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0. Diagnosi 

Quan el CFA Montcada i Reixac va haver d’interrompre l’activitat lectiva normal arran del confinament el març del 

2020, de seguida vam buscar la manera de mantenir el contacte amb els alumnes. Hi vam poder contactar amb la 

majoria, a través de correu electrònic i telèfons mòbils.  

Als alumnes que no disposaven de connectivitat o de dispositius per treballar de forma telemàtica, els vam fer arribar 

un ordinador o una tauleta a través de l’associació Fem Pedagogia. Aquesta entitat va portar a terme les gestions 

oportunes per aconseguir dispositius d’empreses i particulars que els van oferir en préstec de manera totalment 

desinteressada. L’Ajuntament de Montcada i Reixac va col·laborar en el retorn d’aquests dispositius una vegada 

finalitzat el curs escolar. 

Així, vam poder continuar telemàticament les classes que vam haver d’interrompre de forma sobtada a conseqüència de 

la pandèmia enviant activitats als alumnes, seguint les instruccions del Departament d’Educació i, fins i tot, fent classes 

virtuals a través de videoconferència amb alguns grups. Cal matitsar que, malgrat els esforços dels docents, va ser 

impossible fer seguiment acadèmic amb els grups més vulnerables, com ara acollides i instrumentals. 
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El Claustre de professors vam mantenir un contacte permanent a través de claustres setmanals per videoconferència i 

algun d’extraordinari, mantenint sempre el contacte via correu electrònic o whatsapp.  Respecte de l’equip directiu, la 

comunicació va ser diària via whatsapp, correu electrònic o videoconferències.  

 

1. Organització pedagògica 

a) En una situació de pandèmia com l’actual 

El curs 2020-21 comença emmarcat en una situació de pandèmia que ens obliga a programar i organitzar l’activitat lectiva 

preveient la possibilitat d’un nou confinament. Tenint en compte aquesta situació, aquest curs l’organització pedagògica 

del nostre centre fa èmfasi en els següents punts: 

 Durant el procés de matriculació i a principi de curs, tindrem especial cura a registrar el correu electrònic de cada 

alumne, per garantir la connectivitat en cas d’un possible confinament. 

 El primer dia de classe, cada tutor lliurarà el full de presentació del curs, que inclou les instruccions que cal 

seguir en relació a la COVID-19, i les explicarà detingudament al grup classe. També farà signar als alumnes la 

declaració responsable.  
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 S’impulsarà i es prioritzarà l’espai Moodle de l’escola. Cada curs i nivell disposarà d’una aula pròpia que 

s’integrarà en l’activitat acadèmica diària i, en cas de confinament, permetrà la continuïtat lectiva de l’alumnat. 

En el cas d’alumnes que no disposin de dispositius propis, vetllarem perquè les administracions els en 

proporcionin.  

 Es dedicaran dues sessions de Claustre a informar el professorat sobre el funcionament d’aquest espai Moodle i 

fer una posada en comú sobre l’ús i gestió d’aquesta plataforma. 

 Als grups on només intervingui un únic docent, es podrà fer servir una altra plataforma si el professor/a ho 

considera oportú. 

 S’evitaran aquelles activitats de classe que impliquin un contacte estret entre els alumnes, així com compartir 

materials (retoladors, tisores, etc.). Cada alumne haurà de portar el seu propi material.  

 

b) En cas de confinament parcial o tancament del centre 

 En funció del nivell i les característiques pròpies de cada grup, ens atendrem a les següents especificacions per 

donar continuïtat a l’activitat acadèmica de tots els grups: 
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Nivell educatiu Mètode de 

treball i recursos 

didàctics 

Mitjà i periodicitat 

de contacte amb el 

grup 

Mitjà i periodicitat de contacte 

individual 

Instrumental dossier perquè 

puguin treballar 

individualment 

 

mòbil (la majoria 

d’alumnes no tenen 

ordinador). Contacte 

setmanal 

mòbil (o ordinador qui en tingui), quan 

l’alumne ho sol·liciti o el docent ho 

cregui necessari 

Català i castellà Dossier del curs 

Llibre del curs 

Videoconferències 

setmanals 

Enviament d’activitats 

per correu electrònic 

Videoconferència, telèfon o correu 

electrònic quan l’alumne ho sol·liciti o el 

docent ho cregui necessari 

Anglès Llibre del curs 

Pràctiques i 

continguts a l’aula 

Moodle 

Videoconferències 

setmanals 

Enviament d’activitats 

per correu electrònic 

Videoconferència, telèfon o correu 

electrònic quan l’alumne ho sol·liciti o el 

docent ho cregui necessari 

Competic Pràctiques i 

continguts a l’aula 

Moodle 

Videoconferències 

setmanals 

Enviament d’activitats 

per correu electrònic 

Videoconferència, telèfon o correu 

electrònic quan l’alumne ho sol·liciti o el 

docent ho cregui necessari 

GES Dossier per a tot 

el curs. 

Pràctiques i 

continguts a l’aula 

Moodle 

Videoconferències 

setmanals 

Enviament d’activitats 

per correu electrònic 

Videoconferència, telèfon o correu 

electrònic quan l’alumne ho sol·liciti o el 

docent ho cregui necessari 
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Grau superior Pràctiques i 

continguts a l’aula 

Moodle 

Videoconferències 

setmanals 

Enviament d’activitats 

per correu electrònic 

Videoconferència, telèfon o correu 

electrònic quan l’alumne ho sol·liciti o el 

docent ho cregui necessari 

 

 

2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais  

Tenint en compte l’àmplia oferta d’ensenyaments i nivells que ofereixen els CFA, la baixa dotació de professorat, així 

com els reduïts espais físics de què disposem, ens resulta impossible la creació de grups estables. No hi ha cap aula que 

pugui ser utilitzada per un únic grup durant la jornada lectiva. Al mateix temps, tot el professorat ha d’impartir classes a 

diferents grups per les raons ja esmentades. 

És per aquest motiu que en la nostra organització acadèmica hem de tenir molt presents les normes de seguretat 

establertes pel Departament de Salut. 

En aquest sentit, la mascareta serà obligatòria tant per al personal docent com per als alumnes, ja que, tal com s’ha 

assenyalat més amunt, al nostre centre els espais són reduïts i hi ha força mobilitat d’alumnes. 
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Per garantir una altra de les mesures instaurades per les autoritats sanitàries, com és la distància de seguretat d’1,5 

metres, es reduirà l’aforament de les aules a la meitat, aproximadament. La capacitat resultant de les diferents aules 

queda representada a la taula següent: 

 

Capacitat de les aules: 
 
 

Aula Superfície 
Aforament aula amb distància 
seguretat (nombre d’alumnes) 

2 50 m
2
 17 

3 55 m
2
 19 

4 (Informàtica) 50 m
2 

14 

5 55 m
2
 19 

6 36 m
2 

10 

7 36 m
2 

9 
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a) Relació amb la comunitat educativa 

A principi de curs: 

Es convocarà el Consell Escolar per presentar i aprovar, si escau, aquest Pla d’organització bàsic. Es buscarà una aula 

prou espaiosa per poder mantenir la distància de seguretat entre tots els assistents i també s’oferirà la possibilitat 

d’assistir al Consell de manera telemàtica a través de videoconferència, mitjançant el programa Meet. 

Al llarg del curs:   

Els Consells de Centre, les reunions de coordinació i els Claustres es podran celebrar  de manera presencial, ja que el 

claustre el formen només 7 docents i el Consell de Centre 12 persones. Es farà servir l’aula 3, de 55 m
2
,
 
que ens 

permetrà mantenir la distància de seguretat. 

Les tutories amb l’alumnat es podran fer de manera presencial respectant la distàcia de seguretat i l’ús de la mascareta, 

o de manera telemàtica si el tutor ho considera oportú i els mitjans tecnològics de què disposa l’alumne així ho permet. 
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3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

Al nostre centre només hi ha una porta d’accés i, per evitar la coincidència horària en l’entrada dels alumnes, es 

modificaran els horaris d’inici de classe (entre 15 i 30 minuts) d’alguns grups perquè l’accés al centre sigui esglaonat. 

Així, el GES 2 començarà la jornada a les 9.30 h i la resta de grups a les 9.15 h.  

Per tal que es puguin netejar i desinfectar les aules, es garantirà que el personal de neteja hi pugui entrar entre grup i 

grup (vegeu el pla de neteja al final d’aquest document). 

A la següent taula presentem els horaris d’entrada i sortida dels diferents grups. 

 
   

GRUP AULA DOCENTS 
Nre. 

alumnes 
HORARI 

ANGLÈS 1 

 
5 Rosa Elies 19   Dimarts i dijous de 16.00 a 17.30 h 

 

ANGLÈS 2 5 Rosa Elies 19 
 

Dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 h 
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ANGLÈS 3 5 Rosa Elies 19 
 

Dimecres i divendres de 10.30 a 12.30 h 

 

COMPETIC 

INICIAL 
4 Mercè Santaulària 14 

 

Dimarts i dijous d’11.00 a 12.30 h 

 

COMPETIC 1 

4 

 
Mercè Santaulària 14 

 

  Dimarts i dijous de 9.15 a 10.45 h 

 

COMPETIC 2 

 

4 

 

Joan Fernández 
14 

 

Dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 h 

 

COMPETIC 3 

(grup A) 

 

4 

 

Joan Fernández 

 

14 

 

Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.00 h 

 

COMPETIC 3 

(grup B) 

 

4 

Joan 

Fernández 

 

14 

 

Dimarts i dijous de 18.00 a 19.30 h 

 

CATALÀ INICIAL 5 Emília Requesón 
 

19 

 

Dilluns i dimecres  d’11.15 a 12.45 h 

 

CASTELLÀ 

ACOLLIDA MATÍ 

 

2 

 

Gràcia Pérez 

 

17 

 

Dimarts i dijous de 9.15 a 10.45 h 
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CASTELLÀ 

ACOLLIDA 

TARDA 

 

3 

 

Gràcia Pérez 

 

19 

 

Dilluns i dijous  de 15.00 a 16.30 h 

 

 

CASTELLÀ 1 A 

 

3 

 

Raül Muñoz 

 

19 

 

 

Dilluns i dimecres d’11.00 a 12.30 h 

 

CASTELLÀ 1B 2 Raül Muñoz 
 

17 

 

Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.00 h 

 

CASTELLÀ 2 

 

5 

 

Emília Requesón 

 

19 

 

Dilluns i dimecres de 9.15 a 11.15 h 

 

CASTELLÀ 3 

 

7 

 

Emília Requesón 

 

9 

 

Dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 h 

 

INSTRUMENTAL 1 

A 

 

2 

 

Gràcia Pérez 

 

17 

 

Dilluns, dimecres i divendres de 9.15 a 

10.45 h 

 

INSTRUMENTAL 1 

B 

 

6 

 

Mercè Santaulària 

 

9 

 

Dilluns i  divendres de 9.15 a 10.45 h 

 

INSTRUMENTAL 

2 
 Adela Gracia  Dimecres i dijous d’11.00 a 12.30 h 

 

INSTRUMENTAL 

3 
2 Adela Gracia 17 

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 

15.00 a 17.30 h 
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GES 2 matí 3 

Rosa Elies, Emília 

Requesón, Adela 

Gracia, Raül 

Muñoz, Gràcia 

Pérez 

19 
De dilluns a divendres, en el marc horari 

de 9.30 h a 14.00 h 

GES 2 tarda 3 

Emília Requesón, 

Joan Fernández, 

Raül Muñoz, 

Gràcia Pérez, 

Mercè Santaulària 

19 
De dilluns a dijous, en el marc horari de 

16.30 h a 21.00 h 

ACCÉS GRAU 

SUPERIOR 5 

Rosa Elies, Joan 

Fernández, Mercè 

Santaulària 

19 
De dilluns a dijous, en el marc horari de 

18.00 h a 21.00 h 

 

a) Espai d’esbarjo 

Durant els descansos entre classe i classe (especialment en els nivells de GES i Accés a Grau Superior), els alumnes no 

podran romandre  a l’interior del centre formant grups. Hauran de sortir a l’exterior.  Si es volen quedar a l’aula, haurà 

de ser als seients que ocupen habitualment. 
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De la mateixa manera, si volen fer ús de la màquina expenedora de begudes, no es podran quedar al vestíbul i hauran de 

sortir a prendre-se-la a l’exterior. 

 

 

4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

 

 Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat i es contactarà amb la directora del centre. 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una mascareta 

quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que l’acompanyi (en cas que es 

tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola). 

 Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica, l’acompanyant s’haurà de posar 

una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre disposa 
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d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què es requereixi un equip de protecció individual 

(EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós. 

 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits 

o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.  

 

A continuació, la directora del centre haurà de realitzar les accions següents: 

 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a menor, establir contacte immediat amb la família per tal que vingui 

a buscar l’adolescent. 

 Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que contacti amb el seu centre d’atenció 

primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de 

salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar 

abans de 24 hores. 

 Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona amb 

símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, amb els centres 

d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 
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A continuació detallem els professionals que actuen com a contacte del centre:  

 La nostra Gestora Covid Salut i Escola és Carla Soler, ubicada al CAP Les Indianes, adreça electrònica: 

csoler.mn.ics@gencat.cat. Telèfon de contacte: 935 752 601 

 La infermera referent Salut i Escola serà Sílvia González, infermera del servei de pediatria de l’EAP 

Montcada i Reixac, ubicada al CAP Les Indianes, adreça electrònica: sgonzalezm.mn.ics@gencat.cat. 

Telèfon de contacte: 935 752 601 

 La nostra referent Covid als ST és Dolors Silva (bustiacovid_vall.educacio@gencat.cat, telèfon de contacte 

677 280 744) i Carme Viñas Capdevila (telèfon de contacte: 675 789 523). 

 

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

En el nostre cas, la contractació de la neteja del centre és competència de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per la 

qual cosa serà aquest ens el responsable de definir el pla de neteja. Des del centre, però, els hem fet arribar les nostres 

necessitats específiques per tal que el personal de neteja destinat a l’escola pugui cobrir el màxim d’hores d’obertura del 

centre. Així, les necessitats horàries del pla de neteja plantejades a l’Ajuntament han estat les següents: 

mailto:csoler.mn.ics@gencat.cat
mailto:sgonzalezm.mn.ics@gencat.cat
mailto:bustiacovid_vall.educacio@gencat.cat
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 Ampliar l’horari base en 1 hora diària. Fins ara l’horari del servei de neteja era de 7.00 a 13.00 h. Proposem que 

sigui de 7.00 a 14.00 h per tal que totes les aules puguin quedar netes i desinfectades per als torns de tarda. 

 Facilitar 1,5 h d’aquest servei en la franja horària de 17.30 a 19.00 h, que és l’horari en què torna a haver-hi canvi 

de torns i, per tant, de grups. En aquest temps, s’haurien de netejar l’entrada, els lavabos, els interruptors, els 

panys de portes i fer un repàs a les aules que hagin estat utilitzades en el primer torn. 

 

A continuació relacionem les mesures que es prendran per minimitzar el risc de contagi de la COVID-19: 

 La utilització d’espais comuns, com ara l’aula d’estudi i els lavabos, es farà de manera que a partir de cert 

nombre d’usuaris se’n pugui fer una neteja i desinfecció. En el cas dels lavabos, només se’n deixaran oberts al 

públic un de dones i un d’homes per planta; la resta es tancaran. Amb aquesta mesura es pretén facilitar-ne la 

neteja. 

 S’han instal·lat dispensadors de solució hidroalcohòlica a l’entrada del centre, de la sala d’estudi i a l’interior de 

totes les aules. L’objectiu és que tots els usuaris facin servir aquesta solució a l’entrada i la sortida del centre així 

com de les aules. Tambè s’haurà de fer servir a l’entrada i sortida dels lavabos. 

 S’han col·locat dues mampares al taulell de la recepció. 



 
 
 

CFA MONTCADA I REIXAC 
 

 S’han penjat cartells explicatius a diversos espais del centre (entrada, vestíbul, pasadissos, ascensor i aules) sobre 

l’obligatorietat d’utilitzar mascareta així com el seu ús correcte i sobre símptomes de la malaltia. 

 Les aules es ventilaran el màxim temps possible, especialment entre cursos de grups diferents. Sempre que sigui 

possible, es mantindran les finestres obertes durant les classes. 

 

 

 


