aquest ordre:
10h. Alumnes que el seu cognom comença per la lletra B fins la lletra CH
10.20h. Alumnes que el seu cognom comença per la lletra E fins la lletra G
10.40h. Alumnes que el seu cognom comença per la lletra H fins la lletra M
11h. Alumnes que el seu cognom comença per la lletra P fins la lletra Z
Recomanacions a tenir en compte:
- Cal que l’alumne/a disposi d'un lloc adequat on poder seguir les classes: taula, cadira,
llum, ventilació...
- Cal que la càmera estigui sempre encesa i que disposi d’auriculars.
- Cal que tingui preparat tot el material de cada assignatura.
- Cal que l'ordinador tingui bateria suficient perquè el necessitarà totes les hores del
matí i de la tarda.
- Si un dia no es pot connectar a alguna de les classes, cal enviar un e-mail al professor/a
corresponent.
- L'horari s'ha variat de forma que cada classe tindrà una durada aproximada de 45
minuts, amb 10 minuts de descans entre classe i classe.
- Per tal d’assistir a les classes virtuals, els alumnes faran servir el classroom de la
matèria. Des del classroom, es podran connectar sense problemes. És a dir, a l’hora que
tinguin la matèria, caldrà que obrin el classroom i, des d’allà, es connectin al meet. Amb
tot, si tenen dificultats, poden contactar directament amb el/la professor/a
corresponent.
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Finalment, us recordem que és molt important complir el confinament amb la màxima
responsabilitat possible. No és només un confinament escolar, també és un confinament
social.
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Aquest document ha estat elaborat per l’Equip directiu del centre al juliol de 2021:
-

-

Es sotmet la informació de la Junta directiva de l’AMPA el 16 de juny de 2021
Es compareix amb el claustre de professors el 29 de juny de 2021
Es sotmet a informació del Consell escolar el 16 de juny de 2021
S’informa a les famílies a les reunions d’inici de curs i al full d’Avisos generals del
curs 2021-22 al final del mes de juliol
Es redactarà el document definitiu el mes de setembre tenint en compte les
diferents aportacions dels anteriors estaments, per tal de ser lliurat al
Departament d’Educació en els terminis establerts.
S’informarà al Consell Escolar el dia 16 de setembre de 2021.

*Els annexes als quals es fa referència en aquest document no els adjuntem, ja que són
els que ens ha proporcionat el Departament d’Educació en el Pla d’actuació per al curs
2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.
* Si es requereix tenim a disposició el “Protocolo de actuación frente al Coronavirus” de
l’empresa MACROLIM de serveis, S.L.

Equip Directiu
Tarragona, 15 de setembre de 2021
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