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Resolució del director del centre educatiu Institut Bernat el Ferrer,
de Molins de Rei, per la qual aprova el Pla d’Organització de Centre

Com a director de l’Institut Bernat el Ferrer, de Molins de Rei, i en

aplicació de les competències que estableix l’article 132 de la Llei

orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació, modificada per la Llei

orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat

educativa, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la

gestió dels centres per al curs 2021-2022, i un cop consultat el Consell

Escolar amb data XX de setembre de 2021.

RESOLC

1. Aprovar el Pla d’Organització de Centre , que s’adjunta a aquesta

resolució.

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a

conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte

estarà a disposició de l’Administració educativa.

Molins de Rei, XX d’octubre de 2021

El director

Ramon Graells Juanós
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de
Catalunya i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el
Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia per Covid 19 de maig de 2021.

Aquest pla ha estat valorat positivament pel Consell Escolar amb data 30 de
setembre de 2020 i forma part de la Programació General Anual de centre i està
disponible al web del centre.

La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible.
Amb tot, la situació d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació
continuada d’una sèrie de mesures semblants a les del curs anterior que comporten
canviar de manera notable el funcionament del centre.

Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:

● Tots els alumnes puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.

● Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn
segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de
l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes

En aquest sentit, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre ens
involucrem i comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front la
pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.

Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades
a l’escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.

El Pla s’ha elaborat a partir de l’assignació d’alumnes prevista i de les dotacions
pressupostàries, d’espais i de professorat que fa el Departament d’Educació.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022 i
podran variar en coherència amb la realitat del centre i l’evolució del context
epidemiològic.

2. OBJECTIU DEL PLA

Reprendre l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre
protecció de la salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia i el
dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

Localització Drive bernatelferrer.cat/01 Documentació de centre
Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès Versió 0 Pàg. 5 de 17



3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE
LA SALUT

3.1. Grups de convivència estable

Es mantenen els grups de convivència estable com el curs passat. Els grups només
sortiran de l’aula quan s’hagin de fer desdoblaments, pràctiques, i educació física.
En aquests grups no serà necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 metres ni l’ús de mascareta.

En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups (docents i
altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de
relacionar entre si, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment la ventilació i l'ús de la mascareta.

3.2. Mesures de prevenció personal

Distanciament físic
Distanciament físic La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais
tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a
un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte
entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels
grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de
seguretat de 2,5 m2 ).

Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes
així com la del personal docent i no docent.

En alumnes, es requerirà el rentat de mans:

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,

● Abans i després d’anar al WC

● Abans i després de les activitats que comportin tocar material d’ús comú
(també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’haurà de dur a
terme:

● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes,

● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments,
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● Abans i després d’anar al WC,

● Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb
dosificador i tovalloles d’un sol ús.

En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) es col·locaran dispensadors de
solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.

Ús de la mascareta
En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la
normativa vigent, l'ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de cara al
nou curs escolar 2021-2022. En els centres de secundària per alumnat i personal
docent i no docent serà obligatòria inicialment.

Requisits per a l’accés al centre
● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per

sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga,
dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua
d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.

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

Control de símptomes
Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se
responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles.

A l’inici del curs, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable a
través de la qual:

● Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el
risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment.

● Es comprometen a no portar l’alumne al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers
14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu
per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Ventilació, neteja i desinfecció

Localització Drive bernatelferrer.cat/01 Documentació de centre
Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès Versió 0 Pàg. 7 de 17



L'escola ha de disposar d'una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada
a les característiques del centre. D'acord amb l'evidència científica més recent, la
ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais
interiors. Per això, cal seguir curosament les orientacions de ventilació.

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és
molt menys rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant
el curs 2021-2022 no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts
per al curs 2020-2021.

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al
final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per
aquest motiu, s'aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d'aquelles
activitats puguin fer-se a l'aire lliure.

3.3. Promoció de la salut i suport emocional

L'impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències
emocionals per a molts infants i adolescents.

Així, el dol per la pèrdua d'un familiar, l'angoixa per la situació viscuda o l'impacte
socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un nombre
significatiu d'infants i adolescents. La pandèmia actual brinda una oportunitat única
per consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol
context:

● Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.

● Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.

● Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica.

3.4. Gestió davant de possibles casos

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció,
amb el suport del coordinador de riscos laborals.

Les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb
la COVID-19, així com aquelles persones que es trobin 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 hauran de
valorar amb la direcció del centre la seva assistència.

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de
casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, serà una de les
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mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim
l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.

El centre té establert un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de
cas que inclou la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut
pública.

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 al centre farà les següents actuacions:

1. El professor de que està amb l’alumne/ el portarà a un espai separat d'ús
individual (Sala de Reunions 1) i avisarà al professor de guàrdia i aquest a una
persona de l’equip directiu

2. S’utilitzarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la que quedi al seu càrrec).

3. El grup evitarà el contacte amb la resta del personal del centre. Caldrà establir
amb l’equip directiu les mesures a prendre (esbarjo en hores o espais diferents,
sortida diferida de la resta, informació a les famílies...)

4. El professor de guàrdia contactarà amb la família per tal que vingui a buscar
l’alumne/a i se’n farà càrrec d’ell. En cas que acabi la guàrdia li transmetrà la
informació al següent professor de guàrdia.

5. Davant de qualsevol possible complicació, es trucarà també al 061.

6. L’equip directiu informarà de la situació als Serveis Territorials (inspecció del
centre) i, a través d’ells, el servei de salut pública.

7. La família haurà 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’alumne i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al
domicili fins conèixer-ne el resultat.

8. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

4. PRIORITATS EDUCATIVES

● Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament,
l’intercanvi de situacions viscudes...)

● Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la
incorporació d’estratègies per abordar les necessitats educatives específiques
de suport educatiu.
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● Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb
propostes que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de
capacitar l’alumne a autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius com
en els factors socioemocionals de l’aprenentatge.

● L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a
fomentar la competència digital dels docents i dels alumnes.

● Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les
famílies i altres agents. Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i
desenvolupar.

● Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit
del nostre alumnat. De repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes
estratègies educatives que donin resposta a les necessitats del moment, per
aconseguir una educació més competencial.

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

5.1. Organització dels grups estables
El centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables possible
i que ocupin el màxim d’hores en un mateix espai físic. El centre ha hagut d’habilitar
espais per a aquest ús. El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat
de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels
casos i dels seus contactes. En aquests grups no serà necessari requerir la distància
física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres. Les taules de l’alumnat
s’agruparan per parelles.

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i
altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de
relacionar entre si, s’hauran de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5
metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

S’ha creat un grup extra a cada nivell d’ESO per facilitar la reducció de la ràtio, i així
millorar la separació de l’alumnat, l’atenció del professorat i l’acompanyament a la
tutoria.

5.2. Organització de les entrades i sortides
Al matí les entrades es faran de manera esglaonada a les 8:00 i a les 8:10. Les
sortides també tindran 10 minuts de diferència entre cursos a les 14:30. Totes les
entrades i sortides es fan pel vestíbul
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A la tarda l’entrada de l’alumnat és farà de manera esglaonada entre les 15:00 i les
16:00 i per qualsevol porta del vestíbul.

Curs Porta accés Hora entrada Hora sortida
1r. ESO Porta vestíbul ascensor 8:10 14:30
2n. ESO Porta vestíbul ascensor 8:00 14:20
3r. ESO Porta vestíbul porxo 8:00 14:20
4t. ESO Porta vestíbul porxo 8:10 14:30
Batx Porta vestíbul porxo 8:00 14:20
CFGM Matí Porta vestíbul porxo 8:10 14:30
CFGM
Tarda

Porta vestíbul porxo
15:00
16:00

20:30
21:30

CFGS Porta vestíbul porxo
15:00
16:00

20:30
21:30

5.3. Organització dels espais d’esbarjo
Al matí es mantenen les dues franges d’esbarjo existents que permeten disminuir la
densitat d’ocupació de patis, pistes, cantina.., i faciliten la gestió dels horaris del
professorat per fer classe a diversos cursos. A l'espai del pati es pot permetre la
interacció de diferents grups de convivència estable, si es fa ús de la mascareta.

L’organització serà la següent:

Curs Hora Espai
1r. ESO 10:00 – 10:25 Pistes esportives
2n. ESO 10:00 – 10:25 Espai adjacent a l’edifici
3r. ESO 11:00 –  11:30 Pistes esportives
4t. ESO 11:00 –  11:30 Espai adjacent a l’edifici
Postobligatòria 11:00 –  11:30 Espai adjacent a l’edifici
1r. ESO 12:20 – 12:35 Espai adjacent a l’edifici
2n. ESO 12:20 – 12:35 Pistes esportives

A la tarda l’alumnat es distribueix lliurement pels diferents espais, mantenint els
grups estables.

5.4. Circulació i usos d’altres espais
Tot el personal del centre procurarà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres,
i sempre usarà mascareta en els llocs comuns.

L’ús de l’ascensor serà esporàdic  reservat a les persones que presenten dificultats
de mobilitat.
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5.5. Horari d’inici de curs
Per minimitzar el contacte entre l’alumnat, el dia 13, inici de curs, caldrà fer un horari
alternatiu i esglaonat per evitar la concentració de més de 150 o 180 alumnes que
són els corresponents a un curs de l’ESO.

En aquesta presentació el tutor de cada grup els donarà la Guia de l’alumne/a i se’ls
explicarà especialment les mesures preses per protegir la seva salut: horaris
esglaonats d’entrada, accessos que han d’usar mesures de protecció pròpia i dels
altres, normes de funcionament...

5.6. Reunions internes i relació amb la comunitat educativa
Les reunions de professorat seran presencials respectant la distància de 1,5 metres,
tot i que en funció del contingut o de circumstàncies sanitàries es podran també fer
de manera telemàtica. Les sessions de Consell Escolar i les reunions amb les
famílies es faran preferentment de manera telemàtica, i en casos excepcionals es
podran fer de manera presencial mantenint les mesures de seguretat.

El centre facilitarà el màxim de comunicació a les famílies a través del correu
electrònic i de trobades telemàtiques per informar del funcionament i resoldre els
dubtes.

En funció de la situació sanitària i de la importància de les trobades, es poden
preveure sessions presencials amb el manteniment de mesures de seguretat.

5.7. Servei de cantina
La cantina mantindrà el funcionament en l’horari habitual de 8 a 19 hores. L’alumnat
haurà d’estar amb mascareta (excepte en el moment de la consumició) i respectar la
distància de seguretat d’1,5 metres si no està amb el seu grup estable.
L’accés per fer una comanda es farà de manera individual i respectant la distància
de seguretat. S’afavorirà que l’alumnat encarregui la consumició de manera
telemàtica per afavorir la descongestió de la cantina; per raons de sanitat i salut,
només hi haurà entrepans si s’han encarregat amb antelació. Les taules i bancs de
la cantina s’usaran mantenint l’agrupament estable.

L’enllaç i el codi qr per fer la comanda d’entrepans són:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYFAcYl-n6iOG0GDZ3SgTZAfyHAutKa
06cdwiuCwOau1KWdA/viewform
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5.8. Transport escolar
El transport escolar es manté amb el funcionament habitual. L’alumnat haurà de dur
la mascareta posada en tot el trajecte, estar amb el seu grup estable i seguir les
indicacions de la monitora del transport. La normativa del transport s’adequarà a les
indicacions que donin les autoritats sanitàries. L’alumnat que no respecti les normes
perdrà temporalment, el dret a usar el transport escolar.

5.9. Activitats fora dels espais i horaris habituals
Les activitats que es realitzin fora de l’horari o espai habitual (sortides, colònies,
viatges...) es faran seguint les mesures de seguretat establertes de manera general
pel transport i per l’entitat organitzadora de l’activitat.
Les activitats que es puguin organitzar al centre seguiran les recomanacions
establertes amb caràcter general: agrupament estable, ús de la mascareta i distància
de seguretat d’1, 5 metres.

5.10. Pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre. La ventilació
És una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors.

- Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la
sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts
cada vegada.

- Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les
finestres obertes durant les classes. Preferiblement obrir totes les porte si
finestres parcialment que tenir tancades unes i obertes totalment les altres.

- Caldrà tenir especial cura amb l’aula 34 ja que és la menys ventilada.

Neteja i posterior desinfecció d’espais
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Es realitzarà amb una periodicitat almenys diària seguint les recomanacions de
Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.

- Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de
les activitats i dels àpats, respectivament.

Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més
contacte en les manetes de les portes.

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per
aquest motiu, espais com el pati seran utilitzats per a la realització d’aquelles
activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció es seguiran
les indicacions específiques sobre Neteja i desinfecció en espais exteriors de
concurrència humana.

Gestió de residus
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la
higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb
tapa i pedal.

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals
d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’hauran de llençar al
contenidor de rebuig (contenidor gris).

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà
tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la
persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de
dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior

5.11. Pla de treball del centre en confinament
El centre té elaborat el Pla de Contingència per afrontar possibles confinaments
totals o parcials i mantenir les activitats educatives en un entorn telemàtic i a
distància.

5.12. Actuacions en cas de coneixement de positiu de la Covid
Quan es tingui coneixement d’un cas es seguiran les següents actuacions:

● Qui rebi la comunicació ho comunicarà el cas al tutor, cap d’estudis i director.
● El responsable de l’equip directiu ho comunica a Sanitat: referent covid o

vigilància epidemiològica. També ho introdueix al Traçacovid
● Amb la informació rebuda dels responsables de Sanitat es decideixen les

actuacions (confinament...)
● Es prepara l’enllaç al document per fer les classes online (web per

videoconferència, horari, instruccions...) i es penja a la web (equip directiu).
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● S’informa al professorat (equip directiu), alumnat i famílies de menors d’edat
(tutor).

● Si cal s’informa a Ajuntaments i a transport escolar
● Si l’alumne/a està fent FCT o Dual el tutor ha d’avisar a l’empresa

5.13. Seguiment del Pla d’Organització de Centre
El funcionament del Pla serà revisat  regularment a les reunions d’equip directiu i de
coordinació.  Si és necessari aquesta revisió es traslladarà també e les reunions
d’equips docents. A les sessions del Claustre i del Consell Escolar s’informarà de
l’avaluació del Pla d’Organització de Centre.
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Annexos

Annex 1

Llista de comprovació de símptomes per a les famílies
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Annex 2
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