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PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC CURS 2020-2021 

 
Donada la situació de pandèmia de la Covid-19 i l’impacte sobre la salut de les persones, és necessari des del punt de vista de la salut pública, 

continuar amb les mesures de prevenció i control. La necessitat de conviure amb la incertitud de l’evolució de la pandèmia, fa necessari 

dissenyar una estratègia per al sistema educatiu a partir de setembre. Aquest model ha de permetre, a més de prevenir i evitar la pandèmia, 

complir amb els objectius educatius i de sociabilitat per desenvolupar l’activitat educativa i evitar l’abandonament i el fracàs escolar. 

 

Objectius generals: 

 

- entorn escolar saludable (per a alumnat i treballadors i treballadores) amb limitació de contactes mantenint una distància de 1,5 m de 

distància i mantenint dins del que sigui possible els grups estables; la higiene de mans i la ventilació i desinfecció dels espais. 

- objectius educatius 

- suport emocional 

- gestió adequada i ràpida davant la possible aparició d’un cas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a) Diagnosi 

El tancament del centre es va realitzar el 13 de març de 2020 quan el Departament va donar l’ordre de confinament. L’alumnat no ha tornat a fer 

classes amb normalitat, només han vingut individualment alumnes del GES a recollir les notes finals, d’aquesta manera hem  aconseguit dos 

objectius bàsics, veure’ls i felicitar-los per l’obtenció del Graduat de l’ESO. 

En tot moment del confinament hem anat seguint  les instruccions del Departament. Cada persona tutora de grup va demanar el correu 

electrònic dels alumnes del grup. El telèfon el vam aconseguir del Saga. S’han elaborat drives compartits amb tot el professorat, l’escola i 

l’administrativa de telèfons, emails, dispositius i connectivitat (PC, whatsapp), d’avaluacions, de llistes del curs 20-21, etc.. Es va contactar amb 

tot l’alumnat del centre ( uns 400 alumnes) per saber la seva situació. 

La bretxa digital a les escoles d’adults és gran, ja que un percentatge elevat de l’alumnat són persones “grans” sense ordinador ni connexió a 

internet. D’altra banda una part de l’alumnat més jove, procedent dels Instituts, es van desmotivar per la situació. 

Les propostes generals, segons els nivells i cursos, són l’increment de l’ús del moodle, assignar un email d’escola a cada alumne matriculat, tenir 

en un drive els telèfons dels alumnes, i/o preparar materials per l’alumnat que no té connectivitat. En les propostes metodològiques se’n parla 

més àmpliament.   

b) Organització escolar i dels grups. 

Les premisses amb les que treballem són: 

-   L’escola és petita, els passadissos fan 1,40 m d’amplada i l’escala 1,10 m d’amplada, per tant es restringueix la deambulació de 

l’alumnat  per passadisos i pati. 

-       L’escola compta amb 7 aules, la capacitat de les quals és limitada, es detalla en la taula de més avall. 

-       Un percentatge elevat d’alumnat són persones de risc, ja que tenen més de 60 anys. Per aquest motiu hem d’ extremar les mesures de 

prevenció amb l’ús de mascareta a classe a part de les indicacions pertinents de 1,5 m de distància interpersonal  i  2,5 m2 per 

persona . 

-  Els grups s’organitzen segons l’ensenyament i nivells que corresponen a l’oferta formativa que ha aprovat el Departament 

d’ensenyament, en total són 25 grups. 

-      El nombre total d’alumnat se sabrà al setembre, ja que durant aquest mes encara arriba gent per matricular-se, per aquest motiu no es 

pot planificar amb certesa de nombre d’alumnat i aula durant el mes de juliol. 



 

-      A causa de la petita capacitat de les aules, de l’edat de l’alumnat participant i per tal de seguir les mesures de prevenció indicades, en 

els grups d’anglès, d’informàtica, castellà i algun grup de Ges, es seguirà un model híbrid, és a dir, dos subgrups, que vindran a classe 

presencial alternativament. Es valora el model híbrid en els grups nombrosos per evitar la interacció entre grups en els espais comuns, 

que són molt estrets (passadís 1,40 m i escala 1,10 m), i perquè les aules s’utilitzen per a diferents grups a diari. 

-       Als ensenyaments d’Instrumental, Ges i CFGS (més d’un professor x grup) es prioritza la distància de seguretat i l’ús de mascaretes en 

alumnat i professorat. 

-     En els ensenyaments de Català, Castellà, TIC i Anglès, en el que només entra 1 professor també es faran servir mascaretes, tant 

mestre com alumnes i es deixarà 1,5 m de distància. 

-       No hi haurà interacció entre els grups en general, només en el Ges, ja que aquests alumnes treballen per mòduls amb alumnat diferent 

segons el seu itinerari acadèmic.  

 

Per fer front a la gestió rapìda  d’un possible cas de covid-19, és designa una persona responsable: la directora del centre.  

Hi haurà un equip COVID-19 format per la director del centre, la secretària, dos docents, la persona encarregada de la neteja i l’alumnat delegat 

dels cursos. Amb les següents funcions: 

 

- La direcció del centre coordinarà les actuacions derivades dels possibles casos detectats. 

- La secretària farà seguiment dels casos. 

- El servei de neteja estarà en contacte amb la direcció de l’escola i s’encarregarà de la correcta desinfecció. 

- Els delegats dels cursos serviran de missatgers entre el grup-classe i l’equip Covid-19 informant a aquest de qualsevol cas detectat 

d’entre ells. De totes maneres, qualsevol alumne/a del centre que tingui símptomes de coronavirus ho haurà de comunicar a l’escola tan 

aviat com sigui possible. 

- Qualsevol membre de l’equip Covid-19 haurà d’enviar un e-mail a l’escola en el moment que es detecti algun possible cas i així a partir 

d’aquí posar en marxa les actuacions de confinament necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capacitat de les aules: 

 

  Aula Superfície  Capacitat aula amb 
distància seguretat  

2 50 m2
 17 

3 50 m2
 17 

4 33,5 m2
 9 

5 45,5 m2
 12 

Autoformació 44 m2
 15 

Informàtica 22 m2
 7 

 

  



 

Les següents taules són provisionals, pendent de conèixer el número exacte d’alumnat per fer la repartició d’aules. 

 

ANGLÈS 1 / 2 / 3  
 

GRUP AULA DOCENTS 

 
NÚM. 
ALUM. 

PROPOSTES PEDAGÒGIQUES 

ANGLÈS 1  
1a h 

5 Laura 
Solà 

13 Situació pandemia actual: 
Divisió del grup en 2 subgrups 
Assistència presencial d’un subgrup 1 dia a la setmana alternativament.  
Tasques per fer a casa el dia no presencial. Possibilitat d’ús del MEET/ZOOM per 
seguir classe des de casa. 

ANGLÈS 1 
2a h 

5 Salut 
Llonch 

13 Confinament parcial: 
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es farà servir la plataforma 
moodle per penjar recursos i enviar tasques. .S’estarà amb contacte amb cada 
alumne/a per correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

 
 
 
 

Tancament centre:  
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es farà servir la plataforma 
moodle per penjar recursos i enviar tasques. .S’estarà amb contacte amb cada 
alumne/a per correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

GRUP AULA DOCENTS 

 
NÚM. 
ALUM. 

PROPOSTA PEDAGÒGICA  

ANGLÈS 2 
vespre 

5 Laura 
Solà 

13 Situació pandemia actual: 
Divisió del grup en 2 subgrups 
Assistència presencial d’un subgrup 1 dia a la setmana alternativament.  
Tasques per fer a casa el dia no presencial. Possibilitat d’ús del MEET/ZOOM per 
seguir classe des de casa. 
 
 
 



 

ANGLÈS 2 
tarda 

3 Salut 
Llonch 

13 Confinament parcial: 
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es farà servir la plataforma 
moodle per penjar recursos i enviar tasques. .S’estarà amb contacte amb cada 
alumne/a per correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

 Tancament centre:  
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es farà servir la plataforma 
moodle per penjar recursos i enviar tasques. .S’estarà amb contacte amb cada 
alumne/a per correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

GRUP AULA DOCENTS 

 
NÚM. 
ALUM. 

PROPOSTA PEDAGÒGICA  

ANGLÈS 3 3 Salut 
Llonch 

13 Situació pandemia actual: 
Divisió del grup en 2 subgrups 
Assistència presencial d’un subgrup 1 dia a la setmana alternativament.  
Tasques per fer a casa el dia no presencial. Possibilitat d’ús del MEET/ZOOM per 
seguir classe des de casa. 

 
 

 

Confinament parcial: 
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es farà servir la plataforma 
moodle per penjar recursos i enviar tasques. .S’estarà amb contacte amb cada 
alumne/a per correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

 Tancament centre:  
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es farà servir la plataforma 
moodle per penjar recursos i enviar tasques. .S’estarà amb contacte amb cada 
alumne/a per correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

  



 

COMPETIC inicial,  1 / 2 / 3  

 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

COMPETIC 
INICIAL 
TARDA 

Informàtica Maria 
Domínguez 

15 (7 presencials) Situació pandemia actual: 
Divisió del grup en 2 subgrups 
Assistència presencial d’un subgrup 1 dia a la setmana 
alternativament.  
Tasques per fer a casa el dia no presencial. A partir del 
2n trimestre realització d’alguna tasca online (en el 
primer trimestre no són suficientment autònoms) 

COMPETIC 
INICIAL 
VESPRE 

Informàtica  Beatriu 
Busquets 
 

15 (7 presencials) Confinament parcial: 
A partir del 2n trimestre  es farà servir la plataforma 
Moodle per penjar recursos i enviar tasques. .S’estarà 
amb contacte per telèfon i a partir del 2n trimestre amb 
altres plataformes. 

 Tancament centre:  
A partir del 2n trimestre  es farà servir la plataforma 
Moodle per penjar recursos i enviar tasques. .S’estarà 
amb contacte per telèfon i a partir del 2n trimestre amb 
altres plataformes. 

 

 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

COMPETIC 1 
MATÍ 

Informàtica José 
Antonio 
Pérez 

15 (7 presencials) Situació pandemia actual: 
Divisió del grup en 2 subgrups 
Assistència presencial d’un subgrup 1 dia a la setmana 
alternativament.  
Tasques per fer a casa el dia no presencial. Possibilitat 
d’ús del MEET/ZOOM per seguir classe des de casa. 



 

COMPETIC 1 
TARDA 

Informàtica José 
Antonio 
Pérez 

15 (7 presencials) Confinament parcial: 
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. 
Es farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i 
enviar tasques. .S’estarà amb contacte amb cada 
alumne/a per correu electrònic, whatsapp indiv/grups i 
telèfon. 

 Tancament centre:  
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. 
Es farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i 
enviar tasques. .S’estarà amb contacte amb cada 
alumne/a per correu electrònic, whatsapp indiv/grups i 
telèfon. 

 

 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

COMPETIC 2 
MATÍ 

Informàtica Maria 
Domínguez 

15 (7 presencials) Situació pandemia actual: 
Divisió del grup en 2 subgrups 
Assistència presencial d’un subgrup 1 dia a la setmana 
alternativament.  
Tasques per fer a casa el dia no presencial. Possibilitat d’ús 
del MEET/ZOOM per seguir classe des de casa. 
 
 

COMPETIC 2 
TARDA 

Informàtica Maria 
Domínguez 

15 (7 presencials) Confinament parcial: 
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es 
farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar 
tasques. S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per 
correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 
 
 



 

 Tancament centre:  
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es 
farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar 
tasques. .S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per 
correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

 

 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

COMPETIC 3 
MATÍ 

Informàtica José 
Antonio 
Pérez 

15 (7 presencials) Situació pandemia actual: 
Divisió del grup en 2 subgrups 
Assistència presencial d’un subgrup 1 dia a la setmana 
alternativament.  
Tasques per fer a casa el dia no presencial. Possibilitat 
d’ús del MEET/ZOOM per seguir classe des de casa. 

COMPETIC 3 
TARDA  
SEMIPRESEN-
CIAL 

Informàtica José 
Antonio 
Pérez 

15 (7 presencials) Confinament parcial: 
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. 
Es farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i 
enviar tasques. S’estarà amb contacte amb cada alumne/a 
per correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

 Tancament centre:  
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. 
Es farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i 
enviar tasques. .S’estarà amb contacte amb cada alumne/a 
per correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

  



 

CATALÀ LLINDAR 

 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

CATALÀ 
LLINDAR 

Autoformació José Antonio Pérez 12 
 

Situació pandemia actual: 
Assistència presencial de tot el grup fins a un màxim de 12 
persones. En cas de més de 12 alumnes, es faran 2 
subgrups. 

 Confinament parcial: 
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es 
farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar 
tasques. S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per 
correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

 Tancament centre 

Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es 
farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar 
tasques. .S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per 
correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 
 

 

  



 

CASTELLÀ 

 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

CASTELLÀ 
INICIAL 

pendent Beatriu 
Busquets 

pendent 
 

Situació pandemia actual: 
Divisió del grup en 2 parts si cal. 
Assistència presencial de la meitat del grup 1 dia la 
setmana. 
Exercicis i feines per fer a casa un altre dia. 
Possibilitat de: MEET/ZOOM per seguir classe des de casa. 

 Confinament parcial: 
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es 
farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar 
tasques. S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per 
correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

 Tancament centre 

Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es 
farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar 
tasques. .S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per 
correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

CASTELLÀ 
BÀSIC 

pendent Beatriu 
Busquets 

20 Situació pandemia actual: 
Divisió del grup en 2 parts. 
Assistència presencial de la meitat del grup 1 dia la 
setmana. 
Exercicis i feines per fer a casa un altre dia. 
Possibilitat de: MEET/ZOOM per seguir classe des de casa. 



 

 Confinament parcial: 
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es 
farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar 
tasques. S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per 
correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

 Tancament centre 

Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es 
farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar 
tasques. .S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per 
correu electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

 

 

CFGS 

 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

CFGS pendent Teresa Trias, 
Francesc Navarro,  
Salut Llonch, 
Beatriu Busquets 

8  Situació pandemia actual: 
Si són màxim 10, un grup compacte sencer.  
Divisió del grup en 2 parts en cas d’un major número d’alumnat. 
Assistència presencial de la meitat del grup 1 dia la setmana. 
Exercicis i feines per fer a casa un altre dia. 
Possibilitat de: MEET/ZOOM per seguir classe des de casa. 

 Confinament parcial: 
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es 
farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar 
tasques. S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per correu 
electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 
 
 



 

 Tancament centre 

Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es 
farà servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar 
tasques. S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per correu 
electrònic, whatsapp indiv/grups i telèfon. 

 

GES  

 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

Ges 1 matí 3 Teresa Trias, Francesc 
Navarro, Eulàlia 
Roger, 
Francesca Camacho i 
Laura Solà 

 pendent Situació pandemia actual: 
Si són màxim 10, un grup compacte sencer.  
Divisió del grup en 2 parts en cas d’un major número d’alumnat. 
Assistència presencial de la meitat del grup 1 dia la setmana. 
Exercicis i feines per fer a casa un altre dia. 
Possibilitat de: MEET/ZOOM per seguir classe des de casa. 

Ges 1 tarda 4 Teresa Trias, Francesc 
Navarro, Eulàlia 
Roger, 
Francesca Camacho, 
José Antonio Pérez, 
Beatriu Busquets i 
Laura Solà 

pendent Confinament parcial: 
Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es farà 
servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar tasques. 
S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per correu electrònic, 
whatsapp indiv/grups i telèfon. 

Ges 2 tarda 2 Teresa Trias, Francesc 
Navarro, Eulàlia 
Roger, 
Francesca Camacho, 
Salut Llonch,  Beatriu 
Busquets i Laura Solà 
 

16 màxim en 
cada mòdul 

Tancament centre 

Es faran les classes en el mateix horari amb meet/zoom. Es farà 
servir la plataforma moodle per penjar recursos i enviar tasques. 
.S’estarà amb contacte amb cada alumne/a per correu electrònic, 
whatsapp indiv/grups i telèfon. 
 
 



 

Ges 2 vespre 2 Teresa Trias, Francesc 
Navarro, Eulàlia 
Roger, 
Francesca Camacho, 
Salut Llonch ,  Beatriu 
Busquets i Laura Solà 

pendent  
 

 

PRE-GES 

 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

PRE-GES AUTOFOR
MACIÓ 

Elisa Gil,  
Bea Busquets 
Francesca Camacho 

 20 (Socials) Situació pandemia actual: 
Divisió del grup en 2 subgrups 
Assistència presencial d’un subgrup 1 dia a la setmana 
alternativament. 
Tasques per fer a casa el dia no presencial. 

 Confinament parcial: 
Utilització de dossiers quinzenals/ mensuals/trimestrals que es 
lliuraran a l’alumnat i es recolliran quinzenalment/mensualment, 
segons els dies estipulats de quarantena del material. El 
professorat donarà indicacions a través de correu-e i whatsapp. 

 Tancament centre: 
Dossiers preparats per lliurar-los en cas de tancament del centre. 
El professorat donarà instruccions a través de correu-e i 
whatsapp. 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTAL 1 
 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

INSTRUMENTAL 1 4 María Domínguez 
Francesca 
Camacho 

 10  Situació pandemia actual: 
Assistència presencial el grup. 

    Confinament parcial/Tancament centre: 
Alumnat que no llegeix ni escriu. Impossibilitat de donar-los 
dossiers de treball per la manca d’autonomia personal. 

 

INSTRUMENTAL 2 
 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

INSTRUMENTAL 2 4 María Domínguez i 
Francesca 
Camacho 

 10 Situació pandemia actual: 
Assistència presencial el grup. 

 Confinament parcial/Tancament centre: 
Alumnat que no llegeix ni escriu. Impossibilitat de donar-los 
dossiers de treball per la manca d’autonomia personal, 
especialment en la sessió de matemàtiques. Possibilitat de donar 
dossier de llengua. 

 

  



 

INSTRUMENTAL 3 

 

GRUP AULA DOCENTS NÚM. ALUM. PROPOSTA PEDAGÒGICA  

INSTRUMENTAL 3 2 Elisa Gil 
José Antonio Pérez 

14 Situació pandemia actual: 
Assistència presencial del grup. Divisió del grup en 2 subgrups, si 
cal. Assistència presencial d’un subgrup 1 dia a la setmana 
alternativament. Tasques per fer a casa el dia no presencial. 

 Confinament parcial: 
Utilització de dossiers quinzenals/ mensuals/trimestrals que es 
lliuraran a l’alumnat i es recolliran quinzenalment/mensualment, 
segons els dies estipulats de quarantena del material. El 
professorat donarà indicacions a través de correu-e i whatsapp. 

 Tancament centre: 
Dossiers preparats per lliurar-los en cas de tancament del centre. 
El professorat donarà instruccions a través de correu-e i whatsapp. 

 



 

Organització pedagògica 

  

En les taules està especificat el nombre d’alumnat que hi ha en aquests moments a cada grup i com es faran les classes. En la majoria de grups 

a hores d’ara es pot fer un ensenyament presencial. En els grups que estan complets, farem dos grups que vindran a l’escola un cop a la 

setmana. Tot per respectar les distàncies recomanades.  

En el desenvolupament de les classes s’eliminaran les tasques que suposin proximitat física de l’alumnat i el traspàs d’objectes (bolígrafs, 

papers, etc.) entre alumnat i entre alumnat i professorat. 

S’ha de ser molt curós amb la higiene, rentat de mans a l’inici de cada sessió i després de cada descans. Al finalitzar l’act ivitat lectiva de cada 

grup, l’alumnat netejarà la seva taula, cadira, ordinador i ho deixarà preparat per al següent grup, amb la taula a la distància de seguretat en la 

qual l’ha trobat. Recordar que la mascareta és d’ús obligatori a tota l’escola. 

S’aprofitaran les primeres sessions en tots els grups per donar informació a l’alumnat sobre la utilització per la docència del telèfon mòbil, 

ordinadors, moodle, plataformes de videoconferències. 

En el cas de presencialitat es poden fer servir mitjans telemàtics (drive, mòbils, etc.) per rebre i enviar documents (en el moment de pandèmia 

actual). En el cas de semipresencialitat o confinament, per fer les activitats relatives al procés d’ensenyament, es faran servir els mitjans 

telemàtics. 

  

Cada persona tutora farà arribar el dia de la presentació / primer dia de classe: Seria convenient que l’alumnat vingui 

 a la presentació amb bolígraf i llibreta, per apuntar el més important i quan tinguem els mails els ho fem arribar. 

- L’horari del grup, incloent l’hora específica d’entrada i sortida 

- Calendari (festius i vacances) 

- Horari de tutoria 

- Correu  electrònic del/la professor/a 

- En cas de semipresencialitat, la divisió del grup amb un llistat dels alumnes que venen un dia o l’altre 

 

Connectivitat  

  

Caldrà conèixer de quins elements de connectivitat disposa l’alumnat. 

Dedicar les primeres classes a preparar els/les alumnes per al treball telemàtic.  

Obrir un compte de correu (nomcognom1cognom2.cfaalzina@gmail.com) a cada alumne exclusiu per al centre i que facin servir per contactar 

sempre la mateixa adreça. 



 

Mòbils: Explicar les possibilitats dels mòbils per si no tenen ordinador, ja que també poden entrar al correu electrònic (es poden fer les tasques a 

mà, fer una foto  i enviar- les). 

Correu electrònic: Donar algunes instruccions sobre el treball telemàtic, per exemple que s’identifiquin signant el correu, que posin l’assumpte del 

correu amb indicació del tema/tasca que es tracta, que facin un correu per a cada activitat que es demana, que no ho posin en un fil de 

conversa. Fer un assaig per enviar fitxers adjunts i captures de pantalla. 

Videoconferències: Acordar quina fem servir en el mateix grup. Explicar com s’entra a través de l’ordinador i si no ajudar-los a què es baixin l’app 

al mòbil (Zoom, Jitsi, Google Meet, Duo).  

Plataforma moodle: explicar el funcionament. 

   

Situació de confinament: 

 

L’alumnat té el material (dossier, llibre) i es fa una classe per videoconferència, de manera que l’alumnat pugui seguir-la i resoldre dubtes. 

Després es donen les activitats per fer i en la següent sessió es posen en comú i es resolen dubtes. 

Decidir com es fan arribar les activitats. El més segur seria fer-les arribar per correu electrònic o penjades al moodle, per evitar tocar el paper. 

Programar sessions de videoconferencia amb l’alumnat i està en contacte directe amb ell.  

 

d) ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

L’escola té només una entrada principal i una sortida d’emergència. Els grups que fan classe a l’aula 2 i a l’aula d’informàt ica entraran per la 

sortida d’emergència, que estarà oberta; els grups que fan classe a les aules 3, 4, 5 i autoformació del primer pis entraran per la porta principal.  

A les 15h, que és quan coincideix l’entrada de diversos grups, els dos conserges mesuraran la temperatura de les persones, cadascun d’ells per 

una entrada. En la resta d’horaris, el/la conserge també prendrà la temperatura de l’alumnat en l’entrada al pati. 

La sortida, esglaonada, es farà per la porta indicada.  Les entrades i sortides es realitzaran seguint un decalatge per tal que no es trobin els 

grups al passadís, ni a les portes. De fet, algunes sortides ja es produeixen a diferents hores perquè les sessions tenen diferent durada. Tot 

l’alumnat anirà amb mascareta igual que el professorat. A continuació hi ha una relació dels grups segons el dia de la setmana. 

 

 

 



 

DILLUNS matí (3 profes) 

 

GRUP AULA  ENTRADA SORTIDA 

Competic 1 matí INFORMÀTICA 9:15 h 
Porta d’emergència 

10:45 h 
Porta d’emergència 

Ges 1 matí Autoformació 9:30 h 
Porta principal 

12:30 h 
Porta d’emergència 

Instrumental 3 2 11 h 
Porta d’emergència 

13 h 
Porta d’emergència  

 

DILLUNS tarda (6 profes) 

 

GRUP AULA ENTRADA  SORTIDA 

Anglès 1 1a hora 5 14:55 h 
Porta principal 

16:25 h 
Porta principal 

Castellà inicial 3 15:05 h 
Porta principal 

16:30 h 
Porta principal 

Competic inicial 
tarda 

Informàtica 15:00 h 
Porta d'emergència 

16:30 h 
Porta d'emergència 

Ges 1 tarda 4 15:10 h 
Porta principal 

18:00 h 
Porta principal 

Ges 2 tarda  2 15:10 h 
Porta d'emergència 

18:00 h 
Porta d'emergència 

Anglès 1 2a hora 5 16:35 h 
Porta principal 

18 h 
Porta principal 



 

Castellà bàsic 3 16:40 h 
Porta principal 

18:30 h 
Porta principal 

Ges 2 vespre 2 16:40 h / 18:10 h 
Porta d'emergència 

21:00 h 
Porta d'emergència 

Competic 2 tarda Informàtica 17:00 h 
Porta d’emergència 

19:00 h 
Porta d’emergència 

Anglès 2 vespre 5 18:15 h 
Porta principal 

20:15 h 
Porta principal 

 vespre CFGS Autoformació 
(fins les 21:30 h) 

18:10 h 
Porta principal 

21:30 h 
Porta principal 

 

DIMARTS matí (3 profes) 

 

GRUP AULA ENTRADA SORTIDA 

Instrumental 3 2 9 h 
Porta d'emergència 

11 / 12 h (1 h informàtica) 
Porta d’emergència 

Competic 2 Informàtica 9:10 h 
Porta d'emergència 

11:10 h 
Porta d’emergència 

Ges 1 matí 3 9:30 h 
Porta principal 

12:30 h 
Porta principal 

Pre-Ges Autoformació 11 h 
Porta principal  

12:40 h 
Porta principal 

Instrumental 1 4 11:10 h 
Porta principal 

13 h  
Porta principal 

 

 



 

DIMARTS tarda (6 profes) 

 

GRUP AULA ENTRADA SORTIDA 

Anglès 2 tarda 3 14:55 h 
Porta principal 

16:55 h 
Porta principal 

Ges 1 tarda  Autoformació 15:10 h 
Porta principal 

19:00 h 
Porta principal 

Ges 2 tarda 2 15:10 h 
Porta d’emergència 

18:05 h 
Porta d’emergència 

Competic 1 Tarda Informàtica 15:00 h 
Porta d’emergència 

16:25 h 
Porta d’emergència 

Competic 3 T Informàtica 16:35 h 
Porta d’emergència 

18:00 h 
Porta d’emergència 

Anglès 3 3 17:05 h 
Porta principal 

19:05 h  
Porta principal 

CFGS Autoformació 18:10 h 
Porta principal 

19:40 h 
Porta principal 

Competic inicial 
vespre 

Informàtica 18:10 h 
Porta d’emergència 

19:40 h 
Porta d’emergència 

Català Llindar 5 18:00 h 
Porta principal 

20:00 h 
Porta principal 

Ges 2 vespre 2 18:05 h 
Porta d’emergència 

21:0 h 
Porta d’emergència 

 

 

 



 

DIMECRES matí (4 profes) 

 

GRUP AULA ENTRADA SORTIDA 

Instrumental 2 4 9:00 h 
Porta principal 

11:00 h 
Porta principal 

Pre-Ges Autoformació 8:50 h 
Porta principal 

12:30 h 
Porta principal 

Ges 1 matí  3 9:10 h 
Porta principal  

13 h 
Porta principal 

Competic 1 matí Informàtica 9:15h 
Porta d’emergència 

10:45h 
Porta d’emergència 

Competic 3 matí Informàtica 11:00 h 
Porta d’emergència 

12:30 h 
Porta d’emergència 

Instrumental 1 4 11:05 h 
Porta principal 

13:05 h 
Porta principal 

 

DIMECRES tarda (5 profes) 

 

GRUP AULA ENTRADA SORTIDA 

Anglès 1 1a hora 5 14:55 h 
Porta principal 

16:25 h 
Porta principal 

Castellà inicial 3 15:05 h 
Porta principal 

16:30 h 
Porta principal 

Competic inicial 
tarda 

Informàtica 15:00 h 
Porta d'emergència 

16:30 h 
Porta d'emergència 



 

Ges 1 tarda Autoformació 15:05 h 
Porta principal 

18:00 h 
Porta principal 

Ges 2 tarda 2 15:10 h 
Porta d'emergència 

18:00 h 
Porta d'emergència 

Anglès 1 2a hora 5 16:30 h 
Porta principal 

17:50 h 
Porta principal 

Castellà bàsic 3 16:35 h 
Porta principal 

18:30 h 
porta principal 

Competic 2 tarda Informàtica 17:00 h 
Porta d’emergència 

19:00 h 
Porta d’emergència 

Ges 2 vespre 2 18:10 h 
porta d’emergència 

21:00 h 
Porta d’emergència 

CFGS Autoformació 
(de 19 a 21 h) 

19:00 h 
Porta principal 

21:00 h 
Porta principal 

 

DIJOUS matí (4 profes) 

 

GRUP AULA ENTRADA SORTIDA 

Instrumental 2 4 9:00 h 
Porta principal 

11:50 (1 h informàtica) 
Porta principal 

Instrumental 3 2 9:00 h 
Porta d’emergència 

11:00 h  
Porta d’emergència 

Ges 1 matí 3 9:30 h 
Porta principal 

12:25 h 
Porta principal 

Pre-Ges Autoformació 11:00 h 
Porta principal 

12:35 h 
Porta principal 



 

Instrumental 1 4 12:00 h 
Porta principal 

13:00 h (1 h informàtica) 
Porta principal 

 

DIJOUS tarda (5 profes) 

 

GRUP AULA ENTRADA   SORTIDA 

Competic 1 tarda Informàtica 15:00 h 
porta d’emergència 

16:25 h 
porta d’emergència 

Ges 1 tarda 4 15:10 h 
Porta principal 

17:55 h 
Porta principal 

Ges 2 tarda 2 15:10 h 
Porta d'emergència 

18:05 h 
Porta d'emergència 

Competic 3 
semipresencial 

Informàtica 16:35 h 
porta d’emergència 

18:00 h 
Porta d’emergència 

Competic inicial vespre Informàtica 18:10 h  
Porta d’emergència 

19:40 h 
porta d’emergència 

Català Llindar 5 17:50 h 
Porta principal 

20:00 h 
Porta principal 

Anglès 2 vespre Autoformació 18:05 h 
Porta principal 

20:10 h 
Porta principal 

Ges 2 vespre 2 18:10 h  
porta d’emergència 

21:00 h 
Porta d’emergència 

CFGS 3 18:10 h 
Porta principal 

21:00h 
Porta principal 

 

 



 

DIVENDRES matí (5 profes) 

 

GRUP AULA ENTRADA HORA D’ENTRADA I SORTIDA 

Instrumental 3 2 8:55 h 
Porta d’emergència 

10:55 h 
Porta d’emergència 

Competic 2 Informàtica 9:00 h 
Porta d’emergència 

11:00 h 
Porta d’emergència 

Ges 1 matí 3 9,30 h 
Porta principal 

12:30 h 
Porta principal 

Pre-Ges Autoformació 11:10 h 
Porta principal 

12:40 h 
Porta principal 

Competic 3 Informàtica 11:00 h 
Porta d’emergència 

12:30 h 
Porta d’emergència 

Instrumental 1 4 11:00 h 
Porta principal 

13:00 h 
Porta principal 

 

DIVENDRES tarda (4 profes) 

 

GRUP AULA ENTRADA HORA D’ENTRADA I SORTIDA 

Anglès 2 tarda 3 15:00 h 
Porta principal 

16:50 h 
Porta principal 

Ges 1 tarda Autoformació 15:10 h 
Porta principal 

18:00 h 
Porta principal 

Ges 2 tarda 2 15:00h  
Porta d’emergència 

17:55h 
Porta d’emergència 



 

Anglès 3 3 17:00h 
Porta principal 

19:00h 
Porta principal 

Ges 2 vespre 2 18:05h 
Porta d’emergència 

21:00h 
Porta d’emergència 

 

 

e) Organització de l’espai d’esbarjo 

 

Donat que els grups de les escoles d’adults fan un número d’hores totals diàries no massa elevat, no se sortirà al pati ni es farà un descans a la 

mateixa aula. Només en algun cas els grups de Ges podran fer el descans al pati, sempre i quan no coincideixen amb cap altre grup i compleixin 

totes les mesures de seguretat. 

 

f) Relació amb la comunitat educativa 

Els consells escolars, els claustres i les reunions de coordinació seran preferentment telemàtics, encara que durant la primera setmana de 

setembre se’n realizaran alguns de presencials, si són permeses. Les reunions d’equip directiu seran presencials i també telemàtiques. 

Les tutories amb l’alumnat podran ser presencials amb l’alumna/e donant cita prèvia i prenent les mesures de seguretat adients, encara que 

també es poden fer  per telèfon i correu electrònic en cas de necessitat. 

Les reunions (presentacions de principi de curs), que es duen a terme el mes de setembre, es realitzaran al pati de l’escola prenent la distància 

de seguretat i l'ús de la mascareta, amb totes les mesures de seguretat establertes. En aquestes reunions s’explicarà quin és pla d’organització 

general i les instruccions principals de cada ensenyament. 

Cada tutor/a explicarà al seu grup els recursos que utilitzarà a cada matèria (moodle, zoom, email, whatsapp o paper) i la manera de comunicar-

se amb cada alumne. Ja s’ha dit que dependrà del curs i nivell d’ensenyament. En els grups que entra més d’un docent, es recomana utilitzar la 

mateixa plataforma/app per a realitzar les VC.  

El pla d’organització general es penjarà al web i s’explicarà a tot l’alumnat del centre. 

 



 

l) Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

L’equip directiu es reunirà un cop per setmana de forma presencial/telemàtica. 

Les reunions de coordinació es realitzaran de forma telemàtica 1 cop per setmana. 

Les reunions del CE es realitzaran preferentment de forma telemàtica. 

 

h) Pla de neteja 

 

Donat que la competència de la contractació de la neteja correspon a l’Ajuntament, ja s’ha contactat amb aquesta administració per tal que ens 

facin arribar el pla de neteja específic del centre. 

 

En principi l’empresa de neteja desinfectarà les manetes de les portes, taules, mobles, passamans,terres, telèfons, penjadors, papereres i altres 

elements de similars característiques cada dia. També els lavabos i altres espais. 

 

Cal comprovar que hi ha prou reserves de desinfectants per a cada aula per poder-ne comprar si cal (conserges). Cada aula ha de tenir com a 

mínim 2 esprais de desinfectant. També cal avisar que els esprais no s’han de llençar quan es buidin, ni els dosificadors de gels bioalcohòlics, ja 

que es reompliran. 

A continuació relacionem les mesures higièniques que tindrem en compte per a la prevenció davant la Covid: 

- Presa de temperatura de l’alumnat i treballador/a  a l’entrada del centre. 

- Mesures de prevenció personal (higiene de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida, i ús correcte de mascaretes higièniques o 

quirúrgiques per a persones sanes). A cada aula hi haurà gel hidroalcohòlic per netejar-se les mans i desinfectant per fer la neteja de 

l’espai. Rentat de mans posterior a la neteja de l’espai utilitzat tant per professorat com per a l’alumnat.  

- Ventilació de les aules de mínim 5 minuts entre sessions de grups diferents. Mantenir les finestres obertes en la mesura que sigui possible 

durant les classes. 

- Ventilació i neteja dels espais. Zones d’ús comú i superfícies de contacte més freqüents. 

- Ús de papereres amb tapadora i pedal per al rebuig de mocadors, paper de neteja i/o mascaretes. 

- El material utilitzat per a desinfecció d’espais i els equips de protecció van a la fracció rebuig. Es llençaran a una paperera amb tapa i 

pedal. 

- Neteja de l’espai (taula, cadira i ordinadors (teclat i ratolí)) utilitzat en finalitzar cada sessió tant professorat com alumnat. . 



 

- Rètols informatius i senyalització. 

- Recordatori constant de les pautes d’higiene i neteja. 

- Protecció del professorat i alumnat amb mascaretes.  

- Es recomana que cada docent tingui el seu propi material i el seu ordinador portàtil personal. 

- Inhabilitació o eliminació de les màquines de cafè i begudes. 

- En el cas de que un/a alumne/a o persona treballadora presenti símptomes mentre es trobi en el centre, s’haurà d’aïllar la persona i la 

paperera on hagi dipositat papers o altres productes. Aquesta bossa s’haurà de col·locar en una altra bossa amb sistema de tancament 

per llençar-la al rebuig. 

 

Planificació de la neteja: 

 

 Abans de cada ús Després de cada ús Observacions 

Ventilació de l’espai   Finestres obertes 5’ entre classe i 
classe. L’obriran l’alumnat i el 
professorat que surt.  
Durant les classes es mantindran 
algunes finestres obertes en la 
mesura que sigui possible.  

Manetes i poms de portes i  
finestres.  

  Servei de neteja. 
La Montse en  acabar les classes 
al matí.  

Maneta portes entrada   Servei de neteja. 
La Montse en acabar les classes 
al matí. 
L’Antonio a mitja tarda.   

Passamans escala   Servei de neteja. 
La Montse en acabar les classes 
al matí. 
L’Antonio a mitja tarda. 



 

Aixetes   Servei de neteja. 
 

Utensilis d’oficina d'ús comú 
(grapadores, màquina forats, etc.) 

Abans de cada ús  Després de cada ús La Montse en acabar les classes 
al matí. 
L’Antonio a mitja tarda. 
 

Ordinadors Abans de cada ús Després de cada ús Persona que l’utilitza 
 

Telèfons i comandaments a 
distància 

Abans de cada ús Després de cada ús Persona que l’utilitza 

Fotocopiadores   Servei de neteja. 
Conserges 2 cops al dia. 
Es recomana que les fotocòpies 
es deixin amb anterioritat per a 
que les facin a consergeria.  

Terres, cubells, inodors i 
rentamans  

  Servei de neteja. 

 

l) Accions generals a revisar pel bon funcionament en la situació actual 

 

- Es disposa de pla de neteja i ventilació 

- Es disposa de pla d’actuació davant cas sospitós 

- Totes les persones treballadores del centre que estiguin en situació de risc, s’han posat en contacte amb el servei de Prevenció de Riscos 

Laborals  

- Totes les persones treballadores tenen equips de protecció (mascaretes) 

- El personal docent i no docent ha rebut tota la informació respecte mesures protecció i prevenció 

- L’alumnat ha rebut la informació respecte les mesures de protecció i prevenció 

- Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un canvi d'escenari epidemiològic 

- Es disposa de recursos per poder garantir l’educació a distància 



 

 

m) Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid 19 

En el cas que es tingui sospita que un alumne o alumna té símptomes de covid-19, l’actuació és la següent: 

El docent que està amb l’alumne/a a classe:  

- El situa  a un espai separat d'ús individual ben ventilat, en aquest cas l’aula 1 ( cal obrir les finestres). 

- Informar a l’equip directiu d’aquest fet que decidirà qui es queda amb el sospitós:  Si hi ha algun docent de permanència, aquest es fa 

càrrec de la persona amb símptomes. Si no hi ha ningú, se’n fa càrrec el mateix docent o algú de l'equip directiu, si no te classe. 

- Es col·loquen una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec.  

- Se li pren la temperatura. 

- Es contacta amb la família per tal que la/el vinguin a buscar i traslladar-se al domicili i des d’allí, la família es posarà en contacte 

telefònicament amb el seu CAP de referència habitual. (935806363) 

- Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb l’alumna/e al centre i trucar al CAP.   

- Si el CAP no té horari d’atenció cal trucar al 061.  

- Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061/112 i s’avisa a la família d’aquest fet 

- Aïllar paperera que ha utilitzat a classe tal com s’ha explicat abans. 

En el cas que els símptomes apareguin fora de l’escola, cal contactar amb el CAP de referència i avisar a l’escola. (Alumnat i treballadors/es) 

Mentre s’espera els resultats, les persones que hagin tingut contacte amb aquesta persona hauran d’evitar el contacte directe amb la 

resta de participants, però no cal fer aïllament preventiu.  

Si un/a alumne/a o personal del centre és sospitós de covid-19 ha de romandre al seu domicili. L’activitat del centre continuarà amb 

normalitat a l’espera del resultat. El grup afectat seguirà les indicacions de Salut Pública.  

Si es dona un cas de covid-19 la direcció ha de comunicar-ho al servei territorial (Traçacovid) que ho comunicarà a Salut pública, que és 

qui donarà les instruccions sobre les mesures de quarantena que cal prendre. S’informarà la comunitat docent, alumnes i famílies de les 

mesures i actuacions que ha de seguir l’escola. Es coordina amb la persona referent del CAP assignada.                  

         CAP Cerdanyola del Vallès 1-Serraparera. Carrer Diagonal s/n i tel : 935806363 



 

El gestor COVID s’entrevistarà amb l’alumne/a per registrar i identificar tots els seus contactes estrets. Aquesta entrevista es farà en el 

CAP de referencia o via telefònica. 

El gestor COVID ha d’informar al Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència. També indica, si s’escau, les mesures 

d'aïllament necessàries que puguin resultar de l’estudi del cas.  

Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una prova PCR a un alumne/a o docent 

RESULTAT POSITIU 

Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre de salut. 

Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. 

La resta de grups no ho són. 

Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas positiu.  

S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup. 

El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l’aïllament durant 14 dies, que és el període màxim d’incubació 

del virus. 

La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici 

dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma –per recomanació de l’OMS-. No és necessària la 

realització d’una PCR de control. 

RESULTAT NEGATIU 

S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat negatiu de la prova PCR d’un docent li sigui comunicat al centre amb la 

màxima celeritat. 

La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit 

la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en 



 

funció de l’evolució mèdica de la persona. En alguns casos (per exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s’hi pot desaconsellar la 

tornada. 

De manera general, l’alumnat es pot reincorporar quan faci 24 hores que no té febre. 

NOTIFICACIÓ DE RESULTATS DE PROVES PCR I ALTRES PROVES DIAGNÒSTIQUES A TRAVÉS DE LA MEVA SALUT 

Els resultats de les PCR d’un cas sospitós, es notifiquen a través de La Meva Salut i/o per telèfon a través del centre sanitari. Per tant, és molt 

important que aquest curs us doneu d’alta a La Meva Salut a l’enllaç lamevasalut.gencat.cat/alta.  

n) Seguiment del Pla 

Responsables: ED i Comissió COVID 19 

 

Possibles indicadors: entrades i sortides de l’alumnat fluides i per la porta  establerta. 

Seguiment òptim de les indicacions de prevenció (ús de mascareta i distància de seguretat i no venir a l’escola en cas de presentar alguna 

simptomatologia de COVID 19). 

 

Propostes de millora: 


