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1. Introducció  
 
El Centre de Formació i Treball  Flor de Maig orienta la seva activitat a l’exercici  de la funció docent 
per a la integració soci laboral de les persones amb intel·ligència límit i deficiència  intel·lectual lleu. 
 
Oferim un model educatiu integral en els marcs de l'ensenyament  obligatori i post obligatori amb 
recursos pedagògics i educatius molt específics per donar resposta a la formació i inserció 
sociolaboral d'aquest col·lectiu.  
 
L'actuació del centre s'articula a partir d'uns principis soci educatius, entre els quals destaquem els 
següents: 
 

 Afavorir l'autonomia i la capacitat d'auto concepte. 

 Aplicar metodologies que propiciïn el procés d'ensenyament - aprenentatge individualitzat. 

 Facilitar el desenvolupament de recursos personals i socials per poder participar, amb la 
màxima plenitud, en els entorns habituals, donant prioritat als aprenentatges pràctics i 
funcionals. 

 Oferir als pares un paper prominent en el procés d'aprenentatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quadre Pedagògic 
 
EQUIP DIRECTIU 
 
Director del Centre     Esther Vizcaíno 
Secretari docent     Anna Casellas 
Cap d’estudis      Daniel Sarabia  
 
COORDINADORS 
 
Coordinador Educació Secundaria Obligatòria     Manolita Pérez 
Coordinador Programes de Qualificació Professional Inicial      Maite Forné 

Per aquest curs 2020-2021 i a causa de la situació de pandèmia, la Generalitat de Catalunya ha 

establert una sèrie de nous protocols que els Centres hem hagut d'adaptar a la nostra realitat. 

Junt amb aquesta circular informativa adjuntem una sèrie de documents on s'expliquen els 

diferents protocols i normes que regiran el Centre durant el present curs. 

 

És molt important la lectura detallada d'aquests documents i restem a la seva disposició per atendre 

qualsevol dubte que pugui sorgir. 

 

En concret, els documents que adjuntem són: 

1.- Síntesi del Pla d'Actuació per al curs 2020-2021. (Cal retornar la darrera pàgina signada a al 

Centre). 

2.- 2 còpies de la declaració responsable i llistat de símptomes (una còpia a retornar signada al 

Centre). 

3.- Document amb principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut (adaptació del Pla 

d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19. 

Versió 30 de Juny de 2020.) 
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Coordinador de prevenció de riscos laborals     Claudia Vidal 
Coordinador informàtica      Manolita Pérez 
Coordinador Lingüístic d’interculturalitat    Daniel Sarabia 
i de cohesió social     
 
CLAUSTRE DE PROFESSORS 
 
Glòria Arroyo Cristina Quintas  
Cristina Arruga Montserrat Ramia 
Alberto Artuñedo Mercè Hormichea 
Anna Casellas Gemma Rubio 
Xavier Coll Alba Sánchez 
Miguel Àngel Fernández Daniel Sarabia 
Maite Forné Juan Francisco Torres 
Sara Giménez Claudia Vidal 
Jordi Jiménez Marta Villarroya 
Manolita Pérez Esther Vizcaíno 
 
ORIENTADOR ESCOLAR: Mercè Hormichea 
 
3. Personal administració i serveis 
  
Secretària      Mayte Venteo 
 
Conserge     Joan Aparicio 
 
EAP Cerdanyola    Montserrat Garcia (Psicopedagoga)  
      Maria Marco  (Treballadora Social) 
 
 
4. Òrgans del Centre 
 
AMPA 

La Junta de l'Associació de Mares i Pares és un organisme participatiu, de caràcter voluntari, obert a 

tots els pares, mares i tutors de l'alumnat matriculat a Flor de Maig. La seva missió és donar suport a 

l'Escola per tal de col·laborar en la formació de l'alumnat, sempre d'acord amb la línia pedagògica el 

centre. 

CONSELL  ESCOLAR 
 
El Consell Escolar és l'organisme que controla i vetlla pel correcte funcionament del centre. 
 
Està format per representants de la Direcció, dels professors, del personal no docent, de l'Ajuntament 
de Cerdanyola, dels pares i mares d'alumnes escollits en votació. 
 
Els representants dels pares d'alumnes tenen assignades diverses funcions: 
 

 D'una banda, reben i, aproven, la informació del responsable del centre en temes referents a 
l’ordre i funcionament intern, revisen la programació general del centre i el seu  projecte 
pedagògic, així com les activitats extra escolars i recullen les incidències que la Direcció del 
Centre pugui tenir amb les famílies. 

 

 D'altra banda, com a representants del col·lectiu de pares d'alumnes fan de mitjà de transmissió 
de les opinions, propostes, suggeriments i queixes o aspectes a modificar per part de l'Escola, 
que la resta de pares els hi transmeten. 
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Les famílies poden acudir als seus representants i manifestar les seves opinions, suggeriments, etc. 
 
El Consell Escolar es renova cada dos anys, mitjançant votació, i es reuneix tres cops l'any, com a 
mínim, durant el curs escolar. Durant aquest curs s’ha de completar la representació dels diferents 
components del consell. 
 
Components de l’actual Consell Escolar: 
 

Sra. Esther Vizcaíno Ramos Direcció de Centre 

Sr. Daniel Sarabia López Cap d’estudis 

Sra. Óscar Sala Navas Representant de l’Ajuntament 

Sra. Sara Giménez Campos Representant sector professors 

Sr. Vacant Representant sector professors 

Sra. Alba Sánchez Luna Representant sector professors (sortint) 

Sra. Clàudia Vidal Montes Representant sector professors 

Sr. Jordi Jiménez Pabón Representant sector professors 

Vacant Representant sector professors 

Sra. Michelle Guiñez Sotomayor Repres. sector mares i pares d’alumnes (sortint) 

Sra. Maria Glòria Peña Sebastián Representant sector mares i pares d’alumnes 

Sra. Lydia Juanola Borrat Representant sector mares i pares d’alumnes 

Sra. Angelique Tamara Buldeo Rai Representant sector mares i pares d’alumnes 

Vacant Representant alumnes 

Vacant Representant alumnes 

Sra. Silvia Tomás Maturana Representant AMPA 

Sr. Juan Manuel Aparicio Hernández  Representant del PAS 

Sra. Anna Casellas Uribe Secretària Docent 

 
5. Funcionament  i normes del Centre 
 
ACCIÓ TUTORIAL 
 
Els grups - classes d'alumnes i els nivells educatius han estat organitzats, inicialment, tot tenint en 
consideració la interacció entre l'edat de l'alumne i el seu nivell d'aprenentatge. 
 
En el marc de l’estructura organitzativa del centre els tutors de curs han de dinamitzar i coordinar la 
realització de la funció tutorial. 
Entenem la funció tutorial com una acció educativa que implica a tots els docents del centre. 
 
El mestre tutor convocarà periòdicament a les famílies a entrevistes per intercanviar informació 
educativa. Les famílies poden demanar entrevista amb el tutor/a  del seu fill/a, sempre que ho creguin 
convenient. Les entrevistes s’han de concertar amb temps dins l’horari disponible del tutor/a. 
 
La participació dels pares en el procés educatiu del seu fill/a és imprescindible per aconseguir els 
objectius que tots ens proposem.  Des del Centre els demanem que procurin recordar les dates de les 
reunions i assumir els compromisos als quals s’arribin i la màxima col·laboració i participació dels 
pares amb els professors.  
 
Durant el curs es celebraran dues reunions generals de pares/ mares i /o tutors.  
 
SECRETARIA  
 
La secretaria del centre  està a disposició de les famílies per informar, gestionar i administrar temes 
d'interès general. 
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Per a tota aquella informació que faci referència a temes de l’escoles i d'interès de pares i alumnes 
cal posar-se amb contacte amb secretaria. En cas necessari és derivarà  la informació a les persones 
adients. 
 
La secretaria, recull i distribueix els encàrrecs i avisos tant d'assistència d'alumnes, com 
recomanacions o altres temes que els puguin interessar. 
 
L'horari és de dimarts i dijous de 8.30 a 14:00 hores i divendres alterns en el mateix horari. Es prega 
telefonar abans per concertar cita. No s'atendrà a ningú sense cita prèvia. Telèfon  93 594 88 28 
 
 
CALENDARI ESCOLAR I HORARI 
 
Calendari escolar curs 2020/2021 
 

Inici de les classes: 14 de setembre de 2020 

Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos. 

Vacances de Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril del 2021, ambdós inclosos 

Festes de lliure elecció i locals:  
- 7 de desembre  
- 15 de febrer   
- 24 de maig  

Festes locals i altres festius del calendari laboral: 
- 12 d'octubre 
- 11 de novembre 
- 8 de desembre 
- 3 de maig 

 Fi de curs: 22 de juny del 2020 

 
 
HORARI 
 
L’horari de l’alumnat és de dilluns a divendres. Enguany, a causa de la situació de pandèmia i les 
directrius de la Generalitat de Catalunya, s'han establert tres horaris diferents: 
 
ESO: 8:45 a 14:00 
 
Formació laboral: 
 
Torn 1: 8:30 a 14:00h 
Grups d’AVOAP 1, ACAP, AAGS, AEHR 
 
Torn 2: 9:00 a 14:30h 
Grups d'AFMIE, AVOAP 2, PTVA1, PTVA 2 i ATFIM 
 
 
ASSISTÈNCIA 
 
L’ Assistència al centre és obligatòria.  
 
Cal avisar a secretaria i justificar per escrit qualsevol falta d’assistència al centre. Si no hi ha 
justificació escrita, és considerarà falta no justificada. 
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Quan l’alumne realitza visites mèdiques, recomanem sempre que sigui possible, que l’alumne torni a 
l’escola per continuar amb les seves activitats acadèmiques.  
 

Sempre que un alumne/a hagi d’arribar més tard o sortir abans de l’hora prevista, amb causa 
justificada, caldrà que els pares ho facin constar a la secretaria i al tutor /a amb una nota escrita  
a l’agenda i confirmació telefònica. 

El punt per recollir o deixar l'alumnat serà sempre l'edifici de direcció. 

 
 
TRANSPORT 
 
ESO: 
 
L'horari d'arribada al Centre per l'autobús concertat és a les 8:45, i el de sortida, a les 14:00 hores. 
 
L’autocar recull els alumnes en la població d’origen. El lloc de la parada i l’horari es comunicarà 
individualment la setmana anterior a l’inici de les classes i el determina el Consell Comarcal.  
 
Important: El lloc on està situat el centre i el perill de la carretera que hi arriba fa necessari prohibir 
als / les alumnes  venir a l’escola a peu o fer ús de mitjans com moto o bicicleta, per tal d’evitar riscos 
innecessaris.  
 
FORMACIÓ LABORAL (PFI i PTVA):  
 
Els alumnes dels cursos de PFI hauran de venir al Centre fent ús del transport públic. Al final del 
present document s’adjunta l’horari per al curs 2020-2021. 
 
Important: El lloc on està situat el centre i el perill de la carretera fa necessari prohibir als alumnes  
venir a l’escola a peu o fer ús de mitjans com moto o bicicleta, per tal d’evitar possibles riscos. 
 
 
COLÒNIES, SORTIDES I ACTIVITATS LÚDIQUES 
 
Totes les activitats que es realitzen fora del centre formen part del Projecte Educatiu de Centre i per 
tant tenen caràcter d’obligatorietat, per afavorir i millorar la convivència i comunicació entre tots els 
alumnes, així com la seva autonomia. 
 
Oportunament s’informarà, amb prou anticipació, de les dates i lloc de realització de cada activitat, 
així com del material que cal portar, si fos necessari.  
 
Per a cada sortida fora del centre es demana la corresponent autorització. 
 
ASPECTES MÈDICS, SANITARIS I DE SALUT 
 
 
 Administració de medicaments a alumnes 
 
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o 
informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que 
ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i 
s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que 
sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. 
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què poguessin fer-ho 
el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas contrari, si el medicament ha 
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de ser administrat per personal amb una formació determinada, caldrà que el centre es posi en 
contacte amb el centre d’assistència primària més proper.  
 
 Prevenció del tabaquisme i de l’alcoholisme 
 
D’acord amb la normativa vigent, es prohibeix la venda i el subministrament de productes del tabac, i 
també es prohibeix fumar en totes les dependències del Centre.  
 
Tampoc no es permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en els centres educatius. 
 
L’incompliment de la normativa serà degudament advertit i, si escau, sancionat, d’acord amb el règim 
disciplinari vigent.  
 
 Altres 
 
Es important que els alumnes arribin esmorzats al centre i que portin un entrepà per menjar a 
l’esbarjo. L’esmorzar és un àpat molt important i cal que el realitzin per poder fer tots els 
aprenentatges amb força i energia suficients. 
 
També és important que no portin pipes, caramels ni llaminadures. 
 
 
ASSEGURANÇA , SORTIDES, MATERIAL ESCOLAR I VESTUARI 
 
 Sortides i material i  escolars, exceptuant colònies. 
 
Per fer efectiva la matricula caldrà fer un ingrés únic anual de 145 euros en concepte de 
“matrícula Flor de Maig” al número de compte de CAIXABANK ES14 2100 3094 50 2200196995 
 
En cas d’aquell alumnat que l’any passat tenia la matrícula pagada i ha signat el document de retorn 
de la part proporcional, l’import de la matrícula queda per 124,83€. 
 
S’haurà de fer constar el nom de l’alumne/a en el resguard de l’ingrés bancari i lliurar-lo a la 
secretaria del centre. 
 
Aquest pagament inclou els següents conceptes: 
 

- Material escolar, sortides, llibre socialitzador i assegurança escolar obligatòria. 
 
▪ A l’inici de curs cada professor demanarà material bàsic específic de l’alumne/a. 
 El pagament de la quota de l’AMPA és de 20€ al número de compte de   CAIXABANK ES93 

2100 3164 7122 0026 5055. 
Aquest curs escolar, l’alumnat que hagi pagat la quota rebrà d’obsequi de l’AMPA l’agenda del centre. 
 
 Equip de treball i material 
 
En iniciar-se el curs, l’alumnat rebrà una circular amb tot el material necessari per a cada 
assignatura.  
 
ESO: 

A l’Escola es realitzen moltes activitats manipulatives i de taller, per aquest motiu creiem convenient 
que els alumnes disposin de roba còmoda, han de portar una bata de color blau que permeti 
treballar amb comoditat i sense por a embrutar-se. 

FORMACIÓ LABORAL: 

L’equip de treball que han de portar està en funció del grup. 
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- Auxiliar de Fabricació Mecànica i Electricitat :  una granota (“mono” de treball) o dues peces 
de cotó (pantaló i jaqueta) de color blau. 

- Auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lacions de Mobles: una granota (“mono” de treball) o 
dues peces de cotó (pantaló i jaqueta) de color blau. 

- Auxiliar en Comerç i Atenció al Públic: una bata de color blau.  

- Auxiliar arts Gràfiques i Serigrafia: una bata de color blau. 

- Auxiliar en  Vendes, Oficina  i Atenció al Públic: una bata de color blau.  

- Auxiliar en Establiments Hotelers i de restauració: una granota (“mono” de treball) o dues 
peces de cotó (pantaló i jaqueta) de color blanc. 

- Grup de Transició a la Vida Adulta: una bata de color blau. 

 

És important que tots els alumnes portin roba de recanvi per poder-se canviar un cop finalitzada la 
jornada. 

 
 Equip d’Educació Física 
 
Per realitzar les activitats esportives no es recomana cap equip especial però cal proveir-se de: 
pantaló curt, samarreta i calçat esportiu. 
 
 Taquilles i vestuari 
 
Cada alumne de FL tindrà a la seva disposició una taquilla per guardar la roba o estris personals. A 
l’inici de curs cal fer un dipòsit de 10 € per l’ús de la taquilla. Aquest dipòsit es retornarà al 
finalitzar el curs, al retornar la clau i comprovar el bon estat d’ús de la taquilla. L’alumnat que tenia 
taquilla el curs anterior disposarà de la mateixa taquilla donat que no es va fer el retorn en finalitzar el 
curs i per tant no cal que porti aquest dipòsit de nou. 
 
L’alumnat de l’ESO, aquest curs, no disposarà de taquilles. Aquells que el curs anterior estaven al 
centre i tenien clau de taquilla, faran el retorn de la clau al seu tutor/a per tal de gestionar amb 
secretaria el retorn del dipòsit; aquells que passen a FL, tornaran la clau de taquilla d’ESO al seu 
tutor/a i se’ls assignarà una taquilla de FL, sense necessitat de portar el dipòsit de nou. 
 
En cas de perdre la clau s’haurà de pagar l’import de la còpia.  
 
Per evitar confusions cal marcar tota la roba i altres estris de l'alumne/a amb el nom de manera 
inesborrable, i revisar freqüentment la roba que l'alumne/a porta a casa seva per rentar, si la roba o 
algun material no pertany a l'alumne, preguem es torni a l'escola ràpidament. 
 
 
 Mòbils i altres 
 
Resta expressament prohibit l’ús de mp3, mp4, maquines de  vídeo jocs, materials i objectes 
perillosos o de caràcter violent,  així com també l’ús del telèfon mòbil.  
 
En el cas que sigui necessari portar telèfon mòbil cal deixar-lo a la taquilla i resta prohibit el seu ús, 
com indica la normativa al respecte. L’alumnat de Formació Laboral tindrà una normativa pròpia 
al respecte que s’enviarà a les famílies a principi de curs. 
 
En el cas de pèrdua o extraviament de qualsevol d’aquests objectes el centre no es fa 
responsable.    
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6. Dades  del Centre 
 
Aquesta circular fa referència a aspectes generals que afecten a la totalitat de l’alumnat. En les 
reunions de cada curs es donaran les instruccions i normes específiques a cada nivell. 
 
No dubtin  en posar-se en contacte amb el centre sempre que precisin alguna informació, aclariment, 
dubte, suggeriments, etc. 
 
L’horari d’atenció telefònica és de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 hores. 
 
 
Dades del Centre: 
 
Centre de Formació i Treball Flor de Maig 
Av. Flor de Maig, s/n  
Apartat de correus 254 
08290 Cerdanyola del Vallès 
 
Tel. 93  594 88 28 
 
Correu electrònic: a8037292@xtec.cat 
 
 
Horari de autobusos urbans 
 
Autobús URBA 1, Canaletes  - Can Coll , Can Coll  - Canaletes. 
 
La parada d’autobusos all barri de Canaletes, està situada a 200 metres de l’estació de Renfe, passat 
el pont del riu , al costat  del parc infantil. 
 
No tots els autobusos de la línia URBA 1 arriben fins Flor de Maig,  a continuació els informem dels 
horaris en dies laborables: 
 
Horaris:  Canaletes - Flor de Maig.  
 
08.00h., 08.30 h, 13.00h., 13.30h., 14.00h., 14.30h., 15.00h., 17.00h., 18.30h., 19.30h. 
 
Horaris:  Flor de Maig – Canaletes 
 
08.32h., 09.02h., 13.32h., 14.02h., 14.32h., 15.02h., 15.32h., 17.32h., 19.02h., 20.02h. 
 
Aquests horaris són provisionals i resten pendents de la confirmació per part de la companyia.  
 
 
Moltes gràcies per la seva atenció. 
 
El claustre de professors, 
 

 
Cerdanyola del Vallès, 4 de setembre de 2020 

mailto:a8037292@xtec.cat

