
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE  
CURS 2021/22 

  



 

 
 
PLA D’OBERTURA DE CENTRE CURS 2021/22  

  

- D’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en 

el marc de la pandèmia, Fert Batxillerat ha adequat el citat pla a les 
característiques del seu centre.  

  

- Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal 

Fert Batxillerat ens comprometem i ens involucrem per a garantir els dos grans 
pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.  

  

- 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, signaran 

una declaració responsable (Annex 1) 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 el seu fill/a al centre educatiu en cas 

que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi 
presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als 

responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures 
oportunes. (veure Llista de comprovació de símptomes Annex 2).  

▪ Tampoc podran assistir al centre 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.  

▪ Donaran consentiment per a l’intercanvi de dades personals entre 

els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer traçabilitat 
de possibles contagis en relació a la gestió de casos.  

  

- En cas de detecció d’aparició de simptomatologia compatible amb COVID-19 , 
s’aplicarà el protocol del departament d’educació (Annex 3).  

  



 

 

 

1. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA  

  

1.1. Seguretat  

  

- Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els 
integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–,Fert Batxillerat 

vetllarà perquè el centre sigui un espai on l’activitat educativa es pugui dur a 
terme d’una manera segura i confortable.  

  

 

 

- Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un 
col·lectiu de risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació 

clínica que desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica 

epidèmica d’aquest coronavirus.  

  

1.2. Salut  

  

- La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores és una prioritat 

per Fert Batxillerat. Es per això que totes les mesures estan adreçades a reduir 
la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.  

  

1.3. Equitat  

  

- Per tal d’ afavorir la socialització dels adolescents i pal·liar la bretxa digital i 
cognitiva entre els alumnes que ha pogut suposar el període de confinament, 

la proposta actual vol afavorir la presencialitat, sense renunciar a la seguretat 

d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.  

  

1.4. Vigència  

  

- Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en 
coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que 

es proposa es modificarà si es canvia el context epidemiològic.  

 

 

  



 

 

 

2. CONCRECIÓ DE MESURES PREVENTIVES  

  
2.1. GRUPS DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ MOLT ESTABLES I ESPAIS ESTABLERTS  

  

- Per al curs 2021/22, comptem amb 188 alumnes, distribuïts entre quatre 

grups de primer batxillerat i quatre de segon. La distribució dels alumnes ve 

donada per les diferents modalitats que s’imparteixen tant a primer com a 
segon i cap d’aquests grups supera els 30 alumnes.  

• Un curs d’humanitats i ciències socials.  

• Tres cursos de ciències socials.  

• Un curs de científic.  

• Un curs de científic-tecnològic.  

• Dos cursos de tecnològic.  

  

- Aquests agrupaments d’alumnes seran estables durant tot el curs, per tal 
d’establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi.  

  

- Quan s’hagin de fer desdoblaments i alguns alumnes utilitzin altres espais que 

podran ser compartits per altres grups d’alumnes, cada alumne desinfectarà 
la seva taula i cadira. (Veure horaris, professors que imparteixen classes i 

espais).   

  

2.1.1. Espai gimnàs  

  

- L’educació física es realitzarà a l’aire lliure, sempre que les condicions 

climatològiques ho permetin. Com que els grups no seran sempre estables, 

serà necessari l’ús de mascareta o respectar la distància de seguretat. 

  

- Els vestidors es netejaran i desinfectaran i ventilaran al menys tres vegades 

al dia.  

  

2.1.2 Patis  

  

- Els alumnes de Fert Batxillerat, entre 11:00h y 11:30h, surten al carrer a l’hora 

del descans. La sortida al pati serà esglaonada, sortint els alumnes de primer 

cinc minuts abans. Els alumnes respectaran la distància de seguretat i 
portaran mascareta.  

-  

2.1.3 Sortides culturals  

  

- Si les circumstàncies ho permeten, el centre durà a terme les activitats 

previstes en la seva programació general anual, pel que fa a les sortides.  



 

  

- Es mantindrà la distància interpersonal d’1,5 metres i els alumnes portaran 
mascareta.  

  

2.1.4 Activitat extraescolar d’anglès  

  

- En aquesta activitat, els grups seran estables (First Certificate o Advanced) 
encara que no seran del mateix grup classe. Tant els alumnes com el professor 

portaran mascareta.  

  

2.1.5 Seminaris de professors  

  

- S’han distribuït els seminaris dels professors per tal de garantir la distància de 

seguretat de 1,5 m.  

  

- Aquests seminaris es ventilaran tres vegades al dia.  

  

2.1.6 Reunions de pares  

  

- Sempre que sigui possible, les realitzarem de manera presencial, garantint la 

distància de seguretat, però tenim previst poder fer reunions de pares online, 

si passem a una situació de confinament.  

  

  

2.2 MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ  

  

- Tota la comunitat educativa coneix els protocols i els nous procediments i 

mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. El personal del centre 

recordarà els alumnes les conductes saludables, quan sigui necessari.  

  

2.2.1 Distanciament físic i mobilitat.  

  

- Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, utilitzant 
les dues portes d’accés i mantenint la distància per evitar aglomeracions.  

- Els alumnes de primer entraran i sortiran per la porta del soterrani i els de 

segon per la porta principal.  

  

- Els alumnes de primer acabaran las classes 5 minuts abans que els de segon 

perquè puguin sortir de l’escola de manera esglaonada.  

  

- En tot moment, alumnes, professors i personal procuraran guardar la 

distància de seguretat d’1,5 metres.  
  

  



 

 

- Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els 
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància 

física. Cada professor tindrà una clau del bany per tal de deixar-la a cadascú 
dels alumnes.  

  

- S’han reorganitzat els departaments, per tal de respectar les distàncies de 
seguretat.  

  

  

2.2.2 Rentat de mans:  

  

- Es requerirà el rentat de mans a l’arribada i a la sortida del centre educatiu i 

abans i després d’utilitzar els lavabos.  

  

- En punts estratègics (accessos al centre, aules...) es col·locaran dispensadors 

de solució hidroalcohòlica per a ús del personal i alumnes de l’escola.  

  

 

2.2.3 Ventilació:  

  

- És necessari ventilar 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.  

  

- Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.  

  

  

2.2.4. Fluxos de circulació  

  

- La sortida i entrada dels alumnes al centre es realitzarà de manera 

esglaonada.  

  

- En entrar al centre, tant els alumnes con el personal de centre s’han de rentar 

les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de 

portar la mascareta.  

 

- Per tal d’evitar fluxos de circulació massa distants entre l’aula del grup estable i els 

espais per fer les matèries de desdoblament, s´ha establert que aquests espais 

siguin en el mateix pis de les aules de referència.  

  

- Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte 

escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les  

 



 

- mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la 

distància de seguretat.  

  

- En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un 

grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la 
distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.  

 

 

2.2.5. Neteja i desinfecció:  

  

- Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant 

així més contacte en les manetes de les portes.  

  

- Al final de la jornada, es farà una neteja i desinfecció, amb els productes 
indicats pel Ministeri de Sanitat, dels espais que ho requereixin, especialment 

en aquells de màxima concurrència.  

  

- A les 11.30h, quan s’obrin les aules, es desinfectaran el passamà de l’escala 
del centre, el poms i els interruptors de les aules i dels lavabos.  

  

- Cada professor recordarà a classe la importància de la rentada de mans, l’ús 

del gel hidroalcohòlic i les altres mesures sanitàries.  

  

- A cada classe i als lavabos es disposarà de líquid desinfectant. Cada professor 

netejarà, amb material d’un sol ús, el ratolí i teclat de l’ordinador, la seva taula, 
l’interruptor del llum i el pom de la porta.  

  

   

2.2.5. 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.  

  

- El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus 
personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de 

llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).  

  

- En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es 
tancarà 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.  

 

  



 

 
2.3 MATERIAL SANITARI DE PROTECCIÓ  

  

2.3.1. Mascareta:  

  

- L’ús de la mascareta serà obligatòria a tot al recinte escolar, tant per part dels 
alumnes com dels professors.  

  

  

2.3.2. Mampares:  

  

- El centre disposarà de mampares de protecció a recepció i a les saletes de 

tutories.  

- En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la 
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a 

distància, a l’arribada a l’escola.  

  

 

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÓGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT 

DEL CENTRE  
   

• Des del punt de vista tecnològic:  

  

• Treballarem amb la plataforma AlexiaClassroom, ja que ens permet, d’una 
manera molt eficaç gestionar la producció dels materials, comunicar-nos 

amb els alumnes i corregir les activitats plantejades, donant un feedback 

qualitatiu als alumnes.  

• Utilitzarem la plataforma Microsoft Teams per impartir classes, si fos el 

cas i fer reunions de professors i de pares, si la situació de pandèmia ho 

requereix.   

  

• Des del  punt de vista organitzatiu:  

  

• Durant el curs 2019-20, amb situació de pandèmia, las autoritats sanitàries 
i educatives van optat per un model híbrid i els darrers mesos un model 

totalment presencial. Si haguéssim d’optar per un model híbrid, 

mantindríem  el que hem fet el passat curs (un 20% online, donant classes 
telemàticament els divendres).  

• Des del suport emocional:  

• Des del punt de vista emocional, durant el curs 2020-21, ens hem trobat 
algun cas de alumnes amb crisis d’ansietat; en aquest sentit,  a tutoria s’ha 
previst donar alguna xerrada sobre gestió de l’estrès.   

  



 

 

Annex 1  

 
  

R/N: 13958/ED00202  

  
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària 
obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)  
 
 
Dades personals  
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport : ______________________________ 
Nom de l’alumne/a______________________________________________ Curs _____________ 
 
Declaro, responsablement:  
1.Que el meu fill/a, durant els darrers 10 dies i en aquest m
compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) oamb qualsevol 
altre quadre infecciós. 

-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 
-19 ni que hagi 

tingutsimptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 
 
2.(Seleccioneu una de les dues opcions) 
Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents: 

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
Malalties cardíaques greus. 
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten 

tractamentsimmunosupressors). 
Diabetis mal controlada. 
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 
Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa 
o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
Malalties cardíaques greus. 
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten 

tractamentsimmunosupressors). 
Diabetis mal controlada. 
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
3.Que el meu fill/a acudirà al centre amb mascareta, excepte si l’ús de la mascareta té alguna 
contraindicació per a ell/a(persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la 
mascareta per si soles o que tenen alteracions deconducta que en facin inviable l’ús). 
 
4.Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, 
en el cas que tingui febre opresenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà 
al centre. 
 
5.Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el 
nostre entorn familiar,d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a. 
 

  



 

 
 
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a 
__________________________________________ , al centre educatiu 
____________________________________________________________, signo la present 
declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en 
aquesta declaració.  

 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: Alumnes de centres educatius de titularitat del 

Departament d'Educació Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. Finalitat: Per gestionar 

l'acció educativa. Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la 

limitació del tractament de les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones 

interessades i com exercir-los en el web del Departament d'Educació. Informació addicional sobre aquest 

tractament: http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 

 
Lloc i data  

 

Signatura  

 
  



 

  

Annex 2  
  

REQUISITS D’ACCES ALS CENTRES EDUCATIUS  

  

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i 

comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5oC ni la nova aparició 

de cap altre símptoma de la taula de símptomes.   

  

  
LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES  

  

 
  

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb 

una creu quins d’aquests símptomes present  

 Febre o febrícula Mal de panxa  
 Tos Vòmits 

 Dificultat per respirar Diarrea  
 Congestió nasal Malestar  
 Mal de coll 
 Dolor muscular  

 
Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta:  

 Febre o febrícula Calfreds 
 Tos Vòmits 
 Dificultat per respirar Diarrea 
 Falta d’olfacte de gust 
 Malestar 
 Mal de coll Dolor muscular 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant/adolescent a 

l’activitat i que us poseu en contacte amb els responsables de la mateixa per 
comunicar- ho.  

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte 

telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 
061.  

  

 
1 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.   



 

 

Annex 3  
  

GESTIÓ DE CASOS AMB SIMPTOMATOLOGIA COVID-19  

  

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

COVID-19 al centre educatiu:  

  

1. Se l’ha deportar a un espai separat d'ús individual.  

  

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica, sempre que no hi hagi 

contraindicació per a l’ús de la mascareta (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).  

  

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 

adolescent.  

  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.  

  

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de 
la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.  

  

6. 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. Es recomana 
que sigui el CAP de refèrencia de la persona, del sistema públic de salut, per 
tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic.  

 

7. El personal de pediatria, medicina de família o infermeria atendrà el cas en les 

primeres 24 hores d’inici dels símptomes i decidirà, si escau, la realització d’un 

test PCR o d’un test antigènic ràpid (TAR). Aquesta darrera prova, sempre que 

sigui possible, s’ha de fer en les primeres 24 hores després de l’inici dels 
símptomes, tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos 

d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 

  

8. En cas que s’hagi fet una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-CoV-

2, s’ha d’indicar l’aïllament domiciliari de la persona atesa fins que obtingui el 

resultat de la prova (s’està davant d’un cas sospitós), i quarantena preventiva 

als convivents en edat escolar que pertanyin a un GCE d’un centre educatiu o 
de professionals de l’educació, sempre que no estiguin vacunats amb pauta 

completa o hagin passat la covid-19 en les darrers 6 mesos.  

 

9. En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, l’atenció primària ha de fer el 

seguiment del cas i Salut ha de fer la cerca i identificació de contactes estrets de fora 

del GCE i identificar-los al programa CovidContacts.  



 

 

10. Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el 

GCE, independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest 

estudi, però, variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació 

o no: 

 

10.1 Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en 

els darrers 6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a 
aquest efecte https://www.farmaceuticonline.com/farmacies-participants-

test-antigens-barcelona/,  

       el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. La direcció 

del centre educatiu ha de lliurar una carta a l’alumnat del GCE que els permeti 

identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets escolars, de manera que el 

TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de dades de 
Salut/Educació.  

 

10.2 Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha 

de fer entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, 

mitjançant PCR (en els indrets on el circuit de la PCR sigui complicat a causa de 
la llunyania del laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb TAR).  

 

11. Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin 

tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 6 mesos previs a l’últim 
contacte amb el cas, no han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí 

que n’han de fer. Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment 

del seu estat vacunal, passa a ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus 
contactes estrets (que s’han de fer TAR a farmàcies per als contactes estrets 

escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als contactes estrets no 
vacunats) i ha de fer aïllament.  

 

12. 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, 
ha de fer la quarantena. 

  Per tant, serà molt important transmetre que, encara que estiguin vacunats o 

hagin passat la COVID, s’hauran de fer una prova i que, des de l’escola i/o el 

CAP es comprovarà que aquesta es faci a partir d’un programa que es vol 

posar en marxa. 

13. Cal tenir clar que, una persona amb pauta de vacunació completa és quan: 

 

- Han passat 14 dies des que va rebre la darrera dosi de vacuna (Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca o Janssen). 

 

https://www.farmaceuticonline.com/farmacies-participants-test-antigens-barcelona/
https://www.farmaceuticonline.com/farmacies-participants-test-antigens-barcelona/


 

 

- Ha passat la covid-19 i, posteriorment, ha rebut una dosi de vacuna (i ja han 

passat 14 dies des que la va rebre, el mateix període mínim establert per a les 

segones dosis). 

- Pateix immunodepressió i ha rebut les 2 dosis de vacuna encara que hagi 

passat la malaltia. 

14. Els germans i familiars convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR 

o TAR per la presència de símptomes compatibles i que està en espera dels 

resultats) que no estiguin vacunats i que no hagin passat la covid-19 en els 

darrers 6 mesos, si pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu han de quedar-se 

a casa fins a conèixer-ne el resultat. Si el resultat és negatiu, poden 

reincorporar-se al centre educatiu. En el cas de confirmació d’infecció (PCR o 

TAR positiu), els germans i familiars que són contactes estrets han de seguir el 

procediment general de gestió de casos de covid. 

15. En la gestió de casos, la gestora COVID del centre serà el que farà 

d’interlocutor amb els equips d’atenció primària de referència.  

 

16. 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.  

  

 

   GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU  

  

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals, 
l’esquema mostrat la gestora COVID del centre utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer 
el seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada cas.  

  

El percentatge de professionals dels centres educatius vacunats és molt elevat (> 90%), per 

la qual cosa la gestió de casos en aquests professionals és lleugerament diferent a la del curs 

anterior:  

 

- Els professionals correctament vacunats que siguin contactes estrets d’un cas positiu no 

cal que facin quarantena, sempre que siguin asimptomàtics.  

 

- Els qui formen part d’un GCE sí que s’han de fer una prova de cribratge, encara que 

estiguin vacunats: un TAR el mateix dia que s’assabentin que són contacte estret o 

l’endemà, en una de les farmàcies habilitades a aquest efecte.  

 



 

- Els contactes estrets no vacunats s’han de fer una PCR al 4t-6è dia del contacte estret, i 

han de fer quarantena durant 10 dies, independentment del resultat de la PCR.  

 

- Si la persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un cas sospitós, 

tret que tingui una clínica molt suggestiva.  

 

- Tot i que la persona estigui vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és així, s’ha 

d’actuar com en qualsevol altre cas positiu (vegeu la Guia d’actuació i col·laboració dels 

serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de covid-19). 

 

-Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, 

faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, 

li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realizar. 

   



 

  

 

HORARI GRUPS  
Curs 2021-2022  
  
1r Batxillerat  
  
  

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

8,00  

1A Història  
1B Anglès+Alem.  
1C Qª+Tecno ind.  
1D Religió  

1A Economia  
1B Castellà  
1C Matemàtiques  
1D Qª+Tecno ind.   

1A Lite Universal  
1B Mats Aplic. 
+Matemàtiques  
1C Religió  
1D Matemàtiques  

1A Català  
1B Filosofia  
1C Qª+Tecno ind.  
1D Castellà  

1A CMC  
1B Filosofia   
1C Matemàtiques  
1D Anglès+Alem.  

9,00  

1A Lite Universal   
1B Religió  
1C Anglès+Alem.  
1D Qª+Tecno ind.  

1A Filosofia  
1B Lite Universal   
1C Física+CCTerra  
1D Economia  

1A Mates Aplic.  
1B Religió  
1C Matemàtiques  
1D Anglès+Alem.  

1A Castellà   
1B Català  
1C Qª+Tecno ind.  
1D Matemàtiques  

1A Història  
1B Castellà  
1C Anglès+Alem.  
1D Català  

10,00  

1A Religió   
1B Mats Aplic. 
+Matemàtiques  
1C CMC  
1D Matemàtiques  

TUTORIA  

1A Economia  
1B Història   
1C Castellà  
1D Religió  

  
1A Història  
1B CMC  
1C Matemàtiques  
1D Qª+Tecno ind  
  

  
1A Lite Universal  
1B Anglès+Alem.  
1C CMC  
1D Matemàtiques  
.  

            

11,30  

1A Mates Aplic.  
1B Economia  
1C Física+CCTerra  
1D Anglès+Alem.  

1A Anglès   
1B Mats Aplic. 
+Matemàtiques  
1C Biologia+D.Tècnic  
1D Català  

1A Religió  
1B Anglès+Alem.  
1C Física+CCTerra  
1D Economia  

1A Mates Aplic.  
1B Economia  
1C Física+CCTerra  
1D Filosofia  

1A Filosofia  
1B Economia  
1C Català  
1D CMC   

12,30  

1A Català   
1B Lite Universal  
1C Biologia+D.Tècni
c  
1D Economia  

1A Anglès   
1B CMC  
1C Qª+Tecno ind.  
1D CMC  

1A CMC  
1B Economia  
1C Anglès+Alem.  
1D Qª+Tecno ind.  

1A Economia   
1B Lite Universal  
1C Religió  
1D Física  

1A Català  
1B Història  
1C Castellà  
1D Filosofia  

13,30  

1A Economia  
1B Castellà  
1C Català  
1D Física  

1A Castellà  
1B Història  
1C Filosofia  
1D Física  

1A Castellà  
1B Català  
1C Biologia+D.Tècnic  
1D Física  

1A Anglès  
1B Mats Aplic. 
+Matemàtiques  
1C Biologia+D.Tècnic
 1D Economia  

1A Mates Aplic.  
1B Català  
1C Filosofia  
1D Castellà  

            

15,30 
a 17,30

  

1A+(1/3 
1D) ED. FÍSICA  

1B+(1/3 1D) ED. FÍSIC
A  

Despatxos  
1C+(1/3 1D) ED. FÍSI

CA  
  
  

  

  
 



 

HORARI  

Curs 2021-2022  
  
1A Ciències Socials i Humanitats                                                                      AULA 2.1  
Tutora: Ariadna Vilalta  
  

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

8,00  
Història del món 
contemporani  

Economia de 
l'empresa  

Literatura 
universal  

Llengua catalana 
i literatura  

  

Ciències per al món 
contemporani  

9,00  
Literatura 
universal  

Filosofia  

  

Matemàtiques apl. 
Ciències Socials  

Llengua castellana 
i literatura  

Història del món 
contemporani  

10,00  Religió  Tutoria  
Economia de 

l'empresa  
Història del món 
contemporani  

Literatura 
universal  

            

11,30  
Matemàtiques apl. 

Ciències Socials  
Anglès  Religió  

Matemàtiques apl. 
Ciències Socials  

Filosofia  

12,30  
Llengua catalana 

i literatura  
Anglès  

Ciències per al 
món 

contemporani  

Economia de 
l'empresa  

Llengua catalana i 
literatura  

13,30  
Economia de 

l'empresa  

Llengua 
castellana i 
literatura  

Llengua castellana 
i literatura  

Anglès  
  

Matemàtiques apl. 
Ciències Socials  

            

15,30 
a 17,30  

ED. FÍSICA    DESPATXOS      

  
  



 

 
HORARI  

Curs 2021-2022  
  
1B Ciències Socials AULA 3.1  
Tutora: Montse Figuerola  

  

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

8,00  
Anglès 

/Alemany   (biblio 
petita)  

Llengua castellana i 
literatura  

Mates (3.3) i 
Matemàtiques So

cials  
Filosofia  Filosofia  

9,00  Religió  Literatura universal  Religió  
Llengua catalana i 

literatura  

Llengua 
castellana i 
literatura  

10,00  

  
Mates (3.3) i 

Matemàtiques 
Socials  

  

Tutoria  
Història del món 
contemporani  

Ciències per al 
món 

contemporani  

Anglès 
/Alemany  (bibli

o petita)  

            

11,30  
Economia de 

l'empresa  

  
Mates (3.3) i 

Matemàtiques 
Socials  

  

Anglès 
/Alemany   (biblio

 petita)  

Economia de 
l'empresa  

Economia de 
l'empresa  

  

12,30  
Literatura 
universal  

Ciències per al món 
contemporani  

  

Economia de 
l'empresa  

Literatura 
universal  

Història del món 
contemporani  

13,30  
Llengua castellana 

i literatura  
Història del món 
contemporani  

Llengua catalana i 
literatura  

  
Mates (3.3) i 

Matemàtiques 
Socials  

  

Llengua 
catalana i 
literatura  

            

15,30 
a 17,3

0  
  ED. FÍSICA  DESPATXOS      

  

  



 

 
HORARI  

Curs 2021-2022  
1C Científic AULA S2  
Tutora: Míriam Gilabert  
  

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

8,00  
Química  /Tecno indu

strial (S3)  
Matemàtiques  Religió  

  
Química  /Tecno i

ndustrial (S3)   
  

Matemàtiques  

9,00  

Anglès 
/Alemany   (biblio pet

ita)  

  

Física/Ciències de 
la terra (S3)  

Matemàtiques  

  
Química  /Tecno i

ndustrial (S3)  

  

Anglès 
/Alemany   (bibli

o petita)  

  

10,0
0  

Ciències per al món 
contemporani  

Tutoria  
Llengua 

castellana i 
literatura  

Matemàtiques  
Ciències per al 

món 
contemporani  

            

11,3
0  

  
Física/Ciències de la 

terra (S3)  

  

  
Dibuix tècnic 
/Biologia (S3)  

  

  
Física/Ciències de 

la terra (S3)  

  

  
Física/Ciències de 

la terra (S3)  

  

Llengua catalana 
i literatura  

12,3
0  

Dibuix 
tècnic /Biologia (S3)  

  
Química  /Tecno i

ndustrial (S3)  

  

  
Anglès 

/Alemany   (bibli
o petita)  

  

Religió  
Llengua 

castellana i 
literatura  

13,3
0  

Llengua catalana i 
literatura  

Filosofia  

  
Dibuix tècnic 
/Biologia (S3)  

  

  
Dibuix tècnic 
/Biologia (S3)  

  

Filosofia  

            

15,3
0 

a 17,
30  

    DESPATXOS  ED. FÍSICA    

  

  



 

  
HORARI  

Curs 2021-2022  
1D Tecnològic AULA S1  
Tutora: Moira Lawlor  
  

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

8,00  Religió  
Química (S3)   /Tec

no industrial  
Matemàtiques  

Llengua 
castellana i 
literatura  

  
Anglès 

/Alemany   (biblio
 petita)  

  

9,00  

  
Química 

(S3)   /Tecno industri
al  

  

Economia de 
l'empresa  

  
Anglès 

/Alemany   (bibli
o petita)  

  

Matemàtiques  
Llengua catalana i 

literatura  

  

10,00
  

Matemàtiques  Tutoria  Religió  

  
Química 

(S3)   /Tecno ind
ustrial  

  

Matemàtiques  

            

11,30
  

  
Anglès 

/Alemany   (biblio pet
ita)  

  

Llengua catalana i 
literatura  

Economia de 
l'empresa  

Filosofia  
Ciències per al 

món 
contemporani  

12,30
  

Economia de 
l'empresa  

Ciències per al 
món 

contemporani  

  
Química 

(S3)   /Tecno ind
ustrial  

  

Física  Filosofia  

13,30
  

Física  Física  Física  

  
Economia de 

l'empresa  

  

Llengua 
castellana i 
literatura  

            

15,30 
a 17,
30  

ED. FÍSICA  ED. FÍSICA  DESPATXOS       ED. FÍSICA    

  
  

  



 

 
HORARI GRUPS  
Curs 2021-2022  
  
2n de Batxillerat   
  

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

8,00  

2A Mates Aplic  
2B Filosofia  
2C Història  
2D Matemàtiques  

2A Fonaments Art  
2B Economia+Lite  
2C Física+CCTerra  
2D Filosofia  

2A Fonaments 
Art 2B Català  
2C Anglès+Alem.  
2D Física  

2A Economia  
2B Mates Aplic+M
ats+Llatí  
2C Castellà  
2D Matemàtiques  

2A Geografia  
2B Fonaments Art  
2C Física+CCTerra  
2D Qª+Tecno ind.  

9,00  

2A Català  
2B Mates Aplic+Mats+Ll
atí  
2C Filosofia  
2D Economia+DT  

TUTORIA  

 2A Economia  
 2B Geografia  
 2C Física+CCTerra  
 2D Història  

2A Anglès  
2B Història  
2C Filosofia  
2D Física  

2A Castellà  
2B Mates Aplic+Mats
+Llatí  
2C Història  
2D Filosofia  

10,00  

2A Fonaments  
2B Anglès+Alem.  
2C Biologia  
2D Física  

2A Història  
2B Mates Aplic+Mats+Ll
atí  
2C Matemàtiques  
2D Economia+DT  

2A Filosofia  
2B Economia+Lite  
2C Biologia  
2D Anglès+Alem.  

2A Anglès  
2B Economia+Lite  
2C Física+CCTerra  
2D Història  

2A Filosofia  
2B Economia+Lite  
2C Biologia  
2D Física  

            

11,30  

2A Economia  
2B Fonaments Art  
2C Química  
2D Català  

2A Economia  
2B Filosofia  
2C Química  
2D Història  

2A Geografia  
2B Fonaments Art  
2C Català  
2D Qª+Tecno ind.  

2A Català  
2B Geografia  
2C Història  
2D Economia+DT  

2A Mates Aplic.  
2B Geografia  
2C Química  
2D Anglès+Alem.  

12,30  

2A Geografia  
2B Castellà  
2C Anglès+Alem.  
2D Qª+Tecno ind.  

2A Mates Aplic.  
2B Català  
2C Biologia  
2D Castellà  

2A Mates Aplic.  
2B Filosofia  
2C Castellà  
2D Economia+DT  

2A Història  
2B Fonaments  
2C Matemàtiques  
2D Català  

2A Fonaments  
2B Història  
2C Anglès+Alem.  
2D Matemàtiques  

13,30  

2A Filosofia  
2B Geografia  
2C Matemàtiques  
2D Anglès+Alem.  

2A Anglès  
2B Història  
2C Català  
2D Qª+Tecno ind.  

2A Castellà  
2B Anglès+Alem.  
2C Filosofia  
2D Matemàtiques  

2A Geografia  
2B Castellà  
2C Química  
2D Filosofia  

2A Història  
2B Anglès+Alem.  
2C Història  
2D Castellà  

            

15,30 
a 17,30  

    Despatxos    
  
  

  
  

  

  



 

 

HORARI  

Curs 2021-2022  
  
2A Ciències Socials i Humanitats AULA 1.2  
Tutora: Mery Nasarre  
  
  

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

8,00  

  
Matemàtiques apl. 

ciències socials  
  

Fonaments de les 
Arts  

Fonaments de les 
Arts  

Economia de 
l'empresa  

Geografia  

9,00  

  
Llengua catalana i 

literatura   
  
  

Tutoria  
Economia de 

l'empresa  
Anglès  

Llengua castellana 
i literatura  

10,00  
   

Fonaments de les 
Arts  

Història  
Història de la 

Filosofia  
Anglès  

Història de la 
Filosofia  

            

11,30  

  
  

Economia de 
l'empresa  

  

Economia de 
l'empresa  

Geografia  
Llengua catalana i 

literatura  

Matemàtiques apl. 
ciències socials  

  

12,30  
Geografia  

  
Matemàtiques apl. 

ciències socials  
Matemàtiques apl. 

ciències socials  
Història  

  
Fonaments de les 

Arts  
  
  

13,30  
Història de la 

Filosofia  
  

Anglès  
Llengua castellana 

i literatura  
  

Geografia  Història  

            

15,30 
a 17,30  

    DESPATXOS    
  
  

  

  



 

 
HORARI   

Curs 2021-2022  
  
2B Ciències Socials AULA 3.2  
Tutora: Pilar Linares  
  
  

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

8,00  
 Història de la 

Filosofia  

  

Literatura 
castellana 

(3.3)   /Economia
   

Llengua catalana 
i literatura  

  
Llatí (biblio) /       
 Mates apli. /    

Matemàtiques(3.
3)  

Fonaments de les 
Arts  

9,00  

    
  Llatí (biblio) 

/        Mates apli. 
/    Matemàtiques(

3.3)  

  

Tutoria  Geografia  Història  

  
Llatí (biblio) 

/        Mates apli. 
/    Matemàtiques(3.

3)  

10,00  

Anglès 
/Alemany   (biblio 

petita)  

  

  
  Llatí (biblio) 

/        Mates apli. 
/    Matemàtique

s(3.3)  

  

Literatura 
castellana 

(3.3)   /Economia
 de la empresa  

Literatura 
castellana 

(3.3)   /Economia
 de la empresa  

  

Literatura castellana 
(3.3)   /Economia de 

la empresa  

  

            

11,30  
Fonaments de les 

Arts  
Història de la 

Filosofia  
Fonaments de 

les Arts  
Geografia  Geografia  

12,30  
Llengua castellana 

i literatura  

  

Llengua catalana 
i literatura  

Història de la 
Filosofia  

Fonaments de 
les Arts  

  

Història  

13,30  Geografia  Història  

Anglès 
/Alemany   (bibli

o petita)  

  

  
Llengua 

castellana i 
literatura  

Anglès 
/Alemany   (biblio pe

tita)  

  

            

15,30 
a 17,3

0  
    DESPATXOS      

  

  



 

HORARI  

Curs 2021-2022  
  
2C Científic AULA 1.1  
Tutores: Gemma Alsina  
  
  

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

8,00  Història  
Física/Ciències 

de la terra (2.3)  

Anglès 
/Alemany   (bibli

o petita)  
  

Llengua castellana 
i literatura  

Física/    Ciències de 
la terra   (3.3)  

  

9,00  
Història de la 

Filosofia  
Tutoria  

Física/Ciències 
de la terra (2.3)  

  

Història de la 
Filosofia  

Matemàtiques  

10,00  Biologia  Matemàtiques  Biologia  
Física/Ciències de 

la terra (2.3)  

  

Biologia  

            

11,30  Química  Química  

  
Llengua catalana 

i literatura  

  

Història  Química  

12,30  

Anglès 
/Alemany   (biblio 

petita)  
  

Biologia  
  

Llengua 
castellana i 
literatura  

Matemàtiques  

Anglès 
/Alemany   (biblio p

etita)  
  

13,30  Matemàtiques  
Llengua catalana 

i literatura  
Història de la 

Filosofia  
Química  

  
Història  

  

            

15,30 
a 17,3

0  
    DESPATXOS    

  
  

  

  



 

 
HORARI  

Curs 2021-2022  
  
2D Tecnològic AULA 2.2  
Tutores: Gemma Mir/Sonsoles Gámiz  
  
  

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

8,00  Matemàtiques  
Història de la 

Filosofia  
Física  Matemàtiques  

Tecnologia 
industrial/   Química 

(2.3)  

9,00  
Economia / Dibuix 

tècnic (2.3)  
Tutoria  Història  Física  

Història de la 
Filosofia  

10,00  Física  

Economia / 
Dibuix tècnic 

(2.3)  

  

Anglès 
/Alemany   (bibli

o petita)  
  

Història  Física  

            

11,30  
Llengua catalana i 

literatura  
Història  

Tecnologia 
industrial/   Quí

mica (2.3)  

  

Economia / 
Dibuix tècnic 

(2.3)  

  

Anglès 
/Alemany   (biblio pe

tita)  
  

12,30  

Tecnologia 
industrial/   Química 

(2.3)  

  

Llengua 
castellana i 
literatura  

Economia / 
Dibuix tècnic 

(2.3)  

  

Llengua catalana 
i literatura  

Matemàtiques  

13,30  

Anglès 
/Alemany   (biblio pe

tita)  
  

Tecnologia 
industrial/   Quí

mica (2.3)  

  

Matemàtiques  
Història de la 

Filosofia  

  

Llengua castellana i 
literatura  

            

15,30 
a 17,3

0  
    DESPATXOS    

  
  

  
 


