
PLA DE 
CONTINGÈNCIA

ESO-BAT
CURS 21-22



  ESCENARIS

Hem organitzat els dos escenaris que la Conselleria ens ha plantejat de cara al 
curs que ve:

● ESCENARI 1: NIVELLS  ALERTA 0/1/2
● ESCENARI 2: NIVELLS  ALERTA 3/4

Anem a detallar-los...



ESCENARI NIVELLS 0/1/2

Diseño de 
animación

Mascareta tot el temps

Alumnes asseguts 
individualment amb la 

major distància 
possible

Tots els 
cursos i tots 
els alumnes, 
PRESENCIAL



ESCENARI NIVELLS 3/4

Diseño de 
animación

● 3r, 4t i BAT
semipresencials a dies 
alterns (2n BAT?)

● Per criteris 
pedagògics, alguns 
alumnes augmentaran 
assistència

● Classroom

1r ESO i 2n ESO
   presencials

Sempre 1,5 m



DETALLAM
 ESCENARI

NIVELLS 0/1/2

ESO-BAT
CURS 21-22



1r PIS
● Tot Batxillerat
● NO Aula-Matèria
● Hem recuperat aula robòtica
● 3 noves aules planta baixa per 1r BAT ABC
● Desdoblam 2 grups de 2n BAT CT en 3

2n PIS

● Tot ESO + algunes aules de desdoblament 
ESO/BAT

● Hem recuperat aula d’EPV per BAT

EN REFERÈNCIA ALS ESPAIS:



ORGANITZACIÓ
● 15 h junts (la resta d’hores, grup separat)
● Quan estiguin junts, a l’aula gran seran 75 

alumnes (aules de més de 200 m2).
● Aula veïnada amb 15 alumnes (rotatius 

setmanalment)
● Alumnes asseguts individualment amb la màxima 

separació interpersonal

CLASSES

● Assignatures junts: MAT, CAST, CAT, GH, BG/FQ
● Assignatures grups separats:

○ 1r:  ANG, MUS, EPV, REL, Escacs, EF
○ 2n: ANG, REL, 1h MAT, 1h GH, TEC, EF, 

específiques
● No projectes interdisciplinars per minimitzar 

moviments

                     GALÀXIA  
                 (1r i 2n d’ESO)



Cada espai...

Tindrà:

● Gel Hidroalcohòlic
● Paperera amb tapa
● Indicat aforament
● Infografies sanitàries
● Mesurador CO2

    i... ventilació constant.



Els banys

● Aforament màxim de 3 
persones.

● Permetrem anar al bany 
(ordenadament i 
justificadament) durant les 
classes per evitar 
aglomeracions als patis.

● Control amb vigilància.
● Els banys del pati romandran 

tancats.
● Tendran paper d’assecament de 

mans, sabó, paperera amb tapa i 
pedal.



ENTRADES ESO

● 7,55 h i 14,10 h (1r i 2n ESO, 
dimarts i dijous)

● Per Baltasar Valentí
● Han d’esperar davant 

Secretaria fent fileres amb el 
professor de l’assignatura

● Pujaran ordenadament per 
torns

● Per la fletxa vermella



ENTRADES BAT

● 1r BAT i 2n BAT a les 8 h. 
● Per Baltasar Valentí.
● Pujaran ordenadament a l’aula.
● Sempre per la fletxa vermella.
● Alumnes ala C per la fletxa 

vermella
● Alumnes ala H per la fletxa 

groga (escala metàl·lica)



EL PATI 
- Baixaran amb el professor de l’assignatura 

per torns 10 minuts (BAT 5 min)  abans de 
començar el pati

- Berenaran amb distància interpersonal
- Cada grup una zona
- Bancs precintats
- NO pilotes ni materials compartits
- Pujar per fileres i torns
- 2n pati d’ESO aula (mantenim descans curs 

passat)
- Si plou: aula de referència, berenaran per 

fileres alternes
- Compra de berenars per tiquets



SORTIDES ESO

● 1r i 2n d’ESO: 
○ dll, dc i dv a les 13,55h
○ dt i dj a les 12h i a les 

16h
● 3r i 4t d’ESO: cada dia a les 

13,55h
● Per Baltasar Valentí
● Baixaran amb el professor de 

l’assignatura de manera 
ordenada i per torns

● Per la fletxa vermella



SORTIDES BAT

● Dll, dc i dv a les 14,10h
● Dt i dj a les 15,05h
● Per Baltasar Valentí
● Passadís H baixaran per 

l’escala metàl·lica
● Passadís C per l’escala general
● Per la fletxa vermella (ala C) o 

groga (ala H)



A nivell de 
projectes 

pedagògics

RECUPERAM:

● Laboratori 4t ESO i 1r BAT
● Robòtica 3r ESO i 1r BAT
● Aula estudi BAT
● Aula de música 
● Sortides?

          NOU: Projecte 1r de BAT

NO DUREM A TERME:

● Projectes interdisciplinars a 1r i 2n ESO
● Pràctiques de laboratori a1r, 2n i 3r d’ESO
● Pràctiques de tecnologies
● Voluntariat
● Viatges d’estudis



POSSIBLE POSITIU

○ Professor/a avisarà ED
○ ED adjudicarà professorat guàrdia
○ Professor/a acompanyarà alumne/a sala aïllament
○ ED o persona delegada telefonarà família
○ Família ha de recollir el seu fill/a per PORTERIA i 

seguir instruccions sanitàries.



EMPRESA NETEJA

L’empresa de neteja desinfectarà:

● 3 pics al dia els banys
● les aules cada dia en acabar la jornada
● canvis aula
● en cas de sospita



COMUNICACIÓ

FAMÍLIES: 

- Comunicació
- Notes
- Calendari exàmens
- Faltes assistència

(Si no el tenen: emplenar formulari web, 
apartat NOVETATS)

ALUMNES: 

Classroom i correu corporatiu



ALTRES...

● RECOMANACIÓ BAT: Dur el seu propi dispositiu

● COMISSIÓ DE SALUT:
○ ED + Marina Garcia i María Conde (caps DD de Ciències)

○ Supervisarà el material necessari per la correcta aplicació dels 
protocols

○ Es coordinarà amb els serveis externs

● INICI CURS (informació web):  
○ 13: BAT 
○ 14: ESO

● Mantenim el servei de menjador complint amb la 
normativa vigent.

● Reunions amb els tutors/es virtuals una vegada iniciat el 
curs (octubre).

● Reset Ipads per alliberar espai (primers dies)

● Formulari 1r ESO

● Vídeo AMIPA (el podreu trobar a les xarxes socials)



DESITJAM QUE TOT 
VAGI BÉ IGUAL DE BÉ 
QUE EL CURS PASSAT

MOLTES GRÀCIES!


