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1.- Introducció 
 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que 

permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics 

emesos per les autoritats sanitàries han establert pel que fa adequació d’espais, mesures 

de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 

El present document és el Pla d’Obertura específic del Centre de Formació  d’Adults El 

Vendrell per tal d’oferir l’atenció requerida a l’alumnat que així ho manifesti 

voluntàriament a partir del dia 1 de juny de 2020.  La informació continguda en el Pla 

és la referida a aspectes essencials com ara el nombre de professionals que poden  fer 

l’atenció presencial al centre, previsió de l’alumnat que hi assistirà voluntàriament, 

nombre d’alumnes previstos, grups, horaris i espais que s’utilitzaran i planificació de les 

actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial que ofereix el centre. Per una altra 

banda, també s’especifiquen les mesures de seguretat i higiene establertes segons 

instruccions  sanitàries relacionades amb el COVID-19 i, per últim, s’hi inclouen  les 

declaracions responsables de tot el personal que treballa al centre i de l’alumnat.  

Aquest pla ha estat presentat al Consell Escolar del centre per a la seva aprovació  el dia 

29 de maig de 2020, a més a més, ha tingut l’acompanyament de la inspecció educativa 

com a tràmits  previs a l’inici de les activitats presencials a l’aula el dia 1 de juny. 
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2.- Marc legal  
 

 Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures que 

regulen el tancament de centres públics, escoles, la suspensió d’activitat física i 

de l’esport, així com recomanacions per a la gent gran, entre d’altres.   

 Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals 

 Instruccions i guies de les autoritats sanitàries i laborals en relació al COVID-19. 

 Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius aprovat pel 

PROCICAT en data de 20 de maig de 2020.  

 Orden SNS/422/2020, de 19 de mayo, por las que se regulan las condiciones 

para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 Orden SND/422/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración de alarma en 

aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de àmbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición a una nueva 

normalidad.  

 Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre incorporació progressiva als centres de 

treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei 

de l’administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus 

SARS-CoV-2. 
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3.- El Centre 
 

3.1- Nou marc horari 
 

El CFA El Vendrell, acollint-se a les instruccions del departament d’educació per a la 

reobertura dels centres educatius pel juny 2020 i a l’autonomia de centres, modificarà 

l’horari habitual d’apertura del centre, els dels seus treballadors i els dels diferents 

ensenyaments per tal de complir, d’una banda, amb les necessitats requerides al centre 

pels alumnes i, per altra banda, amb la necessitat de reduir al màxim l’exposició de 

treballadors i alumnes al risc de contagi davant l’emergència sanitària de la COVID-19. 

Aquests nous horaris seran vigents durant el període de l’1 al 14 de juny de 2020. 

3.1.2.- Horari Centre 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00-13:30 

 

OBERT OBERT OBERT OBERT OBERT 

      

15:45-20:15 

 

 OBERT  OBERT  

 

3.2.- El personal docent i no docent 
 

Al CFA El Vendrell comptem al curs 2019-2020 amb un equip humà format per 10 

persones: 8 professors, 1 PAS i 1 conserge. 

Del total de l’equip humà del centre, 8 persones faran atenció presencial al centre: 6 

professors, 1 PAS i 1 conserge.  

Tots 8 han realitzat prèviament la declaració responsable de no trobar-se en una de les 

situacions de risc catalogades pel departament d’educació (veure annex 2 i 3). I tots han 

estat catalogats, a data d’aprovació d’aquest document, com a persones de grup no 

vulnerable. Igualment, s’ha posat en coneixement l’obligació d’informar 

immediatament a la direcció del centre de qualsevol canvi respecte a la seva declaració 

responsable, així com la necessitat de tornar a ser avaluat si es donen les circumstàncies. 

Els horaris dels professors, de la mateixa manera que el centre, i per idèntiques raons, 

s’ha vist modificats. Aquests nous horaris seran vigents durant el període de l’1 al 14 de 

juny de 2020. 

 



PLA D’OBERTURA DE CENTRE (COVID-19) 

Centre de Formació d’Adults El Vendrell 

 
6 

3.2.1.- Horaris dels professors que faran atenció personalitzada 

 

Manuela Escalante 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 

 

Direcció T Castellà 

Matí 

HF T Castellà 

Vespre 

Direcció 

10:30-10:45 

 

HF HF HF HF HF 

10:45-11:45 

 

Direcció Direcció Direcció Direcció Direcció 

11:45-12:00 

 

HF HF HF HF HF 

12:00-13:00 

 

Direcció T CFI tarda T Anglès 1 T CFI 

Vespre 

Direcció 

 

Carlos Abellán 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

15:45-16:45 

 

 GES 2 

Migracions 

 T GES 1 

Viatjar per 

Catalunya 

 

16:45-17:00 

 

 HF  HF  

17:00-18:00 

 

 Competic 3  Competic 2  

18:00-18:15 

 

 HF  HF  

18:15-19:15  GES 2 

Ampliació de 

Matemàtiques 

 Secretari  

19:15-20:15 

 

 

 Secretari  T GES 1 

Ciutadania 
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Anna Llovera 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:45-10:45 

 

   Competic 1  

10:45-11:45 

 

   HF  

11:45-12:00 

 

   HF  

12:00-13:15    HF  

      

16:00-17:00 

 

 Anglès 3    

17:00-18:00 

 

 GES 2 

Literatura 

Catalana 

   

18:00-18:15 

 

 HF    

18:15-19:30 

 

 HF    

 

Marta Musté 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:45-10:45 

 

 GES 2 

Literatura 

Castellana 

  T 

Informàtica 

inicial Matí 

10:45-11:00 

 

 HF   HF 

11:00-12:00 

 

 T Anglès 2    T 

Informàtica 

inicial 

Vespre 

12:00-13:15 

 

 HF   HF 

 

Míriam Sans 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:45-10:45 

 

  GES 2 

Anglès 4 

  

10:45-11:00 

 

  HF   

11:00-12:00 

 

  T GES 1 

Literatura 

  

12:00-13:15 

 

  HF   
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María José Esparcia 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

15:45-16:45 

 

   GES 2 

Biologia i 

Geologia 

 

16:45-17:15    HF  

17:15-18:15 

 

   T GES 1 

Món 

Laboral 

 

18:15-19:15    T GES 1 

CC Naturals 

 

 

3.2.2.- Horaris personal no docent 

 

Assumpció Canyelles (PAS) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00-13:00 

 

PAS PAS PAS PAS PAS 

 

Xavier Romagosa (Conserge) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:00-14:00 

 

Consergeria Consergeria Consergeria Consergeria Consergeria 

 

3.3.- Els Espais 
 

El CFA El Vendrell actualment compta amb 5 aules, una consergeria, un despatx de 

direcció, una sala de professors i un magatzem. 

Per les seves  reduïdes dimensions, hem descartat l’aprofitament com espai on fer 

classes de la consergeria i el despatx de direcció (menys de 8 m2). Per les seves 

reduïdes dimensions (menys de 10m2) i, per la seva disposició (l’accés està dins d’un 

aula), hem de descartar també el magatzem. Per últim, per la custodia de material 

sensible del centre, descartem la sala de professors. 

Respecte a les aules, detallem les seves dimensions, el nombre d’alumnes que cabrien 

respectant els 4m2 que indiquen les instruccions del departament d’educació, els 

ensenyaments que s’impartiran durant el període de reobertura i la meitat del nombre 

d’alumnes que actualment estan matriculats a aquests ensenyaments (aquest número 

representaria la quantitat màxima d’alumnes acollir si tots decideixen voluntàriament 
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vindre al centre, sempre sense superar el màxim establert a les instruccions del 

departament d’educació en cada ensenyament): 

 Dimensions Alumnes 4m2 Ensenyaments ½ alumnes 

matriculats 

Aula 1 51,6m2 aprox 9 GES 2 14 

Aula 2 48,5m2 aprox 9 Anglès 1, 2 i 3 9/12/8 

Aula 3 48,2m2 aprox 7 GES 1 7 

Aula 4 39m2 aprox 6 Informàtica 

inicial (grup 

matí i vespre), 

COMPETIC 1, 

2 i 3 

5/5/4/6/6 

Aula 5 39m2 aprox 6 Castellà (grup 

matí i vespre) i 

Formació 

Instrumental 

(grup tarda i 

vespre) 

12/12/10/9 

 

Per altra banda, el centre té una única porta d’accés al recinte de menys de 1m d’ample i 

una única porta d’accés a l’edifici de també aproximadament 1m d’ample. El vestíbul 

per on ha de passar tots els alumnes fa menys de 2,5m d’ample. La planta de l’edifici té 

una forma de L. Les aules es distribueixen a partir d’un passadís central en el que s’han 

de passar per 2 portes més, d’1m aproximadament d’ample, per accedir a les diferents 

aules segons els ensenyaments. 

En base a l’exposat, al CFA El Vendrell no podem garantir en tots els casos les 

distàncies de seguretat recomanades pel departament d’educació ni per les autoritats 

sanitàries. Per tant, per tal d’acomplir les mesures de seguretat, tant en entrades i 

sortides al centre, com en moltes aules, el CFA El Vendrell estableix com a obligatori 

l’ús de mascareta en tot el seu recinte a tots els alumnes, professors, personal no docent 

i a qualsevol persona que vulgui accedir al centre. L’accés al centre escolar, per tant, 

només serà permès amb mascareta. 

Els espais s’han distribuït per fer una planificació en la qual, complint les instruccions 

d’educació i de seguretat i higiene, puguem donar cabuda al major nombre possible 

d’alumnes que ho sol·liciten. Cada ensenyament s’ha ubicat en un aula per tal que no es 

barregin alumnes i  puguem seguir la traçabilitat de contactes en cas necessari. 

Per aquest motiu, els espais dels ensenyaments s’ha vist modificats. També, 

evidentment, i en consonància amb horaris del centre i docents, s’han vist modificats els 

horaris dels ensenyaments. Aquests nous horaris seran vigents durant el període de l’1 

al 14 de juny de 2020. 
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3.3.1.- Horaris per espais i ensenyaments 

 

Horari GES 2 (Aula 1) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:45-10:45 

 

 GES 2 

Literatura 

Castellana 

GES 2 

Anglès 4 

  

10:30-11:30 

 

     

11:30-12:30 

 

     

12:30-13:30 

 

     

      

15:45-16:45 

 

 GES 2 

Migracions 

 GES 2 

Biologia i 

Geologia 

 

16:45-17:00      

17:00-18:00 

 

 GES 2 

Literatura 

Catalana 

   

18:00-18:15      

18:15-19:15  GES 2 

Ampliació de 

Matemàtiques 

   

 

Horari anglès 1, 2 i 3 (AULA 2) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 

 

     

10:30-11:00      

11:00-12:00 

 

 T Anglès 2 

(Aula 2) 

   

11:45-12:00      

12:00-13:00 

 

  T Anglès 1 

(Aula 2) 

  

13:00-13:30 

 

     

      

16:00-17:00 

 

 Anglès 3 

(Aula 2) 
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Horari GES 1 (Aula 3) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 

 

     

10:30-11:00      

11:00-12:00   T GES 1 

Literatura 

  

12:00-13:00 

 

     

13:00-13:30 

 

     

      

15:45-16:45 

 

   T GES 1 

Viatjar per 

Catalunya 

 

17:00-17:15      

17:15-18:15 

 

   T GES 1 

Món 

Laboral 

 

18:15-19:15    T GES 1 

CC Naturals 

 

 

19:15-20:15 

 

   T GES 1 

Ciutadania 

 

 

 

Horari Competic 1, 2 i 3, i informàtica inicial (Aula 4) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:45-10:45 

 

   Competic 1 T 

Informàtica 

inicial Matí 

10:30-11:00 

 

     

11:00-12:00 

 

    T 

Informàtica 

inicial 

Vespre 

12:30-13:30 

 

     

      

15:45-16:45 

 

     

16:45-17:00      

17:00-18:00 

 

 Competic 3  Competic 2  
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Horari Castellà i CFI (Aula 5) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 

 

 T Castellà 

Matí 

 T Castellà 

Vespre 

 

10:30-10:45      

10:45-11:45 

 

     

11:45-12:00      

12:00-13:00 

 

 T CFI tarda  T CFI 

Vespre 

 

 

3.4.- Els alumnes 
 

Relació d’alumnes matriculats en ensenyaments vigents a data de 25 de maig de 2020 

en el CFA El Vendrell: 

Ensenyament Matrícules 

CFI - Cicle de formació instrumental 37 

Primer nivell CFI tarda 20 

Primer nivell CFI vespre 17 

 

Ensenyament Matrícules 

FANRCOM1 - COMPETIC 1 8 

1 8 

 

Ensenyament Matrícules 

FANRCOM2 - COMPETIC 2 11 

1 11 

 

Ensenyament Matrícules 

FANRCOM3 - COMPETIC 3 11 

1 11 

 

Ensenyament Matrícules 

FANRCOMI - COMPETIC Inicial 19 

Competic inicial matí 12 

Competic inicial tarda 7 

 



PLA D’OBERTURA DE CENTRE (COVID-19) 

Centre de Formació d’Adults El Vendrell 

 
13 

 

 

 

 

Ensenyament Matrícules 

FANRLCAS - Llengua castellana 48 

Nivell 1 Castellà matí  24 

Nivell 1 Castellà vespre 24 

 

 

3.4.1.- Previsió d’alumnes 

 

El centre va enviar, en data 25 de maig de 2020, una circular (veure annex 4) a tots els 

alumnes matriculats d’ensenyaments vigents amb la informació de reobertura del centre 

i un formulari per manifestar la voluntat d’assistir voluntàriament al centre en les 

condicions descrites. Aquest formulari, per tal de poder fer una previsió d’alumnes i una 

adequada organització de personal, espais i activitats, es podia omplir fins les 20h del 

28 de maig de 2020. Aquesta mateixa circular es va penjar a la web del centre.  

 

En el cas excepcional i justificat que no s’hagi rebut aquesta circular, admetrem 

alumnes que es posin en contacte amb la direcció del centre abans de les 13h de l’1 de 

juny de 2020, sempre i quan l’organització i planificació feta pel centre no es vegi 

alterada. 

 

 

 

 

 

Ensenyament Matrícules 

FANRLANG - Llengua estrangera anglès 58 

Nivell 1 18 

Nivell 2 24 

Nivell 3 16 

Ensenyament Matrícules 

GES LOE - Cicle d'Educació Secundària LOE 42 

Nivell I 14 

Nivell II 28 

https://forms.gle/rg3ukPkfki7kjfeE8
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Taula resum de la previsió d’alumnes que assistiran per ensenyament a data 29 de 

maig de 2020 

Ensenyament Aula Previsió d’alumnes 

GES 2 Aula 1 1 

Anglès 3 Aula 2 1 

COMPETIC 1 Aula 4 0 

COMPETIC 2 Aula 4 0 

COMPETIC 3 Aula 4 0 

GES 1 Aula 3 0 

INFORMÀTICA INICIAL 

(MATÍ/VESPRE) 

Aula 4 0 

0 

ANGLÈS 1 Aula 2 0 

ANGLÈS 2 Aula 2 0 

CASTELLÀ 1 

(MATÍ/VESPRE) 

Aula 5 0 

4 

FORMACIÓ 

INSTRUMENTAL (MATÍ 

VESPRE) 

Aula 5 0 
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4.- Organització de l’acció educativa presencial 
 

Segons les instruccions donades pel departament d’educació per a l’obertura dels 

centres educatius al juny de 2020, respectant sempre el caràcter voluntari, i en grups de 

15 alumnes com a màxim, s’ha d’oferir acció educativa presencial als alumnes, 

matriculats en ensenyaments vigents, que acaben etapa i obtenen titulació, amb un 

retorn gradual de l’alumnat i amb horaris esglaonats. 

Al CFA El Vendrell, a data d’aprovació d’aquest pla d’obertura, tenim vigents els 

següents ensenyaments que acaben etapa i donen una titulació: GES 2, Anglès 3, 

COMPETIC 1, 2 i 3. En tots els casos, el curs continuarà de forma virtual fins el dia 19 

de juny. 

 

4.1.- GES 2 
 

Actualment tenim una matrícula de 28 alumnes en aquest ensenyament. Les classes es 

realitzaran a l’aula 1. L’aforament màxim seran 14 alumnes per sessió.   

Se’ls oferirà la possibilitat màxima (en cas que el nombre d’alumnes que 

voluntàriament vulguin retornar sigui igual o menor que 14) de poder assistir dos cops a 

cada mòdul matriculat entre el 2 de juny i el 14 de juny de 2020; o la possibilitat 

mínima (en el cas  que el nombre d’alumnes que voluntàriament vulguin retornar sigui 

major que 14) de poder assistir un cop a cada mòdul matriculat en el mateix període. En 

aquest segon cas s’assignaran alumnes per classe i dia per tal de no barrejar alumnes i 

controlar la traçabilitat en cas necessari. 

En qualsevol dels dos casos, els alumnes, per poder assistir a les classes: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert  

 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

les classes 

 Hauran de portar, degudament empleada, el primer dia de classe, la declaració 

responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre. 

 Hauran de portar una mascareta higiènica. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre.  

 

En les sessions presencials d’aquest nivell es prioritzaran les activitats d’orientació dels 

estudis possibles a seguir el proper curs. També es podran programar activitats 

encaminades a refermar continguts del tercer trimestre. Per últim, s’oferirà la 

possibilitat d’atenció personalitzada o en petit grup per part dels tutors que consistirà en: 
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acompanyament educatiu personalitzat, acompanyament emocional i en l’elaboració 

d’un pla personalitzat de continguts per treballar durant l’estiu.  

Els horaris per aquest ensenyament durant el període del 2 al 15 de juny serà el següent: 

 

Horari GES 2 (Aula 1) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:45-10:45 

 

 GES 2 

Literatura 

Castellana 

GES 2 

Anglès 4 

  

10:30-11:30 

 

     

11:30-12:30 

 

     

12:30-13:30 

 

     

      

15:45-16:45 

 

 GES 2 

Migracions 

 GES 2 

Biologia i 

Geologia 

 

16:45-17:00      

17:00-18:00 

 

 GES 2 

Literatura 

Catalana 

   

18:00-18:15      

18:15-19:15  GES 2 

Ampliació de 

Matemàtiques 

   

 

S’informarà dels nous horaris als alumnes degudament per correu electrònic i a la web 

del centre. 

Previsió: El nombre d’alumnes de GES2 que han confirmat la seva assistència 

voluntària abans de les 20h del dia 28 de maig de 2020 és 1 

 

4.2.- Anglès 3 
 

Actualment tenim una matrícula de 16 alumnes en aquest ensenyament. Les classes es 

realitzaran a l’aula 2. L’aforament màxim seran 14 alumnes per sessió.   

Se’ls oferirà la possibilitat màxima (en el cas que el nombre d’alumnes que 

voluntàriament vulguin retornar sigui igual o menor que 14) de poder assistir dos cops a 

classe entre el 2 de juny i el 14 de juny de 2020; o la possibilitat mínima (en el cas que 

el nombre d’alumnes que voluntàriament vulguin retornar sigui major que 14) de poder 
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assistir un cop a classe en el mateix període. En aquest segon cas, s’assignaran alumnes 

per classe i dia per tal de no barrejar alumnes i controlar la traçabilitat en cas necessari. 

En qualsevol dels dos casos, els alumnes, per poder assistir a les classes: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert  

 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

les classes 

 Hauran de portar, degudament empleada, el primer dia de classe, la declaració 

responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre. 

 Hauran de portar una mascareta higiènica 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre  

 

En les sessions presencials d’aquest nivell es prioritzaran les activitats d’orientació dels 

estudis possibles a seguir el proper curs. També es podran programar activitats 

encaminades a refermar continguts del tercer trimestre. Per últim, s’oferirà la 

possibilitat d’atenció personalitzada o en petit grup per part dels tutors que consistirà en: 

acompanyament educatiu personalitzat, acompanyament emocional i en l’elaboració 

d’un pla personalitzat de continguts per treballar durant l’estiu.  

Els horaris per aquest ensenyament durant el període del 2 al 14 de juny serà el següent: 

 

Horari anglès 3 (Aula 2) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 

 

     

10:30-11:00      

11:00-12:00 

 

     

11:45-12:00      

12:00-13:00 

 

     

13:00-13:30 

 

     

      

16:00-17:00 

 

 Anglès 3 

(Aula 2) 

   

 

S’informarà dels nous horaris als alumnes degudament per correu electrònic i a la web 

del centre. 

Previsió: El nombre d’alumnes d’anglès 3 que han confirmat la seva assistència 

voluntària abans de les 20h del dia 28 de maig de 2020 és 1 i, per tant, no cal assignar 
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dia i classe. 

 

4.3.- COMPETIC 1 

 

Actualment tenim una matrícula de 8 alumnes en aquest ensenyament. Les classes es 

realitzaran a l’aula 4. L’aforament màxim seran 8 alumnes per sessió.   

Se’ls oferirà la possibilitat de poder assistir dos cops a classe entre el 2 de juny i el 14 

de juny de 2020. 

Els alumnes, per poder assistir a les classes: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert  

 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

les classes 

 Hauran de portar, degudament empleada, el primer dia de classe, la declaració 

responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre. 

 Hauran de portar una mascareta higiènica. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre. 

 

En les sessions presencials d’aquest nivell es prioritzaran les activitats d’orientació dels 

estudis possibles a seguir el proper curs. També es podran programar activitats 

encaminades a refermar continguts del tercer trimestre. Per últim, s’oferirà la 

possibilitat d’atenció personalitzada o en petit grup per part dels tutors que consistirà en 

acompanyament educatiu personalitzat, acompanyament emocional i en l’elaboració 

d’un pla personalitzat de continguts per treballar durant l’estiu.  

Els horaris per aquest ensenyament durant el període del 2 al 14 de juny serà el següent: 
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Horari Competic 1 (Aula 4) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:45-10:45 

 

   Competic 1  

10:30-11:00  

 

    

11:00-12:00  

 

    

12:30-13:30  

 

    

      

15:45-16:45  

 

    

16:45-17:00  

 

    

17:00-18:00  

 

    

 

S’informarà dels nous horaris als alumnes degudament per correu electrònic i a la web 

del centre. 

Previsió: El nombre d’alumnes de COMPETIC 1 que han confirmat la seva assistència 

voluntària abans de les 20h del dia 28 de maig de 2020 és 0. 

 

4.4.- COMPETIC 2 
 

Actualment tenim una matrícula d’11 alumnes en aquest ensenyament. Les classes es 

realitzaran a l’aula 4. L’aforament màxim seran 8 alumnes per sessió.   

Se’ls oferirà la possibilitat màxima (en el cas que el nombre d’alumnes que 

voluntàriament vulguin retornar sigui igual o menor que 8) de poder assistir dos cops a 

classe entre el 2 de juny i el 14 de juny de 2020; o la possibilitat mínima (en el cas de 

que el nombre d’alumnes que voluntàriament vulguin retornar sigui major que 8) de 

poder assistir un cop a classe en el mateix període. En aquest segon cas, s’assignaran 

alumnes per classe i dia per tal de no barrejar alumnes i controlar la traçabilitat en cas 

necessari. 

En qualsevol dels dos casos, els alumnes, per poder assistir a les classes: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert. 

 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

les classes. 
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 Hauran de portar, degudament empleada, el primer dia de classe, la declaració 

responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre. 

 Hauran de portar una mascareta higiènica. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre. 

 

En les sessions presencials d’aquest nivell es prioritzaran les activitats d’orientació dels 

estudis possibles a seguir el proper curs. També es podran programar activitats 

encaminades a refermar continguts del tercer trimestre. Per últim, s’oferirà la 

possibilitat d’atenció personalitzada o en petit grup per part dels tutors que consistirà en 

acompanyament educatiu personalitzat, acompanyament emocional i en l’elaboració 

d’un pla personalitzat de continguts per treballar durant l’estiu.  

Els horaris per aquest ensenyament durant el període del 2 al 14 de juny serà el següent: 

 

Horari Competic 2 (Aula 4) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:45-10:45 

 

     

10:30-11:00 

 

     

11:00-12:00 

 

     

12:30-13:30 

 

     

      

15:45-16:45 

 

     

16:45-17:00  

 

    

17:00-18:00 

 

   Competic 2  

 

S’informarà dels nous horaris als alumnes degudament per correu electrònic i a la web 

del centre. 

Previsió: El nombre d’alumnes de COMPETIC 2 que han confirmat la seva assistència 

voluntària abans de les 20h del dia 28 de maig de 2020 és 0 

 

4.5.- COMPETIC 3 
 

Actualment tenim una matrícula de 11 alumnes en aquest ensenyament. Les classes es 

realitzaran a l’aula 4. L’aforament màxim seran 8 alumnes per sessió.   
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Se’ls oferirà la possibilitat màxima (en el cas que el nombre d’alumnes que 

voluntàriament vulguin retornar sigui igual o menor que 8) de poder assistir dos cops a 

classe entre el 2 de juny i el 14 de juny de 2020; o la possibilitat mínima (en el cas de 

que el nombre d’alumnes que voluntàriament vulguin retornar sigui major que 8) de 

poder assistir un cop a classe en el mateix període. En aquest segon cas, s’assignaran 

alumnes per classe i dia per tal de no barrejar alumnes i controlar la traçabilitat en cas 

necessari. 

En qualsevol dels dos casos, els alumnes, per poder assistir a les classes: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert.  

 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

les classes. 

 Hauran de portar, degudament empleada, el primer dia de classe, la declaració 

responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre. 

 Hauran de portar una mascareta higiènica. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre. 

 

En les sessions presencials d’aquest nivell es prioritzaran les activitats d’orientació dels 

estudis possibles a seguir el proper curs. També es podran programar activitats 

encaminades a refermar continguts del tercer trimestre. Per últim, s’oferirà la 

possibilitat d’atenció personalitzada o en petit grup per part dels tutors que consistirà en 

acompanyament educatiu personalitzat, acompanyament emocional i en l’elaboració 

d’un pla personalitzat de continguts per treballar durant l’estiu.  

Els horaris per aquest ensenyament durant el període del 2 al 14 de juny serà el següent: 

 

Horari Competic 3 (Aula 4) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:45-10:45  

 

    

10:30-11:00  

 

    

11:00-12:00  

 

    

12:30-13:30      

      

15:45-16:45 

 

     

16:45-17:00  

 

    

17:00-18:00 

 

 Competic 3    
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S’informarà dels nous horaris als alumnes degudament per correu electrònic i a la web 

del centre. 

Previsió: El nombre d’alumnes de COMPETIC 3 que han confirmat la seva assistència 

voluntària abans de les 20h del dia 28 de maig de 2020 és 0 

 

Taula resum acció educativa presencial 

Ensenyament Aula Previsió d’alumnes 

GES 2 Aula 1 1 

Anglès 3 Aula 2 1 

COMPETIC 1 Aula 4 0 

COMPETIC 2 Aula 4 0 

COMPETIC 3 Aula 4 0 
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5.- Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció 

tutorial 
 

Segons les instruccions donades pel departament d’educació per a l’obertura dels 

centres educatius al juny de 2020, respectant sempre el caràcter voluntari, de forma 

individual o en grups reduïts (15 alumnes màxim), s’ha d’oferir atenció personalitzada 

per part del tutor o tutora a l’alumnat de qualsevol curs i nivell, matriculats en 

ensenyaments vigents, amb un retorn gradual de l’alumnat i amb horaris esglaonats. 

Al CFA El Vendrell, a data d’aprovació d’aquest pla d’obertura, a més dels 

ensenyaments descrits a l’apartat d’acció educativa (dels que ja hem detallat i planificat 

també l’acció tutorial), tenim vigents els següents ensenyaments que poden gaudir 

d’atenció personalitzada: GES 1, Anglès 1 i 2, Informàtica inicial (grup matí i vespre), 

Castellà 1 (grup matí i vespre) i Formació instrumental (grup tarda i vespre). En tots els 

casos, el curs continuarà de forma virtual fins el dia 19 de juny. 

 

5.1.- GES 1 
 

Actualment tenim una matrícula de 14 alumnes en aquest ensenyament. Les tutories es 

realitzaran a l’aula 3. Sempre que es pugui s’intentaran fer tutories individuals. En cas 

que la demanda sigui molt alta és faran grups de fins a 7 alumnes per sessió.   

En el cas del GES 1, el CFA El Vendrell oferirà atenció personalitzada no només la 

tutora, també se’ls donarà l’oportunitat de parlar amb la resta de l’equip docent de 

l’ensenyament. Se’ls oferirà la possibilitat de fer una única tutoria per mòdul matriculat 

a cada alumne entre el 2 de juny i el 14 de juny de 2020, sempre amb cita prèvia. En cas 

que, per la demanda, s’hagin de fer les tutories en grup, s’assignaran alumnes per classe 

i dia per tal de no barrejar-los i controlar la traçabilitat en cas necessari. 

En qualsevol dels dos casos, el/s alumnes, per poder assistir a la tutoria: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert. 

 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

una tutoria.  

 Hauran de portar, degudament empleada, el dia de la tutoria, la declaració 

responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre. 

 Hauran de portar una mascareta higiènica. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre. 

 

La finalitat d’aquestes tutories serà, fonamentalment, l’acompanyament educatiu 
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personalitzat, l’acompanyament emocional i l’elaboració d’un pla personalitzat de 

continguts i activitats per treballar durant l’estiu.  

Els horaris assignats per les tutories d’aquest  ensenyament durant el període del 2 al 14 

de juny serà el següent: 

 

Horari Tutories GES 1 (Aula 3) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 

 

     

10:30-11:00      

11:00-12:00   T GES 1 

Literatura 

  

12:00-13:00 

 

     

13:00-13:30 

 

     

      

15:45-16:45 

 

   T GES 1 

Viatjar per 

Catalunya 

 

17:00-17:15      

17:15-18:15 

 

   T GES 1 

Món 

Laboral 

 

18:15-19:15    T GES 1 

CC Naturals 

 

 

19:15-20:15 

 

   T GES 1 

Ciutadania 

 

 

 

El centre avisarà del dia i hora concertat, dins d’aquest horari, per a la tutoria demanada 

per correu electrònic o trucada telefònica amb 72 hores d’antelació. 

Previsió: El nombre d’alumnes de GES1 que han demanat una tutoria voluntària abans 

de les 20h del dia 28 de maig de 2020 és 0 

 

5.2.- Anglès 1 
 

Actualment tenim una matrícula de 18 alumnes en aquest ensenyament. Les tutories es 

realitzaran a l’aula 2. Sempre que es pugui s’intentaran fer tutories individuals. En cas 

que la demanda sigui molt alta és faran grups de fins a 9 alumnes per sessió.   
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Se’ls oferirà la possibilitat de fer una única tutoria a cada alumne entre el 2 de juny i el 

14 de juny de 2020, sempre amb cita prèvia. En cas que, per la demanda, s’hagin de fer 

les tutories en grup, s’assignaran alumnes per classe i dia per tal de no barrejar-los i 

controlar la traçabilitat en cas necessari. 

En qualsevol dels dos casos, el/s alumnes, per poder assistir a la tutoria: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert.  

 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

una tutoria.  

 Hauran de portar, degudament empleada, el dia de la tutoria, la declaració 

responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre. 

 Hauran de portar una mascareta higiènica. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre. 

 

La finalitat d’aquestes tutories serà, fonamentalment, l’acompanyament educatiu 

personalitzat, l’acompanyament emocional i l’elaboració d’un pla personalitzat de 

continguts i activitats per treballar durant l’estiu.  

Els horaris assignats per les tutories d’aquest  ensenyament durant el període del 2 al 14 

de juny serà el següent: 

 

Horari tutories Anglès 1 (AULA 2) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 

 

     

10:30-11:00      

11:00-12:00 

 

     

11:45-12:00      

12:00-13:00 

 

  T Anglès 1 

(Aula 2) 

  

13:00-13:30 

 

     

      

16:00-17:00 

 

     

 

El centre avisarà del dia i hora concertat, dins d’aquest horari, per a la tutoria demanada 

per correu electrònic o trucada telefònica amb 72 hores d’antelació. 

Previsió: El nombre d’alumnes d’anglès 1 que han demanat una tutoria voluntària abans 

de les 20h del dia 28 de maig de 2020 és 0 
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5.3.- Anglès 2 
 

Actualment tenim una matrícula de 24 alumnes en aquest ensenyament. Les tutories es 

realitzaran a l’aula 2. Sempre que es pugui s’intentaran fer tutories individuals. En cas 

que la demanda sigui molt alta és faran grups de fins a 12 alumnes per sessió.   

Se’ls oferirà la possibilitat de fer una única tutoria a cada alumne entre el 2 de juny i el 

14 de juny de 2020, sempre amb cita prèvia. En cas que, per la demanda, s’hagin de fer 

les tutories en grup, s’assignaran alumnes per classe i dia per tal de no barrejar-los i 

controlar la traçabilitat en cas necessari. 

En qualsevol dels dos casos, el/s alumnes, per poder assistir a la tutoria: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert.  

 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

una tutoria.  

 Hauran de portar, degudament empleada, el dia de la tutoria, la declaració 

responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre. 

 Hauran de portar una mascareta higiènica. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre.  

 

La finalitat d’aquestes tutories serà, fonamentalment, l’acompanyament educatiu 

personalitzat, l’acompanyament emocional i l’elaboració d’un pla personalitzat de 

continguts i activitats per treballar durant l’estiu.  

Els horaris assignats per les tutories d’aquest  ensenyament durant el període del 2 al 14 

de juny serà el següent: 

 

Horari Tutoria Anglès 2 (AULA 2) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 

 

     

10:30-11:00      

11:00-12:00 

 

 T Anglès 2 

(Aula 2) 

   

11:45-12:00      

12:00-13:00 

 

     

13:00-13:30      

      

16:00-17:00 
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El centre avisarà del dia i hora concertat, dins d’aquest horari, per a la tutoria demanada 

per correu electrònic o trucada telefònica amb 72 hores d’antelació. 

Previsió: El nombre d’alumnes d’anglès 2 que han demanat una tutoria voluntària abans 

de les 20h del dia 28 de maig de 2020 és 0 

 

5.4.- Informàtica inicial (grup matí i vespre) 

 

Actualment tenim una matrícula de 19 alumnes en aquest ensenyament dividits en dos 

grups: 12 al grup de matí i 7 al grup de vespre. Les tutories es realitzaran a l’aula 4. 

Sempre que es pugui s’intentaran fer tutories individuals. En cas que la demanda sigui 

molt alta és faran grups de fins a 6 alumnes per sessió. En cap cas es barrejaran alumnes 

del grup de matí i de vespre, cada torn tindrà assignat un horari específic. 

Se’ls oferirà la possibilitat de fer una única tutoria a cada alumne entre el 2 de juny i el 

14 de juny de 2020, sempre amb cita prèvia. En cas que, per la demanda, s’hagin de fer 

les tutories en grup, s’assignaran alumnes per classe i dia per tal de no barrejar-los i 

controlar la traçabilitat en cas necessari. 

En qualsevol dels dos casos, el/s alumnes, per poder assistir a la tutoria: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert  

 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

una tutoria.  

 Hauran de portar, degudament empleada, el dia de la tutoria, la declaració 

responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre. 

 Hauran de portar una mascareta higiènica. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre.  

 

La finalitat d’aquestes tutories serà, fonamentalment, l’acompanyament educatiu 

personalitzat, l’acompanyament emocional i l’elaboració d’un pla personalitzat de 

continguts i activitats per treballar durant l’estiu.  

Els horaris assignats per les tutories d’aquest  ensenyament durant el període del 2 al 14 

de juny serà el següent: 
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Horari Tutoria Informàtica Inicial matí i vespre (Aula 4) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:45-10:45 

 

    T 

Informàtica 

inicial Matí 

10:30-11:00 

 

     

11:00-12:00 

 

    T 

Informàtica 

inicial 

Vespre 

12:30-13:30 

 

     

      

15:45-16:45 

 

     

16:45-17:00      

17:00-18:00 

 

     

 

El centre avisarà del dia i hora concertat, dins d’aquest horari, per a la tutoria demanada 

per correu electrònic o trucada telefònica amb 72 hores d’antelació. 

Previsió: El nombre d’alumnes d’informàtica inicial dels dos grups que han demanat 

una tutoria voluntària abans de les 20h del dia 28 de maig de 2020 és 0 

 

5.5.- Castellà 1 (grup matí i vespre) 

 

Actualment tenim una matrícula de 48 alumnes en aquest ensenyament dividits en dos 

grups: 24 al grup de matí i 24 al grup de vespre. Les tutories es realitzaran a l’aula 5. 

Sempre que es pugui s’intentaran fer tutories individuals. En cas que la demanda sigui 

molt alta és faran grups de fins a 12 alumnes per sessió. En cap cas es barrejaran 

alumnes del grup de matí i de vespre, cada torn tindrà assignat un horari específic. 

Se’ls oferirà la possibilitat de fer una única tutoria a cada alumne entre el 2 de juny i el 

14 de juny de 2020, sempre amb cita prèvia. En cas que, per la demanda, s’hagin de fer 

les tutories en grup, s’assignaran alumnes per classe i dia per tal de no barrejar-los i 

controlar la traçabilitat en cas necessari. 

En qualsevol dels dos casos, el/s alumnes, per poder assistir a la tutoria: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert  
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 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

una tutoria.  

 Hauran de portar, degudament empleada, el dia de la tutoria, la declaració 

responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre. 

 Hauran de portar una mascareta higiènica. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre. 

 

La finalitat d’aquestes tutories serà, fonamentalment, l’acompanyament educatiu 

personalitzat, l’acompanyament emocional i l’elaboració d’un pla personalitzat de 

continguts i activitats per treballar durant l’estiu.  

Els horaris assignats per les tutories d’aquest  ensenyament durant el període del 2 al 14 

de juny serà el següent: 

 

Horari Tutoria Castellà 1 mati i vespre (Aula 5) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 

 

 T Castellà 

Matí 

 T Castellà 

Vespre 

 

10:30-10:45      

10:45-11:45 

 

     

11:45-12:00      

12:00-13:00 

 

     

 

El centre avisarà del dia i hora concertat, dins d’aquest horari, per a la tutoria demanada 

per correu electrònic o trucada telefònica amb 72 hores d’antelació. 

Previsió: El nombre d’alumnes de Castellà 1 dels dos grups que han demanat una 

tutoria voluntària abans de les 20h del dia 28 de maig de 2020 és 4, els quatre pertanyen 

al grup de vespre. 

 

5.6.- Formació Instrumental (grup tarda i vespre) 
 

Actualment tenim una matrícula de 37 alumnes en aquest ensenyament, dividits en dos 

grups: 20 al grup de tarda i 17 al grup de vespre. Les tutories es realitzaran a l’aula 5. 

Sempre que es pugui s’intentaran fer tutories individuals. En cas de que la demanda 

sigui molt alta és faran grups de fins a 10 alumnes per sessió. En cap cas es barrejaran 

alumnes del grup de tarda i de vespre, cada torn tindrà assignat un horari específic. 
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Se’ls oferirà la possibilitat de fer una única tutoria a cada alumne entre el 2 de juny i el 

14 de juny de 2020, sempre amb cita prèvia. En cas que, per la demanda, s’hagin de fer 

les tutories en grup, s’assignaran alumnes per classe i dia per tal de no barrejar-los i 

controlar la traçabilitat en cas necessari. 

En qualsevol dels dos casos, el/s alumnes, per poder assistir a la tutoria: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert.  

 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

una tutoria.  

 Hauran de portar, degudament empleada, el dia de la tutoria, la declaració 

responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre. 

 Hauran de portar una mascareta higiènica. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre. 

La finalitat d’aquestes tutories serà, fonamentalment, l’acompanyament educatiu 

personalitzat, l’acompanyament emocional i l’elaboració d’un pla personalitzat de 

continguts i activitats per treballar durant l’estiu.  

Els horaris assignats per les tutories d’aquest  ensenyament durant el període del 2 al 14 

de juny serà el següent: 

 

Horari Tutoria Formació Instrumental tarda i vespre (Aula 5) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 

 

     

10:30-10:45      

10:45-11:45 

 

     

11:45-12:00      

12:00-13:00 

 

 T CFI tarda  T CFI 

Vespre 

 

 

El centre avisarà del dia i hora concertat, dins d’aquest horari, per a la tutoria demanada 

per correu electrònic o trucada telefònica amb 72 hores d’antelació. 

Previsió: El nombre d’alumnes de Formació Instrumental dels dos grups que han 

demanat una tutoria voluntària abans de les 20h del dia 28 de maig de 2020 és 0. 
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Taula resum d’atenció personalitzada o acció tutorial 

Ensenyament Aula Previsió d’alumnes 

GES 2 Aula 1 1 

Anglès 3 Aula 2 1 

COMPETIC 1 Aula 4 0 

COMPETIC 2 Aula 4 0 

COMPETIC 3 Aula 4 0 

GES 1 Aula 3 0 

INFORMÀTICA INICIAL 

(MATÍ/VESPRE) 

Aula 4 0 

0 

ANGLÈS 1 Aula 2 0 

ANGLÈS 2 Aula 2 0 

CASTELLÀ 1 

(MATÍ/VESPRE) 

Aula 5 0 

4 

FORMACIÓ 

INSTRUMENTAL (MATÍ 

VESPRE) 

Aula 5 0 

0 
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6.- Mesures de seguretat i higiene (del 1 al 14 de juny de 2020) 
 

El CFA El Vendrell posarà en marxa mesures de seguretat i higiene d’acord amb les 

recomanacions indicades a les instruccions del departament d’educació per a la 

reobertura dels centres educatius pel juny de 2020, sens prejudici de poder ampliar-les o 

canviar-les en funció de l’evolució de l’emergència sanitària general o de les possibles 

situacions derivades de l’obertura del centre i no previstes en aquest document. 

L’entrada al CFA El Vendrell suposarà l’acceptació de les normes, pautes i mesures 

d’aquest pla d’obertura. En cas d’incomplir-les o no respectar-les les persones seran 

expulsades del recinte. El centre no es farà responsable de les conseqüències derivades 

de comportaments i conductes contràries al que estableix aquest pla. 

 

6.1.- Mesures referides al centre 
 

Les mesures de seguretat e higiene al centre giren al voltant de 4 eixos fonamentals: 

1) l’organització i planificació d’espais, persones i activitat; 2) controlar els accessos al 

centre i les seves condicions; 3) Hàbits de rentat de mans i el distanciament social; i 4) 

la neteja i desinfecció del centre educatiu.  

 

6.1.1.- Organització d’espais, persones i activitat. 

 

El centre ha planificat l’acció educativa i tutorial, reclutant el personal necessari per 

dur-la a terme, fent previsió dels alumnes i procurant emmarcar-lo tot en un escenari 

segur e higiènic. 

 

Per aquest motiu, s’ha identificat al personal docent i no docent que podrà participar en 

les activitats presencials, s’han elaborat horaris per donar resposta a l’acció educativa i 

tutorial exigida i s’ha enviat la informació de reobertura i un formulari als alumnes per 

tal de fer previsió per a l’organització.  

 

S’ha previst fer un retorn gradual i horaris esglaonats. I en la distribució de persones i 

espais s’ha fet una delimitació per tal de garantir al màxim la traçabilitat de possibles 

contagis al centre. 

 

6.1.2.- Control d’accés al centre i condicions 

 

El personal del centre serà l’encarregat del control d’accés al recinte i les seves 

condicions.  

Tota persona que accedeixi al centre s’haurà de rentar les mans a l’entrada amb una 

solució hidroalcohòlica que facilitarà el centre i, degut a les dimensions i 
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característiques del centre (explicades a l’apart d’espais d’aquest document), serà 

obligatori l’ús de mascareta. 

L’entrada al centre educatiu només estarà permesa a: 

 

 Personal docent i no docent del centre amb declaració responsable de grup no 

vulnerable i amb mascareta 

 Alumnes matriculats al centre educatiu que hagin manifestat la voluntat 

d’assistir al mateix amb declaració responsable de grup no vulnerable i amb 

mascareta. 

 Personal del departament d’educació degudament identificat i autoritzat per la 

direcció del centre amb mascareta. 

 Personal de l’ajuntament del Vendrell degudament identificat i autoritzat per la 

direcció del centre amb mascareta. 

 Excepcions justificades i acceptades per la direcció del centre (personal sanitari, 

forces de seguretat, personal de manteniment...) amb mascareta. 

 

6.1.3.- Rentat de mans i distanciament social 

 

El centre garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans amb la col·locació 

de dispensadors de solució hidroalcohòlica a l’entrada al centre, a totes les aules, al 

despatx de direcció i a la sala de professors. A més, als lavabos i a la sala de professors 

es disposarà de sabó amb dosificador i paper per eixugar-se les mans.  

El personal del centre s’encarregarà de recordar la necessitat de rentar-se les mans 

freqüentment, així com altres hàbits com tossir o esternudar al colze. 

 

Respecte al distanciament social, sempre que es pugi es mantindrà una distància 

aproximada de 2 metres entre les persones. El personal del centre serà responsable de 

vigilar el compliment d’aquestes distàncies. A les aules cada alumne tindrà el seu lloc 

assignat. També el personal del centre vetllarà perquè els diferents grups no 

coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la 

distància física. 

 

6.1.4.- Neteja i desinfecció del centre 

 

El centre garantirà l’existència de productes i materials necessaris per a la neteja i 

desinfecció del recinte. Per la neteja s’utilitzaran productes detergents d’us quotidià i 

per la desinfecció una  dilució d’aigua i lleixiu. 
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Es farà una neteja i desinfecció completa al final de cada jornada. Durant el dia es 

netejaran i desinfectaran els espais que ho requereixin, especialment en aquells de 

màxima concurrència. A cada aula, a consergeria, al despatx de direcció i a la sala de 

professors hi haurà un polvoritzador amb una  dilució d’aigua i lleixiu. 

 

També es ventilaran tots els espais del centre abans de l’entrada i a la sortida de les 

persones. I, sempre que es pugui, es mantindran obertes portes i finestres dels diferents 

espais. 

 

6.2.- Mesures referides a l’alumnat 
 

El alumnes del centre que assistiran a les classes o tutories durant aquest període seran 

informats, amb antelació a la seva assistència al centre, dels protocols i els nous 

procediments i mesures a aplicar recollits en aquest pla per tal d’evitar el risc de 

contagi. 

Per poder assistir al centre els alumnes han de reunir els següents requisits: 

 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert  

 Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu 

electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a 

una classe o tutoria.  

 Hauran de portar, degudament empleada, el dia de la classe o tutoria, la 

declaració responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel 

centre (veure annex 1). Tot i així, estan obligats a informar a la direcció en cas 

de que canviï alguna de les circumstàncies declarades. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre. 

 

Respecte a les mesures de seguretat e higiene 

 Hauran de portar de casa, durant tot el temps que estiguin al centre, una 

mascareta higiènica 

 Hauran de rentar-se les mans a l’entrada al centre amb solució hidroalcohòlica, 

cada cop que canviïn d’espai dins del centre i després de tossir o esternudar. 

 Hauran de respectar les distàncies de seguretat: 2m sempre que es pugui. 

 Respectaran el lloc assignat a l’aula. 

 Portaran el seu propi material escolar, sent impossible l’intercanvi o préstec del 

mateix.  

 No podran assistir al centre i avisaran d’immediat a la direcció si  presenten 

algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.  
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6.3.- Mesures referides al professorat i personal no docent 
 

El personal treballador del centre serà informat, amb antelació a l’obertura del centre, dels 

protocols i els nous procediments i mesures a aplicar recollits en aquest pla per tal 

d’evitar el risc de contagi. 

Per poder assistir al centre el personal docent i no docent  han de reunir els següents 

requisits: 

 S’hauran d’adaptar al nou horari establert. 

 Hauran d’haver emplenat la declaració responsable de no formar part d’un grup 

vulnerable facilitada pel centre (veure annex). Tot i així, estan obligats a 

informar a la direcció en cas que canviï alguna de les circumstàncies declarades. 

 Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre  

Respecte a les mesures de seguretat e higiene 

 Hauran de portar tot el temps que estiguin al centre una mascareta FFP2 

proporcionada pel centre. 

 Hauran de rentar-se les mans a l’entrada al centre amb solució hidroalcohòlica, 

cada cop que canviïn d’espai dins del centre, després de tossir o esternudar i, 

com a mínim, un cop cada 2 hores. 

 Hauran de respectar les distàncies de seguretat: 2m sempre que es pugui. 

 Controlaran el compliment efectiu de les mesures establertes per part dels 

alumnes. 

 Col·laboraran, quan sigui necessari, en tasques puntuals de neteja i desinfecció. 

 Portaran el seu propi material escolar, sent impossible l’intercanvi o préstec del 

mateix.  

 No podran assistir al centre i avisaran d’immediat a la direcció si  presenten 

algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.  

 

6.4.- Mesures referides a persones alienes al centre 
 

En el període de l’1 al 14 de juny, tenen prohibida, salvo excepció justificada i 

acceptada per la direcció del centre, l’entrada al centre de totes les persones no 

contemplades a l’apartat de control d’accessos al centre d’aquest document. Per 

qualsevol consulta, informació o similar es remetrà al correu electrònic i al telèfon del 

centre. 
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6.5.- Promoció i publicitat de les mesures 
 

Es farà la difusió convenient i necessària de les mesures d’aquest pla i d’altres 

recomanacions mitjançant el correu electrònic a totes les persones que assistiran, la 

pàgina web del centre, cartells al centre i el personal docent i no docent. 

 

6.6.- Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de 

simptomatologia compatible amb COVID-19 

 

Davant la presència de símptomes compatibles amb la COVID-19, se seguiran les 

indicacions sanitàries vigents en aquell moment. 

 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna durant la seva presència al 

centre: 

 Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 
 Avisar pare, mare, familiar... 

 Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària. 
 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 
 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

 No assistir al centre 

 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 

 Informar a la direcció del centre 

 

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació: 

 Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la 

direcció del centre 

 Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en 

observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu 

seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus 

possibles contactes. 
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7.- Annex 1 Declaració responsable d’alumnes majors de 16 anys 

dels ensenyaments del CFA El Vendrell 

8.- Annex 2 Declaració responsable personal no docent del CFA El 

Vendrell 

9.- Annex 3 Declaració responsable personal docent i PAS del CFA 

El Vendrell 

10.- Annex 4  Circular d’assistència voluntària al CFA El Vendrell a 

partir de l'1 de juny 
 

 
 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/wp-content/uploads/usu638/2020/05/Declaraci%C3%B3-responsable-majors-16-anys-editada.pdf
https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/wp-content/uploads/usu638/2020/05/Declaraci%C3%B3-responsable-majors-16-anys-editada.pdf
https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/wp-content/uploads/usu638/2020/05/Declaraci%C3%B3-responsable-personal-PAS-subaltern-CFA-El-Vendrell.pdf
https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/wp-content/uploads/usu638/2020/05/Declaraci%C3%B3-responsable-personal-PAS-subaltern-CFA-El-Vendrell.pdf
https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/wp-content/uploads/usu638/2020/05/MODEL-DE-DECLARACI%C3%93-RESPONSABLE-PEL-PERSONAL-DOCENT-I-PAS-DEPENENT-DEL-DEPARTAMENT-D.pdf
https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/wp-content/uploads/usu638/2020/05/MODEL-DE-DECLARACI%C3%93-RESPONSABLE-PEL-PERSONAL-DOCENT-I-PAS-DEPENENT-DEL-DEPARTAMENT-D.pdf
https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/wp-content/uploads/usu638/2020/05/circular-cfa_DEF.pdf
https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/wp-content/uploads/usu638/2020/05/circular-cfa_DEF.pdf

