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1.- Introducció 
 

Les mesures de control de  la pandèmia per la COVID-19 han implicat de forma general  

l’aplicació de d’actuacions que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la 

reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de tots els centres 

educatius, tal com es va fer en data de 12 de març de 2020 d’acord amb les decisions 

adoptades pels òrgans de govern del Pla d’actuació del PROCICAT  per a emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb alt risc, activat en fase 

d’emergència 1.  

 

L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a 

l’educació i a la protecció de l’alumnat fan que els centres educatius tinguem com a 

principal prioritat l’obertura amb la màxima normalitat possible. La base primordial de 

les mesures contingudes en aquest document és afavorir el desenvolupament personal i 

social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat 

d’alumnes i l'assoliment d’igualtat d'oportunitats durant el curs 20-21. 

 

Tot i això, atès que continua la crisi sanitària, és necessari que els centres educatius 

prenem una sèrie de mesures per tal d’afrontar la pandèmia amb les màximes garanties 

de protecció per al nostre conjunt d’alumnes, així com garantir la traçabilitat, objectiu 

principal del document que presentem a continuació relacionat amb la prevenció i 

control de la COVID-19 en el CFA El Vendrell.  

 

Les instruccions contingudes en el present document seran aprovades definitivament 

durant la primera quinzena de  setembre. Tot i això, poden estar subjectes a canvis 

provinents d’indicacions com ara del  Departament d’Educació, de Salut o del 

PROCICAT, entre altres. Per una altra part, també poden estar subjectes a 

modificacions en el moment de trobar-nos amb situacions derivades de la pràctica del 

dia a dia de la vida del centre.   

 

Dins de les diferents modalitats d’ensenyament aprenentatge  amb el nostre alumnat 

durant el curs 20-21, hem optat per una defensa d’un model presencial, ja que les mides 

de les nostres aules ens ho permeten, respectant prioritàriament als criteris relacionats 

amb les mesures de seguretat i higiene que assegurin la protecció del nostre alumnat 

amb la finalitat de minimitzar riscos de contagi de COVID-19. En conseqüència, serà 

obligatori l’ús de la mascareta per part de tot el personal del centre i alumnat i, per una 

altra part, també s’haurà de respectar la distància interpersonal de seguretat entre cadira 

i cadira d’alumne d’1 m de distància.  

Totes les mesures incloses en aquest pla d’obertura, un cop aprovat, formaran part 

automàticament de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) i de 

la Programació General Anual (PGA) del curs 20-21. 
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2.- Diagnosi  
 

L’impacte de la pandèmia respecte la tasca educativa del centre, des del seu tancament  i 

posterior confinament de tota la població des del dia 13 de març de 2020, ha tingut una 

sèrie de  repercussions dins de l’àmbit organitzatiu i pedagògic, com ara la utilització 

dels Entorns Virtuals d’Aprenentatge diversos com alternativa a l’ensenyament de 

forma presencial. Aquest fet, però, ha posat en evidència la profunditat real de l’escletxa 

digital entre el nostre alumnat, de les diferents formes de desconnexió per part d’alguns 

alumnes i de la dificultat de seguir els aprenentatges no presencials per part d’aquell 

alumnat que presenta situacions socioeconòmiques més desfavorides. Un clar exemple 

d’aquestes mancances respecte la bretxa digital ha estat les diferències d’aprenentatge 

depenent de la connectivitat, de l’accés a dispositius tecnològics i, per una altra part, de 

la capacitat d’us de tecnologia.  
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3.- Mesures de seguretat i higiene 
 

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 i del de salut per 

a l’obertura dels centres educatius pel curs 2020-2021, 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 del dia a dia, 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 podran 

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

derivades de comportaments i conductes contràries al que estableix aquest pla. 

Les normes mesures i pautes estan pensades per, tal com indiquen les diferents 

instruccions rebudes, fer que l’aprenentatge als centres educatius continuï amb la 

màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, garantint la funció social de 

l’educació i continuant amb un model educatiu que afavoreixi l’equitat. Per això la 

nostra proposta, segons les instruccions donades, vol afavorir la presencialitat sense 

renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent del centre. 

Les mesures proposades volen fer del centre un entorn segur minimitzant els riscos,  

contribuir al control de l’epidèmia reduint la transmissió del virus i a millorar la 

traçabilitat de casos i contactes. 

 

3.1.- Mesures referides al centre 
 

Les mesures de seguretat i 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.  

 

 

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

 

El centre ha planificat el normal desenvolupament de l’activitat lectiva presencial 

comptant amb el personal necessari per dur-la a terme, fent previsió dels alumnes, els 

espais i els horaris, i procurant emmarcar-lo tot en un escenari segur i higiènic. 

 

Per l’accés i permanència al centre serà obligatòria la mascareta higiènica amb 

homologació UNE per a tothom, en qualsevol circumstància (a excepció de 
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recomanació mèdica acreditada) i en qualsevol espai. A l’entrada del centre es farà un 

control de temperatura obligatori, no podent superar els 37,4 ºC. 

 

Cada grup s’ha ubicat en una única aula atenent a l’espai disponible i nombre màxim de 

matrícula. A cada aula, les cadires estaran separades per 1m de distància i cada alumne 

podrà disposar d’1’5m2 d’espai personal (per a més informació veure 5.1 Organització 

dels grups d’alumnes per espais i docents) 

 

Les entrades, sortides i esbarjos (per a més informació veure 7 Organització de les 

entrades i sortides, i 8 Organització dels esbarjos) s’han organitzat de forma esglaonada 

perquè no hi hagi gran concurrència d’alumnes (2 o 3 grups com a màxim, segons el 

cas). Per una altra part, s’han establert carrils de circulació diferents per grups 

coincidents. 

 

3.1.2.- Control d’accés i permanència al centre i condicions 

 

El personal del centre serà l’encarregat del control d’accés al recinte, de la permanència 

al mateix i de 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 

característiques del centre, serà obligatori l’ús de mascareta higiènica amb homologació 

UNE durant tota l’estada i en tots els espais. A l’entrada del centre es farà un control de 

temperatura obligatori, no podent superar els 37,4 ºC. 

 

Amb caràcter general l’entrada i permanència al centre educatiu només estarà 

permesa a: 

 

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

vulnerable (o certificat mèdic que indiqui la compatibilitat de la seva situació 

mèdica amb l’activitat presencial al centre), amb declaració responsable de no 

tenir símptomes compatibles amb la COVID-19 (ni en els darrers 14 dies), ni 

relació familiar o estreta amb cap persona que presenti símptomes compatibles 

amb la COVID-19 (ni en els darrers 14 dies), ni estar en quarantena per formar 

part d’un grup pertanyent a la traçabilitat d’un positiu (o possible) en COVID-19 

i amb mascareta. 

 Alumnes matriculats al centre educatiu amb declaració responsable de grup no 

vulnerable (o certificat mèdic que indiqui la compatibilitat de la seva situació 

mèdica amb l’activitat presencial al centre), amb declaració responsable de no 

tindre símptomes compatibles amb la COVID-19 (ni en els darrers 14 dies), ni 

relació familiar o estreta amb cap persona que presenti símptomes compatibles 
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amb la COVID-19 (ni en els darrers 14 dies), ni estar en quarantena per formar 

part d’un grup pertanyent a la traçabilitat d’un positiu (o possible) en COVID-19  

i amb mascareta. 

 Personal del departament d’educació degudament identificat, amb registre 

d’entrada i sortida (veure annex 7), declaració responsable de no trobar-se 

situació de risc (malalties cròniques compatibles amb la COVID 19), no 

presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19 ni trobar-se en 

quarantena, autoritzat pel personal del centre i amb mascareta. 

 Personal de l’ajuntament del Vendrell degudament identificat, amb registre 

d’entrada i sortida, declaració responsable de no trobar-se situació de risc 

(malalties cròniques compatibles amb la COVID 19), no presentar 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 ni trobar-se en quarantena, 

autoritzat i amb mascareta. 

 Excepcions justificades i acceptades pel personal del centre (personal sanitari, 

forces de seguretat, personal de manteniment, altres...) amb registre d’entrada i 

sortida, declaració responsable de no trobar-se situació de risc (malalties 

cròniques compatibles amb la COVID 19), no presentar simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 ni trobar-se en quarantena i amb mascareta. 

 

La resta de persones podran posar-se en contacte telefònic o per correu electrònic per tal 

de poder informar-se o demanar cita per poder accedir al centre. 

 

3.1.3.- 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, a la sala de professors i a consergeria. 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. 

Entre els alumnes es requerirà el rentat de mans amb sabó o solució hidroalcohòlica: 

 A l’entrada i a la sortida del centre educatiu (tantes vegades com s’entri o surti) 

 Abans i després dels àpats 

 Abans i després d’anar al WC 

 Cada cop que canviïn d’espai dins del centre  

 Després de tossir o esternudar. 

 Abans i després d’entrar en contacte amb material compartit o superfícies de 

contacte freqüent. 
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En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans amb sabó o solució 

hidroalcohòlica es requerirà: 

 A l’entrada i a la sortida del centre educatiu (tantes vegades com s’entri o surti) 

 Abans i després dels àpats 

 Abans i després d’anar al WC 

 Cada cop que canviïn d’espai dins del centre  

 Després de tossir o esternudar. 

 Abans i després d’entrar en contacte amb material compartit o superfícies de 

contacte freqüent. 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Es col·locaran cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans 

en diferents punts del centre. 

Respecte al distanciament social, sempre que es pugi es mantindrà una distància d’1’5 

metres entre persones. Tot i així, es mantindrà l’obligatorietat de l’ús de mascareta (a 

excepció del personal del centre a la sala de professors que quan pugui mantenir la 

distància d’1’5m podrà triar si vol portar-la). 

El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. 

A les aules cada alumne tindrà el seu lloc assignat i aquest serà inamovible. 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. 

 

3.1.4.- Neteja i desinfecció del centre 

 

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

desinfecció del recinte a totes les aules i espais del centre. L’empresa de neteja, el 

personal docent i no docent i els alumnes seran els encarregats de ventilar, netejar i 

desinfectar els diferents espais, materials, superfícies... segons el Pla de ventilació, 

neteja i desinfecció del centre (per a més informació veure 11 Pla de ventilació, neteja i 

desinfecció del centre) 

Per la neteja s’utilitzaran productes detergents d’us quotidià i per la desinfecció una  

dilució d’aigua i lleixiu, i altres productes homologats.  

Com a mínim, a cada aula, a consergeria, al despatx de direcció i a la sala de professors 

hi haurà un dispensador de solució hidroalcohòlica, un polvoritzador amb una  dilució 

d’aigua i lleixiu (o similar), un drap i un contenidor amb tapa i pedal. 

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. 



PLA D’OBERTURA DE CENTRE PEL CURS 2020-2021 

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 

9 

També es ventilaran tots els espais del centre abans del començament de les classes i al 

final de cada jornada, així com tres vegades més durant la jornada (a excepció dels 

divendres que el centre tanca a les 14). I, sempre que es pugui, es mantindran obertes 

portes i finestres dels diferents espais (per a més informació veure 11 Pla de ventilació, 

neteja i desinfecció del centre) 

3.2.- Mesures referides a l’alumnat 
 

El alumnes del centre seran informats de les condicions, protocols, procediments i 

mesures a aplicar recollits en aquest pla per tal de poder realitzar l’activitat acadèmica 

amb la màxima normalitat dins d’un entorn amb condicions de seguretat. 

El no compliment d’aquestes mesures, i de la resta de normes i protocols d’aquest pla, 

es considerarà una falta molt greu i podrà comportar l’expulsió del centre. 

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

 

 S’hauran d’adaptar a l’horari establert  

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

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

annex 1 i 2 ) o un certificat mèdic que indiqui la compatibilitat de la seva 

situació mèdica amb l’activitat presencial al centre. Tot i així, estan obligats a 

informar immediatament a la direcció en cas de que canviï alguna de les 

circumstàncies declarades. 

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

responsable de no tenir símptomes compatibles amb la COVID-19 (ni en els 

darrers 14 dies), ni relació familiar o estreta amb cap persona que presenti 

símptomes compatibles amb la COVID-19 (ni en els darrers 14 dies), ni estar en 

quarantena per formar part d’un grup pertanyent a la traçabilitat d’un positiu (o 

possible) en COVID-19, facilitada pel centre (veure annex 1 i 2). Tot i així, 

estan obligats a informar immediatament a la direcció en cas de que canviï 

alguna de les circumstàncies declarades. 

 Hauran de respectar les normes, mesures i protocols establerts pel centre. 

 

Respecte a les mesures de seguretat e higiene 

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

mascareta higiènica amb homologació UNE. 

 Hauran de sotmetre’s a un control de temperatura obligatori, no podent superar 

els 37,4 ºC, al l’entrada al centre. 

 Hauran de rentar-se les mans amb sabó o  solució hidroalcohòlica: cada cop que 

entrin o surtin del centre, abans i després dels àpats, abans i després d’anar al 

lavabo, cada cop que canviïn d’espai dins del centre, després de tossir o 
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esternudar, abans i després d’entrar en contacte amb material compartit o 

superfícies de contacte freqüent. 

 Hauran de respectar les distàncies de seguretat: 1’5m 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.  

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

(veure 11 Pla de ventilació, neteja i desinfecció) 

 No podran assistir al centre i avisaran d’immediat a la direcció si ells o alguna 

persona del nucli familiar presenta algun dels símptomes compatibles amb la 

COVID-19, si es troba en un grup en la línia de traçabilitat d’algun cas, o si és 

positiu en COVID-19. 

 Avisaran d’immediat al personal del centre si durant les classes es troben 

malament i presenten algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19 

 

Segons les instruccions del departament d’educació i del de salut, la simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 és tindre un o més símptomes dels següents: 

1. Febre o febrícula  

2. Tos 

3. Dificultat per respirar  

4. Congestió nasal 

5. Mal de coll 

6. Mal de panxa  

7. Vòmits 

8. Diarrea 

9. Malestar 

10. Dolor muscular 

11. Falta d’olfacte o de gust  

12. Calfreds 

 

Segons les instruccions del departament d’educació i del de salut, es consideren 

malalties o situacions de risc per  a complicacions de la COVID-19: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple persones que 

requereixen tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 Embaràs 
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3.3.- 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 de 

poder realitzar la seva activitat dins del centre amb la màxima normalitat dins d’un 

entorn amb condicions de seguretat. 

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

requisits: 

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

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

annex 3) o un certificat mèdic que indiqui la compatibilitat de la seva situació 

mèdica amb l’activitat presencial al centre. Tot i així, estan obligats a informar 

immediatament a la direcció en cas que canviï alguna de les circumstàncies 

declarades. 

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

responsable de no tindre símptomes compatibles amb la COVID-19 (ni en els 

darrers 14 dies), ni relació familiar o estreta amb cap persona que presenti 

símptomes compatibles amb la COVID-19 (ni en els darrers 14 dies), ni estar en 

quarantena per formar part d’un grup pertanyent a la traçabilitat d’un positiu (o 

possible) en COVID-19, facilitada pel centre (veure annex 3). Tot i així, estan 

obligats a informar immediatament 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 tot el temps que estiguin al centre una mascareta higiènica amb 

homologació UNE, o de superior protecció, proporcionada pel centre. 

 Hauran de sotmetre’s a un control de temperatura obligatori, no podent superar 

els 37,4 ºC, al l’entrada al centre. 

 Hauran de rentar-se les mans a l’entrada al centre amb sabó o solució 

hidroalcohòlica, a l’entrada i a la sortida del centre educatiu (tantes vegades com 

s’entri o surti), abans i després dels àpats, abans i després d’anar al WC, cada 

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

després d’entrar en contacte amb material compartit o superfícies de contacte 

freqüent i com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 Hauran de respectar les distàncies de seguretat: 1,5m sempre que es pugui. 

 Controlaran el compliment efectiu de les mesures establertes pels alumnes. 

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

(veure 11 Pla de ventilació, neteja i desinfecció) 
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 Portaran el seu propi material escolar, sent poc recomanat l’intercanvi o préstec 

del mateix.  

 No podran assistir al centre i avisaran d’immediat a la direcció si ells o alguna 

persona del nucli familiar presenta algun dels símptomes compatibles amb la 

COVID-19, si es troba en un grup en la línia de traçabilitat d’algun cas, o si és 

positiu en COVID-19. 

 Avisaran d’immediat a la direcció del centre si durant les classes es troben 

malament i presenten algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19. 

 

Segons les instruccions del departament d’educació i del de salut, la simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 és tindre un o més símptomes dels següents: 

 

1. Febre o febrícula  

2. Tos 

3. Dificultat per respirar  

4. Congestió nasal 

5. Mal de coll 

6. Mal de panxa  

7. Vòmits 

8. Diarrea 

9. Malestar 

10. Dolor muscular 

11. Falta d’olfacte o de gust  

12. Calfreds 

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola 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 de titularitat del centre per valorar si poden estar 

en contacte amb els alumnes. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, 

com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les 

immunodeficiències, l’obesitat mòrbida... Les dones embarassades també es consideren 

un col·lectiu d’especial consideració. El servei sanitari del servei de prevenció de riscos 

laborals de la titularitat del centre, haurà d’avaluar la presència de personal treballador 

especialment sensible a la COVID- 19, en el marc de referència vigent a cada moment, i 

en base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció. 

 

3.4.- Mesures referides a persones alienes al centre 
 

Salvo excepció justificada i acceptada pel personal del centre, durant el curs 2020-2021, 

tenen prohibida l’entrada al centre totes les persones no contemplades a l’apartat de 
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control d’accessos al centre d’aquest document. Per qualsevol consulta, informació o 

similar es remetrà al correu electrònic i al telèfon del centre. 

En qualsevol cas serà necessari complimentar el registre d’entrada i sortida, signar una 

declaració responsable de no trobar-se situació de risc (malalties cròniques compatibles 

amb la COVID 19), no presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19 ni 

trobar-se en quarantena i portar una mascareta higiènica. 

 

3.5.- Promoció i publicitat de les mesures 
 

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

d’altres recomanacions mitjançant la pàgina web del centre, cartells al centre, el correu 

electrònic i el personal docent i no docent. 
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4.- El personal docent i no docent 
 

Al CFA El Vendrell comptem al curs 2020-2021 amb un equip humà format per 10 

persones: 7 professors del departament d’educació, 1 professora de l’ajuntament del 

Vendrell, 1 PAS i 1 conserge. 

Manuela E. Professora/Directora 

Miguel Ángel C. Professor/Cap d’estudis 

Carlos A. Professor/Secretari 

Míriam S. Professora 

Anna Ll. Professora 

María José E. Professora 

Marta M. Professora 

Carme T. Professora ajuntament 

Assumpció C. PAS 

Xavier R. Conserge 

 

Tot el personal docent i no docent han realitzat prèviament la declaració responsable de 

no trobar-se en una de les situacions de risc catalogades pel departament d’educació.  

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. 

També se’ls ha informat dels protocols i situacions a tindre en compte en cas de 

presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19 o de trobar-se en alguna 

situació de risc. 

Tot el personal docent i no docent durant la seva activitat dins del centre ha de portar 

una mascareta higiènica i intentar mantenir la distància física d’1’5m.  

 

4.1 Espais i relació entre professors i personal no docent 
 

L’espai de reunió informal i treball pels professors serà la sala de professors en la qual 

s’intentarà mantenir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres i, si no pot 

mantenir-se, serà obligatori l’ús de mascareta. Caldrà tenir molt presents totes les 

mesures sanitàries, de neteja i desinfecció pel que fa al material compartit i les 

superfícies de contacte freqüent. S’intentarà d’evitar, en la mesura del possible, 

compartir equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris. Pel que fa a la 

neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat 11. 
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El personal PAS tindrà el seu espai de treball al despatx de direcció i l’espai de reunió 

informal a la sala de professors en la que s’intentarà mantenir el distanciament físic de 

seguretat de 1,5 metres i, si no pot mantenir-se, serà obligatori l’ús de mascareta. 

El conserge tindrà el seu espai de treball a la consergeria i l’espai de reunió informal a 

la sala de professors en la que s’intentarà mantindré el distanciament físic de seguretat 

de 1,5 metres i, si no pot mantenir-se, serà obligatori l’ús de mascareta. 

Per tal de reduir al màxim els contactes i garantir la traçabilitat, es distribuiran i 

numeraran els espais de treball i els equips informàtics de la següent manera: 

Personal del Centre Espai de treball Equip informàtic 

Manuela E. Despatx de direcció (Lloc 

1) 

Ordinador direcció 

Assumpció C. Despatx de direcció (Lloc 

2) 

Ordinador PAS 

Miguel Ángel C. Sala de professors (Lloc 

Cap d’estudis) 

Ordinador Cap d’estudis 

Carlos A. Sala de professors (Lloc 

Secretari) 

Ordinador Secretari 

Míriam S. Sala de professors (Lloc 1) Ordinador professors 1 

Anna LL. Sala de professors (Lloc 3) Ordinador professors 2 

María José E. Sala de professors (Lloc 2) Ordinador professors 2 

Marta M. Sala de professors (Lloc 1) Ordinador professors 1 

Carme T. Sala de professors (Lloc 2) Ordinador professors 2 

Xavier R. Consergeria Ordinador Consergeria 
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5.-Els espais 
 

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

direcció, una sala de professors, un magatzem, un despatx annex i una zona exterior 

amb un aparcabicicletes. 

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

classes la consergeria, el despatx de direcció i el despatx annex (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 2’5 m2 que indiquen les instruccions del departament d’educació, els 

ensenyaments que s’impartiran durant el curs 2020-2021 i el nombre màxim de 

matrícula per ensenyament: 

 

 Dimensions Alumnes per 

2,5m2 

Ensenyaments/grups Matrícula 

màxima 

Aula 1 51,6m2 aprox 19 GES 2/PAU+25/45 30/30 

Aula 2 48,5m2 aprox 18 PPACGS 

Matí/PPACGS 

Vespre/Anglès 2 

30/30/25 

Aula 3 48,2m2 aprox 18 GES 1/ Anglès 

1/Anglès 3 

30/25/25 

Aula 4 39m2 aprox 14 COMPETIC inicial/ 

COMPETIC 

1/COMPETIC 2/ 

COMPETIC 3 

12/12/12/12 

Aula 5 39m2 aprox 14 Castellà 1 matí/ 

Castellà 1 vespre/ 

Catellà2/ CFI tarda/ 

CFI vespre 

25/25/25/25/25 

 

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. Les aules es 

distribueixen a partir d’un passadís central a través del qual s’han de passar per 2 portes 

més, d’1m aproximadament d’ample, per accedir a les diferents aules segons els 

ensenyaments. 
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En base a l’exposat anteriorment, 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 totes aules i espais del centre, el CFA El Vendrell 

estableix com a obligatori l’ús de mascareta higiènica 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 higiènica. 

 

5.1.- Organització dels grups d’alumnes per espais i docents: el model 

educatiu presencial 
 

Justificació del model educatiu presencial 

El CFA El Vendrell, a partir de les recomanacions de les diferents instruccions del 

departament d’educació, ha optat per tindre com a primera opció un model educatiu 

presencial per tots els ensenyaments pel curs 2020-2021 per què pensem que podem 

mantindre les distàncies i mesures mínimes de seguretat en el cas de grups estables, 

donar una millor atenció educativa als nostres alumnes i suprimir les desigualtats que es 

produeixen amb els models a distància o híbrids.  

Les diferents instruccions del departament d’educació i de salut entren en contradicció 

respecte a la possibilitat de formar grups estables als centres de formació d’adults. 

Aquest ha sigut el nostre principal mal de cap. Mentre que a les instruccions de salut sí 

que ens donen la possibilitat d’establir grups estables, al document guia d’educació no 

existeix aquesta possibilitat. Tal i com hem explicat en la descripció dels espais, les 

nostres aules no poden donar cabuda al nombre màxim possible d’alumnes matriculats 

si tenim en compte els 2’5m2 mínims per alumne. Ara bé, si considerem els nostres 

grups com a grups estables, els nostres espais si poden donar cabuda al nombre màxim 

possible de matriculats per aula deixant com a mínim un metre entre cadires. 

En el marc de l’autonomia de centres, i per les raons esmentades, hem decidit a aquest 

respecte: 

 Optar pel model educatiu presencial. 

 Sense donar la consideració de grup estable –per les contradiccions de les 

instruccions-, crear grups estancs on garantirem 1’5m2 per cada alumne, amb 

una separació mínima d’un metre entre cadires. 

 Tots els professors seran considerats temporals a tots els grups. 

 Fer obligatori l’ús de mascareta higiènica en tots els grups, per alumnes i 

personal del centre. 

 Reduir, mínimament, el nombre màxim possible d’alumnes matriculats per tal 

d’oferir més garanties de seguretat. 
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 Aplicar totes les mesures de ventilació, neteja i desinfecció per dur a terme 

l’activitat presencial amb garanties 

Respecte a la reducció del nombre màxim possible d’alumnes matriculats per 

ensenyament i aula, la distribució quedaria de la següent manera: 

 

 Dimensions Alumnes 

per 1,5m2 

Ensenyaments 

i grups 

 

Matrícula 

màxima 

Matrícula 

màxima amb 

reducció 

Aula 1 51,6m2 

aprox 

30 GES 2/PAU+25/45 30/30 23/23 

Aula 2 48,5m2 

aprox 

29 PPACGS 

Matí/PPACGS 

Vespre/Anglès 3 

30/30/25 25/25/25 

Aula 3 48,2m2 

aprox 

27 GES 1/ Anglès 

1/Anglès 2 

30/25/25 20/20/20 

Aula 4 39m2 aprox 20 COMPETIC inicial/ 

COMPETIC 

1/COMPETIC 2/ 

COMPETIC 3 

12/12/12/12 11/11/11/11 

Aula 5 39m2 aprox 20 Castellà 1 matí/ 

Castellà 1 vespre/ 

Catellà2/ CFI tarda/ 

CFI vespre 

25/25/25/25/25 17/17/19/17/17 

 

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. 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 

 

5.1.1.- Organització dels grups d’alumnes per espais i docents 

 

Grup Nombre màxim 

d’alumnes 

Docents temporals Espai estable 

GES 1 20 Maria José E. 

Míriam S. 

Anna LL. 

Marta M. 

Carlos A. 

AULA 3 

GES 2 23 Maria José E. AULA 1 
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Míriam S. 

Anna LL. 

Marta M. 

Miguel Ángel C. 

Carlos A. 

PPACGS 

MATÍ 

25 Míriam S. 

Manuela E. 

Marta M. 

Miguel Ángel C. 

AULA 2 

PPACGS 

VESPRE 

25 Manuela E. 

Anna LL. 

Marta M. 

Miguel Ángel C. 

AULA 2 

PAU 25/45 23 Anna LL. 

Marta M. 

Miguel Ángel C. 

Carlos A. 

AULA 1 

ANG 1 20 Manuela E. AULA 3 

ANG 2 20 Anna LL. AULA 3 

ANG 3 25 Marta M. AULA 2 

COMPETIC 

INICIAL 

11 Carme T. AULA 4 

COMPETIC 1 11 Anna LL. AULA 4 

COMPETIC 2 11 Carlos A. AULA 4 

COMPETIC 3 11 Carlos A. AULA 4 

CAST  1 

MATÍ 

17 Manuela E. AULA 5 

CAST  1 

TARDA 

17 Carme T. AULA 5 

CAST 2 

MATÍ  

19 Marta M. AULA 5 

CFI TARDA  17 Manuela E. AULA 5 

CFI VESPRE  17 Carme T. AULA 5 

 

5.1.2 Horaris per espais i ensenyaments 

 

 Primer trimestre 
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Segon trimestre 
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Tercer trimestre 
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6.- Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat 

amb necessitat específica de suport educatiu. 
 

El nostre centre, per tant, ha volgut donar resposta educativa a totes les desigualtats 

socieconòmiques, culturals i educatives amb diferents alternatives per arribar a la 

majoria d’alumnat possible. Les diferents vies per arribar-hi han estat des de la 

comunicació telefònica directa , ús de whatsapp per mitjà de delegats per fer arribar la 

informació, correu electrònic, videoconferències, entorns moodle... fins al lliurament de 

dossiers al propi domicili a aquells alumnes d’ensenyaments d’instrumental i cursos de 

castellà, amb la col·laboració de l’ajuntament per al seu lliurament. Per una altra part, 

hem pogut comptar amb el repartiment per part del departament d’Educació d’una 

primera onada de dispositius per als alumnes de GES2, fet que ha permès que alguns 

alumnes hagin tingut l’oportunitat de tenir dispositius i connexió per tal de poder acabar 

el segon curs de secundària i, per tant, obtenir la corresponent titulació.  

Malgrat tot, tenint en compte que l’alumnat del nostre CFA és en la seva gran majoria 

major d’edat i que molts d’ells han hagut de compaginar les obligacions familiars i 

laborals, ha tingut com a conseqüència que alguns d’ells, pocs comparativament, no 

hagin estat capaços, malauradament els esforços del conjunt del professorat, de 

continuar els seus estudis.  

En conseqüència, una de les respostes adaptatives proposades durant la primera setmana 

de classe de setembre serà la de proporcionar eines d’aprenentatge relacionades amb 

l’ús d’entorns virtuals a tot l’alumnat del centre per tal que puguem tenir més 

possibilitats de connexió davant probables nous rebrots de la pandèmia i, per tant, una 

altra no desitjada situació de confinament. Entenem, però, que l’escletxa digital seguirà 

existint, però els nostres alumnes hauran tingut un aprenentatge previ de com fer servir 

les eines relacionades amb les noves tecnologies que tinguin el seu abast.  

Per tal de donar resposta a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, ja 

sigui perquè no estan alfabetitzats o perquè no entenen la nostra llengua, tindrem 

preparats uns dossiers físics auxiliars que serviran de suport en cas de tancament del 

centre i la impossibilitat de l’ensenyament presencial. 
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7.- Organització i gestió d’entrades i sortides 
 

El CFA El Vendrell 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 han de passar tots els alumnes fa menys de 2,5m d’ample. 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, per tal d’acomplir les mesures de seguretat, tant en entrades i 

sortides al centre, com per la circulació dins del centre, 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. 

L’entrada i sortida dels diferents ensenyaments i grups estaran esglaonats de manera que 

mai entren o surtin més de dos grups a la mateixa vegada. Hi haurà una separació 

mínima temporal de 10 minuts quan sigui necessària l’entrada o sortida de més de dos 

grups. A més a més, per tal de facilitar la circulació a les entrades i sortides, i mantenir 

una major distància física, cada grup tindrà assignat un “carril” de circulació: dret o 

esquerre, que canviarà al contrari a l’hora de la sortida. 

Per tal d’ajudar a l’organització d’entrades i sortides al centre, i mantenir les distàncies 

recomanades, a cada carril, des de la porta d’entrada externa al CFA El Vendrell, hi 

haurà marques al terra de separació física cada 1’5 metres.  

El personal del centre s’encarregarà, en la mesura del possible, de fer complir els sentits 

de circulació, la distància interpersonal i de gestionar possibles embussos. 

El CFA El Vendrell informarà l’ajuntament del Vendrell del nou horari d’entrades i 

sortides i de l’únic accés al centre per tal que la policia local pugui planificar les seves 

actuacions sobre mobilitat. 

Quadre d’entrades i sortides per grup i carril de circulació 

Grup Circulació passadís 

entrades –“carril”- 

(sortides al contrari 

indicat) 

Horari d’entrada Horari de sortida 

GES 1 Dreta 9:35 14:00 

GES 2 Esquerra 9:35 14:00 

PPACGS MATÍ Dreta 9:25 12:50 

PPACGS VESPRE Dreta 17:45 21:05 

PAU 25/45 Esquerra 16:45 21:05 

ANG 1 Esquerra 15:30 (dilluns i 

dimecres) 

17:00 (dilluns i 

dimecres) 

ANG 2 Esquerra 15:30 (dimarts i 17:20 (dimarts i 
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dijous dijous) 

ANG 3 Dreta 15:40 (dimarts i 

dijous) 

17:30 (dimarts i 

dijous) 

COMPETIC 

INICIAL 

Dreta 18:00 (dimarts i 

dijous) 

19:25 (dimarts i 

dijous) 

COMPETIC 1 Dreta 12:10 (dimecres i 

divendres) 

13:40 (dimecres i 

divendres) 

COMPETIC 2 Dreta 17:55 (dilluns i 

dimecres) 

19:50 (dilluns i 

dimecres) 

COMPETIC 3 Dreta 16:00 (dilluns i 

dimecres) 

17:30 (dilluns i 

dimecres) 

CAST  1 MATÍ Esquerra 9:20 (dimarts, 

dimecres i divendres) 

10:20 (dimarts, 

dimecres i divendres) 

CAST  1 TARDA Esquerra 19:30 (dimarts i 

dijous) 

20:55 (dimarts i 

dijous) 

CAST 2 MATÍ  Esquerra 10:35 (dilluns, dijous 

i divendres) 

11:50 (dilluns, dijous 

i divendres) 

CFI TARDA  Dreta 16:00 (dimarts i 

dijous) 

17:55 (dimarts i 

dijous 

CFI VESPRE  Dreta 17:05 (dilluns i 

dimecres) 

18:55 (dilluns i 

dimecres) 
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8.- Organització de l’espai d’esbarjo 
 

Al CFA El Vendrell, pel caràcter i horari dels ensenyaments impartits, no tots els grups 

i ensenyaments tenen un temps d’esbarjo. D’altra banda, per les característiques físiques 

del recinte, no disposem d’un espai destinat per gaudir d’aquest esbarjo. Per tot això 

prenem les següents decisions: 

 Es mantindran els horaris d’esbarjo normals de cada grup que té esbarjo, no 

podent mai gaudir més de 3 grups de la mateixa franja horària. Els grups que 

tenen temps destinat a l’esbarjo són: GES 1, GES 2, PPACGS Matí, PPACGS 

Vespre i PAU +25/45. 

 Les sortides i entrades a les aules durant l’esbarjo es faran sempre amb 

mascareta, respectant la distància física i el mateix carril assignat a cada grup a 

les entrades i sortides al centre (veure Quadre d’entrades i sortides per grup i 

carril de circulació) 

 Es recomanarà als alumnes que, durant aquest temps, i un cop fora del recinte 

escolar, mantinguin l’ús de mascareta i la distància social. 

 Cap alumne es podrà quedar dins de l’aula o dins del recinte escolar durant 

l’esbarjo, a excepció de l’ús, pel temps imprescindible, dels lavabos.  

 Les zones exteriors de l’edifici que pertanyen al recinte escolar només seran 

espai de pas i només es podrà utilitzar l’aparcament de bicicletes.   

 Només quan les condicions meteorològiques siguin adverses o hi hagi qualsevol 

altra circumstància que ho faci recomanable, els alumnes podran romandre a 

l’aula durant el temps d’esbarjo, sempre prèvia autorització d’un membre del 

personal docent. En aquest cas es mantindrà l’obligatorietat de l’ús de mascareta 

i caldrà que cada alumne netegi i desinfecti el seu espai personal abans del 

reinici de les classes. 

 El CFA El Vendrell informarà l’ajuntament del Vendrell de l’horari d’esbarjo i 

de l’únic accés al centre per tal que la policia local pugui planificar les seves 

actuacions sobre la mobilitat. 

Quadre d’horaris setmanals d’esbarjo per grups que gaudeixen d’aquest temps 

Grup Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

GES 1 11:35-12:00 11:35-12:00 11:35-12:00 11:35-12:00 11:35-12:00 

GES 2 11:35-12:00 11:35-12:00 11:35-12:00 11:35-12:00 11:35-12:00 

PPACGS 

Matí 

No esbarjo No Esbarjo 11:25-11:50 No Esbarjo No Esbarjo 

PPACGS 

Vespre 

18:45-19:05 18:45-19:05 No Esbarjo 18:45-19:05  

PAU 

+25/45 

18:45-19:05 18:45-19:05 18:45-19:05 18:45-19:05  
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9.- Relació amb la comunitat educativa i reunions dels òrgans 

unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

9.1.- Relació amb les famílies 
 

Per les característiques de la formació d’adults, són pocs els casos en els quals ens 

trobem amb menors d’edat en els nostres ensenyaments. Així doncs, la relació amb les 

famílies queda limitada a aquests pocs casos. 

Per reunir-nos i comunicar-nos amb les famílies, sempre que sigui possible, utilitzarem 

els següents mitjans a distància: videoconferència, telèfon i correu electrònic. Quan no 

sigui possible o quan la família ho sol·liciti i justifiqui, es podrà concertar una reunió 

presencial al centre seguint les mesures de seguretat i higiene establertes en aquest pla 

(mantenir distància física, ús de mascareta...). 

 

9.2.- Relació amb els alumnes 
 

Per reunir-nos i comunicar-nos amb alumnes utilitzarem indistintament els mitjans a 

distància (videoconferència, telèfon i correu electrònic) i les reunions presencials, 

seguint les mesures de seguretat i higiene establertes en aquest pla (mantenir distància 

física, ús de mascareta...). 

 

9.3.- Relació amb altres membres de la comunitat educativa 
 

Per reunir-nos i comunicar-nos amb altres membres de la comunitat educativa, sempre 

que sigui possible, utilitzarem els següents mitjans a distància: videoconferència, 

telèfon i correu electrònic. Quan no sigui possible i estigui justificat, es podrà concertar 

una reunió presencial al centre seguint les mesures de seguretat i higiene establertes en 

aquest pla (mantenir distància física, ús de mascareta...). 

 

9.4.- Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 

govern 
 

Les reunions entre el personal docent i no docent del centre, donat el nombre tan baix de 

personal i el estret grau de convivència, seran, sempre que sigui possible, presencials 

seguint les mesures de seguretat i higiene establertes en aquest pla (mantenir distància 

física, ús de mascareta...). 
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Les reunions dels òrgans col·lectius de coordinació i govern que impliquin la presencia 

d’alumnes o altres membres de la comunitat educativa seran, sempre que sigui possible, 

telemàtiques, utilitzant, preferentment la videoconferència. Quan no sigui possible i 

estigui justificat, es podrà concertar una reunió presencial al centre seguint les mesures 

de seguretat i higiene establertes en aquest pla (mantenir distància física, ús de 

mascareta...). 

Òrgan Tipus de 

reunió 

Format Periodicitat 

aproximada 

Espai 

Consell 

Escolar 

Gestió de 

govern 

Videoconferència Trimestral No procedeix 

Claustre Gestió de 

govern 

Presencial Trimestral AULA 5 

Equip directiu Planificació i 

decisió 

Presencial Quinzenal 

(Divendres de 

13:00 a 14:00) 

AULA 5 

Equip docent 

(tots els nivells 

i 

ensenyaments) 

Coordinació Presencial Setmanal 

(Dijous de 

14:00 a 15:00) 

AULA 5 
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10.- Sortides i activitats complementàries 
 

El CFA El Vendrell durà a terme les activitats complementàries i sortides que els equips 

docents creguin oportunes i que aprovi el consell escolar, fent les adaptacions que calgui 

ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

En qualsevol cas, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta. 

Es prioritzaran les activitats i sortides que complementin la formació lectiva i que 

tinguin un valor afegit al desenvolupament dels currículums. Es valorarà que siguin 

activitats o sortides a l’aire lliure i a l’entorn proper. 

També prioritzarem les activitats complementàries i sortides que tinguin en compte 

només el grup estanc , els grups que ja conviuen a la mateixa vegada al centre o els 

grups per ensenyament. 

Durant les activitats complementàries i sortides continuaran vigents les mesures de 

prevenció i higiene com si estiguéssim al centre. 

En el cas de necessitar  transport col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les 

mesures preventives davant la COVID-19. Al transport es podran utilitzar la totalitat 

dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, procurarem la màxima separació 

entre els usuaris. 

  



PLA D’OBERTURA DE CENTRE PEL CURS 2020-2021 

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 

31 

11.- Pla de ventilació, neteja i desinfecció 
 

11.1.- La Ventilació 

 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais 

interiors. Per ventilació entenem deixar obertes portes i finestres de l’espai en qüestió, 

sempre que sigui possible. Les mesures i recomanacions obre la ventilació s’aplicarà a 

les aules, la sala de professors, el despatx de direcció, la consergeria, passadissos, 

magatzem i lavabos. 

 

Mesures de ventilació: 

 És ventilaran totes les aules i espais del centre, sempre que sigui possible, durant 

45 minuts abans de l’inici de les classes al matí i durant 45 minuts després de la 

finalització de les classes al vespre.  

 Es ventilaran, sempre que sigui possible, les classes i espais del centre 3 vegades 

(segons l’ocupació d’aules i grups) més durant el dia durant, almenys, 15 minuts 

cada vegada de dilluns a dijous; i d’1 a 2 vegades (segons l’ocupació d’aules i 

grups) més durant el dia durant, almenys, 15 minuts cada vegada els divendres 

(l’horari del centre és fins les 14 hores) 

 També es realitzarà una ventilació de 15 minuts a les aules on hi hagi intercanvi 

de grups de forma que quan surti un grup l’aula es ventili per quan entri el 

següent grup. 

 

Quadre espais i horaris de ventilació 

Espai Ventilació 1 Ventilació 2 Ventilació 3 Ventilació 4 Ventilació 5 

Aula 1 8:45-9:15 11:35-11:50 14:05-14:20 18:45-19:00 21:05-21:50 

Aula 2 8:45-9:15 13:00-13:15 17:30-17:45 18:45-19:00 21:05-21:50 

Aula 3 8:45-9:15 11:35-11:50 14:05-14:20 18:45-19:15 21:05-21:50 

Aula 4 8:45-9:15 11:35-11:50 14:05-14:20 17:30-17:45 21:05-21:50 

Aula 5 8:45-9:15 10:20-10:35 14:05-14:20 19:00-19:15 21:05-21:50 

Despatx de 

direcció 

8:45-9:15 11:35-11:50 14:05-14:20 18:45-19:00 21:05-21:50 

Sala de 

professors 

8:45-9:15 12:00-12:15 14:05-14:20 17:45-18:00 21:05-21:50 

Consergeria 8:45-9:15 11:35-11:50 14:05-14:20 18:45-19:00 21:00-21:50 

Lavabos 8:45-9:15 11:15-11:30 14:05-14:20 18:45-19:00 21:00-21:50 

Passadissos 8:45-9:15 11:35-11:50 14:05-14:20 18:45-19:00 21:00-21:50 

Despatx 

annex 

8:45-9:15 11:35-11:50 14:05-14:20 18:45-19:00 21:00-21:50 
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Les ventilacions més enllà de l’horari lectiu no es faran divendres (ventilacions 4 i 5) i 

l’ultima ventilació d’aquell dia serà de 45 minuts en l’horari que l’ajuntament pacte amb 

l’empresa de neteja. 

L’encarregat de la ventilació 1 i 2 serà el conserge del centre, en Xavier R. En cas de la 

seva absència, la direcció designarà un nou responsable entre l’equip docent si no hi ha 

substitut. 

L’encarregat de la ventilació 3 i 4 serà un membre de l’equip docent (la ventilació 3 es 

presentarà com a tasca per l’empresa de neteja de l’ajuntament, però sense l’aprovació, 

provisionalment, preveiem que ho faci un professor del centre) 

De la ventilació 5 ( i de la ventilació 3 els divendres) s’encarregarà l’empresa de neteja. 

 

Quadre responsables de la ventilació 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Ventilació 1 Xavier R. Xavier R. Xavier R. Xavier R. Xavier R. 

Ventilació 2 Xavier R. Xavier R. Xavier R. Xavier R. Xavier R. 

Ventilació 3 Carlos 

A./Miguel 

Ángel C. 

Anna 

LL/Míriam 

S 

María José 

E/Miguel 

Ángel C 

Míriam 

S/Maria 

José E 

Empresa de 

neteja (45 

min) 

Ventilació 4 Miguel 

Ángel C/ 

Carlos A. 

Marta M/ 

Anna LL 

Marta M/ 

Carlos A 

Manuela 

E./Marta M. 

 

Ventilació 5 Empresa 

neteja 

Empresa 

neteja 

Empresa 

neteja 

Empresa 

neteja 

 

 

Recomanacions generals de ventilació: 

 Sempre que sigui possible, les aules i resta d’espais del centre mantindran portes 

i finestres obertes. 

 Sempre que sigui possible, s’augmentarà la durada del temps de ventilació. 

 

11.2.- La neteja i desinfecció 
 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer abans de la desinfecció. La 

neteja permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies. Els 

desinfectants, per la seva part, estan destinats a destruir els microorganismes. 

Mesures generals de neteja i desinfecció: 
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 La neteja i desinfecció general d’espais es realitzarà amb una periodicitat 

almenys diària i anirà a càrrec de l’empresa de neteja. 

 Les superfícies d’us més comú compartit com ara el poms de les portes, les 

taules i cadires de les aules, el material compartit... es desinfectaran, sempre que 

sigui possible, després de cada canvi de grup o usuari.  Aquesta desinfecció 

anirà a càrrec del personal del centre i dels alumnes. 

 Cada cop que hi hagi un canvi de grup al mateix espai, a mes de les mesures de 

ventilació, el professor i els alumnes que ocupin l’aula seran els encarregats de 

deixar-la neta i desinfectada, tant l’espai com el material, pel següent grup. 

 Sempre que es pugui, el material serà d’ús individual. En el cas del material 

compartit, com a informàtica, sempre es netejarà i desinfectarà després del seu 

ús.    

 Les zones exteriors que tenim només seran espai de pas i només es podrà 

utilitzar l’aparcament de bicicletes que serà degudament netejat i desinfectat al 

final de cada jornada. 

 Respecte a la gestió de residus, en cada espai hi haurà contenidors amb tapa, 

pedal i bossa per llançar mocadors, tovalloles, mascaretes, guants i altres residus 

personals d’higiene. Aquest material es llançarà diàriament als contenidors de la 

fracció resta de l’ajuntament. Aquesta gestió de residus anirà a càrrec de 

l’empresa de neteja. 

 En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es 

tancarà en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat 

la persona, es recolliran els residus dels espais  que hagi ocupat i tot s’introduirà 

en una segona bossa tancada abans de dipositar-la amb la resta de residus tal 

com s’ha indicat anteriorment. Aquesta gestió de residus anirà a càrrec de la 

persona encarregada de la cura de la persona amb símptomes o en qui delegui. 

 Els productes que s’utilitzaran per a la neteja, per norma general, seran 

detergents tensioactius d’ús freqüent. Per la desinfecció dels espais i materials 

s’utilitzaran diferents productes com ara lleixiu (o dilucions), alcohol propílic o 

similars, solucions hidroalcohòliques... 

 A totes les aules i espais del centre hi haurà a disposició del personal del centre i  

dels alumnes el material i els productes necessaris per dur a terme les tasques de 

neteja i desinfecció. 

Quadre responsables i hores de neteja i desinfecció 

 Hora 1 Responsa

bles 

Hora 2 Responsab

les 

Neteja i 

desinfecció 

general dels 

espais (aules, 

despatxos...) 

21:00 Empresa de 

neteja 
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Manetes i 

poms de 

portes 

14:00 

 

Empresa de 

neteja 

21:00 Empresa de 

neteja 

Finestres 21:00 Empresa de 

neteja 

  

Superfície 

de taulells 

i 

mostrador

s 

14:00 Empresa de 

neteja 

21:00 Empresa de 

Neteja 

Cadires i 

bancs 

Cada cop 

que es 

canviï de 

grup 

Alumnes i 

professors 

21:00 Empresa de 

neteja 

Grapadores 

i altres 

utensilis 

d’oficina 

Cada cop 

que 

s’utilitzi 

Persona que 

li doni ús 

  

Aixetes 14:00 Empresa de 

neteja 

21:00 Empresa de 

neteja 

Ordinadors, 

sobretot 

teclats i 

ratolins 

Cada cop 

que es 

canviï de 

grup 

Alumnes i 

professors 

  

Telèfons i 

comandame

nts a 

distància 

Cada cop 

que 

s’utilitzi 

Persona que 

li doni ús 

  

Interruptors 

d’aparell 

electrònics 

Cada cop 

que 

s’utilitzi 

Persona que 

li doni ús 

  

Fotocopiadore

s 

Cada cop 

que 

s’utilitzi 

Persona que 

li doni ús 

  

Lavabos, 

rentamans, 

inodors 

14:00 Empresa de 

neteja 

21:00 Empresa de 

neteja 

Superficies o 

punts de 

contacte 

freqüent amb 

les mans 

Cada cop 

que 

s’utilitzi 

Persona que 

li doni ús 
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Zones 

exteriors i 

aparcabiciclet

es 

21:00 Empresa de 

neteja 

  

Gestió de 

residus 

21:00 Empresa de 

neteja 
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12.- Gestió de possibles casos 
 

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora, 

tant dins del centre, com en la comunicació amb serveis territorials d’educació i en la 

interlocució amb els serveis d’atenció primària. 

Des del CFA El Vendrell considerem, seguint les instruccions del “Pla d’actuació per al 

curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19”, 

simptomatologia d’alarma: 

1. Febre o febrícula  

2. Tos 

3. Dificultat per respirar  

4. Congestió nasal 

5. Mal de coll 

6. Mal de panxa  

7. Vòmits 

8. Diarrea 

9. Malestar 

10. Dolor muscular 

11. Falta d’olfacte o de gust  

12. Calfreds 

 

Contemplem les següents situacions de possibles casos: 

a) Alumne que ens comunica des de fora del centre que té símptomes compatibles 

amb la COVID-19 

b) Alumne que ens comunica des de fora del centre que algun membre del seu nucli 

familiar té símptomes compatibles amb la COVID-19 

c) Alumne que comença símptomes compatibles amb la COVID-19 en horari lectiu 

o dins del centre 

d) Alumne que ens confirma que és positiu en COVID-19 

e) Alumne que sense simptomatologia ni positiu confirmat en COVID-19 forma 

part de la línia de traçabilitat d’altre positiu 

f) Personal del centre que ens comunica des de fora de centre que té símptomes 

compatibles amb la COVID-19 

g) Personal del centre que ens comunica des de fora del centre que algun membre 

del seu nucli familiar té símptomes compatibles amb la COVID-19 

h) Personal del centre que comença símptomes compatibles amb la COVID-19 en 

horari lectiu o dins del centre 

i) Personal del centre que ens confirma que és positiu en COVID-19 

j) Personal del centre que sense simptomatologia ni positiu confirmat en COVID-

19 forma part de la línia de traçabilitat d’altre positiu 
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12.1.- Protocols 
 

a) Alumne que ens comunica des de fora del centre que té símptomes compatibles 

amb la COVID-19 

 

1. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que no 

pot assistir presencialment a les classes ni pot vindre al centre mentre 

tingui aquests símptomes. 

2. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de 

posar-se en contacte amb el seu CAP de referència (preferiblement del 

sistema públic de salut) per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. També se l’ha 

d’avisar que cal dir que és alumne/a del CFA El Vendrell. 

3. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de 

mantindré informat al seu tutor/a de la seva evolució. 

4. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que rebrà 

un pla de seguiment del curs alternatiu mentre duri la simptomatologia. 

5. El tutor/a o personal del centre al que ha informat ha de traspassar la 

informació a la directora. 

6. El tutor/a o personal del centre al que ha informat obrirà una fitxa de 

seguiment del cas (veure annex 6 fitxa de seguiment) que traspassarà al 

tutor/a. 

7. El tutor/a ha de reunir-se amb l’equip docent de l’ensenyament que cursa 

l’alumne per elaborar un pla de seguiment del curs alternatiu. 

8. El tutor/a mantindrà informada a la directora que serà l’encarregada de 

comunicar la situació al servei territorial d’educació si s’escau. 

9. L’activitat del centre continuarà amb normalitat fins que no és confirmi 

el diagnòstic o les autoritats competents indiquin el contrari. 

10. En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR 

per a coronavirus SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en 

aïllament fins a conèixer-ne els resultats. 

11. En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari 

realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la 

simptomatologia seguint les recomanacions del document de no 

assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera 

general, es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense 

simptomatologia. 

 

 

b) Alumne que ens comunica des de fora del centre que algun membre del seu nucli 

familiar té símptomes compatibles amb la COVID-19 
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1. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que no 

pot assistir presencialment a les classes ni pot venir al centre mentre un 

membre del seu nucli familiar tingui aquests símptomes. 

2. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de 

posar-se en contacte amb el seu CAP de referència per valorar la situació 

i fer les actuacions necessàries.  

3. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de 

mantenir informat al seu tutor/a de l’evolució del membre del seu nucli 

familiar. 

4. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que rebrà 

un pla de seguiment del curs alternatiu mentre duri la simptomatologia 

del membre del seu nucli familiar. 

5. El tutor/a o personal del centre al que ha informat ha de traspassar la 

informació a la directora. 

6. El tutor/a o personal del centre al que ha informat obrirà una fitxa de 

seguiment del cas (veure annex fitxa de seguiment) que traspassarà al 

tutor/a. 

7. El tutor/a ha de reunir-se amb l’equip docent de l’ensenyament que cursa 

l’alumne per elaborar un pla de seguiment del curs alternatiu. 

8. El tutor/a mantindrà informada a la directora que serà l’encarregada de 

comunicar la situació al servei territorial d’educació si s’escau. 

9. L’activitat del centre continuarà amb normalitat fins que no és confirmi 

el diagnòstic o les autoritats competents indiquin el contrari. 

10. En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li al 

familiar la PCR per a coronavirus SARS-CoV-2, tots hauran de 

romandre al domicili en aïllament fins a conèixer-ne els resultats. 

11. En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari 

realitzar-la, la persona es podrà reincorporar. 

12. En el cas que la PCR hagi estat positiva, la persona es podrà reincorporar 

un cop acabi el període de quarantena que l’indiqui l’autoritat sanitària  

 

 

 

c) Alumne que comença símptomes compatibles amb la COVID-19 en horari lectiu 

o dins del centre 

 

1. El primer professor/a que estigui al cas de la situació ha d’aïllar a 

l’alumne al despatx annex del centre. 

2. Ha d’avisar la directora, i si no està, algun altre membre de l’equip 

directiu- per coordinar-se en l’aplicació del protocol. En qualsevol cas, la 

informació ha d’arribar ràpidament a la directora. 

3. El professor/a a càrrec es mantindrà tota l’estona acompanyant l’alumne. 
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4. El professor/a a càrrec li ha de col·locar una mascareta quirúrgica i ell/a 

s’ha de col·locar una altra. Si la persona amb símptomes no es pot posar 

una mascareta quirúrgica (persones amb problemes respiratoris, que 

tinguin dificultat per treure’s la mascareta per sí soles o que tinguin 

alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització), 

l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a 

més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. 

5. El professor/a a càrrec li prendrà la temperatura. 

6. En cas de no trobar-se bé o per voluntat de l’alumne, s’ha d’avisar algun 

membre de la seva família o similar. 

7. En cas de presentar símptomes greus, cal trucar al 061. 

8. La directora del centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per 

informar de la situació. 

9. El professor/a a càrrec l’ha d’avisar que no pot assistir presencialment a 

les classes ni pot venir al centre mentre durin aquests símptomes. 

10. El professor/a a càrrec l’ha d’avisar que ha de posar-se en contacte amb 

el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. Es recomana que sigui el CAP de referencia de l’alumne, del 

sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el 

seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 

També se l’ha d’avisar que cal dir que és alumne/a del CFA El Vendrell. 

11. El professor/a a càrrec l’ha d’avisar que ha de mantenir informat al seu 

tutor/a de l’evolució de la seva simptomatologia i del diagnòstic del 

CAP. 

12. El professor/a a càrrec l’ha d’avisar que rebrà un pla de seguiment del 

curs alternatiu mentre duri la simptomatologia. 

13. El professor a càrrec obrirà una fitxa de seguiment del cas (veure annex 

fitxa de seguiment) que traspassarà al tutor/a i a la directora. 

14. El tutor/a ha de reunir-se amb l’equip docent de l’ensenyament que cursa 

l’alumne per elaborar un pla de seguiment del curs alternatiu. 

15. El tutor/a mantindrà informada a la directora que serà l’encarregada de 

comunicar la situació al servei territorial d’educació si s’escau. 

16. L’activitat del centre continuarà amb normalitat fins que no és confirmi 

el diagnòstic o les autoritats competents indiquin el contrari. 

17. En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR 

per a coronavirus SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en 

aïllament fins a conèixer-ne els resultats. 

18. En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari 

realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la 

simptomatologia seguint les recomanacions del document de no 

assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera 

general, es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense 

simptomatologia. 
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19. En cas de PCR positiva, si la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha 

estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint 

les recomanacions de l  OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 

dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 

72 hores des de la resolució dels símptomes. 

 

 

d) Alumne que ens confirma que és positiu en COVID-19 

 

1. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que no 

pot assistir presencialment a les classes ni pot venir al centre fins que no 

tingui l’alta mèdica. 

2. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de 

mantenir informat al seu tutor/a de la seva evolució. 

3. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que rebrà 

un pla de seguiment del curs alternatiu mentre duri la simptomatologia. 

4. El tutor/a o personal del centre al que ha informat ha de traspassar la 

informació a la directora. 

5. La directora del centre ha d’avisar del positiu al servei territorial 

d’educació. 

6. El tutor/a o personal del centre al que ha informat obrirà una fitxa de 

seguiment del cas (veure annex fitxa de seguiment) que traspassarà al 

tutor/a. 

7. El tutor/a ha de reunir-se amb l’equip docent de l’ensenyament que cursa 

l’alumne per elaborar un pla de seguiment del curs alternatiu. 

8. El tutor/a mantindrà informada a la directora que serà l’encarregada de 

comunicar l’evolució del cas al servei territorial d’educació si s’escau. 

9. L’activitat del centre quedarà a expenses del que indiquin les autoritats 

competents. 

10. Si la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a l'atenció 

primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions 

de l  OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici 

dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la 

resolució dels símptomes. 

 

e) Alumne que sense simptomatologia ni positiu confirmat en COVID-19 forma 

part de la línia de traçabilitat d’altre positiu 

 

1. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que no 

pot assistir presencialment a les classes ni pot venir al centre mentre 

estigui en quarantena. 

2. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que, si 

encara no ho ha fet, ha de posar-se en contacte amb el seu CAP de 
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referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. També 

se l’ha d’avisar que cal dir que és alumne/a del CFA El Vendrell. 

3. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de 

mantenir informat al seu tutor/a de la seva evolució. 

4. El tutor/a o personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que rebrà 

un pla de seguiment del curs alternatiu mentre estigui en quarantena. 

5. El tutor/a o personal del centre al que ha informat ha de traspassar la 

informació a la directora. 

6. El tutor/a o personal del centre al que ha informat obrirà una fitxa de 

seguiment del cas (veure annex fitxa de seguiment) que traspassarà al 

tutor/a. 

7. El tutor/a ha de reunir-se amb l’equip docent de l’ensenyament que cursa 

l’alumne per elaborar un pla de seguiment del curs alternatiu. 

8. El tutor/a mantindrà informada a la directora que serà l’encarregada de 

comunicar la situació al servei territorial d’educació si s’escau. 

9. L’activitat del centre continuarà amb normalitat fins que no és confirmi 

el diagnòstic o les autoritats competents indiquin el contrari. 

10. L’alumne es podrà reincorporar un cop acabi el període de quarantena 

que l’indiqui l’autoritat sanitària  

 

 

f) Personal del centre que ens comunica des de fora de centre que té símptomes 

compatibles amb la COVID-19 

 

1. El personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que no pot assistir 

presencialment a les classes ni pot venir al centre mentre tingui aquests 

símptomes. 

2. El personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de posar-se 

en contacte amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 

3. El personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de mantenir 

informada a la directora de la seva evolució. 

4. El personal del centre al que ha informat ha de traspassar la informació a 

la directora. 

5. La directora serà l’encarregada de comunicar la situació al servei 

territorial d’educació si s’escau. 

6. La directora facilitarà alternatives al personal del centre afectat, sempre 

que sigui compatible amb el seu estat de salut, per realitzar les seves 

tasques a distància. 

7. L’activitat del centre continuarà amb normalitat fins que no és confirmi 

el diagnòstic o les autoritats competents indiquin el contrari. 

8. En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari 

realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la 
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simptomatologia. De manera general, es podran reincorporar quan faci 

24 hores que es troben sense simptomatologia. 

 

 

g) Personal del centre que ens comunica des de fora del centre que algun membre 

del seu nucli familiar té símptomes compatibles amb la COVID-19 

 

1. El personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que no pot assistir 

presencialment a les classes ni pot venir al centre mentre un membre del 

seu nucli familiar tingui aquests símptomes. 

2. El personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de posar-se 

en contacte amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. 

3. El personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de mantenir 

informada a la directora de la seva evolució. 

4. El personal del centre al que ha informat ha de traspassar la informació a 

la directora. 

5. La directora serà l’encarregada de comunicar la situació al servei 

territorial d’educació si s’escau. 

6. La directora facilitarà alternatives al personal del centre afectat, sempre 

que siguin compatibles amb la seva situació, per realitzar les seves 

tasques a distància. 

7. L’activitat del centre continuarà amb normalitat fins que no és confirmi 

el diagnòstic o les autoritats competents indiquin el contrari. 

8. En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li al 

familiar la PCR per a coronavirus SARS-CoV-2, tots hauran de 

romandre al domicili en aïllament fins a conèixer-ne els resultats. 

9. En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari 

realitzar-la, la persona es podrà reincorporar. 

10. En el cas que la PCR hagi estat positiva, la persona es podrà reincorporar 

un cop acabi el període de quarantena que l’indiqui l’autoritat sanitària  

 

 

h) Personal del centre que comença símptomes compatibles amb la COVID-19 en 

horari lectiu o dins del centre 

 

1. El primer professor/a que estigui al cas de la situació ha d’aïllar a la 

persona del centre al despatx annex. 

2. Ha d’avisar la directora, i si no està, algun altre membre de l’equip 

directiu- per coordinar-se en l’aplicació del protocol. En qualsevol cas, la 

informació ha d’arribar ràpidament a la directora. 

3. El professor/a a càrrec es mantindrà tota l’estona acompanyant la persona 

del centre.  
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4. El professor/a a càrrec li ha de col·locar una mascareta quirúrgica i ell/a 

s’ha de col·locar una altra. 

5. El professor/a a càrrec li prendrà la temperatura. 

6. En cas de no trobar-se bé o per voluntat de la persona del centre, s’ha 

d’avisar algun membre de la seva família o similar. 

7. En cas de presentar símptomes greus, cal trucar al 061. 

8. La directora del centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per 

informar de la situació. 

9. El professor/a a càrrec l’ha d’avisar que no pot assistir presencialment a 

les classes ni pot venir al centre mentre durin aquests símptomes. 

10. El professor/a a càrrec l’ha d’avisar que ha de posar-se en contacte amb 

el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. També s’avisarà que la persona docent s’ha de posar en 

contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

11. El professor/a a càrrec l’ha d’avisar que ha de mantenir informada a la 

directora. 

12. El professor a càrrec obrirà una fitxa de seguiment del cas (veure annex 

fitxa de seguiment) que traspassarà a la directora. 

13. La directora serà l’encarregada de comunicar l’evolució de la situació al 

servei territorial d’educació si s’escau. 

14. L’activitat del centre continuarà amb normalitat fins que no és confirmi 

el diagnòstic o les autoritats competents indiquin el contrari. 

15. En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR 

per a coronavirus SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en 

aïllament fins a conèixer-ne els resultats. 

16. En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari 

realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la 

simptomatologia seguint les recomanacions del document de no 

assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera 

general, es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense 

simptomatologia. 

17. Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i 

l’SPRL es coordinaran per tal de posar en marxa la quarantena dels 

contactes estrets, tal com indica la Guia d’actuació i col·laboració dels 

serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de 

COVID-19. 

 

 

i) Personal del centre que ens confirma que és positiu en COVID-19 

 

1. El personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que no pot assistir 

presencialment a les classes ni pot venir al centre fins que no tingui l’alta 

mèdica. 
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2. El personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de mantenir 

informada a la directora de la seva evolució i que ha d’informar al servei 

de prevenció de riscos laborals. 

3. El personal del centre al que ha informat ha de traspassar la informació a 

la directora. 

4. La directora del centre ha d’avisar del positiu al servei territorial 

d’educació. 

5. El personal del centre al que ha informat obrirà una fitxa de seguiment 

del cas (veure annex fitxa de seguiment) que traspassarà a la directora. 

6. La directora que serà l’encarregada de comunicar l’evolució del cas al 

servei territorial d’educació si s’escau. 

7. L’activitat del centre quedarà a expenses del que indiquin les autoritats 

competents. 

8. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i l’SPRL es 

coordinaran per tal de posar en marxa la quarantena dels contactes 

estrets, tal com indica la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de 

prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19. 

 

 

j) Personal del centre que sense simptomatologia ni positiu confirmat en COVID-

19 forma part de la línia de traçabilitat d’altre positiu 

 

1. El personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que no pot assistir 

presencialment a les classes ni pot venir al centre mentre duri la 

quarantena. 

2. El personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que, si encara no 

ho ha fet, ha de posar-se en contacte amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

3. El personal del centre al que ha informat l’ha d’avisar que ha de mantenir 

informada a la directora de la seva evolució i que ha d’informar al servei 

de prevenció de riscos laborals. 

4. El personal del centre al que ha informat ha de traspassar la informació a 

la directora. 

5. La directora serà l’encarregada de comunicar la situació al servei 

territorial d’educació si s’escau. 

6. La directora facilitarà alternatives al personal del centre afectat, sempre 

que siguin compatibles amb la seva situació, per realitzar les seves 

tasques a distància. 

7. L’activitat del centre continuarà amb normalitat fins que no és confirmi 

el diagnòstic o les autoritats competents indiquin el contrari. 

8. L’alumne es podrà reincorporar un cop acabi el període de quarantena 

que l’indiqui l’autoritat sanitària  
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13.- Mesures en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el 

centre 
 

Amb l’experiència viscuda durant el confinament del curs passat, i per les 

característiques especifiques dels ensenyaments d’adults i el perfil d’alumnes que tenim, 

pensem que és molt important el treball durant les primeres setmanes de setembre per 

tal de poder realitzar una tasca educativa de qualitat i reduir les possibles desigualtats en 

cas de confinament d’un grup o de tot el centre. 

Aquesta tasca passa fonamentalment per: 

 Conèixer de quins dispositius disposa cada alumne: mòbil, tauleta, ordinador, 

telèfon o altres. 

 Conèixer la connectivitat de què disposa cada alumne 

 Conèixer els mitjans de comunicació amb els alumnes: número de telèfon, 

correu electrònic i adreça postal 

 Conèixer el grau de coneixement que tenen sobre: l’ús del correu electrònic, l’ús 

d’internet, l’ús del núvol, moodle i videoconferència 

 Facilitar a tot l’alumnat material físic de l’ensenyament al qual està matriculat 

Per això, durant les primeres setmanes de setembre, aprofitant el període de matrícula i 

les primeres classes, passarem una fitxa d’obligat compliment (veure annex 8 Fitxa de 

dispositius, recursos i coneixements per l’ensenyament a distància)  on els alumnes 

responguin a aquestes qüestions. A més a més, hauran d’enviar un correu electrònic a 

l’escola i un whatsapp al mòbil del centre per tal d’assegurar-nos que no hi ha errors a 

les fitxes o males interpretacions de la cal·ligrafia. 

Amb el recull de totes les dades farem balanç dels recursos de què disposen els alumnes. 

Com a mesura excepcional, pel curs 2020-2021, els primers dies de classe a tots els 

ensenyaments (del 21 de setembre al 2 d’octubre de 2020) s’impartiran dues sessions, 

com a mínim, d’un mòdul d’eines bàsiques per l’ensenyament a distància (veure annex 

9). Aquest mòdul està pensat per capacitar als alumnes (adaptat segons l’ensenyament) 

a fer servir amb un mínim de garanties: el correu electrònic, els sistemes de 

videoconferència, moodle i el núvol. 

Basant-nos en aquest treball previ i, preveient diferents situacions possibles respecte als 

recursos, i intentant solucionar els casos on no tinguin cap recurs
1
, el desenvolupament 

curricular dels diferents ensenyaments es veurà poc afectat respecte al contingut en cas 

de confinament, encara que sí en quant a les formes de desenvolupar-lo.  

En el cas que no tinguin cap recurs, considerem les següents opcions:  

                                                           
1
 Considerem el recurs mínim el telèfon, sigui o no mòbil, i basant-nos en l’experiència i 

perfil de l’alumnat de cursos anteriors, tots disposen d’ell. 
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 Comptar amb una dotació del departament d’educació tal i com s’ha fet aquest 

darrer curs 

 Dotar als alumnes amb material disponible al centre 

 Dedicar una partida pressupostària a dotar de connectivitat mínima als alumnes 

més desfavorits 

 Engegar una campanya, a l’inici de curs, de préstec/donació de dispositius en 

desús entre els alumnes 

 Utilitzar, com a últim recurs, la via postal 

Respecte a l’equip docent, tenim la sort de comptar pel curs 2020-2021 del mateix grup 

que el curs anterior i, per tant, ja coneixem que tots compten amb els coneixements i 

recursos necessaris per poder impartir la docència a distància en cas de confinament. De 

tota manera, el centre posarà a la seva disposició, en cas de requerir-lo, una actualització 

de coneixements –a càrrec del coordinador d’informàtica-, ordinadors portàtils o de 

sobretaula del centre, així com targetes pel mòbil de prepagament . 

 

13.1.- Planificació per nivells i grups en cas de confinament 
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GES 1 i 2 

 

Recursos Classes-tutoria 

per assignatura 

Suport 

principal 

Comunicació 

principal i 

freqüència 

Avaluació Unitats 

didàctiques 

mínimes per 

trimestre i 

temporització 

Ordinador i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Qualsevol 

dispositiu i 

connectivitat 

limitada 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Llibre o 

dossier 

Trucada o 

Whatsapp/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil o 

telèfon 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Llibre o 

dossier 

Trucada/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica (amb 

adaptacions) 

cada 4 setmanes 

aproximadament 

Adreça 

postal 

 Llibre o 

dossier 

Correu 

postal/ 

Quinzenal 

Comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica (amb 

adaptacions) 

cada 4 setmanes 

aproximadament 
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PPACGS Matí i Vespre 

 

Recursos Classes-tutoria 

per assignatura 

Suport 

principal 

Comunicació 

principal i 

freqüència 

Avaluació Unitats 

didàctiques 

mínimes per 

trimestre i 

temporització 

Ordinador i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Qualsevol 

dispositiu i 

connectivitat 

limitada 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Llibre o 

dossier 

Trucada o 

Whatsapp/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil o 

telèfon 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Llibre o 

dossier 

Trucada/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica (amb 

adaptacions) 

cada 4 setmanes 

aproximadament 

Adreça 

postal 

 Llibre o 

dossier 

Correu 

postal/ 

Quinzenal 

Comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica (amb 

adaptacions) 

cada 4 setmanes 

aproximadament 
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PAU +25/45 

 

Recursos Classes-tutoria 

per assignatura 

Suport 

principal 

Comunicació 

principal i 

freqüència 

Avaluació Unitats 

didàctiques 

mínimes per 

trimestre i 

temporització 

Ordinador i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Qualsevol 

dispositiu i 

connectivitat 

limitada 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Llibre o 

dossier 

Trucada o 

Whatsapp/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil o 

telèfon 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Llibre o 

dossier 

Trucada/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica (amb 

adaptacions) 

cada 4 setmanes 

aproximadament 

Adreça 

postal 

 Llibre o 

dossier 

Correu 

postal/ 

Quinzenal 

Comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica (amb 

adaptacions) 

cada 4 setmanes 

aproximadament 
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ANGLÈS 1, 2 i 3 

 

Recursos Classes-tutoria 

per assignatura 

Suport 

principal 

Comunicació 

principal i 

freqüència 

Avaluació
2
 Unitats 

didàctiques 

mínimes per 

trimestre i 

temporització 

Ordinador i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle/Llibre Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle/Llibre Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Qualsevol 

dispositiu i 

connectivitat 

limitada 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Llibre o 

dossier 

Trucada o 

Whatsapp/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 4 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil o 

telèfon 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Llibre o 

dossier 

Trucada/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica (amb 

adaptacions) 

cada 4 setmanes 

aproximadament 

Adreça 

postal 

 Llibre o 

dossier 

Correu 

postal/ 

Quinzenal 

Comunicació i 

tasques: 70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat didàctica 

(amb adaptacions) 

cada 4 setmanes 

aproximadament 

                                                           
2
 Sempre que ens deixin llibertat en la forma d’avaluar en anglès 3 en cas de confinament. Si no ens 

regirem per la forma oficial d’avaluació: avaluació contínua 60% i prova final 40% 
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COMPETIC INICIAL 

 

Recursos Classes-tutoria 

per assignatura 

Suport 

principal 

Comunicació 

principal i 

freqüència 

Avaluació Unitats 

didàctiques 

mínimes per 

trimestre i 

temporització 

Ordinador i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal o 1 

tutoria setmanal 

telefònica  

Dossier/Internet Correu 

electrònic o 

trucada/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

 

1 competència  

cada 12 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal o 1 

tutoria setmanal 

telefònica 

Dossier/Internet Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 12 

setmanes 

aproximadament 

Qualsevol 

dispositu i 

connectivitat 

limitada 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Dossier/Internet Trucada o 

Whatsapp/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 12 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil o 

telèfon 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Dossier Trucada/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 12 

setmanes 

aproximadament 

(amb 

adaptacions) 

Adreça 

postal 

 Dossier Correu 

postal/ 

Quinzenal 

Comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 12 

setmanes 

aproximadament 

(amb 

adaptacions) 
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COMPETIC 1 

 

Recursos Classes-tutoria 

per assignatura 

Suport 

principal 

Comunicació 

principal i 

freqüència 

Avaluació
3
 Unitats 

didàctiques 

mínimes per 

trimestre i 

temporització 

Ordinador i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 12 

setmanes 

aproximadament  

Mòbil i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 12 

setmanes 

aproximadament  

Qualsevol 

dispositiu i 

connectivitat 

limitada 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Dossier/ 

Moodle 

Trucada o 

Whatsapp/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 12 

setmanes 

aproximadament  

Mòbil o 

telèfon 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Dossier Trucada/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

 

1 competència  

cada 12 

setmanes 

aproximadament 

(amb 

adaptacions) 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
3
 Sempre que ens deixin llibertat en la forma d’avaluar en cas de confinament en aquest ensenyament. 

Si no ens regirem per la forma oficial d’avaluació: avaluació contínua 60% i projecte final 40%. 
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COMPETIC 2 

 

Recursos Classes-tutoria 

per assignatura 

Suport 

principal 

Comunicació 

principal i 

freqüència 

Avaluació
4
 Unitats 

didàctiques 

mínimes per 

trimestre i 

temporització 

Ordinador i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 4 setmanes 

aproximadament  

Mòbil i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 4 setmanes 

aproximadament  

Qualsevol 

dispositiu i 

connectivitat 

limitada 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Dossier/ 

Moodle 

Trucada o 

Whatsapp/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 4 setmanes 

aproximadament  

Mòbil o 

telèfon 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Dossier Trucada/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

 

 

 

 

1 competència  

cada 4 setmanes 

aproximadament 

(amb 

adaptacions) 

                                                           
4
 Sempre que ens deixin llibertat en la forma d’avaluar en cas de confinament en aquest ensenyament. 

Si no ens regirem per la forma oficial d’avaluació: avaluació contínua 60% i projecte final 40%. 
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COMPETIC 3 

 

Recursos Classes-tutoria 

per assignatura 

Suport 

principal 

Comunicació 

principal i 

freqüència 

Avaluació
5
 Unitats 

didàctiques 

mínimes per 

trimestre i 

temporització 

Ordinador i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment de 

les classes, 

comunicació i 

tasques: 70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 12 setmanes 

aproximadament  

Mòbil i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal 

Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment de 

les classes, 

comunicació i 

tasques: 70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 12 setmanes 

aproximadament  

Qualsevol 

dispositiu i 

connectivitat 

limitada 

1 tutoria setmanal 

telefònica 

Dossier/ 

Moodle 

Trucada o 

Whatsapp/ 

Setmanal 

Seguiment de 

les tutories, 

comunicació i 

tasques: 70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 12 setmanes 

aproximadament  

Mòbil o 

telèfon 

1 tutoria setmanal 

telefònica 

Dossier Trucada/ 

Setmanal 

Seguiment de 

les tutories, 

comunicació i 

tasques: 70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 competència  

cada 12 setmanes 

aproximadament 

(amb 

adaptacions) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Sempre que ens deixin llibertat en la forma d’avaluar en cas de confinament en aquest ensenyament. 

Si no ens regirem per la forma oficial d’avaluació: avaluació contínua 60% i projecte final 40%. 
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CASTELLÀ 1 Matí i Vespre, i CASTELLÀ 2 

 

Recursos Classes-tutoria 

per assignatura 

Suport 

principal 

Comunicació 

principal i 

freqüència 

Avaluació Unitats 

didàctiques 

mínimes per 

trimestre i 

temporització 

Ordinador i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal o 1 

tutoria setmanal 

telefònica  

Dossier/Moodle Correu 

electrònic o 

trucada/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 5 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil i 

connectivitat 

1 classe per 

videoconferència 

setmanal o 1 

tutoria setmanal 

telefònica 

Dossier/Moodle Correu 

electrònic/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 5 

setmanes 

aproximadament 

Qualsevol 

dispositiu i 

connectivitat 

limitada 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Dossier Trucada o 

Whatsapp/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 5 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil o 

telèfon 

1 tutoria 

setmanal 

telefònica 

Dossier Trucada/ 

Setmanal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica (amb 

adaptacions) 

cada 5 setmanes 

aproximadament 

Adreça 

postal 

 Dossier Correu 

postal/ 

Quinzenal 

Comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica (amb 

adaptacions) 

cada 5 setmanes 

aproximadament 
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CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL Tarda i Vespre 

 

Recursos Classes-tutoria 

per assignatura 

Suport 

principal 

Comunicació 

principal i 

freqüència 

Avaluació Unitats 

didàctiques 

mínimes per 

trimestre i 

temporització 

Ordinador i 

connectivitat 

1 tutoria 

quinzenal 

telefònica  

Dossier Trucada/ 

Quinzenal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 6 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil i 

connectivitat 

1 tutoria 

quinzenal 

telefònica 

Dossier Trucada/ 

Quinzenal 

Seguiment 

de les 

classes, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 6 

setmanes 

aproximadament 

Qualsevol 

dispositiu i 

connectivitat 

limitada 

1 tutoria 

quinzenal 

telefònica 

Dossier Trucada/ 

Quinzenal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica cada 6 

setmanes 

aproximadament 

Mòbil o 

telèfon 

1 tutoria 

quinzenal 

telefònica 

Dossier Trucada/ 

Quinzenal 

Seguiment 

de les 

tutories, 

comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica (amb 

adaptacions) 

cada 6 setmanes 

aproximadament 

Adreça 

postal 

 Dossier Correu 

postal/ 

Mensual 

Comunicació 

i tasques: 

70% 

Activitats 

avaluables: 

30% 

1 unitat 

didàctica (amb 

adaptacions) 

cada 6 setmanes 

aproximadament 
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14.- Seguiment del pla 
 

La responsable principal del seguiment i avaluació del pla serà la directora amb la 

col·laboració del claustre de professors i del consell escolar. 

El seguiment del pla es farà de forma trimestral en les reunions del claustre de 

professors i del consell escolar. A no ser que la directora o algun membre del personal 

del centre detecti algun aspecte a millorar o canviar immediatament, situació en la qual 

es faran les modificacions oportunes que es comunicaran als òrgans de govern del 

centre. Aquesta temporització, i el pla en general, està  condicionat a l’evolució de la 

pandèmia i dels canvis en els criteris i instruccions que ens  facin arribar les autoritats 

competents. 
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE MAJORS DE 18 

ANYS 
CFA El Vendrell 

 
 

 

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys en 
ensenyaments del CFA El Vendrell 

 

Dades personals 
 

Nom i Cognoms de l’alumne/a
 DNI/
NIE/Passaport 

 

 
Centre educatiu Curs 

 CFA EL VENDRELL               2020-2021 

Declaro, responsablement: 

 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

 No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-
19:  febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió 
nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar, 
dolor muscular, falta d’olfacte o de gust, calfreds o amb 
qualsevol altre quadre infecciós. 

 No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones 
que siguin o hagin estat positives. 

 No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi 
donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia 
compatible amb aquesta malaltia. 

 Tinc el calendari vacunal al dia. 

 

2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 

Que no pateixo cap de les malalties següents: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 
dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per 
exemple, aquelles que necessiten tractaments 
immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o 
greus. 

Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat 

amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre l’activitat 

escolar (cal aportar informe mèdic): 
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 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 
dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per 
exemple, aquelles que necessiten tractaments 
immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o 
greus. 

                  

           3. Que no estic embarassada 

 

4. Que en el cas que jo, o algun membre del meu nucli familiar, 

tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 

covid-19, no assistiré a les classes i informaré immediatament al 

centre educatiu per activar els protocols corresponents. 

 

5. Que conec l’obligació d’informar de forma immediata al centre 

educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu 

entorn familiar o de formar part d’un grup en la línia de traçabilitat 

d’un positiu (o possible) en covid-19, de no assistir a classe i de 

mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de 

qualsevol incidència. 

 

6. Que conec l’obligació d’informar de forma immediata al personal 

del centre educatiu de l'aparició de qualsevol símptoma compatible 

amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, diarrea, 

malestar...) o qualsevol altre quadre infecciós, durant la meva 

estància al centre educatiu. 

 

7. Que conec i accepto les normes, mesures i protocols del CFA El 

Vendrell pel curs 2020-2021 en el marc actual de pandèmia, així 

com les seves possibles reformulacions donades pel context 

canviant o per un millor funcionament del centre. 

 
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al CFA EL 

VENDRELL, signo la present declaració de responsabilitat i 

consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en 

aquesta declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius de titularitat del 
Departament d'Educació Responsable del 
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tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del 
tractament de 
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i 
com exercir-los en el web del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament Lloc i data 

 

EL VENDRELL, A _________DE ________________________DE 

 
Signatura 

 
 
 

 

 

 

  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE MENORS DE 18 

ANYS 
CFA El Vendrell 

 
 

 

Declaració responsable d’alumnes menors de 18 anys en 
ensenyaments del CFA El Vendrell 

 

Dades personals 
 

Nom i cognoms de l’alumne/a
 DNI/
NIE/Passaport 

 

 

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal
 DNI/
NIE/Passaport 
 
 
 
 
Centre educatiu Curs 

 CFA EL VENDRELL        2020-

2021 

Declaro, responsablement: 

 

3. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

 No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-
19:  febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió 
nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar, 
dolor muscular, falta d’olfacte o de gust, calfreds o amb 
qualsevol altre quadre infecciós. 

 No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones 
que siguin o hagin estat positives. 

 No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi 
donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia 
compatible amb aquesta malaltia. 

 Tinc el calendari vacunal al dia. 

 

4. (Seleccioneu una de les dues opcions) 

Que no pateixo cap de les malalties següents: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 
dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per 
exemple, aquelles que necessiten tractaments 
immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o A
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greus. 

Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat 

amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre l’activitat 

escolar (cal aportar informe mèdic): 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 
dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per 
exemple, aquelles que necessiten tractaments 
immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o 
greus. 

                  

           

           3. Que no estic embarassada 

 

4. Que en el cas que jo, o algun membre del meu nucli familiar, 

tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 

covid-19, no assistiré a les classes i informaré immediatament al 

centre educatiu per activar els protocols corresponents. 

 

5. Que conec l’obligació d’informar de forma immediata al centre 

educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu 

entorn familiar o de formar part d’un grup en la línia de traçabilitat 

d’un positiu (o possible) en covid-19, de no assistir a classe i de 

mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de 

qualsevol incidència. 

 

6. Que conec l’obligació d’informar de forma immediata al personal 

del centre educatiu de l'aparició de qualsevol símptoma compatible 

amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, diarrea, 

malestar...) o qualsevol altre quadre infecciós, durant la meva 

estància al centre educatiu. 

 

7. Que conec i accepto les normes, mesures i protocols del CFA El 

Vendrell pel curs 2020-2021 en el marc actual de pandèmia, així 

com les seves possibles reformulacions donades pel context 

canviant o per un millor funcionament del centre. 

 
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al CFA EL 
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VENDRELL, signo la present declaració de responsabilitat i 

consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en 

aquesta declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius de titularitat del 
Departament d'Educació Responsable del 
tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del 
tractament de 
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i 
com exercir-los en el web del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament Lloc i data 

 

EL VENDRELL, A _________DE ________________________DE 

 
Signatura del pare, mare o tutor legal     Signatura del 
l’alumne 

 
 
 

 

 

  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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ANNEX 3. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PERSONAL 

DOCENT 
CFA El Vendrell 

 
 

 

Declaració responsable del personal docent en ensenyaments 
del CFA El Vendrell 

 

Dades personals 
 

Nom i Cognoms del professor/a
 DNI/
NIE/Passaport 

 

 
Centre educatiu Curs 

 CFA EL VENDRELL               2020-2021 

Declaro, responsablement: 

 

5. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

 No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-
19:  febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió 
nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar, 
dolor muscular, falta d’olfacte o de gust, calfreds o amb 
qualsevol altre quadre infecciós. 

 No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones 
que siguin o hagin estat positives. 

 No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi 
donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia 
compatible amb aquesta malaltia. 

 Tinc el calendari vacunal al dia. 

 

6. (Seleccioneu una de les dues opcions) 

Que no pateixo cap de les malalties següents: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 
dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per 
exemple, aquelles que necessiten tractaments 
immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o 
greus. 

Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat 

amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre l’activitat 

escolar (cal aportar informe mèdic): 
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 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 
dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per 
exemple, aquelles que necessiten tractaments 
immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o 
greus. 

                  

           3. Que no estic embarassada 

 

4. Que en el cas que jo, o algun membre del meu nucli familiar, 

tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 

covid-19, no assistiré al centre de treball i informaré 

immediatament al centre educatiu per activar els protocols 

corresponents. 

 

5. Que conec l’obligació d’informar de forma immediata al centre 

educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu 

entorn familiar o de formar part d’un grup en la línia de traçabilitat 

d’un positiu (o possible) en covid-19, de no assistir al centre de 

treball i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu 

davant de qualsevol incidència. 

 

6. Que conec l’obligació d’informar de forma immediata a la 

direcció del centre educatiu de l'aparició de qualsevol símptoma 

compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

diarrea, malestar...) o qualsevol altre quadre infecciós, durant la 

meva estància al centre educatiu. 

 

7. Que conec i accepto les normes, mesures i protocols del CFA El 

Vendrell pel curs 2020-2021 en el marc actual de pandèmia, així 

com les seves possibles reformulacions donades pel context 

canviant o per un millor funcionament del centre. 

 
I, perquè així consti, signo la present declaració de responsabilitat i 

consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en 

aquesta declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius de titularitat del 
Departament d'Educació Responsable del 
tractament: La direcció del centre educatiu. 
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Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del 
tractament de 
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i 
com exercir-los en el web del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament Lloc i data 

 

EL VENDRELL, A _________DE ________________________DE 

 
Signatura 

 
 
 

 

 
  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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ANNEX 4. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PERSONAL NO 

DOCENT 
CFA El Vendrell 

 
 

 

Declaració responsable del personal no docent del CFA El 
Vendrell 

 

Dades personals 
 

Nom i Cognoms del personal no docent
 DNI/
NIE/Passaport 

 

 
Centre educatiu Curs 

 CFA EL VENDRELL        2020-

2021 

Declaro, responsablement: 

 

7. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

 No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-
19:  febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió 
nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar, 
dolor muscular, falta d’olfacte o de gust, calfreds o amb 
qualsevol altre quadre infecciós. 

 No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones 
que siguin o hagin estat positives. 

 No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi 
donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia 
compatible amb aquesta malaltia. 

 Tinc el calendari vacunal al dia. 

 

8. (Seleccioneu una de les dues opcions) 

Que no pateixo cap de les malalties següents: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 
dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per 
exemple, aquelles que necessiten tractaments 
immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o 
greus. 

Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat 

amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre l’activitat 

escolar (cal aportar informe mèdic): A
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 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 
dispositius de suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per 
exemple, aquelles que necessiten tractaments 
immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o 
greus. 

                  

           3. Que no estic embarassada 

 

 

4. Que en el cas que jo, o algun membre del meu nucli familiar, 

tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 

covid-19, no assistiré al centre de treball i informaré 

immediatament al centre educatiu per activar els protocols 

corresponents. 

 

5. Que conec l’obligació d’informar de forma immediata al centre 

educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu 

entorn familiar o de formar part d’un grup en la línia de traçabilitat 

d’un positiu (o possible) en covid-19, de no assistir al centre de 

treball i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu 

davant de qualsevol incidència. 

 

6. Que conec l’obligació d’informar de forma immediata a la 

direcció del centre educatiu de l'aparició de qualsevol símptoma 

compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

diarrea, malestar...) o qualsevol altre quadre infecciós, durant la 

meva estància al centre educatiu. 

 

7. Que conec i accepto les normes, mesures i protocols del CFA El 

Vendrell pel curs 2020-2021 en el marc actual de pandèmia, així 

com les seves possibles reformulacions donades pel context 

canviant o per un millor funcionament del centre. 

 
I, perquè així consti, signo la present declaració de responsabilitat i 

consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en 

aquesta declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
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Alumnes de centres educatius de titularitat del 
Departament d'Educació Responsable del 
tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del 
tractament de 
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i 
com exercir-los en el web del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament Lloc i data 

 

EL VENDRELL, A _________DE ________________________DE 

 
Signatura 

 
 
 

 

 
  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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ANNEX 5. LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 
 

Llista de comprovació de símptomes compatibles amb la COVID-19 per alumnes i 

personal del centre 

 

Si no et trobes bé o si a casa hi ha alguna persona que no es troba bé, marca amb 

una creu quins d’aquests símptomes presenteu: 

 

1. Febre o febrícula  

2. Tos 

3. Dificultat per respirar  

4. Congestió nasal 

5. Mal de coll 

6. Mal de panxa  

7. Vòmits 

8. Diarrea 

9. Malestar 

10. Dolor muscular 

11. Falta d’olfacte o de gust  

12. Calfreds 

 

Si heu marcat un o diversos símptomes no podeu assistir al centre educatiu i cal que us 

poseu immediatament en contacte amb el centre educatiu per comunicar-ho. 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic 

amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

Manteniu informat al centre de la vostra evolució o de la persona del vostre nucli 

familiar. 

Informeu immediatament al centre si vosaltres o la persona del vostre nucli familiar sou 

diagnosticats amb la COVID-19. 
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ANNEX 6. FITXA DE SEGUIMENT DE CASOS 
 

Model de fitxa de seguiment de casos 

 

 Nom del 

primer 

contacte 

 Nom de 

a qui ha 

derivat 

 

Alumne/ 

Personal 

del centre 

Dia i hora de 

l’avís/detecció 

Descripció 

de la 

situació 

Protocol 

seguit 

Contacte 

amb 

serveis 

territorials 

Contacte 

amb 

salut 

Dia1/ 

autor 

      

Dia 

2/ 

autor 

      

Dia 

3/ 

autor 

      

...       
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ANNEX 7. REGISTRE D’ACCÉS AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS 

EL VENDRELL 
 

 
 
 
 

DATA 

 
 
 
 

NOM I 
COGNOMS 

 
 
 
 

ENTRADA 

 
 
 
 

SORTIDA 

DECLARO NO 
TROBAR-ME EN 

SITUACIÓ DE RISC 
(MALALTIES 
CRÒNIQUES 

COMPATIBLES AMB 
LA COVID 19), NO 

PRESENTAR 
SIMPTOMATOLOGIA 
COMPATIBLE AMB LA 
COVID-19 NI TROBAR-
ME EN QUARANTENA 
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ANNEX 8. FITXA DE DISPOSITIUS, RECURSOS I CONEIXEMENTS 

PER L’ENSENYAMENT A DISTÀNCIA 
 

FITXA DE DISPOSITIUS, RECURSOS I CONEIXEMENTS PER 

L’ENSENYAMENT A DISTÀNCIA 

SI US PLAU, OMPLE EL FORMULARI AMB MAJÚSCULES 

NOM I COGNOMS: 

 

GRUP: 

CORREU ELECTRÒNIC: TELÈFON MÒBIL: 

 

TELÈFON FIXE: 

ADREÇA POSTAL: 

 

1.- A casa de quins dels següents dispositius disposes? 

Dispositiu SÍ NO 

Ordinador   

Mòbil   

Tauleta   

Telèfon fixe   

Altres:________________________   

 

2.- A casa de quin pla de dades disposes? 

 SÍ NO 

Tarifa plana a l’ordinador i wifi   

Tarifa plana al mòbil   

Tarifa amb megues limitats a 

l’ordinador i wifi 

  

Tarifa amb megues limitats al mòbil   

No tinc pla de dades   

Altres:________________________   

 

3.- Sabries fer ….? 

 SÍ NO 

Un correu electrònic   

Adjuntar informació a un correu 

electrònic 

  

Pujar o descarregar informació del 

núvol (Drive, Dropbox…) 

  

Enviar un whatsapp amb una imatge   
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adjunta 

Entrar a Moodle   

Fer una tasca a Moodle   

Consultar informació a Moodle   

Fer una videoconferència amb el mòbil   

Fer una videoconferència amb 

l’ordinador 

  

Cercar i descarregar informació 

d’Internet 

  

 

  



PLA D’OBERTURA DE CENTRE PEL CURS 2020-2021 

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 

75 

ANNEX 9. MÒDUL EINES BÀSIQUES PER L’ENSENYAMENT A 

DISTÀNCIA 
 

Continguts i temporització: 

 

1. GMAIL  al mòbil i a l’ordinador (1 hora) 

1.1. Crear un compte 

1.2. Fer un correu electrònic 

1.3. Adjuntar arxius/Baixar un arxiu 

 

2. DRIVE al mòbil i a l’ordinador (1,5 hores) 

2.1. Crear arxiu (processador de textos)/carpeta 

2.2. Pujar/baixar i moure arxius/carpeta 

2.3. Compartir arxius i carpeta 

 

3. MOODLE al mòbil i a l’ordinador (1,5 hores) 

3.1. Accedir amb usuari i contrasenya 

3.2. Menú i les meves assignatures 

3.3. Mòduls, informació, documents, tasques... 

3.4. Completar/enviar una tasca 

 

4. INTERNET al mòbil i a l’ordinador (1 hora) 
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4.1. Cerca a Internet 

4.2. Recursos (Programari lliure: Libreoffice) 

 

5. VIDEOCONFERÈNCIA al mòbil i a l’ordinador (1 hora) 

5.1. Presentació de Hangaouts 

5.2. Crear/connectar-te a una videoconferència 

5.3. Whatsapp (enviar fotografies) 

 

 

Quadre de continguts per ensenyaments i grups 

 

Ensenyament GMAIL DRIVE MOODLE INTERNET VIDEOCONF 

GES 1      

GES 2      

PPACGS MATÍ      

PPACGS 

VESPRE 

     

PAU 25/45      

ANG 1      

ANG 2      

ANG 3      

COMPETIC 

INICIAL 

     

COMPETIC 1      

COMPETIC 2      

COMPETIC 3      

CAST  1 MATÍ      

CAST  1 

TARDA 

     

CAST 2 MATÍ       

CFI TARDA       

CFI VESPRE       

 

 

En el cas dels ensenyaments de GES, PPACGS, PAU +25/45 faran dos sessions. La 

durada de cada sessió serà de 3 hores i es dividiran els grups en dos sempre que el 
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número total d’alumnes no superen els 14. Les sessions es duran a terme a l’aula 

d’informàtica. 

 

En el cas de ANG 1, 2 i 3, COMPETIC inicial, 1, 2 i 3, CAST 1 i 2, i CFI faran dues 

sessions amb els continguts corresponents adaptats a l’ensenyament. La durada de les 

sessions vindrà determinada per l’horari de l’ensenyament, sens prejudici que es puguin 

fer més sessions si el tutor ho considera necessari. També en aquests grups, les sessions 

es duran a terme a l’aula ordinària de l’ensenyament.  Si el professor ho considera 

necessari, es podrà programar alguna sessió a l’aula d’informàtica (sempre a partir del 2 

d’octubre de 2020 i quan no estigui ocupada l’aula per altre ensenyament) 

 

Pels ensenyaments de GES, PPACGS, PAU +25/45, ANG 1, 2 i 3, i COMPETIC 1, 2 i 

3: 

S1= SESSIÓ 1: GMAIL, INTERNET I VIDEOCONFERÈNCIA 

S2= SESSIÓ 2: MOODLE I DRIVE 

 

Pels ensenyaments de COMPETIC inicial, CAST 1 i 2, i CFI 

S1= SESSIÓ 1: GMAIL 

S2= SESSIÓ 2: VIDEOCONFERÈNCIA 

  

 

Horari, grups i sessions a l’aula d’informàtica 

 

 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24 
Divendres 

25 
Dilluns 28 

Dimarts 

29 

9.00-

12.00 
GES 1_1 S1 

PPACGSM 

_1 S1 

GES 2_1 

S1 

GES 1_1 

S2 

PPACGSM 

_1 S2 

GES 2_1 

S2 

12.00-

15.00 
GES 1_2 S1 

PPACGSM 

_2 S1 

GES 2_2 

S1 

 GES 1_2 

S2 

PPACGSM 

_2 S2 

GES 2_2 

S2 

15.00-

18.00 

PPACGSV 

_1 S1 
PAU25_1 S1 

PAU25_ 1 

S2  
 

PPACGSV _1 

S2 
 

18.00-

21.00 

PPACGSV 

_2 S1 
PAU25_2 S1 

PAU25_ 2 

S2  
 

PPACGSV _2 

S2 
 

 

 

Horari de professors a l’aula d’informàtica 

 

 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24 
Divendres 

25 
Dilluns 28 

Dimarts 

29 

9.00-

12.00 
CARLOS MÍRIAM 

MARÍA 

JOSÉ 
ANNA 

MIGUEL 

ÁNGEL 
CARLOS 
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12.00-

15.00 

MARÍA 

JOSÉ 

MIGUEL 

ÁNGEL 
MÍRIAM CARLOS MARTA ANNA 

15.00-

18.00 

MIGUEL 

ÁNGEL 
MARTA ANNA 

 

MIGUEL 

ÁNGEL 
 

18.00-

21.00 
ANNA CARLOS MARTA 

 

ANNA 
 

 

Horari, grups i sessions a l’aula ordinària 

 

Ensenyament S1 S2 

ANG 1 23/09/20 

15:30-17:00 

28/09/20 

15:30-17:00 

ANG 2 24/09/20 

15:30-17:30 

29/09/20 

15:30-17:30 

ANG 3 24/09/20 

16:00-18:00 

29/09/20 

16:00-18:00 

COMPETIC 

INICIAL 

29/09/20 

18:00-19:30 

1/10/20 

18:00-19:30 

COMPETIC 1 30/09/20 

12:00-13:30 

2/10/20 

12:00-13:30 

COMPETIC 2 28/09/20 

17:30-19:30 

30/09/20 

17:30-19:30 

COMPETIC 3 28/09/20 

16:00-17:30 

30/09/20 

16:00-17:30 

CAST 1 MATÍ  23/09/20 

9:30-10:30 

25/09/20 

9:30-10:30 

CAST 1 TARDA 24/09/20 

19:30-21:00 

29/09/20 

19:30-21:00 

CAST 2 MATÍ 24/09/20 

10:30-11:50 

25/09/20 

10:30-11:50 

CFI TARDA 24/09/20 

16:00-18:00 

29/09/20 

16:00-18:00 

CFI VESPRE  23/09/20 

17:00-19:00 

28/09/20 

17:00-19:00 
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ANNEX 10. LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIÀRIA 

DELS CENTRES EDUCATIUS 
 

Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius 

 

 

 

 

 

  

Acció En 

Curs 

Fet 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola 

durant un mínim de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó disposen de sabó suficient?   

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans? 

 

  

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel 

suficient? 

 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major 

contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, 

polsadors 

ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais 

docents? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos? 

 

  

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics? 

 

  

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar? 
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ANNEX 11. LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DE 

CENTRES EDUCATIUS A L’INICI DE CURS 

 

Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs 

 

Acció En 

curs 

Fet 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu 

que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin 

embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de 

protecció (mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 

ventilació? 

  

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 

respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Els alumnes i les famílies, en el cas dels menors d’edat, han rebut 

tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i 

prevenció? 

  

Tots els alumnes i les famílies, en el cas dels alumnes menors d’edat, 

han signat la declaració responsable? 

  

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions durant les 

entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir 

l’educació 

a distància en cas d’un nou confinament? 

  

 

 

 

 

 


