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1.	Introducció	:	reflexions	generals.			

El	Consell	de	Direcció	del	 centre,	 reunit	per	dur	a	 terme	un	procés	d’avaluació	 reflexiva	
sobre		la	gestió	que	es	va	fer	arrel	de	la	situació	de	pandèmia	per	COVID	19,	va	concloure	
que	 el	 centre	 va	 continuar	donant	una	 resposta	 adequada	 i	 efectiva	 a	 la	 situació	 creada	
durant	el	 curs	19-20	 i	que	va	resultar	en	 la	seva	participació	en	el	Projecte	d’Educació	
Híbrida	promogut	pel	Departament	d’Educació	durant	el	curs	20-21.	 	La	participació	en	
aquest	 projecte	 va	 ser	 causada	 sobretot	 per	 la	 manca	 d’espai	 al	 centre,	 amb	 un	 edifici	
planificat	per	encabir	només	els	estudis	d’ESO	però	que	compta	actualment	amb	dues	línies	
de	batxillerat.	
	
Les	 possibilitats	 d’implementar	 un	 Projecte	 d’Educació	 Híbrida	 amb	 èxit	 estaven	
sustentades	sobre	les	següents	característiques	del	nostre	centre:	
	
•	 Haver	 creat	 un	 lideratge	 compartit,	 clar,	 estructural,	 horitzontal	 i	 que	 afavoreix	
l'empoderament	dels	diferents	sectors	de	 la	comunitat.	Així,	cada	nivell	va	estar	vetllat	 i	
seguit	 i	 orientat	 pel	 o	la	 coordinador/a	 	 i	 l'orientadora	 de	 nivell,	 qui	 van	 vetllat	 per	
l'organització	del	professorat,	de	les	tasques	i	del	seguiment	personalitzat	a	l'alumnat.		
	
•	 Tenir	 una	 organització	 que	personalitza	 l'acció	 tutorial	 i	 afavoreix	 el	 contacte	molt	
directe,	 així	 l'organització	 en	 grups	 tutorials	 de	 15	 alumnes	 va	 fer	més	 fàcil	 que	 el	 o	la	
tutor/a	pogués	fer	un	acompanyament	personal	a	cada	tutorat/da	i	també	a	la	seva	família.		
	
•	 L'organització	 en	 tasques	 globalitzades		 inter	i	multidisciplinàries		 va	 afavorir	 la	
concreció	 dels	 reptes	 que	 es	 presentaven	 als	 nois	 i	 noies,	 lluny	 de	 l’esmicolament	 de	
continguts	 conceptuals	 d’organitzacions	 basades	 en	 matèries	 (vegeu	 desplegament	
curricular	a	http://insmontgros.cat)		
	

	
	
*	la	completa	digitalització	del	centre	han	fet	que	des	del	primer	moment	es	pogués	donar	
resposta	didàctica.	El	professorat	té	un	ampli	domini	de	les	competències	digitals,	i	també	
l'alumnat:	tothom	disposa	d'una	tauleta	de	treball	(el	professorat	en	disposa	d'una	proveïda	
pel	centre).	

	
•	 La	 metodologia	 seguida	 al	 centre	 és	 prioritàriament	 la	 cooperativa,	 la	 qual	 cosa	 va	
facilitar	 el	 sentiment	d'empatia	 i	 la	 necessitat	 de	 continuar	 amb	aquest	 treball	 d'ajuda	 i	
suport	mutus.		
	
•	 Haver	 disposat	 d'una	 eina	 digital:	 Portafolis	 d'Avaluació	 Montgròs	 (PAM)	 que	 ha	
permès	un	seguiment	constant,	acurat	i	compartit	amb	l'alumnat	i	amb	les	seves	famílies	
del	procés	d'aprenentatge.		
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 Els	 resultats	 d’implementació	 d’aquest	 projecte	 durant	 el	 curs	 20-21	 tenen	 una	 doble	
basant:	
	

• En	 l’àmbit	 de	 salut,	 	 es	 va	 aconseguir	 que	només	 s’haguessin	de	 confinar	quatre	
grups	al	llarg	de	tot	el	curs:	dos	durant	el	mes	de	novembre	2020	i	dos	durant	el	mes	
de	juny	2021.	També	s’ha	de	tenir	en	compte	que	dels	quatre	confinaments	de	grups,	
dos	van	ser	a	1r	d’ESO	on	no	es	seguia	el	Projecte	d’Educació	Híbrida.	
	
Aquestes	 dades	 van	 configurar	 el	 centre	 com	 un	 espai	 salvaguardat	 i	 segur	 que	
donava	molta	confiança	a	professionals,	alumnat	i	famílies.		

	
• En	 l’àmbit	 acadèmic,	 hi	 ha	 hagut	 un	 descens	 en	 els	 resultats	 de	 les	 proves	 de	

Competències	Bàsiques	 	 i	també	de	les	proves	de	Selectivitat,	però	creiem	que	es	
comprensible	 ja	 que	 arrosseguem	 un	 trimestre	 del	 curs	 19-20	 on	 vam	 estar	
completament	tancats	i	un	curs	sencer	20-21	amb	molts	daltabaixos	en	les	vivències	
de	l’alumnat	i	del	professorat:	familiar	malalts,	confinaments,	por,	recel,	angoixa....	
	
El	que	considerem	com	a	positiu	i	d’aprenentatge	profund	és:	
	
	¨	S’han	enfortit	aspectes	claus	del	Projecte	Educatiu	del	centre	com		
	

- El	 treball	 globalitzat,	 competencial	 i	 cooperatiu	 d’àmbits,	 amb	 la	
coordinació	 exhaustiva	 entre	 el	 professorat	 que	 atenia	 l’alumnat	
presencialment	a	l’aula	i	el	que	ho	feia	virtualment.	
També	amb	la	revisió	acurada	de	les	instruccions	de	cada	tasca,	ja	que	
s’havien	de	poder	comprendre	de	manera	força	autònoma.	En	aquest	
aspecte	s’ha	aprofundit	en	les	tasques	i	instruccions	per	atendre	a	tot	
l’alumnat	buscant	una	personalització	inclusiva.	
	

- Les	competències	digitals,	especialment	les	que	fan	referència	a		de	
comunicació	interpersonal	i	de	col·laboració,	tant	entre	l’alumnat	com	entre	
professorat	i	alumnat	o	professorat	i	famílies.		
També	aquelles	que	fan	referència	a	la	comunicació	audiovisual	mitjançant	
la	confecció	de	vídeos	explicatius,	en	un	model	d’aprenentatge	fent	ús	de	la	
classe	invertida.	
	

																	¨	S’ha	dut	a	terme	una	atenció	molt	personalitzada	en	el	moment	de	les	classes		
																						presencials,	ja	que	les	ràtios	eren	molt	baixes,	entre	15	i	18	alumnes	per	aula.	
	
              ¨	S’ha	aprés	a	ensenyar	i	aprendre	en	modalitat	híbrida,	amb	una	immersió	en			
																						formació	sobre	aquesta	modalitat	d’ensenyament	i	aprenentatge	que	ha	de		
																						servir	encara,	malauradament	en	aquest	curs	quan	hi	hagi	un	confinament	i			
																						que	en	el	futur,	ajudarà	a	atendre	alumnat	vulnerable	o	amb	llarga	malaltia	que		
																						no	pot	assistir	amb	regularitat	a	l’aula	presencial.	
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 2.	Mesures	d’atenció	sanitàries.	

2.1	Pla	de	ventilació,	neteja	i	desinfecció.	

	La	 normativa	 de	 l'institut	 segueix	 totes	 les	 instruccions	 rebudes	 per	 part	 del	
Departament	d'Educació	i	Salut	i	està	basada	en	els	tres	eixos	principals	de	lluita	
contra	 la	 pandèmia:	 mans-distància-mascareta.	
	
*	VENTILACIÓ.	Les	finestres	de	cada	espai	s'obriran	10	minuts	abans	de	l'inici	de	
les	 classes	 i	 almenys	 una	 romandrà	 oberta	 a	 cada	 aula,	 durant	 tot	 l'horari	
escolar,.	
	
*	MANS.			Es	demana	a	l'alumnat	que	afegeixin	al	seu	estoig	de	material	un	petit	pot	
de	gel	hidroalcohòlic.	El	professorat	 també	disposa	d'aquest	petit	pot	de	gel	 i	 en	
podrà	subministrar	en	cas	que	a	algun	noi	o	nia	se	li	hagi	acabat	o	l'hagi	perdut. 

	
El	rentat	amb	gel	s'incorpora	a	les	"Instruccions	d'inici	i	final	de	classe"	que	ja	té	el	centre.	
Així,	a	 l'inici	de	cada	jornada	lectiva	es	farà	una	rentada.	També	en	moments	en	que	
s’hagi	de	manipular	material	o	abans	d’anar	al	pati.	
	
NETEJA.	També	cada	aula	disposarà	d'un	pot	de	líquid	desinfectant	i	paper	per	procedir	a	
la	neteja	de	la	mateixa	taula	i	cadira	en	acabar	la	classe	i	si	marxa	d'aquell	espai.	Aquest	
protocol	s'afegeix	al	ja	existent	sobre	neteja	de	les	aules	que	s'escombraven	i	netejaven	al	
final	del	dia.		
	

	
	
Pel	que	fa	a	una	neteja	més	a	fons	i	periòdica	dels	espais	comuns,	es	mantindrà		l'empresa	
de	 neteja	 que	 es	 va	 contractar	 durant	 una	 hora	 cada	 dia,	 entre	 10,20	 i	12,40 h	i	 que	
procedeix	a	la	desinfecció	dels	espais	com	els	lavabos,	poms	de	portes	i	baranes,	font	d'aigua	
del	pati.		
	
	
MASCARETA.	El	seu	ús	és	obligatori	sempre	al	centre.	No	es	pot	autoritzar	l'entrada	a	ningú	
al	centre	si	no	la	porta.	Durant	les	hores	d'esbarjo	es	permet	òbviament	baixar	la	mascareta	
un	moment	per	poder	menjar	l'esmorzar.		
Durant	els	primers	dies	de	setembre	es	treballarà	àmpliament	en	la	conscienciació	sobre	la	
necessitat	 d'estar,	 en	 aquests	 moments,	 respectant	 la	 distància	 d'1'5	metres.	 També	 es	
reforça	 la	vigilància	de	pati	per	poder	anar	 recordant	als	nois	 i	noies	aquesta	norma	de	
distància.	S'ha	de	recordar	que	estem	a	l'aire	lliure	i,	per	tant,	es	minimitza	el	perill.		
	

MATERIAL.	Cada	noi/a	portarà	el	seu	propi	material.	Quan	sigui	imprescindible	fer	ús	de	
material	 comú,	 per	 exemple	 a	 espais	 com	 el	 laboratori,	 	 el	 taller	 o	 durant	 les	 classes	
d’Educació	Física,	es	procedirà	a	la	desinfecció	d’aquests	materials	comuns	en	acabar	cada	
classe.	Cada	noi/a	neteja	els	materials	que	ha	utilitzat,	sota	 la	supervisió	del	professor/a	
d’aquell	espai.	
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 2.2	Protocol	davant	d’un	possible	cas	de	COVID	19.		

Abans	de	 l’inici	del	curs,	 setmana	del	13	al	17	de	setembre,	es	realitzaran	reunions	dels	
tutors/es	amb	 les	 famílies	dels	 seus	 tutorats.	En	aquestes	 reunions,	entre	d’altres	coses,	
s’informarà	 del	 protocol	 del	 centre	 davant	 de	 la	 pandèmia	 COVID	 que	 s’iniciarà	 amb	 la	
signatura	d’una	declaració	responsable	on	es	farà	constar	que	són	coneixedors	de	la	situació	
actual	i	dels	riscos	que	comporta	i	que	es	comprometen	a	no	portar	l’adolescent	en	cas	que	
presenti	símptomes	compatibles	amb	la	COVID-19.	

El	protocol	a	seguir	en	cas	que	un	alumne/a	presenti	símptomes	serà:	

• Un	cop	s’ha	detectat	un	possible	alumne/a	malalt,	el	professor/a	conduirà	a	aquest	
alumne/a	 a	 l’exterior	 de	 l’aula	 i	 ho	 comunicarà	 al	 professor/a	 de	 guàrdia	 qui	
immediatament	 ho	 comunicarà	 a	 la	 directora	 i	 també	 coordinadora	 COVID	 del	
centre.	

• El	centre	ha	habilitat	dos	espais	estancs,	un	al	pis	de	dalt,	infermeria,	i	un	al	pis	de	
baix,	un	dels	lavabos,	per	ubicar	al	possible	malalt/a.	Un	cop	la	directora	ha	estat	
informada	 d’aquest	 possible	 malalt,	 el	 portarà	 a	 un	 d’aquests	 dos	 espais.	
Preferentment	infermeria,	ja	que	s’ha	pogut	preparar	aquest	espai	adequadament.	

	

• En	aquests	dos	espais	hi	haurà	termòmetre	de	distància	i	mascaretes	quirúrgiques	,	
així	 com	 pantalles	 de	 protecció	 facial.	 La	 directora	 procedirà	 a	 la	 presa	 de	 la	
temperatura.	Mentre	des	de	consergeria	es	trucarà	a	 la	família	de	l’alumne/a	per	
avisar-los	que	el	vinguin	a	buscar.	

• L’alumne/a	 romandrà	 en	 aquest	 espai	 aïllat,	 amb	 finestra	 oberta,	 aigua	 i	
acompanyament	amb	distància	de	la	directora	fins	que	el	vinguin	a	recollir.		

• En	el	moment	que	la	família	arribi	al	centre,	se	 li	demanarà	que	romangui	al	hall	
d’entrada	 a	 l’espera	 del	 fill/a.	 També	 se	 li	 recordarà	 que	 passi	 pel	 CAP	
immediatament.	

• Finalment,	la	directora	i	coordinadora	COVID	del	centre	introduirà	totes	les	dades	a	
l’aplicatiu	TRAÇACOVID	habilitat	pes	Departaments	d’Educació	i	Salut	i	es	restarà	a	
l’espera	de	la	comunicació		pertinent	per	part	dels	professionals	sanitaris.	

• En	 cas	 de	 confirmació	 de	 cas	 de	 COVID,	 es	 donarà	 a	 l’alumnat	 la	 carta	 que	 el	
Departament	ha	elaborat	per	notificar	a	les	famílies	de	l’alumnat	vacunat	que	han	
de	procedir		fer-se	una	prova	d’antígens,	en	aquesta	carta	s’indica	a	quina	farmàcia	
han	d’anar.	Pel	que	fa	a	l’alumnat	no	vacunat,	la	carta	indicarà	que	han	de	procedir	
a	fer	confinament	de	10	dies	i	s’han	de	dirigir	al	centre	de	salut	per	procedir	a	fer	
prova	PCR.	
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 3.		Organització	general.	

3.1	Organització	pedagògica	en	situació	de	pandèmia	com	l’actual	

La	proposta	organitzativa	contempla	activitat	lectiva	PRESENCIAL	SEMPRE.	
	
L'alumnat	a	l'ESO	a	l'institut	Montgròs	està	organitzat	en	un	sol	grup	d'alumnes	que	ocupa	
l'aula	 cooperativa	del	 grup	 i	 que	 està	dividit	 en	 sis	 grups	de	 tutoria,	 de	quinze	 alumnes	
cadascun	 amb	 el	 seu	 corresponent	 tutor/a.	 Això	 implica	 90	 alumnes	 en	 els	 espais	
comunicats	de	tres	aules	estàndard.		
	
Per	 dur	 a	 terme	 les	 tres	 grans	 tasques	 globalitzades	 d'àmbit,	 s'organitzen	 en	 grups	
cooperatius	 de	 quatre	membres.	Aquests	 grups	 cooperatius	 es	 constitueixen	 a	 partir	 de	
l'elecció	 lliure	 dels	 alumnes	 o	 dirigida	 pel	 professorat	 (es	 va	 alternant)	 entre	 tots	 els	
components	dels	sis	grups	tutorials.	Aquest	gran	grup	està	atès,	durant	24	hores	setmanals,	
pels	 membres	 del	 professorat	 d'un	 mateix	 àmbit,	 qui	 van	 alternant	 espais	 per	 fer	 el	
seguiment	i	orientació	de	les	tasques	didàctiques	dels	grups	cooperatius.	
		
Es	considera	grup	bombolla	el	grup	de	cada	espai,	grups	estàndard	d’entre	30	i	33	alumnes	
assignats	per	l'administració	.		
	
Per	poder	aconseguir	un	mínim	de	distància	física,	el	centre	va	fer	el	curs	passat	reformes	
a	l’espai	del	menjador	i	el	va	dividir	de	manera	que	s’ha	aconseguit	un	espai	nou	per	ubicar	
l’aula	de	1r	B	de	batxillerat.	

	

3.2	Organització	pedagògica	en	cas	de	confinament	parcial	o	tancament	del	centre.	

Tal	com	hem	explicat	a	 la	 introducció,	el	 fet	que	el	centre	 ja	 treballi	per	àmbits,	 tasques	
multidisciplinars	i	mitjançant	dispositius	electrònics,	ha	fet	que	en	períodes	de	confinament	
del	curs	passat	la	gestió	didàctica	hagi	estat	força	fàcil.	Així	mateix,	i	esmentat	anteriorment,	
l’organització	 en	 equips	 amb	 un/a	 coordinador/a	 i	 un/a	 orientador	 per	 cada	 nivell	 i	 la	
distribució	 de	 l’alumnat	 en	 grups	 petits	 de	 tutoria	 (15-17)	 ha	 facilitat	 també	 molt	 el	
seguiment	tutorial.	 

Així	doncs,	la	previsió	es	organitzar	de	la	mateixa	manera,	tot	potenciant	el	que	també	s’ha	
fet	durant	el	confinament:	 

*	Organització	setmanal	de	tasques	a	realitzar:	una	per	àmbit	i	matèria.	Aquestes	tasques	
es	 planifiquen	 i	 consensuen	 en	 les	 reunions	 també	 setmanals	 dels	 equips	 docents,	
mitjançant	videotrucada	entre	tots/es	els	professors/es.		

Les	 tasques	 estan	 totes	 explicades	 i	 amb	 instruccions	 per	 escrit	 i/o	 audiovisuals	 a	 la	
plataforma	Moodle	del	centre.	Aquesta	ja	és	la	metodologia	seguida	presencialment	també,	
per	la	qual	cosa	els	és	fàcil	a	l’alumnat	seguir-la.	 	

Totes	 les	 tasques	 previstes	 es	 bolquen	 en	 una	 graella	 comuna	 que	 contempla	 la	
temporització,	per	evitar	l’excés	de	tasques	i	s’envien	a	direcció,	qui	dona	una	darrera	ullada	
general	per	assegurar	la	coherència	de	les	propostes	a	tots	els	nivells.	 	

Aquesta	és	la	graella	utilitzada	durant	el	confinament	del	tercer	trimestre	del	curs	20-19-
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 20	i	durant	els	confinaments	del	curs	passat	20-21		i	que	es	continuarà	utilitzant:	

	

Cada	dilluns	a	les	10.00h	del	matí,	la	direcció	del	centre	publica	aquesta	graella	a	les	aules	
de	tutoria	i	s’avisa	mitjançant	un	fòrum	a	la	mateixa	web	del	centre,	així	com	s’envia	avís	als	
mòbils	de	les	famílies	mitjançant	missatgeria	de	seguiment	tutorial.	 	

L’alumnat	té	tota	la	setmana	de	temps	per	realitzar	aquestes	tasques,	fins	divendres	a	les	
14.40h.	 	

Les	tasques	s’envien	a	la	plataforma	Moodle	del	centre,	de	manera	que	queden	guardades	
per	a	posteriors	revisions,	si	fos	el	cas.	 	

En	 acabar	 cada	 tasca,	 l’alumnat	 entra	 a	 la	 plataforma	 Portafolis	 d’Avaluació	Montgròs	 i	
s'autoavalua	dels	indicadors	treballats	aquesta	setmana.	Els	indicadors	es	troben	explicitats	
al	 capdamunt	 de	 cada	 pàgina	 de	Moodle.	  Cal	 destacar	 també	 que	 a	 les	 pàgines	 de	 les	
tasques	trobem	tasques	diferenciades	per	a	cada	alumne/a,	amb	un	codi	de	color	pactat	pel	
claustre:		

 	 	 -		Activitats	per	alumnat	NESE,	codi	de	color	taronja.	 	

 	 	 -		Activitats	per	alumnat	SIEI,	codi	de	color	groc.	 	

 	 	 -		Activitats	per	alumnat	d’altres	capacitats,	codi	de	color	blau	 	

*		Seguiment	de	les	tasques	mitjançant	videotrucades	setmanal	per	cada	àmbit.	 	

*	Seguiment	tutorial	mitjançant	videotrucada	setmanal	del	tutor/a	amb	el	seu	grup	i	
 acompanyament	 personalitzat	 mitjançant	 trucada	 telefònica	 a	 la	 família	 i/o	 al	 propi						
alumnat.	 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 3.3	Espais,	entrades	i	sortides	del	centre.		

Pel	que	fa	als	altres	espais	del	centre,	s'ha	de	vigilar	especialment	en	els	espais	petits	com	
el	de	l'AFA	o	l'aula	Maria	de	Maeztu	o	l'aula	de	suport	II.		
	
Es	farà	un	treball	 intens	a	 l'inici	de	curs	i	constant	al	 llarg	de	tot	el	curs	per	respectar	la	
demanda	 de	 caminar	 sempre	 per	 la	 nostra	 dreta,	 als	 passadissos	 i	 a	 les	 zones	 més	
estretes	del	patí.		
	
Les	entrades	i	sortides	es	faran	de	manera	esgraonada	entre	les	7.50h	en	que	s’obre	la	porta	
del	centre	i	les	8.10h.		
		
Els	 lavabos	 estan	 oberts	 però	 es	 necessita	 una	 targeta	 del	 professor/a	 per	 poder-hi	
accedir.	D'aquesta	manera	es	pot	controlar	el	nombre	de	persones	als	lavabos.		
	
En	tots	els	espais	es	mantindran	les	finestres	obertes	sempre,	com	a	mínim	1	finestra	
oberta	a	cada	espai.	
	
	

3.4	Ús	de	la	cantina	i	menjador.	

A	 la	cantina	hi	haurà	un	recorregut	d'entrada	 i	sortida	 fet	amb	cinta	divisòria.	No	es	
podrà	seure	a	les	taules	ni	romandre	al	seu	interior.	Només	s'entrarà	per	comprar	el	que	es	
necessiti	i	es	tornarà	a	sortir	com	més	ràpidament	millor.		

El	menjador	funcionarà	amb	normalitat.	Sempre	que	sigui	possible	es	farà	ús	de	les	taules	
exteriors	per	dinar.	

No	hi	haurà	auto	servei.	L’alumnat	seurà	a	la	seva	taula	assignada	i	la	monitora	li	portarà	la	
safata	amb	el	seu	àpat.	

Per	accedir	i	alhora	de	marxar	s’ha	de	dur	sempre	la	mascareta,	que	es	deixarà	dins	d’una	
bossa	mentre	es	menja.	Tota	la	normativa	del	centre	es	la	mateixa	a	seguir	en	aquest	espai.	

3.5	Organització	temporal	i	espacial	del	pati.	

Al	pati	no	es	distingeixen	zones	concretes	per	cada	nivell	a	causa	del	seu	reduït	espai,	
però	s'incrementa	la	supervisió	del	professorat	(3	professors/es	de	guàrdia	a	cada	pati)	per	
anar	recordant	a	l'alumnat	que	mantingui	les	distàncies	recomanades.	De	manera	habitual,	
els	diferents	grups	d'alumnes	se	situen	sempre	als	mateixos	llocs	del	pati.	Si	es	veu	en	les	
primeres	setmanes	que	cal	identificar	espais	del	pati	com	a	propis	de	cada	nivell,	es	farà.	

3.6	Reunions	del	professorat.	

S’haurà	d’estar	pendent	de	la	situació	epidemiològica	i	veure	quina	és	la	ràtio	permesa	de	
trobada	 en	 cada	 moment.	 Es	 procurarà	 fer	 les	 reunions	 presencials	 sempre	 que	 sigui	
possible,	però	si	no	ho	és,	es	realitzaran	telemàticament.		


