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1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DAVANT ELS POSSIBLES ESCENARIS
La Salle Barceloneta imparteix les etapes de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i
Cicles Formatius de Grau Superior, totes de caràcter post-obligatori.

1.1.- Organització pedagògica en una situació de pandèmia com l’actual:
Seguint les instruccions del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou
coronavirus SARS-CoV-2 del Departament d’Educació, s’opta per començar el curs 20212022 de manera presencial el proper 13 de setembre de 2021.
1.1.1 Batxillerat
Es generaran grups estables per modalitat, així tindrem:

1r A: Modalitat Humanística i Social
1r B: Modalitat d’Arts Escèniques Música i dansa
1r C: Modalitat Científico i Tecnològica
2n A: Modalitat Humanística i Social
2n B: Modalitat d’Arts Escèniques Música i dansa
2n C: Modalitat Científico i Tecnològica

Aquests grups estables tindran 6 professors de referència, elt tutors/es (un per cada
grup). Només aquests professors i els alumes dins dels grups estables podran treure’s
la mascareta quan siguin dins de l’aula.
En la resta de casos, quan un alumne assiteixi a un grup que no és el seu estable o un
professor imparteixi classes en un grup que no és el seu grup estable serà obligatòri l’us
de la mascareta.
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.
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1.1.2 Cicles Formatius de Grau Mitjà
En els cicles de grau mitjà cada especialitat és un grup estable, format pels alumnes que
assisteixen a totes les unitats formatives del grup.
Els alumnes que només estan matriculats en alguna unitat formativa del curs per assistir a
l’aula hauran de portar mascareta.
S’intentarà desdoblar en els diferents espais disponibles el màxim de grups possibles tenint
en compte el número d’alumnes matriculats.
Per tant, els grups estables en horari de matí seran:









Primer d’Activitats Comercials
Segon d’activitats Comercials.
Primer d’Electromecànica de Vehicles
Segon d’Electromecànica de Vehicles.
Gestió Administrativa
Primer de Sistemes Microinformàtics
Primer de Vídeo, discjòquei i So. Grup M
Segon de Vídeo, discjòquei i So. Grup M

I en horari de tarda:




Segon de Sistemes Microinformàtics
Primer de Vídeo, discjòquei i So. Grup T
Segon de Vídeo, discjòquei i So. Grup T

Aquests grups estables tindran màxim 6 professors de referència que impartiran les unitats
formatives d’especialitat. El tutor del grup serà el professor que més hores tingui assignades
al grup estable.
En la resta de casos, quan un alumne assisteixi a un grup que no és el seu estable o un
professor imparteixi classes en un grup que no és el seu grup estable normalment el
professorat de transversals (Anglès, FOL i Empresa i Emprenedoria) serà obligatori l’ús de
la mascareta.
Aquest curs, a Empresa i Emprenedoria, no es farà cap projecte entre cicles.
Des del primer dia en 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.

 Balboa , 18

08003

BCN

93.319.54.75

 93.319.31.14

lasallebarceloneta@lasalle.cat

www.barceloneta.lasalle.cat

Centre concertat
per la Generalitat de Catalunya
Formació Professional i Batxillerat
Codi: 08010961

1.1.3 Cicle formatius de grau Superior
En els cicles de grau superior cada especialitat és un grup estable, format pels alumnes
que assisteixen a totes les unitats formatives del grup.
Els alumnes que només estan matriculats en alguna unitat formativa del curs per assistir a
l’aula hauran de portar mascareta.
S’intentarà desdoblar en diferents espais disponibles el màxim de grups possibles tenint
en compte el número d’alumnes matriculats.
Per tant, els grups estables en horari de matí seran:


Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius.

I en horari de tarda:



Segon d’Animació 3D, Jocs i Entorns interactius.
Automoció

Aquests grups estables tindran màxim 4 professors de referència que impartiran les unitats
formatives d’especialitat. El tutor del grup serà el professor que més hores tingui assignades
al grup estable.
En la resta de casos, quan un alumne assisteixi a un grup que no és el seu estable o un
professor imparteixi classes en un grup que no és el seu grup estable normalment el
professorat de transversals (Anglès, FOL i Empresa i Emprenedoria) serà obligatori l’ús de
la mascareta.
Aquest curs a Empresa i Emprenedoria no es farà cap projecte entre cicles.
Des del primer dia en 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.
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1.2.- Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del
centre
1.2.1 Batxillerat
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.

-

La càrrega de feina pels alumnes no podrà superar les 6 hores al dia, amb un màxim
de 4 hores de sessió online.

-

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.

-

Es mantindrà l’hora de tutoria grupal setmanal via videoconferència.

-

El tutor mantindrà contacte amb la família via mail, trucada o VCF segons les
necessitats de l’alumne.
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1.2.2 Cicles Formatius de Grau Mitjà
En cas de confinament total o parcial es seguiran les diferents recomanacions que faci en
cada moment el Departament d’Ensenyament i a més es seguiran els següents punts:
1. S’utilitzarà el mail corporatiu com a a prioritari i el mòdul de comunicacions de la
plataforma Sallenet (moodle) per establir comunicacions.
2. S’utilitzarà la plataforma Sallenet (moodle) per portar a terme l’organització de cada
unitat formativa i serà el mitjà per enviar tasques per part del professorat i fer el
lliurament de les tasques encomandes pel professorat.
3. Es recomanarà seguir l’horari habitual de classes i es marcarà un horari de vídeoclasses que inclourà una connexió mínima diària.
4. S’elaborarà un horari en el qual hi haurà marcada una vídeo-classe per cada mòdul
amb dues hores a la setmana on el professor podrà explicar o resoldre dubtes i una
video-classe addicional per aquells mòduls amb assignació superior a dues
hores/setmanals.
5. En aquest horari s’inclourà una vídeo-tutoria setmanal.
6. Les vídeo-classes es faran amb l’eina TEAMS en tots els grups.
7. La càrrega lectiva no podrà superar la que seria en classes presencials.

1.2.3 Cicles Formatius de Grau Superior
En cas de confinament total o parcial es seguiran les diferents recomanacions que faci en
cada moment el Departament d’Ensenyament i a més es seguiran els següents punts:
1. S’utilitzarà el mail corporatiu com a prioritari i el mòdul de comunicacions de la
plataforma Sallenet (moodle) per establir comunicacions.
2. S’utilitzarà la plataforma Sallenet (moodle) per portar a terme l’organització de cada
unitat formativa i serà el mitjà per enviar tasques per part del professorat i fer el
lliurament de les tasques encomandes pel professorat.
3. Es recomanarà seguir l’horari habitual de classes i es marcarà un horari de vídeoclasses que inclourà una connexió mínima diària.
4. S’elaborarà un horari en el qual hi haurà marcada una vídeo-classe per cada mòdul
amb dues hores a la setmana on el professor podrà explicar o resoldre dubtes i una
vídeo-classe addicional per aquells mòduls amb assignació superior a dues
hores/setmanals.
5. En aquest horari s’inclourà una vídeo-tutoria setmanal.
6. Les vídeo-classes es faran amb la eina TEAMS en tots els grups.
7. La càrrega lectiva per a l’alumnat no podrà superar la que seria en classes
presencials

 Balboa , 18

08003

BCN

93.319.54.75

 93.319.31.14

lasallebarceloneta@lasalle.cat

www.barceloneta.lasalle.cat

Centre concertat
per la Generalitat de Catalunya
Formació Professional i Batxillerat
Codi: 08010961

1.3.- Organització de grups d’alumnes, docents i espais
1.3.1 Batxillerat
Grups

Alumnes
Estable

1 BAT A

Docents
Temporal

Estable

Espai
Temporal

41

1(Sílvia Porta)

10 (Gemma Millan, Sílvia Porta,
Pilar Luque, Lluís Llauger, Xavi
Pujadas, Josep Espuny, Aurora
Torres, Pau Coll, Israel Quesada,
Ramon Giró)

Aula 204

Aules: 206, 202

31

1 (Gemma Millan)

8 (Sílvia Porta, Pilar
Luque, Lluís Llauger, Xavi
Pujadas, Borja Muntadas,
Aurora Torres, Josep Sala,
Ramon Giró, Mireia Sadurní)

Aula 206

Gimnàs, Teatre,
Capella

1 BAT C

23

1 (Xavi Pujadas)

8 (Gemma Millan, Sílvia Porta,
Pilar Luque, Lluís Llauger, Borja
Muntadas, Josep Espuny, Salva
Buisán, Oriol Andreu, Sergi
Frutos)

Aula 205

Aules: Lab. Química,
Lab. Biologia, Aula
Dibuix

2 BAT A

28

1 (Borja Muntadas)

7 (Gemma Millan, Borja
Muntadas, Pilar Luque,
Josep Espuny, Aurora
Torres, Pau Coll, Ramon
Gió, Lluís Llauger)

Aula 303

Aules: 302, 306

2 BAT B

35

1 (Ramon Giró)

Aula 304 Capella, Teatre,
Capella

2 BAT C

22

1 (Aurora Torres)

6 (Gemma Millan, Borja
Muntadas, Sílvia Porta, Pilar
Luque, Josep Sala, Ramon
Giró, Mireia Sadurní, Aurora
Torres)
8 (Gemma Millan, Borja
Muntadas, Pilar Luque,
Sílvia Porta, Xavi Pujadas,
Salva Buisán, Manel Valls,
Oriol Andreu, Aurora Torres,
Josep Espuny)

1 BAT B
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1.3.2 Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior
En el cas dels cicles formatius el nombre d’alumnes és una estimació, ja que la matricula
no es durà a terme fins a la primera setmana de setembre.

Grups
Alumnes

CM10-1r

27

Docents
Estable
Temporal

TM10-1r

32

AG10

32

2

3

106
Aula Taller
108
Taller- Motors
311

IC-10-1r

32

2

2

Aula-Taller

IS10-1r-M

30

3

3

Estudi so
Aula Escenari

ISE0-1r

19

3

1

107
Aula-Informàtica
Aula-Taller

2

1

Aula-Taller

106
Taller-Electricitat

CM10-2n

2

4

Estable

Espai
Temporal

3

30

3

TM10-2n

23

3

3

IS10-2n-M

32

3

1

Aula 104
Taller
Aula-tècnica

IC10-2n

25

2

3

Aula-Tècnica

IS10-1r-T

32

3

3

107
Aula-Informàtica

IS10-2n-T

32

3

3

ISE0-2n

18

3

1

TMA0

32

3

3
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1.3.3 Espais
Els espais de referència dels grups estables seran les aules denominades 1r A, 1r B, 1r C,
2n A, 2n B, 2n C en el cas de Batxillerat i les específiques de cada CF. La disposició de les
taules garantirà la separació de 1 metre entre alumnes. Els alumnes, amb l’ajuda del
professor, desinfectarà 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, desinfectaràn les taules l’última hora d’ús si es preveu que l’aula ha de ser
utilitzada per un altre grup aquell mateix dia.
AULES D’ESTUDI:
Els alumnes que vulguin quedar-se a treballar fora del seu horari habitual ho hauran de
sol·licitar a la coordinació de l’etapa i si es considera oportú que s’hi puguin quedar 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.

ÚS DEL GIMNÀS I EDUCACIÓ FÍSICA:
L’espai del gimnàs és un espai sensible. Podrà ser utilitzat per a Educació Física només
per un grup al dia. Els altres dies es desenvoluparà l’activitat d’Educació Física al patí o bé
a l’aula si es de caire més teòric. Als vestuaris caldrà mantenir la distància de seguretat de
1,5 metres.
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1.4.- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
1.4.1 Entrades al matí
Els alumnes de 1r Batxillerat i del Cicle de Gestió Administrativa (AG10) del matí:
-

Entraran a les 7:55 hores per la porta del túnel i usaran només les escales del pati
per accedir a les aules. AG10 efectuarà aquesta aquesta entrada tres dies a la
setmana (Dimarts, Dijous i Divendres).

Els alumnes de 2n de Batxillerat accediran al centre per la porta principal a les 7:55 hores.
De manera excepcional i tenint en compte el context de pandèmia actual l’alumnat de
Batxillerat farà horari de matí el curs següent. Fins ara venien una tarda a la setmana
(dimarts). D’aquesta manera mirarem d’evitar aglomeracions el dimarts a la tarda tant en
les entrades com en les sortides i s’evitarà que alguns alumnes s’hagin de quedar a dinar.

Els alumnes de la resta de Cicles Formatius de Grau Mitjà efectuaran el seu accés al centre
de la següent forma:
-

Els primers accediran pel túnel a les 8:55 hores.

-

Els segons accediran per la porta principal a les 8:55 hores.

-

Els alumnes d’Automoció i els de comerç, tant de 1r com 2n, accediran per la porta
del taller de 2n d’automoció.

1.4.2 Entrades a la tarda
L’hora d’entrada per la tarda s’efectuarà a les 14:55 de la següent forma:
-

Els alumnes del Cicle de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10) i
els de 2n d’Animació 3D, jocs i entorns interactius accediran pel túnel de l’escola.

-

Els alumnes del Cicle de Grau Mitjà de Vídeo, discjòquei i so (IS10) del grup de la
tarda, tant de primer com segon, accediran per la porta principal.

-

Els alumnes del Cicle de Grau Superior d’Automoció (TMA0) accediran pel taller de
2n d’Automoció.
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1.4.3 Sortides
En el context actual de pandèmia l’escola ha habilitat 4 sortides.

-

Porta principal: per on sortiran els 2ns de Batxillerat i AG10 a les 14:00.

-

Túnel: per on sortiran els 1rs de Batxillerat i IC10 a les 14:00.

-

Taller de 2n d’Automoció: per on sortiran els alumnes de TM10 a les 14:00.

-

Porta del carrer Balboa 20: per on sortiran tots els grups de Cicles Formatius de la
primera planta.

1.4.4 Esbarjos
L’esbarjo es fa al carrer i al pati. Per tal d’evitar aglomeracions i minimitzar contactes entre
grups no habituals el curs següent es faran dues franges de pati diferenciades segons
etapes. Així tindrem:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Batxillerat

10:45 – 11:15

10:45 – 11:15

10:45 – 11:15

10:45 – 11:15

10:45 – 11:15

CFGM

11:40 – 12:10

11:40 – 12:10

11:40 – 12:10

11:40 – 12:10

11:40 – 12:10

Batxillerat*

14:00-14:10

* De manera excepcional i considerant l’estat actual de pandèmia ja hem comentat anteriorment que el curs
vinent proposem que l’alumnat de Batxillerat assisteixi al centre només al matí en horari de 8:00 a 14:00 hores
tots els dies llevat del dimarts que sortirà a les 15:10. És per aquest motiu que hem previst 10 minuts de
descans en la darrera franja el dimarts abans que de 14:10 a 15:10 es faci l’hora de tutoria grupal.

L’esbarjo de la tarda es farà al carrer i al pati i en l’horari de sempre de 17:45 a 18:15. En
aquest cas només el faran els grups de CFGM i CFGS de la tarda.
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1.5.- 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:
1. Se’l portarà a la saleta petita situada a l’entrada principal de l’escola.
2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com
a la persona que quedi al seu càrrec).
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar a l’alumne.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.
5. Es contactarà amb el Consorci d’Educació de Barcelona 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. 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. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà
l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
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1.6.- Pla de ventilació, neteja i desinfecció
1.6.1 Ventilació
Caldrà renovar l’aire dels espais que es faran servir per treballar. S’ha de fer un mínimde 23 vegades al dia i un temps mínim de 5-10 minuts.
Tots els espais tenen ventilació per finestra a l’exterior.
Els vestuaris estan ventilats mitjançant una reixeta d’bra que dóna al pati.

1.6.2 Neteja i desinfecció
Tota l’escola es netejarà i es desinfectarà cada dia al finalitzar l’activitat.
Es comptarà amb els alumnes per fer la desinfecció d’aquell mobiliari que hagi de ser usat
per més d’un grup en el mateix dia. El professorat guiarà com s’ha de realitzar la
desinfecció.
Caldrà seguir les següents mesures de neteja i desinfecció:
-

La desinfecció del lloc de treball la portarà a terme cada treballador o treballadora
en acabar la seva jornada presencial, de forma que si s’incorpora una altra persona
sempre trobi el lloc i el material desinfectat.

-

Això inclou tots els elements que formen part del lloc de treball com ara taula, cadira,
armari, ordinador, pantalles, teclats, ratolí, telèfon, grapadores, regles o altres
materials que es facin servir durant la jornada laboral.

-

Sempre que sigui possible s’evitarà la compartició de material o dispositius entre els
treballadors i treballadores. Si cal compartir algun element, caldrà fer una
desinfecció del mateix.

-

La neteja i desinfecció de les entrades i sortides, recorreguts d’alumnes i famílies,
espais comuns i blocs de serveis es portarà a terme per la persona de neteja amb
una freqüència de 1-2 cops al dia (a l’inici i final de la jornada, abans que comencin
les classes del matí I abans que comencin les classes de la tarda).

-

Quan es porti a terme una reunió de tutoria caldrà fer una desinfecció dels espais
abans de rebre una nova família. Aquesta desinfecció la portarà a terme la mateixa
persona que ha fet la tutoria, de manera que quedi net i desinfectat per la propera
visita.
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-

Quan es produeixi un canvi de grup, la neteja i desinfecció es portarà a terme
conjuntament entre els alumnes i el professorat, de forma que:
El professorat serà responsable de la neteja i desinfecció de la zona de professorat,
de la porta d’entrada a l’aula, finestres, interruptors i panys (així com del material que
s’hagi fet servir).

-

L’alumnat haurà de netejar i desinfectar la seva cadira i taula.

Tots els espais que no es trobin habilitats per l’atenció presencial hauran de romandre
tancats i, per tant, no caldrà fer una neteja freqüent ni específica dels mateixos.
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