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1. Gestió del document
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Data d’aprovació per part del director: 17 de setembre de 2020
Data d’aprovació del consell escolar: 18 de setembre de 2020
Data 1ª modificació: 28 de setembre de 2020
Data 2ª modificació: 2 de novembre de 2020

2. Organització pedagògica en situació de pandèmia i en cas de confinament
parcial o tancament del centre
2.1 Organització pedagògica en situació de pandèmia
En una societat amb grans incerteses i després de l’experiència viscuda durant el curs
passat com a conseqüència de la pandèmia, cal que l’escola pugui treballar amb la
màxima normalitat possible. L’objectiu d’aquest document elaborat pel centre, en el
marc de l’autonomia de què disposa i amb l’acompanyament de la inspecció educativa
és el d’organitzar i planificar el curs 2020-21 amb la màxima normalitat possible tenint
en compte les circumstàncies i condicionants actuals.
Pel que fa a l’organització pedagògica en situació de pandèmia, sempre que no sigui
necessari el confinament parcial o total, el centre opta per garantir el màxim de
presencialitat possible. Tenint en compte que els grups d’alumnes de les escoles
oficials d’idiomes han estat declarats grups no estables per l’autoritat competent,
caldrà mantenir la distància mínima d’1,5 metres i disposar d’una superfície mínima de
2,5 m². Tenint en compte la superfície dels espais del centre, les classes dels grups
presencials es desenvoluparan en aules que permeten un aforament de 20 alumnes
més el professor i tindran una durada de dues sessions de dues hores per setmana
per tal de disposar de temps entre cada grup per dur a terme les feines de desinfecció.
En el cas dels grups semipresencials, el funcionament serà el mateix però només hi
haurà una sessió setmanal de dues hores. La càrrega horària dels grups acostuma a
tenir una durada de 4 hores i 45 minuts setmanals. Aquest fet no serà possible de
mantenir atesos els condicionants actuals de neteja i desinfecció entre grups però els
45 minuts setmanals que l’alumnat no realitzi presencialment els farà de manera
asincrònica telemàticament. Si en un grup hi hagués més de 20 alumnes matriculats,
s’haurà d’optar per una modalitat híbrida d’aprenentatge. Això comportarà, tant pels
grups presencials com pels semipresencials, que la meitat del grup assisteixi a una
sessió presencial un dia i l’altre meitat del grup l’altre dia. El volum de feina
corresponent a la segona sessió es realitzarà de manera asincrònica telemàticament.
2.2 Confinament parcial o tancament del centre i pla de treball
En cas de confinament parcial o tancament del centre, el centre optarà pel model
d’aprenentatge a distància següent:
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•
•
•
•

Activitat telemàtica sincrònica: 50% del temps.
Activitat telemàtica asincrònica: 50% del temps.
Es realitzarà una tutoria individual un cop al mes.
Es contactarà regularment amb les famílies de l’alumnat menor per tal de fer
arribar la informació més rellevant i fer un seguiment de l’alumne.

Els mitjans i eines digitals que s’utilitzaran seran els habituals del centre, encara que
en aquesta situació s’utilitzaran de manera més intensa, i d’altres que s’adapten de
manera molt adient a l’ensenyament-aprenentatge a distància.
2.3 Concreció noves mesures derivades de la Resolució del 30 d’octubre de 2020
El 30 d’octubre de 2020, a conseqüència de la Resolució de la consellera de Salut i del
conseller d'Interior, es van establir noves mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
Pel que fa al Departament d'Educació, els ensenyaments postobligatoris, com les
Escoles Oficials d'Idiomes, han d'aplicar mesures per reduir la presencialitat.
Les mesures preses a l'Escola Oficial d'Idiomes del Berguedà són les següents:
- En els grups presencials de l'escola serà d'aplicació una reducció d'un 25% de la
presencialitat. Això vol dir que de cada 4 sessions de classe presencial, una passarà a
realitzar-se telemàticament. Amb aquesta mesura es podrà reduir la interacció social
així com la mobilitat. Les sessions que es desenvolupin via telemàtica podran ser de
caràcter sincrònic i/o asincrònic i s'hauran de dur a terme en el mateix horari que quan
es fan presencialment. Aquesta mesura s’iniciarà el 2 de novembre i es mantindrà, en
principi i segons evolució de la pandèmia, durant tot el primer trimestre.
- En els grups semipresencials d'anglès (semipresencial B1, semipresencial B2.1 i
semipresencial B2.2) no seran d'aplicació les mesures mencionades anteriorment ni
cap nova mesura addicional i tot seguirà com fins ara.

3. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
En el cas de les escoles oficials d’idiomes, els grups d’alumnes han estat considerats
grups no estables per l’autoritat competent i totes les mesures es prendran tenint en
compte aquest fet. Malgrat aquesta denominació, creiem oportú remarcar que, donada
la tipologia del centre i dels estudis que s’hi imparteixen, l’alumnat només assisteix al
grup en què està matriculat i els horaris són sempre els mateixos.
Pel que fa al professorat del centre, s’ha de precisar que tres professors del centre
només estaran en contacte amb dos grups diferents d’alumnes, una quarta professora
estarà en contacte amb tres grups diferents i una cinquena professora amb quatre
grups diferents.
Quant als espais utilitzats, aquests són també sempre els mateixos exceptuant l’ús
d’algun altre espai de manera excepcional com podria ser l’aula d’informàtica. L’ús
d’aquests espais temporals quedaran registrats en un registre d’ús d’espais compartit
amb els altres dos centres educatius que es troben en el mateix edifici per tal que les
tres institucions així com el personal de neteja en tinguin constància i es puguin dur a
terme les feines de neteja, desinfecció i ventilació.
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Pel que fa a les tasques no lectives del personal de l’escola, es vetllarà en tot moment
per realitzar el màxim d’activitats possibles de manera telemàtica.
Durant el curs actual, mentre la situació de pandèmia provocada per la COVID-19 no
evolucioni favorablement, totes les activitats culturals del centre queden suspeses.
GRUPS
AN1EXTPRES2021

ALUMNES
7

DOCENTS
Teresa Rius

ESPAIS
1r Bat. A

AN2EXTPRES2021

20

Teresa Rius

1r Bat. A

AN3EXTPRES2021

11

Susana Madrid

1r Bat. C

AN3EXTSEMI2021

15

Susana Madrid

1r Bat. C

AN4EXTPRES2021

17

Anna Camps

1r Bat. B

AN4EXTSEMI2021

13

Anna Camps

1r Bat. B

AN5EXTPRES2021

18

Susana Madrid

1r Bat. A

AN5EXTSEMI2021

10

Susana Madrid

1r Bat. A

ANC1EXTPRES2021 20

Anna Camps

1r Bat. B

FR1EXTPRES2021

10

Núria Casas

FR2EXTPRES2021

11

Núria Casas

FR3EXTPRES2021

14

Agustín Serrano

Aula
Música
Aula
Música
1r Bat. C

FR4EXTPRES2021

18

Agustín Serrano

1r Bat. C

HORARI
DL-DX
16:00-18:00
DL-DX
18:45-20:45
DL-DX
18:45-20:45
DL
16:00-18:00
DL-DX
18:45-20:45
DL
16:00-18:00
DT-DJ
18:45-20:45
DT
16:00-18:00
DT-DJ
18:45-20:45
DT-DJ
18:45-20:45
DT-DJ
16:00-18:00
DT-DJ
18:45-20:45
DT-DJ
18:45-20:45

4. Organització d’horaris, gestió d’entrades i sortides i requisits d’accés al
centre educatiu
4.1 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
Les instal·lacions de l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà es troben en un edifici
compartit amb l’Institut Guillem de Berguedà i el Centre de Formació d’Adults. Aquest
fet comporta que les entrades i sortides de l’alumnat i del personal del centre es
realitzin de manera coordinada amb les altres dues institucions.
L’Institut Guillem de Berguedà programarà tota la seva activitat lectiva en torn de matí
mentre que el Centre de Formació d’Adults i l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà en
torn de tarda-vespre. Tenint en compte aquest fet, es vetllarà perquè els diferents
ensenyaments programats en torn de tarda-vespre tinguin entrades i sortides horàries
diferents.
La gestió d’entrades i sortides es regirà pel compliment estricte de les mesures de
protecció (distància i mascareta) i s’evitaran en tot moment les aglomeracions. S’han
analitzat els horaris del Centre de Formació d’Adults amb l’objectiu d’evitar que els
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diferents accessos siguin utilitzats al mateix temps per diferents alumnes i personal
dels diferents centres. Donat que els diferents grups dels ensenyaments de les escoles
oficials d’idiomes han estat considerats grups no estables i tenint en compte la
idiosincràsia del nostre alumnat i el seu volum, no és considera necessària una
organització d’entrades i sortides esglaonada amb franges horàries diferents per a
cada grup però sí el compliment de les mesures que es detallen en el següent punt.
4.2 Requisits d’accés al centre
Els requisits per accedir al centre seran els següents:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19: febre o febrícula
˃37,5º, tos, fatiga, cansament, dificultat per respirar, mal de coll, congestió
nasal, mal de panxa, vòmits, diarrees, mal de cap, malestar, dolor muscular,
alteració del gust i/o l’olfacte o amb qualsevol altre quadre infecciós. L’absència
de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. En cas de tenir un
o diversos símptomes dels mencionats anteriorment, no s’ha d’assistir al centre
educatiu i cal que us poseu en contacte amb el CAP de referència.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
L’accés dels membres de la comunitat educativa dels diferents ensenyaments
de l’Escola Oficial d’Idiomes es faran sempre per la porta principal del centre.
La sortida del centre s’haurà de fer per la porta del pati.
L’entrada dels grups de tarda es realitzarà a les 16:00h i la sortida a les 18:00.
L’entrada dels grups de vespre es realitzarà a les 18:45 i la sortida a les 20:45.
L’accés dels alumnes que arribin tard a classe es realitzarà també per la porta
principal.
L’alumnat podrà accedir al centre com a màxim 10 minuts abans de l’inici de
les classes.
El personal del centre vetllarà per evitar les aglomeracions davant l’accés al
centre durant les entrades i sortides.
Serà obligatori en tot moment l’ús de la mascareta i el manteniment de la
distància de seguretat.
Es comprovarà amb un sistema aleatori que els alumnes així com els
treballadors del centre no tinguin elevació de la temperatura superior a 37,5º.
Es realitzarà un registre d’assistència diari i exhaustiu. Per una banda, hi haurà
el registre d’aula i per una altra banda el registre d’altres persones que hagin
accedit al centre.
S’establirà un model de document en què constaran les dades actualitzades de
totes les persones que han passat pel centre.
En cas que la situació epidemiològica ho requerís, es podria considerar la
implementació d’altres mesures addicionals.

L’alumnat amb un risc incrementat davant la COVID-19 per malalties cròniques
subjacents, hauran d’avaluar la conveniència d’assistir a les activitats del centre amb
els seus equips sanitaris. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties
de risc per a complicacions de la COVID-19:
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•
•
•
•
•

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
respiratori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que
requereixen tractaments immunodepressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En el cas del personal del centre que tingui contacte amb els alumnes, les persones de
risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de
riscos laborals per valorar si poden estar en contacte amb l’alumnat. Les condicions de
risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els
problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències i l’obesitat mòrbida. Les
dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.
Els alumnes majors d’edat o les famílies, si es tracta d’alumnat menor, hauran de ferse responsables del seu estat de salut. A l’inici del curs, 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 assistir 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. Símptomes compatibles amb
la COVID-19: febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, falta d’olfacte o de
gust, mal de coll, calfreds, vòmits, diarrea, malestar, dolor muscular i mal de
panxa.

La declaració responsable (cf. annexos 1 i 2) s’enviarà a l’alumnat per correu
electrònic abans de l’inici de les classes i seran un requisit obligatori per poder assistir
a classe.

5. Mesures de protecció i pla de ventilació, neteja i desinfecció
5.1 Mesures de protecció
•

•

Dins de l’aula, caldrà mantenir la distància mínima d’1,5 metres i disposar d’una
superfície mínima de 2,5 m². Per tal de poder implementar aquesta mesura, i
tenint en compte la superfície dels espais del centre, les classes es
desenvoluparan en aules que permeten un aforament de 20 alumnes més el
professor. L’alumnat no podrà moure de lloc el mobiliari de l’aula i s’haurà
d’utilitzar segons la disposició que tingui en el moment d’accedir-hi.
Serà necessari el rentat de mans abans d’accedir a l’aula. El professor de cada
grup serà el responsable de vetllar del compliment estricte d’aquesta mesura.
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•
•

•
•

•
•
•
•

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment per part de l’alumnat i del
personal del centre.
Pel que fa a les pauses, el centre elaborarà un horari per tal de garantir que els
alumnes d’un grup no coincideixin amb els alumnes d’un altre grup. Aquestes
pauses s’hauran de fer al pati, a l’aula o a l’exterior del centre.
Quant a la secretaria del centre i la sala de professors, l’atenció es farà a través
d’una mampara i els visitants no accediran a l’espai de treball.
L’alumnat amb un risc incrementat davant la COVID-19 per malalties cròniques
subjacents, hauran d’avaluar la conveniència d’assistir a les activitats del centre
amb els seus equips sanitaris. En cas que hi assisteixin, caldrà extremar les
mesures de precaució.
Es comprovarà amb un sistema aleatori que els alumnes així com els
treballadors del centre no tinguin elevació de la temperatura superior a 37,5º.
Es garantirà la ventilació dels espais del centre (veure apartat 4.2).
Es garantirà la neteja i desinfecció de les aules entre grups i dels diferents
espais i equipaments (veure apartat 4.2).
Es potenciarà l’ús de les TIC i es minimitzarà l’ús del paper (sempre que es
pugui els materials seran d’ús personal). Quan s’hagi d’utilitzar el paper, el
procediment serà el següent:
-

•

Les fotocòpies s’hauran de treure de la fotocopiadora realitzant una
desinfecció de mans o utilitzant unes pinces.
Un cop extretes, s’hauran de posar en una funda o carpeta.
En el moment de repartir els fulls a l’aula, serà necessària una
desinfecció de mans per part del professor imminentment prèvia a la
distribució.

Pel que fa al material d’ús compartit a l’aula, el professor s’encarregarà de fer
la desinfecció i tenir el material en quarantena. El dia de la seva utilització,
només un alumne podrà tocar el material.

5.2 Pla de ventilació, neteja i desinfecció
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais
interiors. Les mesures en relació a la ventilació i tenint en compte les característiques
d’un centre de la nostre tipologia seran les següents:
•
•

•

•

Totes les classes es desenvoluparan en aules amb finestres.
Les aules utilitzades pels grups de la primera franja es ventilaran durant 10
minuts abans de ser utilitzades, durant tota la pausa i al finalitzar la classe
durant els 45 minuts que durin les feines de desinfecció.
Les aules utilitzades pels grups de la segona franja es ventilaran abans de ser
utilitzades durant els 45 que durin les feines de desinfecció del canvi de grup,
durant la pausa i al finalitzar durant l’espai de temps que durin les feines de
desinfecció.
No obstant els dos últims punts, sempre que sigui possible, es deixaran les
finestres i les portes obertes durant les classes.
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•

•

•

Pel que fa a la resta d’espais del centre utilitzats, s’intentarà que les finestres
romanguin sempre obertes, Quan no sigui possible, es ventilaran abans i
després d’utilitzar-les durant 10 minuts i almenys tres vegades més durant 10
minuts durant la seva utilització.
En les feines de neteja i/o desinfecció, s’haurà de posar èmfasi en els següents
elements: manetes i poms de portes i finestres, baranes i passamans d’escales
i ascensors, superfície de taulells i mostradors, cadires i bancs, grapadores i
altres utensilis d’oficina, aixetes, botoneres dels ascensors, ordinadors, teclats,
ratolins, telèfons, comandaments a distància, interruptors d’aparells electrònics,
fotocopiadores, superfícies o punts de contacte freqüent amb les mans, terra,
materials de jocs, orinals i rentamans.
En el cas d’un ús temporal d’algun espai fora de l’habitual es realitzaran també
les tasques de ventilació, neteja i desinfecció. L’ús d’aquests espais temporals
quedaran registrats en un registre d’ús d’espais compartit amb els altres dos
centres educatius que es troben en el mateix edifici per tal que les tres
institucions així com el personal de neteja en tinguin constància i es puguin dur
a terme les feines de neteja, desinfecció i ventilació.

Pel que a la neteja dels espais, aquesta es realitzarà de forma prèvia a les actuacions
de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants. Cada dia abans de començar
les classes i quan finalitzin es realitzaran les tasques de neteja i desinfecció. A més a
més entre les 18:00h i les 18:45h coincidint amb els canvis de grups es realitzaran
tasques de desinfecció de les aules i espais utilitzats.

6. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre serà el director
de l’escola (Agustín Serrano Barroso – aserr2@xtec.cat – 93.821.41.16). En la seva
absència, assumirà aquesta responsabilitat la secretària del centre (Teresa Rius
Villaplana – trius2@xtec.cat – 93.821.41.16).
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que
tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com 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.
En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i
el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més
rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels
objectius educatius i pedagògics.
El protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas d’una persona que
comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 serà el següent:
•

•

S’haurà de portar aquesta persona a un espai separat d'ús individual ben
ventilat. Aquest espai separat serà la sala de visites que hi ha a l’entrada
principal de l’edifici just davant de consergeria.
Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, la persona
haurà de continuar amb la mascareta posada.
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•

•
•

•

•

Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació
de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens,
confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.
En el cas que es tracti d’un/a alumne/a menor d’edat, establir contacte
immediat amb la família per tal que el vingui a buscar.
Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es
traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre
d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència
de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del
contagi i el seguiment epidemiològic. Si es decideix realitzar una prova PCR
per COVID-19, la persona 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.
El director del centre farà de manera regular els tràmits pertinents a través de
l’aplicació TRAÇACOVID, especificarà l’estat del centre amb la finalitat de
facilitar la gestió i la presa de decisions per part dels diferents agents implicats.
Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la
família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de
referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció
Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

7. Formació
Abans de l’inici del curs escolar s’impartirà una formació sobre el protocol d’actuació
en relació al COVID-19 a l’àmbit educatiu a totes les infermeres referents de centres
educatius. Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya també es farà una formació
a distància a totes les direccions dels centres educatius, docents, PAS i PAE per
explicar les mesures de protecció davant la COVID19 i els detalls del protocol davant
de possibles casos d’infecció per SARS-CoV-2, tant entre l’alumnat com entre els
professionals docents i no docents del centres educatius. Després de les formacions
es facilitarà tot el material utilitzat per tal que el puguin fer servir a l’hora de traslladar la
informació rebuda als equips respectius.
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