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1. DIAGNOSI 
 
El tancament del centre va suposar un daltabaix per a tota la comunitat educativa.  
 
Durant el confinament, els tutors de cada grup van centralitzar la comunicació amb els seus 
tutorands, per via telefònica o correu electrònic, primordialment. S’hi va fer un seguiment 
personalitzat,  recolzament emocional i detecció de possibles necessitats que nosaltres 
poguéssim ajudar a solucionar o apaivagar. 
 
Cadascun dels docents vam continuar la nostra tasca lectiva amb els alumnes de forma 
telemàtica impartint les matèries corresponents. Hi va haver alumnes amb els que tan sols ens 
vam poder comunicar per via telefònica, bé per manca de connectivitat o per manca de 
competències en qüestions informàtiques d’aquests alumnes. Això va ser especialment 
remarcable,  però no únicament, amb els grups de castellà per nouvinguts i d’etapa 
instrumental. 
Els docents de cadascun dels grups i matèries vam fer classes virtuals per explicar el temari i/o 
resoldre dubtes.  Preparàvem i enviàvem setmanalment per correu electrònic la feina a fer i els 
rudiments teòrics, vídeos, enllaços... necessaris per fer les tasques encomanades que els 
alumnes ens retornaven un cop acabades pel mateix mitjà. També es va treballar amb material 
penjat al Moodle del centre.  
 
En general l’experiència va ser positiva i tots plegats, després de molt d’esforç, vam aprendre a 
sortir-nos-en i que noves maneres de fer eren possibles. En general, tant a l’alumnat com al 
professorat ens va resultar força més dificultós que l’ensenyament/aprenentatge presencial, la 
majoria d’alumnes que durant els dos primers trimestres havien tingut continuïtat i havien 
superat els objectius, van assolir-los també a final de curs sense problemes; d’altres, amb 
problemes de connectivitat i/o habilitats que podrien haver-los assolit van resultar  perjudicats 
per la situació i uns pocs alumnes sense interès i que ja eren absentistes habituals durant els dos 
primers trimestres de presencialitat, van aprofitar la situació com “excusa” pel seu baix 
rendiment o abandonament del curs. Sorprenentment hi va haver algun alumne que en 
aquestes circumstàncies, en principi adverses, va tenir més continuïtat i millor rendiment que el 
dos primers trimestres. 
 
Com una bona part dels nostres alumnes són nous cada any, desconeixem quines seran les seves 
possibilitats de connectivitat i habilitats i ho haurem d’esbrinar a començament de curs. 
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2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 
A falta de matrícula definitiva, els 232 alumnes que tenim a dia d’avui, entre preinscrits i de 
continuïtat del curs anterior, distribuïts en 22 grups poden assistir presencialment en la seva 
majoria respectant les distàncies de seguretat recomanades. Però és molt probable que durant 
els mesos de setembre-octubre hi hagi un nombre important de noves incorporacions i ens 
veiem obligats a implantar el model híbrid presencial/telemàtic en alguns grups per poder 
mantenir la distància social, donada la poca superfície de la majoria de les aules . També cal tenir 
en consideració la possibilitat d’un nou confinament de centre o de grups. 
 
L’estratègia per donar resposta a les tres possibilitats passa en primer lloc per detectar la 
connectivitat de que disposen o poden disposar els alumnes i per donar els coneixements 
necessaris per poder treballar telemàticament. 
 

A – PRESENCIALITAT TOTAL 
 
Amb les dades actuals de nombre d’alumnes per grup, l’inici de curs serà totalment presencial.  
 
El desenvolupament de les classes i metodologia seran les habituals, minoritzat/eliminant les 
tasques que suposin la proximitat física de l’alumnat i el traspàs d’objectes (material, papers...) 
entre l’alumnat i entre alumnat i professorat. 
 
Hem de ser molt curosos amb la higiene: rentat de mans a l’inici de cada sessió i desprès de cada 
descans. Al finalitzar l’activitat lectiva de cada grup, l’alumne netejarà les seves taula, cadira, 
ordinador i ho deixarà preparat pel següent grup. Guardarem mesures de seguretat relatives a 
la distància (1,5 m entre cadira i cadira), utilització de mascareta obligatòria donada la possible 
vulnerabilitat de part dels nostres alumnes, que en aquests moments desconeixem i resulta 
especialment imprescindible en passadissos i accessos, doncs compartim edifici, planta i lavabos 
amb d’altres entitats i els seus usuaris. 
 
Tots els deures i treballs s’hauran de fer arribar al professor telemàticament i es farà necessària  
l’exclusivitat en l’ús  d’estris i material; així com que cada alumne utilitzi sempre  que sigui 
possible les mateixes taules, cadires i ordinadors. 
 
Aprofitarem les primeres sessions en tots els grups per donar informació als alumnes sobre la 
utilització per la docència del telèfon mòbil, ordinadors, moodle, plataformes 
videoconferències... En cas de presencialitat s’utilitzaran principalment per rebre i enviar 
documents i tasques i en cas de semipresencialitat o confinament per fer part o totes les 
activitats relatives al procés d’ensenyament aprenentatge. 
 

Connectivitat 
 
El primer serà conèixer de quins elements de connectivitat disposen els alumnes (PC’s, mòbils, 
tauletes) i les seves possibilitats. 
 
Dedicar les primeres classes a preparar els alumnes per al treball telemàtic. 
 
Obrir un compte de correu a cada alumne exclusiu pel centre i que facin servir per contactar 
sempre la mateixa adreça. 
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Explicar les possibilitats dels mòbils per si no tenen ordinador: També es pot entrar al correu 
electrònic, es poden fer les tasques a mà, fer una foto i enviar-les. 
 
Videoconferències: Explicar com s’entra a través de l’ordinador. Ajudar-los a que es baixin al 
mòbil les app de les videoconferències que acordem (jitsi, Zoom, Google Meet, Duo).  
 
Donar algunes prescripcions sobre el treball telemàtic 

- Que s’identifiquin, signant cada correu amb nom i cognoms. 
- Que posin l’assumpte del correu i que doni una indicació correcte del que es tracta. 
- Que es faci un correu per a cada qüestió que es plantegi perquè no es barregin vàries qüestions 

en un mateix fil. 
- Que el nom que posin als fitxers sigui el de la tasca. 

 
Fer un assaig de correus electrònics (adjuntant fitxers), sessions gravades, imatges, 
videoconferències i visionament de vídeos. 
 

Sessions prèvies 
 

a) Treball amb el mòbil  
Eines 

• Mòbil (Android o Iphone) 

• Correu electrònic 

• Llapis  

• Paper 
Metodologia 
Es tracta d’ensenyar el procediment en què tothom que tingui un mòbil i una adreça de correu, 
sàpiga utilitzar-los.   
Hem d’explicar com baixar arxius enviats en pdf o word i resoldre l’activitat. En cas que no es 
tingui impressora aquesta es pot fer a mà sobre paper copiant els enunciats o indicant el nombre 
de l’activitat . Un cop realitzada l’activitat han de fet una foto i adjuntar-la al correu. 
Temporització:  
1 sessió 
 

b) Treball amb l’ordinador 
Eines 

• Ordinador 

• Programa tractament de text 

• Correu electrònic 

• Llapis i paper  
Metodologia  
Explicar com baixar, organitzar, arxivar els materials dels diferents mòduls/ensenyaments per 
carpetes i enviar-los. 
En aquest cas podem plantejar-nos enviar les activitats en word o en pdf que es pugui escriure 
a sobre, així poden escriure directament les respostes al document i enviar-nos-ho com 
document adjunt.  
Practicar-ho a l’aula d’informàtica. 
Temporització:  
1-2 sessions (donat que a l’aula d’informàtica només podem utilitzar 8 ordinadors) 
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c) Aplicació vídeo-conferència 
Eines: 

• Ordinador i perifèrics. També és possible amb el mòbil en comptes de l’ordinador. 

• Correu electrònic 

• Llapis i paper  
Metodologia  
És similar a l’anterior però l’objectiu és fer videoconferències i per tant que aprenguin a utilitzar 
l’ordinador i les eines telemàtiques adequades. En cas de disposar només de mòbil també es 
podria fer ja la instal·lació de l’app que acordem. Fer-ho amb el mòbil és més fàcil però pot ser 
no tan còmode. 
Temporització:  
1 sessió 
 

d) Plataforma Moodle 
Eines 

• Ordinador i perifèrics. També és possible amb el mòbil en comptes de l’ordinador. 

• Correu electrònic 

• Processador de textos, programes ofimàtics i similars 

• Plataforma Moodle 
Metodologia  
Explicar el funcionament del Moodle. 
Practicar-ho a l’aula d’informàtica. 
Temporització:  

• 1 sessió 
 
Materials 
Utilització de dossiers amb fitxes i moodle.  
Revisar els dossiers fent petites introduccions teòriques i organitzar exercicis i activitats per 
fitxes d’una sessió de durada perquè puguin ser utilitzables tant en les classes presencials  com 
en el treball telemàtic.  
 

B – CONFINAMENT 
 
Mecànica de funcionament no presencial 
 
La idea és que, durant una classe per videoconferència, l’alumne tingui a les mans el material 
necessari i pugui anar seguint el que el professor explicarà a la classe i escriuria a la pissarra.  
 
La mecànica de funcionament tindrà tres fases, adaptades a les característiques de cada grup 
i/o matèria: 
 
- La primera seria una sessió telemàtica en la que el professor exposaria uns apartats del dossier, 
atendria dubtes i proposaria exercicis  (del dossier o d’altres fonts). També els alumnes poden 
veure algun vídeo relacionat amb el tema (per a això últim potser convindria afegir algunes 
adreces de youtube als dossiers). 
 
- A la segona, els alumnes intentarien fer els exercicis i plantejarien dubtes al professor per e-
mail. 
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- A la tercera, el professor enviaria els exercicis resolts als alumnes per la seva autocorrecció i 
els faria en una segona sessió telemàtica, resolent els dubtes. 
 
Passar de situació de no confinament a confinament, només suposarà passar de fer les sessions 
presencialment a fer-les per videoconferència. 
 
En qualsevol cas, encara que estiguem en situació de presencialitat, tots els deures i treballs 
s’haurien de fer arribar al docent per correu electrònic 
 

C – SISTEMA HÍBRID: PRESENCIAL – TELEMÀTIC 
 
En el cas més que probable que durant els mesos de setembre-octubre hi hagi un nombre 
important de matriculacions noves, ens veurem obligats a aplicar aquest sistema amb alguns 
grups o mòduls. 
 
Mecànica de funcionament semi-presencial 
 
Com en els casos de les situacions de presencialitat i confinament, tots els deures i treballs 
s’haurien de fer arribar al professor telemàticament i recomanar l’exclusivitat en l’ús dels estris 
i material. 
 
L’activitat serà presencial però amb mesures de seguretat relatives a la distància i, per tant, en 
el grau d’ocupació de les aules. Com que en tots els ensenyaments i grups, l’horari de les 
matèries està organitzat en dues sessions setmanals d’1,5 o 2 hores, es tracta de que la meitat 
del grup assisteixi presencialment a una sessió un dia a la setmana i l’altre meitat a l’altra sessió. 
És a dir, el docent, de fet, repetiria dues sessions iguals la mateixa setmana. 
 
 La mecànica pot ser: 
- Fer una primera sessió presencial de teoria i exemples pràctics, proposar uns exercicis als 
alumnes perquè els enviïn resolts abans de la classe següent (6 dies). 
- Arribat el termini, enviar als alumnes les solucions dels exercicis perquè els comparin i se’ls 
auto-corregeixin. 
- A la següent sessió començar resolent dubtes concrets sobre les solucions de les tasques 
encomanades i seguir endavant amb la matèria. 
 

ENSENYAMENT 
GRUP 

MÒDUL/ 
MATÈRIA 

TEMPORIT. 
UNITATS 

SESSIONS 
GRUPALS 

SESSIONS 
INDIV. 

AVALUACIÓ OBSERVACIONS 

  1 setmana 2 presencials: 
1 setmanal 
amb cada mig 
grup 

1 quinzenal 
virtual 

Realització 
de tasques. 
Qualitat de 
tasques. 
Control 
final tema. 

 

 
 
Caldrà tenir resolts en un fitxer els exercicis de tots els dossiers de tots els cursos o, almenys, 
aquells que preveiem que podrem fer. 
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3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, 
PROFESSIONALS I ESPAIS 

 

ESPAIS 
 
El centre ocupa 6 aules, una sala de professores i un despatx al 2n pis del Casal de Cultura de 
Barberà del Vallès. Comparteix la planta, accessos, passadissos i lavabos amb el Servei Local de 
Català, el SAID (Servei d’Atenció i Informació a les Dones) i l’Escola Municipal de Música. 
 
AULA INFORMÀTICA:   44,5 m2  7 ordinadors alumnes – 1 professor- 4 persones taula  

AULA 2:   51,95 m2 18 alumnes – 1 docent  

AULA 3:   28,94 m2 10 alumnes – 1 docent 

AULA 4 (junt lavabo): 37,34 m2 14 alumnes - 1 docent 

AULA 5:   28,78 m2 10 alumnes – 1 docent 

AULA TALLER:   63,52 m2 24 alumnes – 1 docent  

SALA PROFESSORES:  26,29 m2 6 docents 

DESPATX:  23 m2  3 persones 

 

PROFESSIONALS: 
 
Al centre som 9 docents i 1 auxiliar administrativa. 
 
L’auxiliar administrativa està a mitja jornada i assisteix al centre dilluns de 10 a 18 h, dimecres 
d’11 a 19 h i dijous alterns de 10 a 18 h. Comparteix sala de secretaria als matins amb la directora 
i per la tarda amb la cap d’estudis. 
 
Docents: 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATÍ Àngels 
Nati 
Marta 
Joan 
Salvador 

Àngels 
Nati 
Mar 
Albert 
Salvador 

Àngels 
Nati 
Marta 
Joan 
Salvador 

Àngels 
Nati 
Mar 
Albert 
Salvador 

Àngels 
Nati 
Marta 
Mar 
Joan 
Albert 
Salvador 
Isabel  
Jose 

TARDA Isabel 
Jose 
Mar 
Albert 
Salvador 
 

Isabel 
Jose 
Marta 
Joan 
Salvador 

Isabel 
Jose 
Mar 
Albert 
Salvador 

Isabel 
Jose 
Marta 
Joan 
Salvador 
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GRUPS 
 
El curs 2021 hi haurà 22 grups d’alumnes repartits en torns de matí (8:30-15 h) i tarda-vespre 
(15-21 h). 
 
Cal remarcar que el nombre d’alumnes que figuren a la taula següent són els que hi ha preinscrits 
i continuïtats d’alumnes propis dels curs anterior a data 10 de juliol i que confirmaran la 
matrícula del 2 al 9 de setembre. A partir del 10 de setembre es matricularan els alumnes que 
ho sol·licitin i que no van realitzar la preinscripció durant el termini establert. Donada la situació 
de pandèmia i les particularitats dels nostres alumnes, és d’esperar que la matrícula de nous 
alumnes al setembre i la matrícula viva, incrementin considerablement el nombre d’alumnes 
per grup. 
Tenen consideració de grup estable els grups on sempre assisteixen els mateixos alumnes i les 
classes les imparteix el-la tutor-a o entra només una especialista com és el cas d’INSTRUMENTAL 
3. Hem de tenir en compte que hi ha un petit nombre d’alumnes que cursen dos ensenyaments 
i la seva  conseqüent pertinença a 2 “grups estables” diferents.  
No tindran consideració de grup estable els grups de proves d’accés i GES donat que hi alumnes 
que assisteixen en determinades ocasions a diferents grups i torns. 
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TORNS GRUPS ALUMNES DOCENTS ESPAIS 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

 
 
 
 
 

M 
 

A 
 

T 
 
Í 

INSTRUMENTAL 3 14 Àngels 
Tutora 

Nati AULA TALLER 
De Dl a Dv 
8:30-10:30 

A.Informàtica 
Dt 8:30-10:30 

MAJORS 25 4 Mar 
Tutora 

Marta 
Albert 
Joan 
Salvador 

AULA 2 
Dl, Dt, Dj, Dv 
8:30-10:30 

AULA 5 
Dl i Dx 10:30-12 
A.Informàtica 
Dl i Dx 10:30-12 

CAM 5  Nati, Àngels 
Joan, Albert 
Marta 

AULA 4 
Dl i Dc 9-13:30 
Dt 9-13 
Dj 9-14 

 

CASTELLÀ 1 1 Àngels 
Tutora 

 AULA 3 
Dt i Dj 10:30-12 

 

GES 2 12  Albert, Marta 
Joan, Mar 
Nati 

AULA TALLER 
De Dl a Dj 
10:30-15 

 

ANGLÈS 1 5 Mar 
Tutora 

 AULA 2 
Dl i Dc 10:30-12 

 

CASTELLÀ 2 24 Àngels 
Tutora 

 AULA 2 
Dl i Dc 12-14 

 

COMPETIC 1 10 Salvador 
Tutor 

 A.Informàtica 
Dt i Dj 12-13:30 

 

 
 
 
 
 
 

 
T 
A 
R 
D 
A 
 
 

V 
E 
S 
P 
R 
E 

CASTELLÀ 1 8 Isabel 
Tutora 

 AULA 3 
Dt i Dj 15-16:30 

 

GES 1 21  Joan, Albert 
Salvador 
Isabel,  Jose 

AULA 2 
De Dl a Dj 
15-19:30 

 

GS 4  Mar 
Salvador 
Marta 

AULA 5 
Dl de 15 a 17 
Dt i Dj 15-18:30 
Dc de 16 a 17 

 

FRANCÈS 1 4 Isabel 
Tutora 

 AULA TALLER 
Dl i Dc 15:30-17 

 

ANGLÈS 1 13 Marta 
Tutora 

 AULA 4 
Dt i Dj 15:30-17 

 

COMPETIC INICIAL 2 Jose 
Tutor 

 A.Informàtica 
Dl i Dc 12:30-17 

 

ANGLÈS 2 B 22 Jose 
Tutor 

 AULA TALLER 
Dt i Dj 16-18 

 

GES 2 15  Albert Joan 
Salvador 
Mar Isabel 

AULA 3 
De Dl a Dj  
16:30-21 

 

FRANCÈS 2 13 Isabel 
Tutora 

 AULA TALLER 
Dl i Dc 17-19 

 

COMPETIC 2 3 Jose 
Tutor 

 A.Informàtica 
Dl i Dc 17-19 

 

COMPETIC 3 13 Salvador 
Tutor 

 A.Informàtica 
Dt i Dj 17-18:30 

 

ANGLÈS 3 19 Marta 
Tutora 

  AULA TALLER 
Dt i Dj 18:30-20:30 

 

ANGLÈS 2A 13 Jose 
Tutor 

 AULA TALLER 
Dl i Dc 19-21 

 

FRANCÈS 3 7 Isabel 
Tutora 

 AULA 4 
Dl i Dc 19-21 

 

 
Cal tenir present que els caps de setmana les nostres aules són utilitzades per l’Esplai EL PIOLET 
i l’aula 5 la compartim habitualment amb l’Escola de Música i el SAID, i totes les aules, 
esporàdicament, amb el Servei Local de Català o d’altres entitats municipals. 
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4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I 
SORTIDES 

 
L’edifici del Casal de Cultura de Barberà del Vallès disposa de 6 plantes que comparteixen 
diferents entitats. El centre de formació d’adults ocupa una part de la 2a planta.  

- Planta soterrani: Espai Jove EL FORAT / Esplai EL PIOLET 
- Planta baixa: Oficines de la Regidoria de Cultura 
- 1a Planta: Auditori MARIA FELIU i Escola Municipal de Música 
- 2a Planta: Servei Local de Català, SAID, Aules individuals escola de música, CFA Barberà 
- 3a Planta: Escola de Música 
- Planta Coberta: Magatzem Esplai EL PIOLET 

 
L’edifici disposa de dues portes d’accés: L’entrada principal del carrer Nemesi Valls i la porta del 
darrera amb sortida al carrer Josep Armengol. 
 
El fet que convisquem totes aquestes entitats en un mateix edifici implica una circulació constant 
de persones i no és evitable que els alumnes i personal del centre interactuïn amb usuaris 
d’altres entitats pels passadissos i durant els descansos i les entrades i sortides del centre. 
 

TORNS GRUPS ACCÉS DIES/SET ENTRADA DESCANS SORTIDA 

ENTRADA SORTIDA 

 
M 
A 
T 
Í 

INSTRUMENTAL 3 PRINCIPAL DARRERA De Dl a Dv 8:20-8:30  10:15-10:25 

MAJORS 25 PRINCIPAL DARRERA De Dl a Dv 8:30-8:40 9:30-9:40 10:20-10:30 

CAM PRINCIPAL DARRERA De Dl a Dj 8:55-9:05 10:20-10:30 
11:50-12:00 

Dl i Dc 13:20-13:30 
Dt 12:50-13  
Dj 13:50-14 

CASTELLÀ 1 PRINCIPAL DARRERA Dt i Dj 10:30-10:40  12:20-12:30 

GES 2 PRINCIPAL DARRERA De Dl a Dj 10:30-10:40 12:00-12:10 
13:30-13:40 

14:50-15 

ANGLÈS 1 PRINCIPAL DARRERA Dl i Dc 10:30-10:40  11:50-12 

CASTELLÀ 2 PRINCIPAL DARRERA Dl i Dc 12-12:10  13:50-14 

COMPETIC 1 PRINCIPAL DARRERA Dt i Dj 12-12:10  13:20-13:30 

 
T 
A 
R 
D 
A 
 
 

V 
E 
S 
P 
R 

      E 

CASTELLÀ 1 PRINCIPAL DARRERA Dt i Dj 15-15:10  16:20-16:30 

GES 1 PRINCIPAL DARRERA De Dl a Dj 15:05-15:15 16:20-16:30 
17:50-18 

19:20-19:30 

GS PRINCIPAL DARRERA De Dl a Dj Dl, Dt i Dj  
14:55-15:05 
Dc 15:50-16:00 

Dt i Dj  
16:55-17:05 

Dl i Dc 16:55-17:05 
Dt i Dj 18:25-18:35 
Dc 16:50-17:00 

FRANCÈS 1 PRINCIPAL DARRERA Dl i Dc  15:20-15:30  16:45-16:55 

ANGLÈS 1 PRINCIPAL DARRERA Dt i Dj 15:20-15:30  16:45-16:55 

COMPETIC INICIAL PRINCIPAL DARRERA Dl i Dc  15:20-15:30  16:45-16:55 

ANGLÈS 2 B PRINCIPAL DARRERA Dt i Dj 16-16:10  18-18:10 

GES 2 PRINCIPAL DARRERA De Dl a Dj 16:25-16:35 17:55-18:05 
19:25-19:35 

20:50-21 

FRANCÈS 2 PRINCIPAL DARRERA Dl i Dc  16:55-17:05  18:45-18:55 

COMPETIC 2 PRINCIPAL DARRERA Dl i Dc 16:55-17:05  18:50-19 

COMPETIC 3 PRINCIPAL DARRERA Dt i Dj 16:55-17:05  18:25-18:35 

ANGLÈS 3 PRINCIPAL DARRERA Dt i Dj 18:25-18:35  20:25-20:35 

ANGLÈS 2A PRINCIPAL DARRERA Dl i Dc 18:55-19:05  20:45-20:55 

FRANCÈS 3 PRINCIPAL DARRERA Dl i Dc  19-19:10  20:55-21:05 

  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
CFA Barberà 

 

11 
 

5. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

FAMÍLIES 
 
Tot i que és un centre d’adults, tenim alumnes que són menors d’edat i en conseqüència ens 
relacionem  amb les famílies. Els contactes amb aquestes es faran sempre que sigui possible via 
telefònica o per correu electrònic. En cas que se’ls hagi d’atendre personalment, només es farà 
prèvia cita i amb totes les mesures de seguretat pertinents (desinfecció-distància-mascareta). 
 

CONSELL DE CENTRE 
 
Les reunions del Consell de Centre, una cada trimestre, es faran, en principi, presencialment 
respectant totes les mesures de seguretat. Depenent de l’evolució de la pandèmia, aquestes es 
faran telemàticament. 
 

ALTRES ENTITATS EDUCATIVES MUNICIPALS 
 
Les reunions amb altres entitats: Comissió Sòcio-Laboral, Comissió de Transició Escola Treball, 
Pla Educatiu d’Entorn...està previst continuar fent-les telemàticament. 
 
 

6. REUNIONS DELS ORGANS UNIPERSONALS I 
COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 

 
Donat que el nombre de docents del centre no és elevat (9), les reunions es faran presencials, 
respectant totes les mesures de seguretat i depenent de l’evolució de la pandèmia es farien 
telemàticament. 
 

ÒRGAN TIPUS DE REUNIÓ FORMAT PERIODICITAT 

Equip Directiu Planificació Presencial 1 setmanal - divendres 

Equips Docents Coordinació Presencial 1 mensual - divendres 

Claustre  Coordinació  Presencial 1 mensual - divendres 

Comissió Pla-TAC Coord.-Elaboració 
documents 

Presencial 1 mensual - divendres 
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7. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL, VENTILACIÓ, 
NETEJA I DESINFECCIÓ 

 

MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL. 
 
Les persones amb un risc incrementat davant la COVID-19 per malalties cròniques subjacents, 
hauran d’avaluar la conveniència d’assistir a les activitats amb els seus equips sanitaris. En cas 
que hi assisteixin, caldrà extremar les mesures de precaució.  
Tots els alumnes signaran una declaració responsable respecte al seu estat de salut relacionat 
amb la Covid-19. 
 
No podran assistir al centre els alumnes si tenen febre > 37,3 ºC, tos continuada o persistent, 
dificultat respiratòria, malestar general... 
 
Els alumnes disposaran de material d’ús exclusiu i es minimitzarà la utilització del paper rebent 
i enviant les tasques per correu electrònic. 
 
Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans d’un sol ús, per garantir l’adequada higiene de 
mans en tot moment.  
A l’entrada de cada aula hi haurà gel hidroalcohòlic que es posaran tots els alumnes i personal 
abans d’accedir-hi per primera vegada i a l’inici de cada sessió.  
 
Dins de l’aula, cada alumne disposarà d’una superfície de 2,5 m2  i hi haurà una distància entre 
alumnes d’1,5 m. sempre que sigui possible. Preferentment, s’utilitzarà mascareta. 
La primera fila de taules de cada aula estarà situada a 1,5 m. com a mínim dels docents. 
 
Es preveuen entrades i sortides esgraonades al màxim per tal de preveure aglomeracions. 
També es traurà el banc del passadís per ampliar l’espai i evitar l’acumulació de personal. 
 
El personal del centre disposarà cadascú d’un teclat i ratolí d’ús individual. 
 

VENTILACIÓ. 
 
Sempre que les condicions meteorològiques i de soroll exterior ho permetin les finestres de les 
aules estaran obertes. 
 
Es garanteix la ventilació de les aules durant 10 minuts entre classe i classe deixant totes les 
portes i finestres obertes.  
 
Al despatx i a la sala de professores es mantindrà la finestra i la porta obertes sempre que sigui 
possible, quan no sigui viable es ventilarà cada 1,5 hores com a mínim. 
 

NETEJA I DESINFECCIÓ. 
 
El propietari de l’edifici i gestor de la neteja dels espais és l’Ajuntament de Barberà.  
 
Es preveu com a mínim una neteja diària de tots els espais i al mig dia, d'aules, lavabos i 
superfícies de contacte freqüent.  
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Cal intensificar la neteja i desinfecció a:  
- Interruptors i timbres (aparell electrònic)  
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.   
- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)  
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors  
- Taulells i mostradors  
- Taules  
- Cadires, especialment en les zones d’espera  
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins   
- Telèfons   
- Grapadores i altres utensilis d’oficina  
- Comandaments a distància  
- Aixetes  
- Lavabos 
- Fotocopiadores  
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent    
 
L’equip de neteja de l’empresa contractada per l’Ajuntament farà una neteja a fons a final de la  
jornada de les aules, despatx, sala de professores i espais comuns (passadissos i lavabos), 
ordinadors, teclats i ratolins i telèfons. Se’n haurà de fer càrrec el centre de la neteja de  
grapadores i altres utensilis d'oficina, comandaments a distància, Interruptors d'aparells 
electrònics, i entre torn matí i torn tarda-vespre de 14 a 15:30 h. l’equip de neteja se’n farà 
càrrec de la neteja d'aules, lavabos i superfícies de contacte freqüent.  
 
La neteja d’aules entre grups la faran els alumnes i docents i la de la sala de professores i despatx 
la farà el personal del centre. 
 

ESPAIS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

AULA 
INFORMÀTICA 

12-15 
16:35-17:05 

10:30-12 
13:30-15 

12-15 
16:35-17:05 

13:30-15 Lliure 15 

AULA 2 10:20-10:35 
11:55-12:05 
14-15 

10:20-10:35 
12-15 
 

11:55-12:05 
14-15 

10:20-10:35 
12-15 
 

Lliure 10:30 

AULA 3 12-16:30 16:25-16:35 12-16:30 16:25-16:35  

AULA 4 14-15 14-15 14-15 14-15  

AULA 5 12-15  12-15   

AULA TALLER 10:25-10:35 
15-15:30 
16:55-17:05 
18:55-19:05 

15-16 
18-18:30 

10:25-10:35 
15-15:30 
16:55-17:05 
18:55-19:05 

10:25-10:35 
15-16 
18-18:30 

Lliure 10:30 

SALA 
PROFESSORES 

14-15 14-15 14-15 14-15 Lliure 15 

DESPATX 14-15 14-15 14-15 14-15 Lliure 15 

FOTOCOPIADORES 14-15 14-15 14-15 14-15 Lliure 15 

LAVABOS 14-15 14-15 14-15 14-15  

 
 
Cada aula i docent disposarà de desinfectant (Sanytol o similar), alcohol propílic de 70º i paper 
de cuina per netejar el seu espai a cada classe, sala de professores, despatx o fotocopiadores, 
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així com per proporcionar-los als alumnes al final de cada grup perquè netegin taula, cadira i 
ordinador, especialment ratolí i teclat, que han utilitzat. 
 
Cada espai disposarà d’un dispensador d’hidrogel i 3 cubells amb tapadora i pedal, situats al 
passadís entre les aules 5 i taller,  informàtica, despatx i aula 2 i entre les aules 3 i 4. 
 

GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans, per a la higiene respiratòria 
o per netejar els estris, es llençaran a la paperera amb tapa i pedal, així com el material d’higiene 
personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene.  
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà en una bossa 
tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i s’introduirà aquesta 
bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus.  
 

8. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN 
POSSIBLE CAS DE COVID 

 
Malgrat totes les mesures de prevenció preses, mascaretes, distància de seguretat, neteja del 
centre,  higiene dels alumnes i professors abans, durant i després de les classes, la ventilació de 
les aules..., pot donar-se el cas d’observar algun alumne sospitós de COVID, el primer que caldria 
fer seria aïllar a la persona sospitosa, caldria avisar al referent dels serveis sanitaris del centre 
perquè ens donés indicacions de com actuar, i a continuació hauríem de fer la traçabilitat de 
l’alumne en concret per tal de prendre mesures preventives amb les persones que hi hagin estat 
en contacte amb l’alumne en qüestió, una vegada feta la traçabilitat, traspassar les dades a les 
autoritats pertinents, per tal d’aïllar  a totes aquelles persones que hagin estat susceptibles d’un 
possible contagi, tot plegat seguint les instruccions de les autoritats sanitàries. 
Si  enlloc de fer la detecció al centre, algun alumne ens avisés de la no assistència per trobar-se 
malament caldria també, fer la traçabilitat i advertir al nostre referent sanitari per tal de prendre 
les mesures pertinents. 
 

ALUMNE  GRUP ESPAI 
AILLAMENT 

RESPONSABLE 
CUSTÒDIA 
SOSPITÒS 

RESPONSABLE 
TRUCAR FAMÍLIA 
(menors) 

RESPONSABLE 
NOTIFICACIÓ 
SERVEIS 
TERRITORIALS 

  Despatx Docent moment 
detecció 

Tutor/a o docent 
moment detecció 

Membre 
equip directiu 

 
 
SEGUIMENT DE CASOS 
 

ALUMNE DIA I 
HORA 
DETECCIÓ 
CFA O 
DOMICILI 

PROTOCOL SEGUIT  
Persona que ha fet les 
actuacions. Qui l’ha vingut a 
buscar (menors) 

PERSONA 
REFERENT DEL 
CAP 

REFERENT DEL 
CENTRE PER 
CONTACTES 
AMB EL CAP 
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9. SEGUIMENT DEL PLA 
 
 
RESPONSABLES: Equip directiu-Claustre de professors 
 
INDICADORS: Viabilitat del pla 
 
PROPOSTES DE MILLORA: Es canviarà i millorarà tot allò que no acabi de funcionar segons s’ha 
previst. 


