
PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA D’ART PAU GARGALLO DE BADALONA PEL CURS 21-22 

 

Aquest Pla d’actuació estableix els procediments per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a 
terme amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les 
persones a l’escola, la gestió correcta de la pandèmia i el dret dels joves a una educació de 
qualitat. 

És un document provisional i que s’adequarà si cal en funció del que es dictamini des dels 
Departaments d’Educació i de Salut en funció de com es desenvolupi la pandèmia. 

Si el Departament no dóna cap ordre al respecte els ensenyaments durant aquest curs seran 
presencials.  

En el cas que s’hagi de fer formació híbrida, se seguirà el model del curs passat de fer setmana 
A i setmana B de manera que es redueix el número d’alumnes a l’escola i el número de 
desplaçaments de les persones. Treballar amb setmana A i setmana B implica que uns grups 
venen la setmana A dilluns dimecres i divendres i la setmana B dimarts i dijous.  

Si adoptem aquest model  l’alumnat continuarà rebent totes les classes online en l’horari 
establert per l’escola a l’inici de curs. Cada professor convocarà el grup classe a la seva sessió. 
L’alumnat ha d’assistir a aquesta classe virtual i amb la càmera connectada ja que si no ho fa se 
li comptabilitzarà com a falta d’assistència.  

 

1. GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE 

Es treballarà amb grups de convivència estable per tal de garantir la traçabilitat dels casos. Els 
grups de convivència estable coincideixen amb els grups classe que es faran a principi de curs 
des de secretaria. A cada alumne se li assignarà un grup de convivència estable. 

Els grups de segon curs de CFGS del matí s’estructuraran en funció de com es configurin els 
grups que fan FOL conjuntament. 

Els grups de segon curs de CFGS de la tarda es consideraran un únic grup de convivència 
estable ja que comparteixen l’assignatura de FOL. 

Als alumnes repetidors d’assignatures soltes, com que no formen part del grup estable per les 
assignatures que repeteixen, se’ls farà un seguiment fora de l’aula que es pactarà a l’inici de 
curs a cada equip docent si a l’espai que se’ls assigna no es pot garantir la distància mínima 
interpersonal d’1,5m conjuntament amb les condicions de ventilació i d’ús de macareta 

Als alumnes que no han promocionat i per tant repeteixen curs no se’ls oferirà la possibilitat 
de cursar assignatures soltes fora del grup bombolla. 

Dins del grup no és necessària la distància mínima interpersonal d’1,5m cosa que fa 
imprescindible el compliment rigorós de les mesures de protecció individual: ventilació i ús de 
mascareta. 



2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

HIGIENE DE MANS 

Tant en l’alumnat, el professorat com al pas  s’ha de requerir el rentat de mans:  
▪ a l’arribada i a la sortida del centre educatiu;  
▪ abans i després dels àpats;  
▪ abans i després d’anar al lavabo; 
▪ abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) i 
▪ com a mínim una vegada cada 2 hores.  
A l’escola hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’escola i en les entrades a 
totes les aules. Als lavabos hi ha dispensador de sabó i tovalloletes d’un sol us per assecar –se 
les mans. 
 

ÚS DE MASCARETA 
L’ús de la mascareta és obligatori a tos els espais de l’escola, tant interiors com exteriors i per 
totes les persones sense excepció que hi accedeixin. 
 

3. ACCÉS A L’ESCOLA 
 
Només es podrà accedir a l’escola si : 
 
No hi ha símptomes compatibles amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, la 
temperatura es prendrà a l’entrada de l’escola, 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) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 
No es conviu o s’és contacte estret amb positiu confirmat o amb simptomatologia compatible 
en els 10 dies anteriors.  
 
Si un alumne presenta una malaltia crònica complexa cal valorar de manera conjunta (família-
equip mèdic) la conveniència d’assistir. ( veure recomanacions ).  
 
Els alumnes majors de 16 anys es fan responsables d’ells mateixos i signaran la declaració 
responsable a l’inici de curs en la que fans constar que coneixen la situació de pandèmia i que 
s’atindran a les mesures que siguin necessàries a cada moment. També es comprometen a no 
venir a l’escola si presenten simptomatologia compatible amb la COVID-19 o la pateixin en els 
darrers 10 dies així com a comunicar-ho al seu tutor de grup per poder prendre les mesures 
oportunes. 

 
4. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 
Cal mantenir els espais ventilats de forma contínua i sempre que sigui possible amb ventilació 
creuada tant en aules com als espais comuns. Als lavabos la ventilació ha de ser permanent. 



La neteja i desinfecció dels espais es farà al final de la jornada però cal deixar els espais nets al 
final de cada classe si hi ha canvi d’aula. 

S’aconsella fer les activitats que es pugui al jardí ja que és l’espai més ventilat de l’escola.  

BAR CANTINA 

Al bar regiran les mateixes mesures que al centre. Només s’hi podrà romandre si s’és del 
mateix grup estable de convivència. Cal rentar-se les mans en entrar-hi. Hi regeixen les 
mateixes normes de ventilació que a la resta de l’escola. 

5. ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades a l’escola esgraonades. Es demana fer-les de forma àgil i sense entretenir-se dins 
l’escola. Així doncs en horari de matí les entrades seran les següents: 
 
1r de batxillerat a les 07:55 hores 
2n de batxillerat a les 08:00 hores 
Cicles formatius a les 08:05 hores 
 
S’estableix també que la sortida dels grups del matí sigui a les 14:25 hores per no coincidir amb 
l’entrada dels grups de tarda. 
 
Pel que fa a l’entrada dels grups de tarda es farà seguint el següent ordre: 
 
Cicle formatiu de grau mig i Batxillerats a les 14:30 hores 
Cicles de grau superior i ESDAP a les 14:35 hores 

 

6. PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACTIVAR-SE LA SEMIPRESENCIALITAT 
 

En el cas que calgui aplicar la semipresencialitat seguirem aquest calendari d’assistència  

 
Batxillerat Setmana A Dilluns, dimecres i divendres  Primer A, B i C 
    Dimarts i dijous   Segon A, B i C 
  Setmana B Dimarts i dijous   Primer A, B i C 
    Dilluns, dimecres i divendres Segon A, B i C 
 
APGI  Setmana A dilluns i dimecres  Primer  
    Dimarts i dijous   Segon  
  Setmana B  Dimarts i dijous   Primer 
 
    Dilluns i dimecres  Segon 
 



Ceràmica i Escultura   Vindran a tallers presencialment.  

Cicles superiors 

   Setmana A Dilluns, dimecres i divendres Primer 
    Dimarts i dijous   Segon 
  Setmana B Dimarts i dijous   Primer  

Dilluns, dimecres i  divendres Segon 
 
ESDAP  Seguirem les instruccions que arribin d’Esdap 

Els dies que els alumnes es queden a casa, faran les classes online. 
Cada professor crearà diàriament la seva classe online seguint l’horari vigent. 
Els alumnes s’hauran de connectar des de casa i han de tenir la càmera connectada per poder 
interactuar amb el professorat.  
Es passarà llista i si l’alumne no es connecta o no connecta la càmera se li comptarà com a 
falta. 
 

7. PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT TOTAL 

En el cas que calgui un confinament total: 

Es faran totes les classes online. 
Cada professor crearà diàriament la seva classe online seguint l’horari vigent. 
Els alumnes s’hauran de connectar des de casa i han de tenir la càmera connectada per poder 
interactuar amb el professorat.  
Es passarà llista i si l’alumne no es connecta o no connecta la càmera se li comptarà com a 
falta. 

 

 

Badalona, 2 setembre 2021 
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Dies no lectius Festes locals Festes de lliure disposició

Setmana A Setmana B

** Les dates de lliure disposició han estat consensuades pels seminaris de directors d'escoles i instituts públics, però cal 
saber que cada centre és lliure de triar les que més li convinguin.
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