ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DE
BATXILLERAT EN EL MARC DE
LA COVID-19

Centre d’Estudis Roca
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GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE
Els grups de convivència estable representen les persones amb les quals els alumnes mantenen
un contacte estret dins de l’escola.
La relació dels grups, els seus tutors i la seva aula és la següent:

Grup
1r BATXILLERAT A
1r BATXILLERAT B
1r BATXILLERAT C
1r BATXILLERAT D
2n BATXILLERAT A
2n BATXILLERAT B
2n BATXILLERAT C
2n BATXILLERAT D

Tutor
Carme T.
Jesús D.
Francesc M.
Marta C.
Toni P.
Jessica S.
Puri R.
Cristina M.

Aula
11
Menjador
13
12
16
15
Música
19

A l’etapa de BATXILLERAT s’ha creat un grup més de primer curs i un grup més de segon curs per
fer els grups el màxim d’estables possible i que els alumnes que es moguin d’un grup estable a
un altre siguin els mínims possibles. Per tant, passem de tenir 3 grups de 1r de Batxillerat a tenirne 4 i de la mateixa manera al segon curs. Això provoca un augment de 28 hores lectives
d’increment.
Cada grup estable està ubicat a la seva aula. A les aules de Batxillerat s’han col·locat mampares
divisòries de forma que cada taula amb dues cadires integrades queda separada per la mampara,
i això permet que dos alumnes puguin seure a la mateixa taula, ja que la mampara està situada
entre els dos alumnes.
A les matèries de modalitat i optatives, els alumnes de dos grups estan a la mateixa aula separats
per un espai buit i amb mampares per evitar el contacte entre els dos grups.
Entre classe i classe es procedeix a la desinfecció dels espais que han estat ocupant els alumnes
de la matèria de modalitat.
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CURS-NIVELLGRUP

ALTRES DOCENTS QUE INTERVENEN (són

NOMBRE
ALUMNES

professors que poden intervenir només amb una part del
grup)

PROFESSORAT ESTABLE
BATXILLERAT

1r BATX A

26

Carme T.

1r BATX B

26

Jesús D.

1r BATX C

25

Francesc M.

1r BATX D

21

Marta C.

2n BATX A

25

Toni P.

2n BATX B

21

Jessica S.

2n BATX C

26

Puri R.

2n BATX D

15

Cristina M.

MATÈRIES
(OPTATIVES/DESDOBL
AMENTS/MODALITAT)

GRUPS
ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN
ELS ALUMNES

Economia

NOMBRE
ALUMNES
BATXILLERAT

Marta C., Lucía D., Carles G., Cristina M., Puri
R., Maria R., Jessica S., Jemima S.
Marta C.., Carles G., Yolanda J., Cristina M.,
Toni P., Puri R., Maria R., Sara S., Jessica S.,
Carme T.
Marta C., Lucia D., Carles G., Yolanda J., Eli L.,
Cristina M., Cristina O., Puri R.,
Jesus D., Carles G., Francesc M., Cristina M.,
Toni P., Puri R., Tamar R.,
Carmen B., Lucía D., Silvia F., Cristina M.,
Maria P., Puri R., Tamar R., Jessica S.,
Rosa de S., Lucía D., Silvia F., Yolanda J., Eli L.,
Maria P., Toni P.
Lucía D., Silvia F., Yolanda J., Francesc M.,
Toni P., Carme T.
Jesús D., Silvia F., Toni P., Puri R., Maria R.,
Tamar R., Carme T.

PROFESSORAT
QUE LES
IMPARTEIX

1A, 1B

A setembre

Jessica Sauras

Biologia

1A, 1B, 1C // 2A, 2B, 2C

A setembre

Física
Química

1C, 1B // 2C, 2B
1C, 1D

A setembre
A setembre

Yolanda Jover
Cristina Rivero i
Carme Tolrà
Cristna Rivero

ENTRADES I SORTIDES DELS GRUPS
L’alumnat de Batxillerat entrarà per Juan de Garay, 108.
Les entrades i sortides a l’escola seran esglaonades per grup-classe:
1r BATXILLERAT A:
Entrada matí

Sortida migdia

8:40

14:50

Entrada tarda
(dimarts)
16:10

1r BATXILLERAT B:

3

Sortida tarda
(dimarts)
17:50

HORES SETMANALS
4h/setmana
1r: 4h/setmana 2n:
4h/setmana
1r: 4h/setmana 2n:
4h/setmana
1r: 4h/setmana
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Entrada matí

Sortida migdia

8:40

14:45

Entrada tarda
(dimarts)
16:10

Sortida tarda
(dimarts)
17:45

1r BATXILLERAT C:
Entrada matí

Sortida migdia

8:50

14:55

Entrada tarda
(dimarts)
16:15

Sortida tarda
(dimarts)
18:00

1r BATXILLERAT D:
Entrada matí

Sortida migdia

8:50

15:00

Entrada tarda
(dimarts)
16:15

Sortida tarda
(dimarts)
17:55

2n BATXILLERAT A:
Entrada matí

Sortida migdia

8:20

14:40

Entrada tarda
(dimarts)
16:00

Sortida tarda
(dimarts)
17:40

Entrada tarda
(dimarts)
16:00

Sortida tarda
(dimarts)
17:42

Entrada tarda
(dimarts)
16:05

Sortida tarda
(dimarts)
17:44

Entrada tarda
(dimarts)
16:05

Sortida tarda
(dimarts)
17:44

2n BATXILLERAT B:
Entrada matí

Sortida migdia

8:20

14:42
2n BATXILLERAT C:

Entrada matí

Sortida migdia

8:30

14:44
2n BATXILLERAT D:

Entrada matí

Sortida migdia

8:30

14:44

HORARIS DELS PATIS
Les sortides i entrades dels patis seran esglaonades.
1r BATXILLERAT A:
Sortida al pati
11:15

Tornada a l’aula
11:45
4
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1r BATXILLERAT B:
Sortida al pati
11:20

Tornada a l’aula
11:50
1r BATXILLERAT C:

Sortida al pati
11:25

Tornada a l’aula
11:55
1r BATXILLERAT D:

Sortida al pati
11:30

Tornada a l’aula
12:00

2n BATXILLERAT A:
Sortida al pati
11:35

Tornada a l’aula
12:05

2n BATXILLERAT B:
Sortida al pati
11:35

Tornada a l’aula
12:05
2n BATXILLERAT C:

Sortida al pati
11:40

Tornada a l’aula
12:10

2n BATXILLERAT D:
Sortida al pati
11:40

Tornada a l’aula
12:10

MESURES DE PREVENCIÓ
Presa de temperatura
A l’entrar a l’escola es prendrà la temperatura a tots els alumnes, al personal docent i no docent
i a tot aquell que entri al centre. De la mateixa manera, les famílies haurien de prendre la
temperatura dels seus fills abans de sortir de casa i evitar portar els fills a l’escola si aquests
tenen simptomatologia COVID i avisar al centre.
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Mascareta, gel hidroalcohòlic, neteja de mans, desinfecció i distància de seguretat
Tothom (alumnes, professors i personal no docent) ha de portar mascareta durant tota la
jornada escolar. Es recomana que els alumnes en portin una de recanvi. També es recomana
que cada alumne porti gel hidroalcohòlic per a ús personal.
La neteja de mans amb gels hidroalcohòlics s’ha de realitzar repetides vegades durant la jornada
escolar, especialment abans i després de cada classe i abans i després dels patis.
Quan una classe sigui abandonada per un grup-classe estable, aquesta es desinfectarà. Els
lavabos seran desinfectats molt freqüentment durant tota la jornada escolar.
En tot moment es vetllarà pel manteniment de la distància de seguretat, especialment fora del
grup estable i en els passadissos.

Mobilitat pel centre
La mobilitat dels alumnes per l’escola serà mínima: els grups-classe estaran a la seva aula la
major part de la jornada escolar.
En les matèries optatives els alumnes de dos grups estaran a la mateixa aula separats per un
espai buit i amb mampares per evitar el contacte entre els dos grups.

Educació Física
La matèria d’Educació Física es farà en grups estables de convivència i a les pistes. Els alumnes
aniran directament a les pistes (carrer d’Hondures, 2). Quan la classe d’Educació Física sigui a
1a hora (1 A de Batxillerat, els divendres) els alumnes hauran d’anar directament a les pistes,
sense passar per l’escola . El professor d’Educació Física serà l’encarregat de prendre la
temperatura als alumnes i de la neteja de mans.
o
o

No es podran utilitzar els vestuaris de les pistes. Cal que els alumnes portin
tovalloletes d’un sol ús i/o sabó de mans i tovallola.
A educació física no es podrà beure aigua de les aixetes ni de les fonts. Tothom
haurà de portar una ampolla d’aigua personal i no la podrà compartir.

Material propi dels alumnes
El material propi de l’alumne no ha de ser compartit, és d’ús privat. Cal que tots els alumnes
portin, a més del portàtil, auriculars i tot el material específic que cada professor demani per a
la seva matèria.

Fonts i aixetes de l’escola
No es podrà beure aigua de les aixetes ni de les fonts de l’escola. Tothom haurà de portar una
ampolla d’aigua personal i no la podrà compartir.
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Full de declaració responsable
Cal que, el primer dia d’escola, els alumnes portin el full de declaració responsable omplert i
signat per les seves famílies. El primer dia els tutors demanaran el full de declaració responsable
a l’aula. Si algú no el porta es demanarà a secretaria que truquin immediatament a casa.

Puntualitat
Es prega a totes les famílies i alumnes extremar la puntualitat per tal d’entrar a la franja horària
especificada pel seu grup-classe.

ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ
Totes les mesures de seguretat i prevenció descrites anteriorment són les que ha pres el centre
des de la seva apertura, dilluns 14 de setembre. Aquestes mesures s’aniran actualitzant i
flexibilitzant en funció de l’índex de risc de brot de la ciutat de Barcelona.
En aquests moments, el risc de brot és molt alt i les mesures són molt restrictives. En el moment
que aquest índex disminueix a risc mitjà informarem a la comunitat educativa de les noves
mesures.

PROTOCOL
D’ACTUACIÓ
EN
CAS
SÍMPTOMATOLOGIA COVID AL CENTRE

DE

DETECTAR

El protocol d’actuació en cas que un alumne mostri símptomes compatibles és el següent:
-

Es portarà l’alumne a un lloc aïllat.
S’informarà a la directora del centre.
Es contactarà amb la família per tal que el vinguin a buscar.
La direcció contactarà amb la inspecció del centre i el CAP de referència de l’escola.
La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència.
Si es confirma el cas, Salud Pública farà la identificació, aïllament i seguiment dels contactes
estrets.
o Tot el grup-classe es considera contacte estret i Salud Pública pot determinar el
tancament de tot el grup durant 10 dies.
o Si hi ha dos o més casos en grups-classe diferents, Salud Pública pot determinar el
tancament de tot l’espai (tot el Batxillerat) durant 10 dies.
o Si hi ha dos o més casos en grups i espais (etapes) diferents, Salud Pública pot
determinar el tancament de tot el centre durant 10 dies.
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PREGUNTES FREQÜENTS
1. Què és l’índex de risc de brot i en què influeix en el funcionament del centre?
És un nombre que ens dona informació sobre com de probable és que es produeixin
nous casos d’una malaltia.
Com més alt sigui aquest nombre, més restrictiu serà el centre pel que fa a la mobilitat
de l’alumnat per l’escola, la mescla de grups no estables per fer optatives i les entrades
esglaonades.
2. Els horaris d’entrades i sortides de cada grup són fixes per tot l’any?
Sí, a menys que es flexibilitzin les mesures de prevenció o la direcció del centre cregui
necessari fer modificacions.
3. Què passa si un alumne dona positiu per COVID?
El Consorci d’Educació pot decidir que tot el grup quedi en quarantena.
4. Si s’ha de confinar un grup, com se segueix la docència?
De forma telemàtica amb el seu horari habitual.
5. Com es distribueixen els alumnes a l’aula?
En taules separades per un metre de distància dels seus companys i sempre amb la
mascareta. Durant la dinàmica de la classe dins d’un grup estable es pot no mantenir la
distància.
6. Com poden seguir les classes els alumnes que es queden a casa preventivament
perquè tenen símptomes COVID?
El professor de la matèria comunicarà setmanalment els continguts treballats.
7. Com es fan les matèries optatives si no es poden barrejar grups?
En les matèries optatives no es mesclaran els grups: si una matèria té alumnes de dos
grups-classe, els alumnes del grup majoritari romandran a la seva aula i la resta dels
alumnes estarà en una altra aula molt propera. El professor explicarà en un grup i l’altre
grup veurà l’explicació mitjançant l’eina Meet. Un cop acabada l’explicació, el professor
es desplaçarà per les dues aules per tal de resoldre els dubtes.
8. Com s’organitza si es queden a dinar en el centre?
Els alumnes es poden quedar a dinar els dimarts ja que tenen classe per la tarda. En
aquest cas hauran de menjar a l’aula que tingui assignada el seu grup-classe.
9. Es pot fer servir el vestuari de les pistes d’Educació Física?
No. Cal que els alumnes portin tovalloletes d’un sol ús o sabó de mans i tovallola.
10. Es podran fer servir les fonts d’aigua tant del pati com de les aixetes?
No. Cal que cada alumne porti la seva ampolla d’aigua que no es pot compartir.
11. Hi haurà sortides curriculars i/o lúdiques?
No. Mentre el risc de brot sigui alt o molt alt no hi haurà sortides.
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12. Què passarà quan l’índex de risc de brot disminueixi a mitjà?
Es flexibilitzaran les restriccions de mobilitat per l’escola, sempre d’acord amb la
normativa i instruccions del Departament d’Educació, entenent que la probabilitat que
sorgeixin casos positius s’haurà reduït molt. La direcció del centre ho informarà arribat
el moment.
13. Com es gestionen les activitats extraescolars?
Les classes de nivell seran online.

ORGANITZACIÓ MODEL HÍBRID
D'acord amb la resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per part de la Generalitat de
Catalunya, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, els
centres educatius amb etapes d'ensenyaments postobligatoris hem d'aplicar les mesures
d'ensenyament previstes en les instruccions del 30 de juny i el que estableix en el Pla
d'Organització de Centre, per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat a l'escola durant
les pròximes sis setmanes fins a finalitzar el primer trimestre, compreses entre el dilluns 9 de
novembre i el 21 de desembre, ambdós inclosos:
Els alumnes que estan realitzant la formació en centres de treball (FCT), continuaran amb
normalitat amb el seu horari de pràctiques, establert en el seu acord de col·laboració.
Així doncs, a partir del proper dilluns 9 de novembre el curs continuarà de la següent manera:
L'horari de les classes serà l'habitual. Es distribuiran els dies de la setmana en classes presencials
i classes online. Les classes presencials tindran el següent horari d'entrada i sortida per respectar
la separació de grups i les classes online tindran l'horari de 8:30 a 15:00 hores.
HORARI D'ENTRADA I SORTIDA A CLASSE ELS DIES PRESENCIALS
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La tarda de dimarts, les classes sempre es faran online per minimitzar el risc de contagis a l'hora
del dinar. Per facilitar el desplaçament dels alumnes a les seves cases i que tinguin temps de
menjar, l'horari serà de 16:30 a 18:30.
La distribució de les setmanes serà en dies alterns, és a dir:
Les setmanes del 9 al 13 de novembre, 23 al 27 de novembre i 7 a l'11 de desembre:
- Els alumnes de primer vindran a l'escola dilluns, dimecres i divendres amb horari normal i
dimarts i dijous les classes seran online.
- Els alumnes de segon vindran a l'escola dimarts i dijous amb horari normal i dilluns, dimecres
i divendres les classes seran online.
Les setmanes del 16 al 20 de novembre, 30 al 4 de desembre, 14 al 18 de desembre :
- Els alumnes de primer vindran a l'escola dimarts i dijous amb horari normal i dilluns, dimecres
i divendres les classes seran online.
- Els alumnes de segon vindran a l'escola dilluns, dimecres i divendres amb horari normal i
dimarts i dijous les classes seran online.
Els exàmens sempre seran presencials, per tant es faran els dies que els alumnes assisteixin al
nostre centre.
Important: els exàmens trimestrals dels dies 27 i 30 de novembre i 1 de desembre seran
presencials al nostre centre.
Aquest nou horari tindrà efecte fins a finals del primer trimestre que finalitza el 21 de desembre
(inclòs).
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