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INTRODUCCIÓ 

 

La Salle Congrés realitza la seva obra educativa al barri del Congrés de Barcelona des del 

1959. Des del 1995, ha esdevingut un centre especialitzat de Batxillerat, que imparteix en 

règim de concert educatiu, amb 5 línies. Cada any, compta amb uns 345 alumnes entre 

16 i 19 anys. El projecte pedagògic de l’escola, a més de garantir la qualitat acadèmica 

del Batxillerat, aposta per la bona convivència dels joves en aquesta edat així com per 

l’educació en la responsabilitat per esdevenir bons ciutadans. La procedència dels 

alumnes és majoritàriament dels districtes barcelonins de Sant Andreu, Nou Barris, Sant 

Martí  i Horta-Guinardó. Com agent actiu de la vida al barri del Congrés-Indians i al 

districte de Sant Andreu, volem que els nois i noies de la nostra escola actuïn 

responsablement en l’àmbit de l’escola i en el seu àmbit particular. Sabem que els nostres 

alumnes són elements positius de prevenció de la pandèmia de la Covid19 i seran 

promotors i exemple de les bones actuacions per als seus iguals. Tant les famílies com 

l’escola els fem costat en aquesta tasca de responsabilitat que els pertoca desenvolupar 

en la nostra societat. Tot l’equip de l’escola treballa per a què això sigui possible. 

 

ORGANITZACIÓ BÀSICA 

 

La Salle Congrés imparteix l’etapa de Batxillerat, de caràcter post-obligatori. S’estableixen 

diverses modalitats amb major o menor presencialitat: 

 

- Presencialitat 100% 

- Presencialitat 80% 

- Ensenyament online 

 

Aquest Pla permetrà l’adaptació de l’organització pedagògica segons evolucionin els 

requisits de protecció. 

 

Programacions de les matèries 
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Totes les programacions de les matèries tindran un pla d’adaptació de la matèria a 

modalitat semipresencial i a modalitat online. 

 

Organització pedagògica en cas de pandèmia sense confinament  

 

S’opta per un model de presencialitat 100%: 

- Grups estables per a les matèries comunes seguint els grups classe (1r A, 1r B, 1r 

C, 1r D, 1r E, 2n A, 2n B, 2n C, 2n D i 2n E).  

- Grups amb la màxima estabilitat per a les matèries de modalitat. 

- Grups per a les matèries específiques. 

- La distribució minimitza els moviments pels passadissos així com el mínim canvi 

d’aula possible. 

- Des de totes les matèries s’incentivarà l’ús de Sallenet i de Teams com a entorns 

virtuals d’aprenentatge, per facilitar el seu ús en cas de confinament parcial o total. 

- En el cas que un alumne no pugui accedir a l’escola per motius de salut (casos de 

no mobilitat, quarantenes...), sempre que les seves condicions de salut ho 

permetin, seguirà les classes de manera online. 

- En el cas que una part del grup hagi de fer quarantena i no pugui accedir a l’escola, 

en el cas que les seves condicions de salut ho permetin, seguirà les classes de 

manera online. 

- La cap d’estudis centralitzarà la comunicació i gestió dels alumnes amb seguiment 

de classe online. 

- Aquest model estableix una presencialitat del 100%. 

 

Organització pedagògica en cas d’optar per la semipresencialitat 

 

S’opta per establir un model híbrid de presencialitat 80%: 

 

- Un dia a la setmana, els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat no venen a l’escola.  
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o Per tal de disminuir el nombre d’alumnes el dia que estan més hores, que és 

dilluns, els dilluns serà un dels dies que s’opta per tal que no vinguin els 

alumnes de 1r o de 2n 

o Per preservar que la tutoria grupal es pugui fer de manera presencial, el 

dijous estaran tots els grups al centre. 

o Alternativament, es repartiran els altres dies de semipresencialitat entre 1r i 

2n. 

- Quan no assisteixin a l’escola, seguiran l’horari establert i es retransmetran les 

classes online per la Plataforma Teams 

- Des de totes les matèries s’incentivarà l’ús de Sallenet i de Teams com a entorns 

virtuals d’aprenentatge, per facilitar el seu ús en cas de confinament parcial o total. 

- En el cas que un alumne no pugui accedir a l’escola per motius de salut (casos de 

no mobilitat, quarantenes...), sempre que les seves condicions de salut ho 

permetin, seguirà les classes de manera online. 

- En el cas que una part del grup hagi de fer quarantena i no pugui accedir a l’escola, 

en el cas que les seves condicions de salut ho permetin, seguirà les classes de 

manera online. 

- La cap d’estudis centralitzarà la comunicació i gestió dels alumnes amb seguiment 

de classe online. 

- Aquest model estableix una presencialitat del 100%. 

 

Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del centre 

 

La modalitat que s’establirà amb aquell grup o grups serà el d’ensenyament online: 

 

- De les hores establertes en calendari, s’establiran una o dues sessions online per 

matèria i grup, segons les hores setmanals de la matèria  

o 1 hora setmanal: 1 sessió online 

o 2 hores setmanals: 1 sessió online 

o 3 hores setmanals: 2 sessions online 
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o 4 hores setmanals: 2 sessions online 

- Es programarà setmanalment o quinzenalment la feina que han de fer els alumnes i 

el contingut de les sessions online. Aquesta programació es donarà a conèixer als 

alumnes a Sallenet amb anterioritat. 

- La càrrega efectiva de feina pels alumnes no podrà superar les 6 hores al dia, amb 

un màxim de 4 hores de sessió online. 

- Si el professorat de la matèria té preparats vídeos explicatius de la matèria (donat 

l’ús de la metodologia flipped classroom o classe invertida), la sessió online en 

directe podrà a ser a través de xat. 

- El tutor realitzarà un contacte quinzenal amb l’alumne (mail, trucada o VCF). Com a 

mínim, caldrà fer una VCF o trucada cada tres mesos. El tutor anirà fent el 

seguiment individual de les necessitats de l’alumne. 

- El tutor realitzarà un contacte mensual amb la família (mail, trucada o VCF). Com a 

mínim, caldrà fer una VCF o trucada cada tres mesos. El tutor s’adaptarà al mitjà 

de comunicació que triï la família. 

 

ÚS DE LA MASCARETA 

 

Segons les darreres indicacions de Salut, l’ús de mascareta serà de la següent manera:  

 

Tot l’alumnat haurà de fer servir la mascareta sempre, inclòs dins dels espais propis del 

grup de referència.  

 

Es considerarà excepció a portar la mascareta:  

- A les classes d’educació física, quan es pugui garantir el distanciament social de 

1,5 metres entre tots els membres del grup, sempre que es facin en espais oberts i 

ventilats i l’activitat requereixi d’esforç físic. 

- En espais exteriors de l’escola (patis) sempre i quan només hi sigui el grup de 

convivència estable. 
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A  nivell  de  treballadors/es,  personal  extern,  familiars  i  visites  hauran  de  seguir  les  

següents indicacions:  

 

• Ús  de  mascareta  obligatori  en  tot  moment,  estiguin  dins  o  fora  del  seu  grup  

estable  i  mantinguin o no la distància de seguretat de 1,5 metres amb altres 

persones. 

• En  el  cas  de  personal  vulnerable o sensible, el centre disposarà de mascaretes 

FFP2 o  pantalles  facials per aquelles situacions en que no es pugui mantenir 

distància de seguretat de 1,5 metres. 

 

ESPAIS 

 

Els espais de referència dels grups estables seran les aules denominades 1r A, 1r B, 1r C, 

1r D, 1r E, 2n A, 2n B, 2n C, 2n D i 2n E. El servei de neteja de l’escola desinfectarà les 

taules al final del dia. 

 

La distribució de les taules a les aules serà en columnes individuals i de manera 

intercalada amb les del costat, per maximitzar l’espai de separació entre persones.  

 

L’accés als passadissos entre hores de classe serà l’imprescindible per aquells alumnes 

que han de canviar d’aula. L’accés als armariets es farà a l’entrar a l’escola, abans de 

l’esbarjo, després de l’esbarjo i al final del dia. L’accés als lavabos es farà a l’entrar a 

l’escola, durant de l’esbarjo i al final del dia. No s’hi podrà accedir en altres moments llevat 

de casos excepcionals autoritzats pel professorat o el PAS. 

 

Els alumnes de 1r usaran els lavabos de la primera planta i durant l’esbarjo els de la 

planta baixa. Els alumnes de 2n usaran els lavabos de la segona planta i durant l’esbarjo 

els del pati inferior. 

 

Els alumnes de 1r: 
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- Entraran per la porta principal i usaran només l’escala de la porta vermella. 

- Estaran al primer pis. 

- Si algun grup hagués d’anar a una aula del 2n pis (aula 17 o aula de dibuix) o als 

laboratoris usaran les escales properes a la rotonda. 

- Sortiran per la porta principal. 

- Es prohibirà l’ús de l’escala de la porta vermella entre el 1r i el 2n pis. 

 

Els alumnes de 2n: 

 

- Entraran per la porta del carrer Pardo i usaran només l’escala propera a la rotonda. 

- Estaran al segon pis. 

- Si algun grup hagués d’anar a una aula del 1r pis (aula 6) usarà les escales 

properes a la rotonda. 

- Sortiran per la porta del carrer Pardo. 

- Es prohibirà l’ús de l’escala de la porta vermella entre el 1r i el 2n pis. 

 

La sala de professors és gran i garanteix la separació de 1,5 metres entre els professors. 

 

ENTRADES I SORTIDES 

 

Els alumnes de 1r entraran i sortiran per la porta principal. L’entrada es realitzarà de les 

7:50h a les 8:00h. Els dilluns a la tarda l’entrada es realitzarà de 15:05h a 15:15h. 

Els alumnes de 2n entraran i sortiran per la porta del carrer Pardo. L’entrada es realitzarà 

de les 7:50h a les 8:00h. Els dilluns a la tarda l’entrada es realitzarà de 15:05h a 15:15h. 

 

 

ESBARJOS 
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L’esbarjo es fa al carrer i als patis. No es podrà realitzar l’esbarjo a l’interior de l’edifici 

(normalment s’usaven les aules de la planta baixa com a espai d’alumnes).  

Els alumnes esmorzaran durant l’hora de l’esbarjo i a l’exterior. 

Els alumnes de 1r usaran el pati superior i els alumnes de 2n usaran el pati inferior. 

Durant l’estona que duri l’esbarjo es recordarà als alumnes la importància de mantenir 

distància, usar mascareta i no usar les fonts d’aigua, a partir de cartells col·locats a la 

sortida del pati. 

Els alumnes de 1r usaran durant l’esbarjo els lavabos de la planta baixa. 

Els alumnes de 2n usaran durant l’esbarjo els lavabos del pati inferior. 

 

AULES D’ESTUDI 

 

Els alumnes que vulguin quedar-se a treballar hauran de garantir la separació de 1,5 

metres entre ells i usar la mascareta si aquesta distància no es pot garantir. Un cop hagin 

acabat, hauran de desinfectar la zona que han usat per treballar. Per aquest curs, aquest 

espai només podrà ser usat si s’aporta l’autorització corresponent on es comprometen a 

les normes d’ús i a la desinfecció anterior i posterior. 

 

ESPAI DE REFRIGERI 

 

Les aules 2 i 3 estan destinades a què aquells alumnes que viuen més lluny puguin 

menjar entre les 13:30h i les 15h el que porten de casa si tenen activitat a l’escola per la 

tarda. Per aquest curs, aquest espai només podrà ser usat si s’aporta l’autorització 

corresponent on es comprometen a les normes d’ús i a la desinfecció anterior i posterior. 

 

ÚS DEL GIMNÀS I EDUCACIÓ FÍSICA 

 

L’activitat d’Educació Física es durà a terme al gimnàs, als patis de l’escola o l’aula del 

grup. Als vestuaris caldrà mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres. No es podran 

utilitzar en cap cas les dutxes. 
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REUNIONS AMB LES FAMÍLIES I ALTRES PERSONES EXTERNES AL CENTRE 

 

Les reunions amb les famílies es faran, preferentment, de manera online. En cas de no 

poder ser online, es podran fer a l’escola, en un espai ventilat, amb mascareta i distància 

de seguretat i un màxim de 10 de persones.  

 

Les reunions amb les persones externes al centre es faran, preferentment, de manera 

online. En cas de no poder ser online, es podran fer a l’escola, en un espai ventilat, amb 

mascareta i distància de seguretat i un màxim de 10 de persones.  

 

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu, El director o directora del centre, com a RESP_CENTRE (o 

la persona assignada) farà: 

 

1. Acompanyar a la persona que presenta símptomes fins a l’espai de confinament 

assignat a cada centre. 

2. Tots dos hauran de portar mascareta FFP2 i mantenir la distància de seguretat. 

3. Valorar  si  cal  trucar  al  061  donat  l’estat  de  salut  de  la  persona  sospitosa  de  

ser  un  cas  positiu per la Covid-19. 

4. Avisar a la família (si es tracta d’un alumne, familiars, visites o personal extern) i 

redirigir-los al CAP de referència. 

5. Avisar a la família (si fos necessari) i al Servei de prevenció de Riscos Laborals, en 

cas de ser membre del personal del centre. 

6. El CAP valorarà amb el pacient si cal fer una PCR en les properes 24 hores. 

7. Si cal fer PCR, el pacient i els convivents d’aquest (inclosos germans/es) es 

quedaran en aïllament fins tenir el resultat de la PCR.  
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8. Si es considera un cas sospitós, El Gestor COVID contactarà amb la persona o   

família per fer el seguiment i determinar els contactes estrets. Aquest farà arribar la 

informació als Serveis de Vigilància Epidemiològica. 

9. El director del centre haurà d’introduir a l’aplicatiu TRAÇACOVID les dades 

corresponents a dades concretes del cas en estudi o confirmat i les dades generals 

de l’estat del centre respecte a contagis. 

10. El Servei de Vigilància Epidemiològica contactarà amb el centre per rebre 

informació dels contactes, informarà al Servei Territorial  d’Educació i indicarà  les  

mesures  d’aïllament necessàries pel centre, en funció del cas. 

11. A priori, NO hi haurà confinament del grup estable fins tenir el resultat de la PCR 

del cas en estudi. Tampoc caldrà aïllar els grups estables dels germans/nes (si hi 

hagués).  

12. En cas de PCR negativa, la persona podrà tornar al centre un cop hagi cedit la 

simptomatologia que tenia. 

13. En cas de PCR positiva, un cop transcorregut el temps de quarantena i la 

desaparició de símptomes durant 72h, podrà tornar al centre. NO cal cap justificant 

mèdic per fer-ho. 

 

Davant d’un cas positiu en un dels grups estables, s’actuarà de la següent manera: 

1. Alumnat o professorat del GCE amb pauta completa de vacunació o que hagin 

passat la covid-19 en els darrers 6 mesos: es farà un TAR a una de les farmàcies 

autoritzades a tal efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui 

possible. La direcció del centre educatiu donarà una carta als alumnes del GCE tan 

aviat com sigui possible perquè es puguin identificar a la farmàcia com a contactes 

estrets escolars, de tal manera que el TAR sigui supervisat i sense cost pel usuari i 

el resultat es registri al sistema de dades de Salut/Educació. 

Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-

19 en els darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores des del 

contacte amb un cas positiu, haurà de realitzar la quarantena durant 10 dies des de 

la data de darrer contacte amb el cas confirmat. 
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2. Alumnat o professorat del GCE sense vacuna o amb pauta incompleta de 

vacunació: l’estudi es farà entre el 4t i el 6è dia del diagnòstic del cas i mitjançant 

preferiblement PCR. 

Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no estiguin 

correctament vacunats o no hagin passat la malaltia en els 6 mesos previs no 

eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el 

període d’incubació. 

 

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. 

 

Ventilació 

Els espais que s’utilitzen tenen ventilació per finestra a l’exterior. Cada espai serà ventilat 

cada hora durant 5 minuts. Si és possible per la climatologia, els espais tindran les 

finestres obertes mentre duri l’activitat que s’hi realitzi. 

 

Neteja i desinfecció 

Tota l’escola es netejarà i es desinfectarà cada dia al finalitzar l’activitat. 

 


