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Aquest és un extracte del document general “Pla d'organització per a l'obertura de l’institut              
al setembre del 2020. 
Us recomanem llegir el document sencer que trobareu a la web de l’institut. 
 
1_Introducció  
(consultar el document sencer  “Pla d'organització per a l'obertura de l’institut al setembre 
del 2020). 
 
La reobertura de l’institut planteja hores d’ara un seguit d’incerteses i d’inseguretats per a              
les persones tan importants que potser també és la missió d’aquest escrit el fet de posar-les                
en evidència. 

2_Diagnosi 
(consultar el document sencer  “Pla d'organització per a l'obertura de l’institut al setembre 
del 2020). 
 
S’hi fa un resum del funcionament de l’institut durant el confinament de març-juny 2020. 
 
3_ Condicions de l’accés de les persones a l’institut 

3.1.1_CONDICIONS D’ACCÉS DE L’ALUMNAT: 
 

- Els pares de cada alumna, la tutora legal o ella mateixa si és major d’edat, haurà                
d’haver respost i signat la Declaració Responsable abans d’iniciar el curs i            
lliurar-la a la seva tutora el primer dia de classe. Aquesta declaració responsable             
es troba en els següents enllaços: 

 
- Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària         

obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) 
 

- Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i cicles formatius) 
 
En aquesta declaració es deixarà constància que l’alumna: 
 

● es troba lliure d’afectacions sanitàries relacionades amb el Coronavirus 
● té el carnet de vacunes al dia 

 
i que l’alumna es compromet a: 
 

● fer ús continuat d’una mascareta (que portarà de casa) sempre que no es trobi en el                
seu “grup estable”. 

● mantenir la distància de 1,5 metres amb les altres persones sempre que no es trobi               
en el seu “grup estable”. 

● seguir les indicacions del professorat 
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Si l’alumna no porta signada la Declaració Responsable o no compleix aquestes normes             
abans o durant l’estada diària a l’institut, serà retornada directament a casa amb avís exprés               
als pares o tutora legal. 
 
Si en qualsevol moment les circumstàncies sanitàries de l’alumna varien (per exemple:            
presenta febre o indigestió, coneix l’afectació del coronavirus d’un familiar proper, etc.) tant             
ella com els seus pares ho han de comunicar immediatament per telèfon i per correu               
electrònic a la tutora i evitar que la noia o el noi torni a assistir a l’institut fins que no en tingui                      
un vist-i-plau mèdic degudament certificat: L’alumna presentarà aquest certificat a la tutora            
quan es reincorpori a les classes.  
 
3.1.2_CONDICIONS D’ACCÉS DEL PROFESSORAT I LA RESTA DE PERSONAL DE          
L’ESCOLA (PAS, MANTENIMENT, ETC.) 
 
El professorat i la resta de professionals de l’institut desenvoluparan la seva feina diària              
segons indica el seu horari laboral. Se seguiran sempre les indicacions de protecció             
personal i col·lectiva indicades en aquest pla (ús d’EPIs, normes de circulació interna, etc.). 
 
En el cas que una professora o altra professional detecti que té algun símptoma mèdic o es                 
veu afectada per alguna circumstància relacionada amb la pandèmia, actuarà seguint           
aquestes pautes: 
 

● S’abstindrà de venir a treballar a l’institut i comunicarà a la direcció (a través d’una               
trucada a  Consergeria o per correu electrònic) la seva absència. 

 
● Demanarà hora al seu servei mèdic habitual per tal que aquest valori si està en               

condicions de continuar treballant en el context escolar. 
 

● En el cas que aquesta valoració sigui negativa, demanarà la baixa mèdica i en farà               
arribar telemàticament una còpia a l’institut per tal que la direcció faci els tràmits per               
demanar la seva substitució laboral al CEB. 

 
Tanmateix, la direcció de l’institut és perfectament conscient que no té cap potestat legal per               
obligar a ningú a demanar una baixa mèdica, ni té cap dret a saber-ne els motius. El fet,                  
però, que des del Dep. d’Educació no s’hagi fet arribar encara als centres educatius unes               
instruccions específiques sobre la gestió de personal en relació a la pandèmia, ens empeny              
a proposar aquestes pautes; que certament poden ser considerades com a “invasives” dels             
drets laborals del professionals de l’escola. 
  
4_Organització dels grups estables. 

Desenvolupar el currículum de ESO, Batxillerat i Cicles Formatius Sanitaris en un grup             
“estanc” es fa força difícil per no dir pràcticament impossible; tant pel que fa a l’alumnat com                 
al professorat.  
En aplicació dels principis del document “Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla               
d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021” (del 9 de juliol de 2020): quan               
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el grup no sigui considerat estable, ”Cal mantenir la distància física interpersonal de             
seguretat d’1,5 metres i si no es pot assegurar aquesta distància portar mascareta”.  
 
4.2.1_ESO 
 
Al nivells de 1r, 2n i 3r d’ESO tots els grups seran de 20 o 21 alumnes (tres per nivell                    
educatiu). A les hores de matèries optatives (dues o tres setmanals) es produirà la mínima               
variació possible d’aquestes agrupacions i de nou s’aplicarà: distància de seguretat i ús             
d’Equips de Protecció Individual (EPI). 
 
A 4t d’ESO els dos grups seran de 30-31 alumnes (dos grups). A les hores de matèries                 
optatives (nou setmanals) es produirà la mínima variació possible d’aquestes agrupacions i            
s’aplicarà el criteri de distància de seguretat o ús d’EPI (bàsicament mascareta). 
 
El desenvolupament de l’Educació Física és una de les activitats que es veu directament              
afectada per les circumstàncies sociosanitàries. Es recomana expressament de no fer           
activitats físiques en grups dins d’espais tancats, de manera que s’evitarà l’ús del gimnàs              
per a fer-hi exercici físic. Aquestes classes es faran al pati o al Centre Esportiu Municipal                
GUINARDÓ – FC MARTINENC. Des de fa dos cursos tenim un conveni de col·laboració amb              
ells i això ens permetrà disposar de les seves instal·lacions durant l’horari escolar, que              
precisament és quan ells tenen menys demanda d’ús. Per tal de facilitar els desplaçament i no                
perdre temps, es tendirà a programar les classes setmanals d’Ed. Física en blocs de dues hores                
sempre que sigui possible. 
 
4.2.2_BATXILLERAT 
 
Al nivells de 1r, 2n de Batxillerat tots els grups seran d’entre 25 i 32 alumnes (quatre per                  
nivell educatiu). A les hores de matèries de modalitat (dotze setmanals) les agrupacions són              
pràcticament les mateixes que a les hores de comunes, de manera que segurament es              
podran continuar aplicant els criteris del grup estable. A les hores de la matèria              
optativa/específica (quatre setmanals) sí que es podrà produir una certa variació d’aquestes            
agrupacions de manera que s’aplicarà el criteri de distància de seguretat o ús d’EPI. 
 
En el Batxillerat es programaran un conjunt d’entre tres i sis hores de treball setmanal en la                 
modalitat telemàtica asincrònica. Això implicarà que en el cas de matèries           
optativa/específica una de les quatre hores setmanals es farà “a distància”, és a dir que el                
professorat dissenyarà unes activitats d’aprenentatge específiques per a aquesta “franja”.          
Aquestes activitats consistiran en exercicis de recerca, síntesi o pràctica dels continguts            
treballats presencialment. El seguiment d’aquestes activitats, així com la seva avaluació           
continuada, es farà tant a través de les hores presencials de la mateixa professora amb el                
mateix grup d’alumnat, com a través de la comunicació entre ells a través de les plataformes                
digitals habituals (Moodle i/o Classroom) i el correu electrònic del domini “corporatiu”            
institutbroggi.org. 
 
Concretament, les matèries i hores de classe que es veuran afectades per aquest             
tractament seran: 
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● 1 i 2 BAT fa de manera telemàtica asincrònica 1 hora de les específiques/optatives. 
● 1BBAC fa de manera telemàtica asincrònica 1 de Història de França 
● 1BC fa de manera telemàtica asincrònica 1 hora de Llg. Anglesa + 1 hora Literatura 

francesa. 
● 2BC fa de manera telemàtica asincrònica 1 hora Llg. Anglesa i 1 hora Història de 

França. 
 
Els objectius d’aquesta “franja” de treball telemàtic són, bàsicament, dos: 
 
Entrenar la competència digital i la comunicació digital en l’entorn de l’aprenentatge (tant de              
l’alumnat com del professorat), per tal d’estar preparats per continuar la formació en cas de               
futurs períodes de confinament. 
 
Estalviar hores presencials per tal d’eliminar durant el curs 2020-21 algunes hores de tarda              
(en el cas del Baxibac i el Batxillerat internacional) per tal de reduir la confluència d’alumnes                
de diferents grups i nivells. Així els grups que habitualment fan dues tardes setmanals en               
faran només una i aquestes es programaran en dies de la setmana diferents per tal d’evitar                
coincidències. 
 
El desenvolupament de l’Educació Física és una de les activitats que es veu directament              
afectada per les circumstàncies sociosanitàries. Es recomana expressament de no fer           
activitats físiques en grups dins d’espais tancats, de manera que s’evitarà l’ús del gimnàs              
per a fer-hi exercici físic. Aquestes classes es faran al pati o al Centre Esportiu Municipal                
GUINARDÓ – FC MARTINENC. Des de fa dos cursos tenim un conveni de col·laboració ab ells i                
això ens permetrà disposar de les seves instal·lacions durant l’horari escolar, que precisament             
és quan ells tenen menys demanda d’ús. Per tal de facilitar els desplaçament i no perdre temps,                 
es tendirà a programar les classes setmanals d’Ed. Física en blocs de dues hores sempre que                
sigui possible. 
 
4.2.3_CICLES FORMATIUS 
 
Al nivells de 1r, 2n de Cicles Formatius tots els grups seran d’entre 30 i 35 alumnes (quatre                  
per nivell educatiu). 
 
En el cas dels quatre cursos de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria, durant les hores                
de pràctiques (una mitjana de quinze setmanals) les agrupacions varien ja que de dos grups               
classe se’n fan tres (2x3). No disposem de prou hores de professorat per tal de subdividir                
cada grup en dos. Així doncs en aquesta “franja” s’haurà d’aplicar també el criteri de               
distància de seguretat o ús d’EPI. 
 
En el cas dels cursos de GM de Tècnic d’Emergències Sanitàries i de Grau Superior               
d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, les hores desdoblades dels grups son de 14               
hores per 1r de TES, 6 hores per 2n de TES, 11 hores, entre 1r i 2n d’IDMN. Em tractar-se                    
de dos subgrups aquesta problemàtica no es produirà ja que només hi ha un grup per nivell. 
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En els Cicles Formatius es programaran un conjunt de dues hores de treball setmanal en la                
modalitat telemàtica asincrònica (a raó de trenta minuts diaris). Això implicarà que en el cas               
de matèries pertanyents a mòduls o unitats formatives de 3 o més de 3 hores, trenta minuts                 
diaris es faran “a distància”, és a dir que el professorat dissenyarà unes activitats              
d’aprenentatge específiques per a aquesta “franja”. Aquestes activitats consistiran en          
exercicis de recerca, síntesi o pràctica dels continguts treballats presencialment. El           
seguiment d’aquestes activitats, així com la seva avaluació continuada, es farà tant a través              
de les hores presencials de la mateixa professora amb el mateix grup d’alumnat, com a               
través de la comunicació entre ells a través de les plataformes digitals habituals (Moodle i/o               
Classroom) i el correu electrònic del domini “corporatiu” institutbroggi.org. 
 
Els objectius d’aquesta “franja” de treball telemàtic són, bàsicament, dos: 
 
Entrenar la competència digital i la comunicació digital en l’entorn de l’aprenentatge (tant de              
l’alumnat com del professorat), per tal d’estar preparats per continuar la formació en cas de               
futurs períodes de confinament. 
 
Estalviar hores presencials per tal de crear un temps al migdia (entre els torns de matí i                 
tarda) que permeti al servei de neteja fer correctament la ventilació, neteja i desinfecció de               
les aules que acullen grups diferents a cada torn, i que per tant tenen un ús diari d’entre vuit                   
i dotze hores. 
 
4.4_ESPAIS EDUCATIUS / ESPAIS DE TREBALL 
 
Els espais de treball, les aules, laboratoris, tallers, etc. seran els habituals. En alguns casos               
la seva superfície és adequada per tal de mantenir la distància de seguretat entre persones i                
en d’altres no. En els casos que cada alumna no disposi de 2,5 m2 s’haurà de recórrer, un                  
cop més, a l’ús d’EPIs. 
 
5_Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 
específica de suport educatiu 
 
Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable fins on sigui possible, es faran els                
suports dintre de l’aula amb la professora corresponent o, per exemple, la vetlladora.             
Aquesta persona que no “pertany” al grup “estable” caldrà que mantingui la distància de              
seguretat amb l’alumne i, si no és possible, utilitzi la mascareta per poder fer l’atenció               
educativa dins l’aula. 
 
Amb els alumnes que hagin de rebre algun tipus d’atenció de professionals externs a              
l’institut, dins o fora de la seva aula, també caldrà mantenir la distància de seguretat o bé                 
usar mascaretes. 
 
6_ Organització de les entrades i sortides 
 
Durant les entrades i sortides de l’institut, així com la circulació per el seu interior, les                
persones usaran sempre mascaretes. 
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Abans d’entrar a l’escola, els grups se situaran a la banda de muntanya o mar del carrer St.                  
Quintí (o bé en el xamfrà dels carrers Indústria i st. Quintí) en funció de la porta que se’ls ha                    
adjudicat per entrar. D’aquesta manera s’evitarà relativament l’aglomeració i barreja de           
persones en els moment d’entrar. 
 
De la mateixa manera, es recomana al professorat d’entrar i sortir de l’institut per la porta de                 
la biblioteca per tal de no barrejar-se tan amb l’alumnat en aquests espais molt reduïts               
d’entrada i sortida. 
 
Quan els alumnes entrin a primeres hores a la seva aula, es rentaran mans amb hidrogel (hi                 
ha un dispositiu al costat de la porta de cada aula). 
 
L’alumnat podrà anar als lavabos a rentar-se les mans amb aigua i sabó quan el professorat                
els ho autoritzi. Tots els lavabos són per a noies i nois. No es podran concentrar més de                  
cinc persones en un lavabo. Si s’hi trobessin massa gent alhora, s’esperarien al passadís              
mantenint la distància de seguretat o bé tornarien a la seva aula. 
 
Les següents graelles especifiquen l’organització espacial i temporal de les entrades i            
sortides. Hi ha una escalada d’horaris a primera hora, ja que en cas contrari s’hi               
concentrarien unes sis-centes alhora. En canvi, en les sortides de migdia i tarda l’horari              
habitual ja implica una escalada horària de grups, de manera que no ha calgut introduir-hi               
modificacions. Aquestes entrades i sortides estan organitzades de manera que es concentri            
el nombre més petit possible d’alumnat a les portes i passadissos, tot i que es continuarà                
tractant d’un nombre superior al sanitàriament desitjable.  
 

CURS-PLA EST.-GRUP 
 

PORTA D’ENTRADA 
I SORTIDA 

AULA HORA D’ENTRADA 
I DE SORTIDA 

1r ESO  porta principal 
muntanya 

120 
116 
114 

8:10-13:30 (dijous sortida 14:20) 
15:30-17:20 (dilluns i dimarts) 

2n ESO 2.1 i 2.2 porta principal 
muntanya 

106 
104 

8:10-13:30 (dijous sortida 14:20) 
15:30-17:20 (dilluns i dimarts) 

2n ESO 2.3 porta principal 
mar 

107 8:10-13:30 (dijous sortida 14:20) 
15:30-17:20 (dilluns i dimarts) 

3r ESO  porta principal 
mar 

109 
113 
115 

8:10-13:30 (dijous sortida 14:20) 
15:30-17:20 (dilluns i dimarts) 

4t ESO A porta principal 
muntanya 

118 8:10-14:30 

4t ESO B porta principal 
mar 

117 8:10-14:30 
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1r BTX A-HS, C i D  porta principal 
mar 

209 
207 
211 

8:00-14:30 
1BC 15:30-17:20 (dilluns) 

1r BTX B porta principal 
muntanya 

303 8:00-14:30 

1r BTX A-CT porta xamfrà 
Indústria-St. Quintí 

-109 8:00-14:30 

2n BTX A, C i D  porta principal 
mar 

217 
215 
213 
219 

8:00-14:30 
2BC 15:30-17:20 (dimarts) 

2n BTX B  porta xamfrà 
Indústria-St. Quintí 

-105 8:00-14:30 
 

    

CAI A, B porta principal 
muntanya 

204 
206 

8:00-14:00 

1r TES A porta principal 
muntanya 

214 8:00 - 14:30 

2n TES  porta principal 
muntanya 

212 8:00 - 14:30 

CAI C, D porta principal 
muntanya 

204 
206 

15:30-21:00 

1r TES B porta principal 
muntanya 

214 15:30-21:00 

1r IDMN  porta xamfrà 
Indústria-St. Quintí 

-109 15:30-21:00 

2n IDMN  porta xamfrà 
Indústria-St. Quintí 

-105 15:30-21:00 

 
 
7_Organització de l’espai i el temps de pati /esbarjo 
 
Abans de sortir al pati (o al carrer) les delegades d’aula es faran càrrec (amb la supervisió                 
del professorat que aleshores els faci classe) de deixar finestres i porta obertes per tal que                
l’estança es ventili. 
 
El pati del matí s’organitzarà en dos torns, de manera que els diferents nivells educatius no                
s’hi barregin. Paral·lelament a les estones de pati, altres grups estaran fent classe. 
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L’alumnat de 1r i 2n d’ESO faran l’esbarjo al pati de l’escola. L’alumnat de 3r i 4t d’ESO, així                   
com el de postobligatòria, faran l’esbarjo fora de l’institut per tal de no barrejar-se amb les                
seves companyes de 1r o 2n d’ESO. 
 
S’encomanarà a una professora d’Ed. Física (dins les seves hores lectives i            
complementàries) la dinamització d’aquestes estones de pati de 1r i 2n d’ESO. Aquesta             
professora, amb el suport i col·laboració de la resta del professorat de guàrdia de pati,               
establirà les 3 zones de joc (una per a cada grup de nivell) que s’aniran alternant cada dia                  
de la setmana, així com les propostes d’activitats lúdiques (a les quals l’alumnat es podrà               
afegir voluntàriament).  
 
Durant les estones de pati, l’alumnat no podrà romandre a cap aula ni a cap passadís de                 
l’institut. 
 
L’ús de la Biblioteca: tant durant les estones de pati com en d’altres, s’autoritzarà sempre i                
quan l’alumnat hi mantingui la distància de seguretat. En aquest sentit, tant la bibliotecària              
com el professorat que hi faci guàrdia, seran els encarregats de determinar-ne l’aforament i              
prohibir l’entrada a més alumnes quan es consideri que l’espai és ple.  
 
Es demanarà l’autorització expressa als pares per tal que l’alumnat de 3r i 4t d’ESO puguin                
fer el pati preferentment al parc de Can Miralletes o bé al carrer, ja que fins ara romanien                  
dins l’institut. També es posarà en coneixement de les autoritats municipals del districte de              
St. Martí el fet que un nou conjunt de seixanta alumnes sortirà de l’escola durant els                
períodes de descans de mig matí per si consideren que cal prendre algun tipus de mesura                
per al cas. 
 

GRUPS-NIVELL HORARI DE PATI ESPAI D’ESBARJO 

1r ESO 10:00 a 10:50 pati 

2n ESO 10:50 a 11:40 pati 

3r ESO 10:00 a 10:50 Parc de Can Miralletes 

4t ESO 10:50 a 11:40 Parc de Can Miralletes 

BTX 10:00 a 10:50 Parc de Can Miralletes 

Cicles Formatius matí 10:50 a 11:40 Parc de Can Miralletes 

Cicles Formatius tarda 18:15 a 18:35 Parc de Can Miralletes 

 
 
8_Relació amb la comunitat educativa 
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• Sessions del consell escolar. Seran en format telemàtic. En funció de la situació             
sanitària es pot decidir fer-les presencialment, sempre tenint presents les mesures de            
seguretat corresponents. 

• Difusió i informació del Pla d’Organització per a l’Obertura de l’Institut al Setembre.             
Es penjarà a la pàgina web, s’enviarà per correu electrònic al professorat a final de               
juliol i a l’alumnat i famílies abans de començar el curs. Previsions respecte a              
l’organització de les reunions de tutoria amb les famílies (es poden fer trobades             
virtuals).  

• Comunicació amb les famílies. Es basarà majoritàriament en el correu electrònic i el             
telèfon. Les tutores faran la detecció de famílies que tinguin mancances per a             
comunicar-se per aquest canals i des de direcció se les ajudarà perquè puguin             
utilitzar aquestes eines de comunicació.  

• Reunions de grups. Es faran les trobades d’inici de curs de forma telemàtica, la de               
direcció i tutores amb famílies noves de 1r d’ESO al setembre i les de les tutores amb                 
les famílies durant el mes d’octubre. Amb les famílies que això no sigui possible, les               
organitzarem, en petits grups, mantenint la distància de seguretat o bé utilitzant la             
mascareta. 

• Reunions individuals de seguiment. El seguiment amb les famílies el farem           
preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es              
farà mantenint les mesures de seguretat. També es podran fer per videoconferència. 

9_Servei de menjador 
 
El Servei de Menjador està seriosament amenaçat per al proper curs. 
Des de fa uns quant cursos aquest servei s’organitza força satisfactòriament entre            
l’associació de lleure Xino-Xano i la cuina de l'escola de Primària veïna (Miralletes). La              
direcció del Miralletes ens ha fet saber que no ens podran acollir perquè a causa de les                 
prevencions davant el risc d’infecció per coronavirus hauran d’organitzar 3 torns per al seu              
alumnat, de manera que no hi ha temps (ni segurament capacitat de cuina) per tal que                
també hi dini els nostre alumnat. 
 
L'AFA-Broggi està buscant alternatives (ara per ara es parla de la possibilitat d'un servei de               
càtering al pati...). 
 
S’ha sol·licitat al CEB la col·laboració per tal d’aportar alguna mena d’ajuda substancial, més              
enllà de recomanacions. 
 
El servei de Menjador atén uns 70 alumnes (uns 20 amb beca de menjador), que el 2020-21                 
haurien de continuar dinant a l'institut com a mínim els dies setmanals que tenen tarda. 
 
10_Pla de neteja 
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L’institut disposa d’un vincle amb l’empresa de neteja Limpiezas Generales Serviblanc S.L.            
des de fa molt cursos. El servei de neteja habitual és del tot endreçat i satisfactori. Les                 
quatre dones que hi treballen tenen un vincle positiu i ferm amb l’escola i sempre col·laboren                
amb professorat, personal de serveis i direcció de manera amable i eficaç. De fet durant               
aquest mesos de juny i juliol ja han incorporat les mesures de neteja i desinfecció pròpìes                
d’aquesta pandèmia (rentat de superfícies amb lleixiu molt rebaixada amb aigua, neteja de             
manetes i poms de portes, etc.) El proper curs faran tres torns de ventilació, neteja i                
desinfecció d’aules, sales i altres espais comuns: matí (abans de l’entrada de l’alumnat),             
migdia (per a les aules que s’usen en torn de matí i tarda) i tarda-vespre. 
 
Més enllà del servei de neteja professional, el professorat s’encarregarà de pautar l’alumnat             
per tal que s’acostumi a netejar cada dia la seva aula o els tallers o laboratoris quan                 
abandonin l’espai. Per a aquesta neteja s’usaran els rotllos de cel·lulosa d’un sol ús i               
detergent sense lleixiu ni altres elements tòxics (tipus Sanytol).  
 
11_Activitats educatives “complementàries” 

Aquest curs 2020-21 no s’han programat les “Activitats educatives complementàries”. 
 
Normalment es realitzen un seguit d’activitats dins i fora de l’escola que contribueixen             
enormement a augmentar el valor educatiu de l’activitat “ordinària”. Es tracta del que a              
vegades s’ha anomenat “educació expandida” i passa, en el nostre cas, per la col·laboració              
amb moltes entitats de la ciutat que aporten el seu valor específic a la formació del nostre                 
alumnat i professorat (visita d’especialistes externs, museus, hospitals, sortides temàtiques          
de matèria, de colònies i de viatges d’estudis, etc.). 
 
Sembla clar que el normal desenvolupament d’aquestes activitats es fa tremendament difícil            
si s’han de seguir les actuals normatives sanitàries, i per tant poden posar en risc de contagi                 
les persones participants.  
 
Sí que es mantenen aquelles activitats que es valora que es poden desenvolupar amb un               
mínim de garanties sanitàries (ens referim bàsicament a la participació d’agents educatius            
externs com ara les professionals de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic del districte,           
la infermera del Programa Salut-Escola, equips de suport a les activitats d’innovació            
pedagògica com els projectes artístics: En Residència i Cinema en curs. 
 
12_Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
 
Es recomana la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de             
persones. També es recomana la modalitat telemàtica quan el seu contingut sigui            
bàsicament informatiu. 
 

Òrgans Tipus de reunió Format de la 
reunió 

Periodicitat/Temporitza
ció 
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Equip directiu Seguiment i 
planificació 

Presencial Dues per setmana 

Coordinació+tutores Seguiment i 
planificació 

Presencial o 
telemàtica 

Una per setmana 

Equips docents Seguiment i 
planificació 

Presencial o 
telemàtica 

Dues per mes 

Departaments 
didàctics 

Seguiment i 
planificació 

Presencial o 
telemàtica 

Una o dues per mes 

Comissions Socials 
internes i externes 

Seguiment i 
planificació 

Presencial o 
telemàtica 

Entre una i quatre per 
mes 

Comissió d’Atenció a 
la Diversitat 

Seguiment i 
planificació 

Presencial o 
telemàtica 

Una per setmana 

Equips impulsors 
diversos 

Planificació Presencial o 
telemàtica 

Quinzenal 

Claustre del 
professorat 

Planificació Presencial o 
telemàtica 

Cinc al llarg del curs 

Consell Escolar Planificació Presencial o 
telemàtica 

Sis al llarg del curs 

 
13_Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas d’afectació per           
coronavirus entre l’alumnat, el professorat i personal administratiu i de serveis 
 
Actuarem segons el document “Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius            
de Catalunya”, signat pel Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Educació el            
30 de juny de 2020 i el document “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres                 
educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19” 
 
13.1_Pel que fa a l’alumnat que és a l’institut, aquest pla estableix les següent pautes: 
 
En essència, davant d'una alumna que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19            

a l’institut:  

1. Se l’ha de dur a un espai separat d'ús individual (sala de visites del vestíbul). 

2. Tant a la persona que sembla que té símptomes com a la persona que quedi al seu                 

càrrec s’han de col·locar mascareta quirúrgica. 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 
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4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. D’altra banda, l’escola ha de contactar amb el Consorci d’Educació de Barcelona per             

informar de la situació i, a través del CEB, informar-ne també el servei de salut               

pública. 

6. L’institut informarà també del cas a la professional del CAP Maragall referent del             

programa Salut-Escola. Això es podrpà fer si durant el mes de setembre s’ha             

aconseguit formalitzar un acord amb el CAP Maragall en aquest sentit, donant            

continuïtat al programa Salut-Escola que s’ha repès des de fa 2 cursos. 

7. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de               

referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix             

realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, la noia o noi i la família amb qui conviu hauran                 

d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es              

confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i            

seguiment dels contactes estrets. 

8. Si es confirma el contagi, l’alumna haurà de fer la preceptiva quarantena abans de              

tornar a l’institut. 

 
13.2_Pel que fa al professorat i altres professionals (PAS, manteniments, etc.) 
 
El document “Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya”,            
signat pel Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Educació el 30 de juny de              
2020, no dona cap indicació en relació al tractament que s’ha de donar al personal               
possiblement afectat de coronavirus. 
 
El document “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la                 
pandèmia per COVID-19”, a la pàgina 16, especifica: 
 
5.2. Personal del centre. Professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis  
La Direcció General de professorat determinarà i comunicarà la plantilla assignada a cada centre, tenint en                
compte les directrius del Departament en el marc de la COVID-19.  
La Direcció de Serveis procedirà a determinar i comunicar el personal de suport educatiu assignat a cada centre.  
El Departament haurà de conèixer l’estat de salut del personal treballador per valorar la seva vulnerabilitat i                 
especial sensibilitat respecte a la COVID-19 en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest                    
coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció per a aquest personal treballador. 
 
D’altra banda, una recomanació del tipus: “El Departament haurà de conèixer l’estat de salut del               
personal treballador per valorar la seva vulnerabilitat i especial sensibilitat respecte a la COVID-19 en el marc de                  
referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de                 
protecció per a aquest personal treballador”. 
 
Així doncs, pel que fa al professorat i altres professionals (PAS, manteniments, etc.), aquest              
pla estableix les pautes que ja es troben a l’apartat 3.1.2_CONDICIONS D’ACCÉS DEL             
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PROFESSORAT I LA RESTA DE PERSONAL DE L’ESCOLA (PAS, MANTENIMENT,          
ETC.) 
 
Finalment, cal destacar que les Instruccions del 30 de juny sí que estipulen que              
l’administració substituirà les treballadores que presentin la baixa mèdica: 
 
8) Totes les substitucions del personal docent que es puguin produir durant el curs es continuaran cobrint des 
del primer dia. 
  
 
13.3_Alarma de tancament parcial o total de l’institut (per confinament de persones            
amb risc d’infecció o directament infectades). 
 
Per determinar el tancament parcial o total de l’institut caldrà el veredicte de l’autoritat              

sanitària.  

 

14_Seguiment del pla 
 
L’avaluació i el seguiment d’aquest pla es farà en col·laboració amb el professorat i el PAS,                

l’alumnat (bàsicament a través de les delegades) i les famílies (en aquest cas a través de                

les representants de l’AFA). 

Si cal, al llarg del curs s’hi aniran introduint les modificacions que es considerin necessàries. 

 
 
 
15_Conclusions 
 
(consultar l’apartat al document sencer  “Pla d'organització per a l'obertura de l’institut al 
setembre del 2020” a la web de l’escola). 
 
El curs 2020-21, com el tercer trimestre del 2019-20, serà un curs estrany, excepcional, que               
totes recordarem durant molt de temps. La comunitat educativa del Broggi procurarà            
afrontar-lo amb capacitat d’adaptació a les circumstàncies, fent un esforç d’imaginació i            
mirant de reorganitzar els seus recursos de la millor manera possible. Si a més el               
departament d’Educació també és capaç de guanyar en capacitat de reacció i flexibilitat,             
dons encara millor. Sobretot, crec que cal que mantinguem l’estreta col·laboració dels últims             
mesos entre professionals de l’escola, alumnat i famílies. Ens sembla que aquesta és una              
de les claus bàsiques per sortir-nos-en el millor possible.  
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