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- Desdoblaments per exigència curricular/organitzativa (hores senceres): 1r ESO,

Música, EVP, Tecnologia, Laboratori; 2n ESO, EVP, Laboratori, Ethics, Geography,

Tecnologia; 3r ESO, Tecnologia, Ètica, Música, seguint la mateixa agrupació

realitzada en els grups flexibles.

- .

- amb elecció lliure per part dels alumnes si

- .

- Matèries de Modalitat al Batxillerat.

- Alumnes de Batxillerat Humanitats i Ciències Socials oren a la matèria

de Biologia 1 i 2.

En relació al professorat assignat a cada grup, s'intenta minimitzar el nombre de docents

per a cada grup estable, treballant per àmbits.

Tant a Batxillerat com en els cicles formatius, es treballarà amb grups estables i amb

els mateixos espais físics (únics per a cada grup).
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1BAT SO 35 Cristina Agnès, Gemma
M, Sílvia, Emili,
Mary, Àlex,

Cristina, Oriol,
Ana, Joan B

ABL1

1BAT HU 35 Cristina Agnès,
Gemma M,
Sílvia, Emili,
Mary, Àlex,
Cristina, Elo,
Ana Joan B

ABL1 Desdoblament
A0MÚS

1BAT CO 35 Cristina Agnès, Gemma
M, Sílvia, Emili,
Mary, Àlex,
Cristina, Elo,
Oriol, Ignasi,
Lorena R

ABL1 Desdoblament
A1DIB

1BAT CC 35 Agnès Agnès, Gemma M,
Sílvia C, Emili, Mary

A, Sílvia, Àlex,
Lorena G, Rubén,
Nuri G, Núria S

ABC1 Desdoblament A1DIB

1BAT TE 35 Agnès Agnès, Gemma M,
Sílvia C, Emili, Mary

A, Sílvia, Àlex,
Lorena G, Rubén,
Lorena R, Núria S,

Gemma E

ABC1 Desdoblament
A1DIB

2BAT SO 35 Ana Àngels, Gemma M,
Rocío, Emili,

Esther, Ana, Oriol,

ABL2 Desdoblament A3LC

2BAT HU 35 Ana Àngels, Gemma M,
Rocío, Emili, Esther,

Ana, Elo, ,

ABL2 Desdoblament A3LC

2BAT CO 35 Ana Àngels, Gemma M,
Rocío, Emili,

Esther, Ana, Oriol

Desdoblament A3LC

2BAT CC 35 Lorena G Àngels, Gemma M,
Sílvia, Emili, Esther
S, Lorena G, Nuri G,

Núria S,

ABC2 Desdoblament A3LC

2BAT TE 35 Lorena G Àngels, Gemma M,
Sílvia, Emili, Esther

S, Lorena G,
Gemma E

ABC2 Desdoblament A3LC
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CAI A 30 Mary Joan G, Sonia
Gracián, Gabi Núria
O,Laura,Esther,NSolà

A0CF

A4CF

Desdoblament
Espai Pràctiques

CAI B 30 Esther Joan G, Sonia
Gracián

Gabi Núria O,Laura
,Mary,NSolà

A4CF

A0CF

Desdoblament
Espai Pràctiques

HB 1 30 Isabel D Anna Núria SGabi
Laura Toni, Gemma

B, Joan G

A42

(bc1)

A4CF

A42

HB 2 27 Núria O Anna Mary Gracián
Gabi

Laura Toni, Gemma
B, Joan G

A4CF

A44

(bl2)

A44

7.2. Atenció a la diversitat.

mateixa operativitat que

els anys anteriors

Diversitat, podran atendre a alumnes de diferents grups/classe sempre que es compleixi

la condició de no sortir- destinats a Atenció a la

Diversitat es mantindran els criteris de mascareta i auto higiene. Excepcionalment,

inclourà la figura del mestre/a

7.3. Sortides i excursions.

Per desenvolupar adequadament el currículum de les diferents àrees i dimensions es

planificaran sortides, activitats fora del centre i excursions així com viatges de final

pandèmia i les i Davant
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la impossibilitat de planificar el desenvolupament de les diferents activitats i sortides

amb exactitud es realitzarà reserva de dies en els períodes habituals en què celebràvem

les diferents activitats com ara:

- Finals de trimestre: Jornades Esportives

-

- Jocs Florals

- Nit de....

En cas d -

aportades per les famílies. Queden exemptes les quantitats que legalment no siguin

susceptibles de retornament.

7.4. Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars aprovades pel Consell Escolar es desenvoluparan segons

el calendari i horari que es publicarà al setembre. En qualsevol cas seran presencials i

si la composició del grup ho requereix es mantindrà la distància de seguretat i es farà

servir la mascareta.

7.5. Organització acadèmica en cas de confinament

El present document es basa en el supòsit d'obertura del centre amb classes

presencials. En el cas de confinament parcial (grup o grups concrets) o total, es seguirà

el protocol utilitzat durant el tercer trimestre del curs passat (2019-20) en el qual es

segueix prioritzant el seguiment tutorial (individual i grupal) per a garantir el suport

emocional i de les dimensions digitals i d'aprendre a aprendre.

En cas de confinament, les sessions de treball passaran a ser online, de manera

sincrònica, observant en tot moment el mateix horari i calendari que quan es

desenvolupen les activitats amb caràcter presencial utilitzant com a via de comunicació

prioritària, la plataforma Clickedu.
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Tenint en compte que des del Departament d Educació s han donat instruccions, en cas

d un positiu en un Grup de Convivència Estable (GCE), de no confinar els alumnes

vacunats que en un TAR donin resultat negatiu en COVID-19 i confinar exclusivament

els alumnes no vacunats, les classes seran sempre presencials i s obrirà

videoconferències per els alumnes en quarantena quan hi hagi un positiu al grup, per a

realitzar de manera sincrònica les mateixes activitats.
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En la mesura del que sigui possible, intentarem recuperar al llarg del primer trimestre

.

classes; seguidament tornarà al pati i avisarà els altres que entraran a les respectives

aules progressivament. En tot moment els trasllats per les escales es realitzaran en fila,

per la dreta i mantenint la corresponent distància.

8.2. Batxillerat

En la planta de Batxillerat i CFGM,

quedarà fixat segons la taula següent:

Nivell Sortida Entrada

1r Batxillerat 9:55 10:25

2n Batxillerat 10:00 10:30

CFGM 10:05 10:35

Els itineraris a seguir per accedir o evacuar el pati pels diferents grups seria el següent:

1ESO A Rampa accés

1ESO B Rampa accés

2ESO A Escales 2n pis

2ESO B Escales 2n pis

3ESO A Escales 2n pis

3ESO B Escales 2n pis

4ESO A Escales 2n pis

4ESO B Escala principal

1BAT HCCSS Escala principal

1BAT CCT Escala secundària

2BAT HCCSS Escala principal
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2BAT CCT Escala secundària

CAI A Porta

CAI B Escala principal

CFGS HB Escala principal

En tot moment els trasllats per les escales es realitzaran en fila, per la

dreta i mantenint la corresponent distància.
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8.2.7. Utilitzarem els lavabos per a les funcions imprescindibles, mai per beure

aigua. En aquest cas es recomana que cada alumne/a porti la seva pròpia

ampolla a la motxilla.

8.2.8. r

desinfectant per tal que realitzi la neteja abans i després de fer-ne ús.

8.2.9. lavabos.

8.2.10. Ús de mascareta obligatòria a la totalitat del recinte escolar. Es recomana portar

una altra de recanvi a la motxilla.

8.2.11. Està totalment prohibit e

8.2.12.

Cal fer esment del potencial ús pedagògic i de les possibilitats de reflexió que ofereix la

situació en la qual

-Obligatòria i especialment als que cursen estudis

divulgació ent

normes i vetlla per la salut de tots els membres de la comunitat educativa de Cingle,

amb un esperit cooperatiu i solidari.
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1. secretaria.

2.

que el vinguin a recollir. En e

3. Secretaria contactarà amb els pares perquè el vinguin a recollir i en cas de

gravetat es contactarà amb el 061.

4. El Director de Cingle informarà Inspecció que, per la seva banda iniciarà tot

ació administrativa

5.

Si es confirma l'existència de casos positius, s'hauran de seguir els protocols establerts,

per a establir les confinaments o tancaments parcials o totals de l'escola que estaran

en funció dels grups afectats i de la vacunació dels alumnes:

- Per a alumnes vacunats, fer un TAR a les farmàcies autoritzades el mateix dia o al

dia següent del coneixement de contacte amb un positiu per COVID. Un cop

coneguts el resultat negatiu de la prova, podrà tornar a l aula.

- Per a alumnes no vacunats o que no hagin passat la COVID-19 els 6 mesos

anteriors, caldrà fer-se una PCR entre 4 i 6 dies després del contacte amb un positiu

i fer quarantena de 10 dies.

Si es confirma un cas positiu, el GCE es quedarà a l escola fins el final de la jornada.

No podran fer activitats extraescolars i hauran de començar a fer la quarantena (si no

estan vacunats).

La informació a recollir pels casos positius, de cara a tenir les dades necessàries per

incloure-ho a la Plataforma TraçaCovid és la següent:
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SEGUIMENT DE CASOS (informació a TRAÇACOVID)
ALUMNE/A DIA I

HORA DE
LA

DETECCIÓ

EXPLICACIÓ DEL
PROTOCOL SEGUIT I
OBSERVACIONS
(Incloure nom de la

persona que ha fet les
actuacions i el nom del

buscar)

PERSONA DE
SALUT AMB QUI
ES MANTÉ EL
CONTACTE I
CENTRE

PRIMÀRIA

PERSONA
REFERENT
DEL CENTRE

PELS
CONTACTES
AMB SALUT

-se

amb les activitats que simultàniament es facin presencialment.






