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ORGANITZACIÓ BÀSICA 

 

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

 

Programacions de les matèries 

 

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 establir un model híbrid: 

 

- 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). Els alumes dins dels grups estables 

podran treure’s la mascareta quan siguin dins de l’aula. 

- Grups semipresencials per a les matèries de modalitat i específiques. Els grups 

resultaran de dividir el nombre d’alumnes de l’escola en dues meitats fixes. Tots els 

alumnes sabran si formen part de la meitat 1 o de la meitat 2. En torns de 2 

setmanes, els alumnes de la meitat 1 assistiran a les classes de matèria modalitat i 

específica els dilluns, dimecres i divendres de la 1a setmana i els dimarts i dijous 

de la 2a setmana. Els alumnes de la meitat 2 assistiran els altres dies. 

o Quan assisteixen a aquestes classes, els alumnes hauran de dur mascareta 

si no poden mantenir una separació de 1,5 metres entre ells, així com el 

professorat que imparteix la matèria. En aquestes classes s’optarà, 

preferiblement, per explicació i resolució de dubtes i es planificarà la feina 

que han de fer quan tinguin una hora no presencial de treball. 

o Quan no assisteixin a l’escola, seguiran l’horari establert pel que fa a la 

durada de la feina programada (no així per l’inici i acabament). Amb alguna 

matèria (preferiblement Dibuix Tècnic) es farà l’experiència de retransmetre 
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les classes online per a què els alumnes que no poden venir a l’escola les 

puguin seguir des de casa. 

- 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 aquelles matèries més instrumentals, s’optarà pel flipped classroom o classe 

invertida, amb vídeos explicatius que els alumnes segueixen en les hores no 

presencials i amb resolució de dubtes durant les hores presencials. També es pot 

pautar el treball que es realitza a casa amb apunts de la matèria, presentacions, 

pautes correctores desenvolupades i altres materials que el professorat estimi 

convenients. 

- Es procurarà que les matèries comunes es realitzin durant les tres primeres hores o 

les tres últimes hores del dia. 

- Aquest model garanteix una presencialitat del 74%. 

 

 

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 

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. 
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- 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. 

 

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. Els alumnes, amb l’ajuda del professor, 

desinfectaran les taules l’última hora d’ús si es preveu que l’aula ha de ser utilitzada per 

un altre grup aquell mateix dia. 

 

Les aules i espais que no són de grup estables tindran la disposició de taules per a què hi 

hagi separació de 1,5 metres entre els alumnes i amb el professor. Els alumnes, amb 

l’ajuda del professor, desinfectaran les taules l’última hora d’ús si es preveu que l’aula o 

espai ha de ser utilitzat per un altre grup aquell mateix dia. 

 

Els alumnes de 1r: 

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

de les 7:50h a les 8:00h. 

 

ESBARJOS 

 

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). 

 

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. 
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ESPAI DE REFRIGERI 

 

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

menjar 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’espai del gimnàs és un espai sensible. Es desenvoluparà l’activitat d’Educació Física al 

patí o bé a l’aula si es de caire més teòric. Només es podran usar els vestuaris del pati. 

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

utilitzar en cap cas les dutxes. 

 

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, s’actuarà de la següent manera: 

 

Personal intern i/o extern 

1. Si un treballador o una treballadora identifica símptomes compatibles amb la 

COVID-19 mentre es troba al centre, de forma immediata contactarà amb el seu 

responsable superior. Si és un docent contactarà amb el coordinador d’etapa o la 

Direcció del centre. Si es tracta de personal de PAS contactarà directament amb la 

Direcció del centre (en endavant RESP_CENTRE). Si es tracta d’un treballador 

extern, haurà d’actuar com el personal de PAS. 

2. El/la RESP_CENTRE es col·locarà una mascareta FFP2 i s’entregarà una altra al 

treballador o treballadora per a que també se la col·loqui. També li farà entrega 

d’uns guants per a que el treballador o treballadora pugui recollir totes les seves 

coses. 
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3. Un cop tot recollit, el treballador/a acudirà al CAP i seguirà les instruccions que 

aquest li pugui donar. Si el treballador/a no pot abandonar el centre per si mateix/a, 

el/la RESP_CENTRE l’acompanyarà fins a l’espai de confinament del centre i 

trucarà a un familiar per donar-li suport. Si fos necessari trucaria al 061 per rebre 

suport sanitari urgent. 

4. En tot moment, el/la RESP_CENTRE mantindrà la distància de seguretat amb el 

treballador o treballadora i la mascareta posada. 

5. Com a mesura preventiva, el treballador o treballadora es mantindrà en aïllament 

fins rebre resposta del CAP sobre si és un cas positiu o no. En cas de ser positiu, 

seran els Serveis Sanitaris (Salut Pública) qui determinarà els contactes estrets i la 

necessitat d’aïllament. 

6. El/la RESP_CENTRE donarà instruccions per a que es netegin i desinfectin els 

espais on ha estat el treballador o la treballadora, així com l’espai de confinament. 

7. Tot el material considerat residu que hagi estat en contacte amb el cas sospitós es 

ficarà en una bossa tancada i aquesta en una segona bossa, abans d’ajuntar-ho 

amb la resta de residus d’aquest tipus. 

8. El/la RESP_CENTRE haurà de mantenir informats al Servei de Prevenció Propi i al 

Consorci d’Educació de Barcelona sobre l’evolució del cas. 

9. L’aïllament del grup o grups amb els que ha estat en contacte es valorarà amb el 

Servei Territori i les autoritats sanitàries. 

 

Alumnat 

1. Si s’identifica un cas sospitós de COVID-19 entre els alumnes caldrà que el docent 

que ho hagi identificat avisi a la Direcció del centre (en endavant RESP_CENTRE). 

2. El/la RESP_CENTRE es col·locarà una mascareta FFP2 i s’entregarà una altra a 

l’alumne o alumna, juntament amb uns guants. Aquest/a haurà de recollir les seves 

pertinences i quedar-se a l’espera a l’espai de confinament. 

3. Paral·lelament, el docent responsable del grup de convivència portarà el grup a un 

espai diferent per poder procedir a la neteja i desinfecció de l’espai actual. 
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4. El/la RESP_CENTRE trucarà a la família de l’alumne o alumna per a que puguin 

venir a recollir-ho i els informarà de la necessitat d’acudir al CAP i estudiar la 

simptomatologia que té el seu fill o filla. Aquest/a romandrà en aïllament a casa 

seva fins conèixer el resultat de les proves. 

5. Si és necessari, el/la RESP_CENTRE també trucarà al 061 per poder atendre a 

l’alumne en cas de símptomes de gravetat. 

6. Si l’alumne té germans o convivents al centre, aquest hauran de fer el mateix 

aïllament fins tenir els resultats de les proves. 

7. El/la RESP_CENTRE serà el/la responsable de que es faci la neteja i desinfecció 

de tots els espais on ha estat l’alumne o alumna, així com de rebre la família i 

resoldre els dubtes que puguin tenir. 

8. Tot el material considerat residu que hagi estat en contacte amb el cas sospitós es 

ficarà en una bossa tancada i aquesta en una segona bossa, abans d’ajuntar-ho 

amb la resta de residus d’aquest tipus. 

9. El/la RESP_CENTRE haurà de mantenir informats al Servei de Prevenció Propi i al 

Servei Territorial d’Educació sobre l’evolució del cas. 

10. L’aïllament del grup o grups amb els que ha estat en contacte es valorarà amb el 

Servei Territori i les autoritats sanitàries. 

 

Visites externes i/o familiars 

El procediment a seguir serà el mateix que cal seguir amb un treballador. 

 

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. 

 

Ventilació 

Els espais que s’utilitzen tenen ventilació per finestra a l’exterior.  

 

Neteja i desinfecció 

Tota l’escola es netejarà i es desinfectarà cada dia al finalitzar l’activitat. 
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Es comptarà amb els alumnes per fer la desinfecció d’aquell mobiliari i el material 

(informàtic, de laboratori...) que hagi de ser usat per més d’un grup en el mateix dia. El 

professorat guiarà com s’ha de realitzar la desinfecció. 

 


