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PLA D’ACTUACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ I TREBALL FLOR 

DE MAIG DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  

CURS 2020-2021 

1.- Principis, marc legal i normatiu 

L’objectiu principal del present pla d’actuació per al curs 2020-2021 és el de garantir 

l’establiment d’un protocol d’obligat coneixement i aplicació per tots els agents i persones 

que conviuen al Centre per tal de garantir diversos factors: 

-  Establir una diagnosi acurada de l’actuació del Centre davant el passat 

confinament i dels recursos materials, personals i econòmics disponibles per fer 

front al curs vinent en funció de les demandes del Departament i dels possibles 

escenaris que es plantegen. 

-  Extremar les precaucions i garantir la seguretat, les millors condicions 

higienicosanitàries i organitzatives davants les diverses situacions que es 

plantegen el curs vinent. 

-      Poder garantir la traçabilitat en cas de contagi, així com el confinament selectiu 

d’una o diverses unitats. 

-   Poder garantir la millor resposta educativa per tot l’alumnat i en les diverses 

situacions d’ensenyament-aprenentatge, independentment de la seva situació 

competencial, econòmica, social o cultural, prestant especial èmfasi en 

minimitzar l’esquerda digital. 

-    Donar una resposta ràpida i ajustada a l’alumnat en cas que es produeixi una 

nova situació de suspensió de l’activitat lectiva presencial al Centre. 

-       Acompanyar l’alumnat i les seves famílies en la reincorporació al món escolar i 

fer un acompanyament encara més acurat en cas de produir-se una nova 

situació de confinament total o parcial. 

El nostre pla és un projecte de mínims, en el sentit que potser és prendran mides més 

restrictives de les que inicialment prendran altres centres i, fins i tot, del que determina 

l’administració. En aquest sentit, i atenent a l’especificitat dels nostre alumnat i les seves 

especials característiques, volem establir un marc molt clar i estricte, on es prioritza 

minimitzar al màxim els contextos i situacions de risc. 

Per tal de dissenyar el present pla d’actuació del curs 2020-2021, ens basem en la 

normativa que es va fer servir per al reobertura dels centres al mes de Juny, amb les noves 

directrius sorgides posteriorment. En concret, el marc normatiu emprat és el següent, 
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●    Pla d’obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització 

del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels Centres i els estudis 

del curs 2020-2021. 

●       Instruccions per a l’organització de l’obertura dels Centres Educatius. 

●   Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i 

seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 

●   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. 

●     Instruccions per al curs 2020-2021 dels Centres Educatius de Catalunya. 

●     Documents d’organització i gestió del Centre per al curs 2019-2020 

●     Decret 102/2012, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

  

2.- Actuacions preventives 

2.1.- Neteja i higiene: 

1.- Es manté la neteja ordinària del Centre, en concret, dues persones en horari de 6h a 9h 

una i l’altra de 6h a 10h. 

2.- A totes les aules es disposarà de gels hidroalcohòlics a la taula del professorat. A les 

dependències comunes del Centre també es disposarà d’aquests gels. A tots els lavabos 

del Centre que es facin servir hi haurà sabó i tovalloles de paper d’un sol ús. 

3.- Als tallers, a més dels gels hidroalcohòlics, hi hauran mascaretes d’ús obligatori, tant per 

professorat com per alumnat. 

4.- Als tallers, així com a les aules d’informàtica, música i tecnologia, a més de les 

mascaretes, s’hauran de fer servir guants sempre que el professorat així ho demani. 

5.- En finalitzar les activitats, l’alumnat haurà de desinfectar els materials, eines, i màquines 

utilitzats, així com el mobiliari de la classe. El professorat, per la seva part, haurà de netejar 

la seva taula, eines informàtiques d’ús propi i els poms de les portes, a més d’obrir la classe 

per garantir la ventilació del recinte. 

6.- Com no és possible garantir la desinfecció dels vestuaris, el proper curs se suprimeixen 

les activitats de dutxa i higiene personal, si bé és dedicarà una hora setmanal a treballar 

aquests aspectes. 

7.- En educació física se suprimeix l’espai de dutxes i vestuari, en tractar-se d’un espai 

compartit. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure sempre que sigui possible. Quan es faci 

servir el poliesportiu i no es pugui garantir la distància de seguretat, l’alumnat haurà de dur 



 
 

3 

mascareta. Si es comparteix material caldrà fer-ho amb guants. Tot el material que es faci 

servir s’haurà de netejar en acabar la classe. 

8.- Per al curs vinent se suprimeixen les activitats de natació. 

9.- No es permetrà menjar a les aules. 

10.- Tot el professorat tindrà disponible els EPIs que determini l’autoritat competent. 

11.- Tot i què a hores d’ara que sembla que no és indispensable, per norma general caldrà 

mantenir una distància mínima d’entre 1,2 i 1,5 metres entre les persones.  

12.- El professorat que faci classes en més de dos grups al dia, caldrà que faci ús de la 

mascareta durant tota la jornada, independentment de poder garantir el respecte a la 

distància de seguretat interpersonal.  

13.- Les famílies, l’alumnat i el professorat rebran la informació necessària abans d’iniciar-se 

el curs. 

14.- Les famílies han d'omplir i signar una declaració complementària. En aquesta 

declaració s’estableix també una llista de símptomes i un protocol d’actuació, tant per 

alumnat com per professorat. 

15.- A cada aula hi haurà penjat un protocol de neteja i desinfecció de les aules i unes 

normes higienicosanitàries. El professor/a que té assignat aquell espai serà l’encarregat de 

garantir que l’aula està en condicions òptimes. 

16.- L’equip de neteja del Centre rebrà el llistat de les actuacions a fer en cada espai en 

funció de les instruccions rebudes per part del Departament d’Educació. 

17.- Abans d’iniciar-se les classes, l’equip directiu s’assegurarà que tot el Centre presenta 

unes condicions higienicosanitàries òptimes per reprendre l’activitat lectiva. 

18.- Els telèfons i material informàtic del professor/a o tutor/a només el podrà agafar i 

emprar aquesta persona. En cas que algú altre el faci servir, caldrà desinfectar-lo 

automàticament després del seu ús. 

19.- Els lavabos que podrà fer servir l’alumnat d’ESO són els de l’edifici 13 i aula 1, 3 i 5 de 

l’edifici 16. L’alumnat de formació laboral (PFI i PTVA 1) faran servir els de l’edifici 4 i el grup 

de PTVA 2 farà servir els lavabos de l’edifici 14. Els lavabos que siguin d’ús compartit per 

més d’un grup s’hauran de desinfectar per part de la persona que l’hagi fet servir 

immediatament després de fer-ne ús amb una solució alcohòlica que li proporcionarà el 

professor/a o tutor/a.  

A l’hora del pati els lavabos de l’alumnat romandran tancats. 

Els professionals del Centre tindran disponibles els lavabos de professorat de l’edifici 4 i els 

de l’edifici 8 i el de l’edifici 14. Caldrà desinfectar-los després de cada ús. 
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L’alumnat de AEHR podrà fer ús de manera esglaonada del vestuari de música per canviar-

se. La tutora del grup garantirà la neteja i desinfecció de l’espai un cop s’hagin canviat. 

20.- Abans d’iniciar-se el curs, l’alumnat, les famílies i els professionals rebran informació 

detallada sobre els requisits per poder assistir al Centre. En concret: 

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós sense haver pres cap fàrmac i 

no tenir convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors. 

 

2.2.- Entrada i sortida d’alumnat: 

1.- S’ha demanat a la companyia de transports que té la concessió de la línia urbana Su1 

reforci el servei per garantir la distància mínima interpersonal per l’alumnat de Formació 

Laboral, tant a l’hora d’accedir al Centre com de marxar del mateix. En concret, sol·licitem 

dos autobusos, un a les 8:30 i un altre a les 9:00h i per marxar del Centre, un a les 14:00 i 

un altre a les 14:30 hores.  

2.- El professorat de guàrdia haurà de prendre la temperatura a l’alumnat quan arribin al 

Centre abans d’accedir als edificis del centre. En cas que un alumne presenti febre haurà de 

romandre aïllat a la sala de jocs acompanyat del professorat de guàrdia fins que algun adult 

responsable el pugui venir a recollir. 

3.- La mascareta serà obligatòria durant tota la jornada escolar. Tan en espais interiors com 

exteriors.  

4.- Per evitar aglomeracions a l’entrada de l’alumnat, es procedirà de la següent manera: 

Alumnat d’ESO: 

➢  L’alumnat baixarà dels autocars en funció de l’ordre d’arribada dels mateixos. 

L’autocar que arribi primer podrà deixar baixar l’alumnat un cop rebi l’autorització 

del professorat de guàrdia. La resta d’autocars hauran d’esperar autorització del 

professorat de guàrdia per deixar sortir l’alumnat. 

➢  Es marcarà un espai al pati, on cada grup-classe s’haurà de dirigir, i on estarà 

esperant el tutor/a del grup. 

➢  Un cop els grups estiguin complets marxarà a les respectives classes. Pel curs 

vinent, no es deixaran les coses a taquilles, sinó que s’habilitarà un espai tancat 

amb clau a les aules. 
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➢   A l’hora de marxar, es procedirà de manera similar. L’alumnat no es distribuirà 

per grups sinó per autocars, en un lloc delimitat del pati i sota la supervisió del 

professorat. El professorat de guàrdia serà l’encarregat d’anar cridant l’alumnat. 

  

Alumnat de FL: 

➢  L’entrada dels grups de FL es modifica. Es faran 2 grups diferenciats i de forma 

esglaonada. En concret: 

○  Torn 1: Els grups d’AVOAP 1, AAGS, ACAP i AEHR començaran la 

jornada a les 8:30. 

○    Torn 2: Els grups d’ATFIM, AFMIE, AVOAP 2, PTVA 1 i PTVA 2 ho faran a 

les 9:00. 

➢  La sortida de l’alumnat també es farà de manera esglaonada, de manera que els 

grups del torn 1 marxaran a les 14 hores i els del torn 2 a les 14:30 hores. 

➢  Un cop l’alumnat arribi al pati, es dirigirà a les zones delimitades per cada grup, 

on esperen els seus tutors i accedeixen per ordre als vestuaris primer i 

posteriorment a les aules. 

➢  A l’hora de marxar, el professor/a que té la darrera classe amb el grup els 

acompanya a taquilles i posteriorment a la parada de l’autobús, on organitzen les 

cues per pujar al vehicle. 

Si un alumne/a arriba tard, haurà de dirigir-se amb la persona que l’hagi portat a l’edifici de 

direcció. Si no presenta cap símptoma de malaltia el professorat de guàrdia o, en el seu 

defecte, alguna persona de l’equip directiu o del personal d’administració i serveis 

l’acompanyarà a l’aula corresponent. 

 

2.3.- Organització del professorat: 

Tot el professorat estarà assignat a un dels tres torns disponibles, si bé aquesta 

organització podrà variar en funció de les necessitats del Centre. 

Horari professorat torn 1 (FL): Dilluns a Divendres 8:30 a 14:00 h 

Horari professorat torn 2 (FL): Dilluns a Divendres 9:00 a 14:30 h 

Horari professorat torn 3 (ESO): Dilluns a Divendres 8:45 a 14:00 

Totes les reunions, comissions, reunions de cicle i claustres es faran de manera telemàtica. 

Els horaris queden especificats en els horaris generals repartits a inici de curs. 
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Les reunions de comissions, així com les entrevistes amb les famílies, es faran de manera 

telemàtica i es poden fer servir les 7’5 hores de treball autònom que no cal realitzar 

efectivament al Centre més les 6 hores de treball autònom. 

De la mateixa manera, no es concedirà cap dia per assumptes propis sempre que es doni 

algun dels següents supòsits: 

1.- Hi hagi un docent de baixa sense substituir. 

2.- Hi hagi un docent amb un permís concedit amb anterioritat. 

3.- Hi hagi programat un claustre ordinari o extraordinari. 

4.- Hi hagi programada una sortida pedagògica. 

5.- Qualsevol circumstància que dificulti el bon funcionament del servei. 

Abans de començar el curs, tot el professorat rebrà els EPIs necessaris per tal de dur a 

terme la seva tasca docent, així com la formació necessària, i els protocols de neteja i 

desinfecció dels espais, eines i materials que gestiona. 

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que aquelles que 

presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en 

contacte amb Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

  

2.4.- Atenció a les famílies 

Només s’atendrà a les famílies que hagin fet una demanda de cita prèvia. En cap cas es 

podrà atendre una persona que es presenti al Centre sense haver demanat hora. El mitjà 

per a fer-ho serà trucada telefònica al Centre en l’horari d’atenció telefònica especificat a les 

instruccions de final de curs. No s’atendrà a persones que arribin tard a la cita concertada. 

Les entrevistes a les famílies i els/les tutors i tutores es realitzaran per teleconferència. En 

cas que alguna família tingui la demanda de fer una entrevista presencial, haurà de 

comunicar-ho al tutor o tutora, qui a la seva vegada farà la demanda a direcció. Aquestes 

entrevistes es realitzaran fora de l’horari lectiu de l’alumnat. 

L’edifici de direcció romandrà tancat al públic, i només s’hi podrà accedir a fer gestions i 

sempre amb cita prèvia. 

Abans d’iniciar-se l’activitat lectiva, els primers dies de setembre, les famílies rebran, junt 

amb la circular d’inici de curs, un document de síntesi del present pla d’actuació, una 

declaració responsable que hauran de retornar al Centre, un llistat de símptomes i un 

extracte del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a Centres educatius en el marc de la 

pandèmia per COVID-19. Les famílies hauran de retornar al Centre signada, com ja s’ha dit, 

una còpia de la declaració responsable. 
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3.- Metodologia 

Per tal de seguir les directrius establertes pel Departament d’Educació el Centre modificarà 

la seva proposta didàctica i metodològica. Per a fer-ho es tendirà cap a una metodologia 

basada en metodologies globalitzades i el treball per àmbits. 

Per un altre costat, els esforços del curs vinent a nivell metodològic se centraran 

especialment en donar un suport emocional pel nostre alumnat, persones que han viscut els 

darrers mesos amb pors i angoixes, i on potser caldrà treballar el dol. Adaptar-se a aquestes 

situacions viscudes i especialment enfortir aquells aprenentatges fets durant el confinament 

i recuperar significativament aquells aprenentatges previs que han de ser el pal de paller 

que basteixi la construcció de nous aprenentatges. Les primeres setmanes es realitzaran 

activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el 

centre educatiu i treballar hàbits que no sempre s’han tingut en compte, com per exemple la 

cura d’un mateix i dels altres, la responsabilitat, la importància de la higiene i la protecció, 

etc. 

En aquest nou plantejament s’introdueixen les següents modificacions: 

  

3.1.- A nivell de Centre: 

-    Els alumnes es distribuiran per grups estables, minimitzant al màxim el contacte 

entre els mateixos. En concret, a la ESO hi hauran 6 grups (dos grups de primer 

cicle (1r A i 1r B), un grup de tercer i tres grups de quart, i nou grups de formació 

laboral, en concret, set grups de PFI i dos grups de PTVA. 

-  Se suprimiran els grups flexibles, desdoblaments de grups en espais diferents i 

les optatives on es barregen alumnes de diferents grups. Aprofitant la presència 

de diversos espais, en els grups d’ESO si es podran dividir els grups en dues 

aules, tal com constarà als horaris per al curs vinent, per tal de treballar aspectes 

relacionats especialment amb la lectura i les matemàtiques. 

-     Com a màxim, un grup estable estarà atès per 5 professors/es, intentant que, com 

a màxim, diàriament no passin pel grup més de 2 professors/es i que en la 

mesura del possible, un professor no pugui atendre més de dos grups al dia. 

-     Es podran seguir fent sortides curriculars, si bé s’intentarà que no hi hagi barreja 

de grups. En cas de realitzar activitats on hi participi més d’un grup, caldrà 

preservar que aquests grups es mantinguin separats sempre que sigui possible. 

-    L'alumnat no podrà sortir de classe entre dues sessions i hauran de romandre a la 

mateixa, junt amb el professor/a amb el que estaven, fins a l’arribada del 

professor/a següent. 

-     Hi hauran 3 torns d’esbarjo: ESO de 11:15 a 11:45, primer torn de FL de 11:45 a 

12:15 i segon torn de FL de 12:15 a 12:45. En l’esbarjo caldrà mantenir la 

separació entre les persones, fer servir la mascareta i evitar aglomeracions. El 
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professorat de guàrdia de pati haurà de garantir que es compleixen aquestes 

normes.  

-    L’espai de pati serà el mateix que aquest curs i els lavabos romandran tancats. El 

primer moment de l’esbarjo es destinarà a esmorzar tot el grup en un lloc concret, 

respectant la distància amb la resta de grups. Un cop hagin esmorzar podran 

deambular per la resta del pati, però hauran de dur mascareta. El professorat de 

guàrdia del pati és l’encarregat de vigilar que es respecta aquesta distància i que 

es fa servir la mascareta. A l’hora de tornar a les classes, l’alumnat es 

concentrarà al lloc assignat pel seu grup, on el tutor/a del grup els recollirà i els 

acompanyarà a la classe. 

-   Els grups flexibles que es duien a terme a l’hora del pati queden suprimits pel 

proper curs. 

-    L’ús de la sala de guàrdia queda restringit. Només es poden expulsar alumnes 

fora de l’aula en casos molt greus i sempre amb l’autorització de la direcció, 

prèvia trucada telefònica. 

-   Si un alumne/a marxa de la classe sense autorització, el seu tutor/a avisarà a 

direcció, que trucarà als seus tutors/es legals perquè el vinguin a buscar. 

-    No es podran enviar alumnes a fer encàrrecs, si no és que s’ha pactat prèviament 

amb direcció per alguns alumnes en concret. 

-   Creació de la figura de l’agent sanitari: Formació als delegats i delegades de les 

classes perquè facin la funció de model i informadors/es als seus companys i 

companyes. A les hores de pati, també podran ajudar a mantenir els hàbits 

adients als seus companys i companyes. Aquesta formació els hi proporcionarà el 

Coordinador de Riscos Laborals del Centre. 

-  La biblioteca escolar seguirà en funcionament però romandrà tancada. En iniciar-

se el curs l’alumnat omplirà un formulari amb les seves demandes de llibres en 

funció del nivell de lectura, interessos, aficions, etc. El professorat encarregat de 

la biblioteca oferirà diferents opcions de llibres, l’alumne triarà i el professorat 

lliurarà el llibre al tutor/a de l’alumne. El retorn o canvi dels llibres es farà en ordre 

invers, i serà el tutor/a qui recollirà el llibre i li entregarà als i les docents de la 

biblioteca. 

  

3.2.- ESO: 

-   L’alumnat restarà el major temps possible en la seva aula, i sempre que sigui 

possible, seran els professors els que canviaran d’espai. En general, els únics 

moments en que l’alumnat deixarà la seva aula serà quan tinguin classe de 

música i educació física. 
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-     S’intentarà reduir al màxim la rotació de docents pels diferents grups. La majoria 

de les matèries, incloses dins d’aquestes propostes globalitzades, seran 

impartides pel professor o tutor encarregat del grup, excepte anglès, que serà 

impartida per l’especialista, però en la classe ordinària i les especialitats abans 

esmentades. 

-    Es reforçarà la competència digital de l’alumnat i per a fer-ho es reforçaran els 

mitjans tecnològics disponibles (compra de tauletes per ESO). 

-     Els professors/es que no tinguin tutoria estaran assignats a un grup de referència 

més o menys estable, on prestaran suport i/o es podran fer desdoblaments en el 

mateix espai d’aula. En cas de substitució d’un altre docent, seran els 

encarregats de fer aquesta funció. 

-   Es prioritzarà el treball mitjançant Moodle i Gsuites. En aquestes plataformes 

hauran d’estar publicades les programacions, criteris d’avaluació i la resta dels 

materials. 

-    Caldrà plantejar un mínim de tres propostes globalitzades de caràcter trimestral 

que permetin englobar la totalitat de les competències per cicles educatius (1r i 

2n curs) o per cursos (3r i 4t). 

  

3.3.- PFI:  

-     En general, el grup romandrà la major part de les hores al taller, sota la supervisió 

directa del mestre encarregat d’impartir el mòdul professionalitzador. 

-     Les matèries pròpies del mòdul general seran impartides de manera globalitzada 

en el taller, amb el suport d’altres mestres especialistes. 

-     Com a norma general, l’alumnat només deixarà el taller per realitzar les classes 

de FOL, que es duran a terme a l’aula d’informàtica 2. 

-       Les matèries d’avui sortim i espavila’t passen a ser semestrals. 

-      Es reorganitzaran els recursos informàtics del Centre, per garantir la disponibilitat 

de mitjans informàtics a tots els tallers i aules. 

-       El grup d’ATFIM deixarà de realitzar competències d’AFMIE i a l’inrevés. 

-   Les classes del mòdul de Formació General s’integraran dins les classes de 

Formació professionalitzadores, per tal de treballar-ho competencialment en 

contextos reals de treball, excepte FOL, Avui sortim i/o espavila’t. 

-   Les classes de TIC, FOL i anglès es duran a terme per especialistes, però de 

manera telemàtica, combinant classes sincròniques i d’altres asincròniques per 
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realitzar fora de l’horari lectiu. Amb això s’intenta minimitzar la rotació del 

personal per diferents grups. 

 

3.4.- PTVA: 

 -    En el cas dels grups de PTVA, aquests romandran als espais assignats. Per tant, 

els dos grups deixaran de compartir espais i rotar entre els mateixos. 

 

4.- Recursos necessaris 

4.1.- Espais: 

En general només es faran servir les aules més grans del Centre, on queda garantit l’espai 

de seguretat interpersonal. La distribució del mobiliari i de les persones s’ajustarà a aquest 

distanciament mínim d’1,5 metres. En concret les aules de referència per l’alumnat, així com 

el professorat assignat, es distribueix de la següent manera: 

Grups 

estables 

Alumnes Aula 

referent 

m2 Professorat 

1r A  8 Aula 5 (+6) 35,10 (35,32) 
Paco (tutor) 
Pendent assignar (reforç) 
Manuela (PMU) 
Leyre (PAN) 
M. Àngel (PEF) 

1r B  8 Aula 1 (+2) 37,78 (36) 
Montse (cotutora) 
Manuela (PMU) 
Leyre (PAN) 
M. Àngel (Tutor/Suport/PEF) 

3r  10 Plàstica 120 
Clàudia (Tutora) 
Xavier (Suport) 
Manuela (PMU) 
Leyre (PAN) 
M. Àngel (PEF) 

4t A  8 Aula 3 (+4) 37,8 (36,14) 
Cristina Q. (tutora) 
Dani (suport) 
Manuela (PMU) 
Leyre (PAN) 
M. Àngel (PEF) 
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4t B  9 Aula naturals 53,5 
Marta (tutora) 
Manuela (PMU i suport) 
Alba (suport) 
M. Àngel (PEF) 

4t C  8 Aula IB 61,15 
Leyre (PAN i tutora) 
Alba (cotutora) 
Manuela (PMU) 
M. Àngel (PEF) 

AAGS  8 Taller AAGS 71 
Salva (tutor) 
Alberto A. (cotutor) 
Mercè (suport) 
 

AVOAP 1  8 Taller 

AVOAP 

74,9 
Sara (tutora) 
Salva (suport) 
Esther (suport) 
Mercè (suport) 

AVOAP 2  7 Informàtica 1 45 
Gemma (tutora) 
Esther (suport) 
Cristina A (suport) 
Mercè (suport) 

ACAP  10 Taller ACAP 70 
Alberto L. (tutor) 
Glòria (cotutora) 
Mercè (suport) 

AFMIE  9 Taller Ferro 150 
Albert (tutor) 
Salva (suport)  
Mercè (suport) 

ATFIM  11 Taller Fusta 207 
Jordi (tutor) 
Cristina A (suport) 
Mercè (suport) 

AEHR  9 Aula Taller 45,5 
Maite (tutora) 
Mercè (suport) 
Alberto L (suport) 

PTVA 2  8 Aula 1 PFI 64,5 
Míriam (tutora) 
Anna (suport) 

PTVA 1  8 Costura 45 
Mila (tutora) 
Anna (suport) 
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Altres aules que es faran servir: 

 Aula m2 Ocupació màxima Grups 

Tecnologia 76,35 12 ESO 

Taller electricitat 67,3 12 AFMIE 

Música 45 12 ESO 

Sala de vídeo 63,3 12 Sota demanda 

Informàtica 2 53,45 12 FL 

Cuina 52 12 FL 

  

En totes aquestes mesures ja s’ha descomptat l’espai que ocupa el mobiliari fixe de l’aula 

(armaris, taula del professorat, calaixeres, etc.) 

Les aules i mesures entre parèntesis són espais que permeten desdoblament en cas de 

poder tenir, en cas de ser necessari, dos professionals amb el mateix grup a la vegada. 

En data d’avui, tots els espais s’han reestructurat per oferir unes condicions que respecten 

la ubicació de les persones que l’han d’emprar respectant una distància mínima d’1,2 

metres per garantir una distància interpersonal de seguretat i la deambulació controlada per 

l’espai. 

 

4.2.- Materials: 

 Fungible: 

Cada alumne/a tindrà un petit calaix o capsa amb el material necessari per les classes: 

Gomes, llapis, llapis de colors, barra de cola, maquineta, bolígraf negre, vermell i blau i 

regle. Aquest material serà d’ús personal i intransferible. 
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No fungible: 

En els tallers i classes tècniques, hi hauran capses amb el material mínim necessari per 

cada alumne en funció del taller. Aquesta capsa serà d’ús individual i en acabar les tasques 

a realitzar, les eines i màquines que s’hagin fet servir caldrà que es netegin i desinfectin. 

  

4.3.- Informàtic: 

Pel curs vinent, el Centre disposarà de 60 tablets, a més dels accessoris necessaris per tal 

de garantir el seu bon funcionament, durabilitat i suport tècnic en resposta a una triple 

necessitat: 

a)    Ajudar a la implementació del programa d’innovació educativa mòbils.edu. 

b) Avançar decididament en dotar el nostre alumnat d’unes competències 

informàtiques i de cultura digital que l’ajudi en el seu procés d’ensenyament 

aprenentatge implementant noves maneres de treballar més competencials. 

c)  Tenir un estoc suficient de material informàtic per cedir a l’alumnat en cas de 

necessitat. 

Aquestes tablets es faran servir exclusivament als grups de ESO i el seu professorat, i es 

distribuirà en les diferents tutories. 

Per la seva banda, els ordinadors que fins ara feien servir els grups de ESO, passaran a 

Formació Laboral, sent centralitzats pel professorat de TIC i la comissió de cultura digital. 

En iniciar-se el curs, es passarà un qüestionari a les famílies i el professorat per tal de saber 

de quin material disposen en cas de confinament total o parcial. En funció de les demandes, 

s’assignarà un equip informàtic des de l’inici de curs per aquell alumnat que ho requereixi. 

Caldrà que signin un document de compromís per a tenir accés a aquest material. 

 

5.- Actuacions en cas de detectar un possible cas de Covid 19 

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

directora, així com la interlocutora amb els Serveis Territorials d’Educació del Vallès 

Occidental i de Salut Pública, si bé la interlocució amb l’Equip d’Atenció Primària de 

referència recau, si així ho determina la direcció, en els membres de la Comissió de 

mesures de prevenció, formada per l’equip directiu i la Coordinadora de Prevenció de 

Riscos Laborals.  

Davant d'un/a alumne/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: 
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1. El tutor/a trucarà a direcció, que enviarà un altre professor/a per substituir-lo. El tutor/a 

portarà a un espai separat d'ús individual, en concret la sala de jocs i se’n farà càrrec. 

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a 

la persona que quedi al seu càrrec). 

3. Des de direcció es contactarà amb la família o tutor/a legal per tal que vinguin a buscar 

l’infant o adolescent. 

4. Es trucarà al CAP de referència. 

5. El centre contactarà amb el Servei Territorial d’Educació del Vallès Occidental per 

informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. La família o la persona 

amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. 

La persona o família amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a 

SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins 

conèixer el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà 

l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de 

vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en 

determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, 

l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial del centre educatiu 

serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 

En cas de tractar-se d’un/a professional del Centre, aquest informarà en primer lloc a la 

direcció del Centre, que a la seva vegada informarà a Serveis Territorials d'Educació del 

Vallès Occidental. El/la professional marxarà del Centre de manera immediata i demanarà 

hora al seu CAP de referència que farà les actuacions necessàries. En cas que es realitzi 

una PCR, quedarà en aïllament al seu domicili fins que es conegui el resultat. 

Les pautes orientatives sobre els elements de decisió per a establir quarantenes i/o 

tancaments parcials o totals dels Centres són les publicades al document Pla d’actuació per 

al curs 2020-2021 per a Centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19. 

 

6.- Organització de la resposta educativa en cas de interrupció de les classes 

lectives. 

Tot l’alumnat i el professorat del Centre que ho requereixi tindrà a la seva disposició un 

equip informàtic disponible a principi de curs. Aquest maquinari estarà perfectament 

inventariat, catalogat i codificat, de manera que en cas de produir-se el tancament d’un 

grup, cada alumne/a que ho necessiti marxarà del Centre amb el seu equip informàtic. Cal 
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dir que al principi del curs s’informarà a les famílies d’aquest fet i es farà omplir una 

declaració responsable sobre l’ús d’aquest maquinari i les conseqüències del seu mal ús o 

trencament. 

En concret, tot l’alumnat d’ESO tindrà disponible una tablet i l’alumnat de Formació Laboral 

que ho necessiti, un ordinador portàtil, de manera que garantim que tothom disposarà d’un 

equip informàtic per seguir la seva formació. 

Com ja s’ha dit, a més, totes les propostes didàctiques estaran disponibles al Moodle de 

l’escola o mitjançant Gsuites, de manera que aquestes propostes que volem que siguin 

globalitzades, significatives i motivadores estaran disponibles per treballar ja sigui 

presencialment, de manera desincrònica o directament a distància. 

Entre el professorat que no estigui de baixa laboral es dividirà el seguiment d’aquests 

alumnes, i la implementació de les diferents unitats. Aquest personal serà preferiblement el 

tutor/a del grup i els professors/es que intervenen directament amb el grup. Com a mínim, 

es demanarà: 

1.- Una tutoria telefònica setmanal 

2.- Una classe per videoconferència al dia per resoldre dubtes. 

3.- Seguiment per correu electrònic de les tasques realitzades. 

4.- Una avaluació setmanal per alumne (entén avaluació com un procés gradual 

d'assoliment de competències i valoració no només dels resultats de l’alumne, sinó de la 

tasca docent i de la idoneïtat de les propostes didàctiques). 

 

7.- Comissió de mesures de prevenció 

Equip format per la directora, secretària docent, cap d’estudis i coordinadora de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

Les seves funcions són: 

a)  Garantir la disponibilitat dels EPIs i recursos necessaris per garantir la seguretat 

de tothom en relació amb el Covid i qualsevol altre malaltia vírica. 

b) Formar, en cas de ser necessari, i motivar l’equip per adoptar actuacions 

saludables i adients en relació amb la higiene i la seguretat. 

c) Prendre les mesures adients i pertinents en funció del Decret d’Autonomia de 

Centre, en cas de detectar-se algun cas de Covid al Centre. 

d) Informar i coordinar-se amb altres ens, recursos i organismes (xarxa de salut, 

Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental, Inspecció, Consell Escolar, 
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claustre, etc.) per tal de donar la resposta educativa i sanitària més adient a les 

situacions que es plantegin. 

e) Estructurar aquesta resposta educativa en funció dels recursos disponibles al 

Centre. 

f) Sota demanda de la directora, coordinar-se amb l’Equip d’Atenció Primària de 

referència. 

 

 


