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PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  

Mesures curriculars: 

 Com a centre, ens hem marcat un objectiu de caire curricular a treballar en tots el 

ensenyaments a partir del primer dia, que és la capacitat de treball autònom i la 

competència digital de l’alumnat. Creiem que amb el sistema actual de treball híbrid entre 

presencialitat i virtualitat és necessari preparar des del primer moment el nostre alumnat per 

fer-hi front amb totes les garanties.  

Mesures referents al personal docent: 

 Totes les reunions de coordinació docents, comissions, claustre, equip directiu i consell 

escolar estan previstes de manera presencial. Es duran a terme en un espai de més de 50m2, 

amb bona ventilació i on es poden garantir les distàncies de seguretat. 

 Actualment dins la plantilla de professionals del centre no hi ha cap persona considerada 

població de risc, per tant es preveu la presència al centre de tot l’equip. 

 En cas de necessitat de dur a terme el confinament d’un grup seguint les instruccions del 

Departament de Salut, es preveu que a la persona o persones responsables d’aquest grup 

també se’ls apliquin les mateixes mesures. Aquest fet alterarà la docència a altres cursos i 

per tant tots els grups afectats s’enviaran a casa i començaran el treball virtual. 

Mesures organitzatives: 

Coordinació Nivell Grups 
estables 

Hores 
presencials  

Hores 
virtuals 

Recursos TAC 

Ensenyaments 
inicials 

Instrumental 1 4 3 h/grup 1 h/grup Aplicació 
Whatsapp 

Instrumental 2 4 3 h/grup 1 h/grup Aplicació 
Whatsapp 

Instrumental 3 2 4.5 h/grup 1.5 h/grup Aplicació 
Whatsapp 

Instrumental 3.2 1 6 h 2 h/grup Aplicació 
Whatsapp 

Formació 
bàsica 

GES 1 1 15 h 2 h Moodle 

GES 2 1 15 h 2 h Moodle 

Llengua, 
interculturalitat  
i cohesió social 

Català 1 (oral) 4 3 h/grup --- Aplicació 
Whatsapp 

Català 1 6 3 h/grup --- Aplicació 
Whatsapp 

Català 2 4 3 h/grup 1 h/grup Aplicació 
Whatsapp 

Anglès 1 1 3 h/grup --- Moodle 

Anglès 2 1 3 h/grup 1 h/grup Moodle 

Anglès 3 1 3 h/grup 1 h/grup Moodle 

Preparació de 
proves accés 

PA CFGS 2 10 h/grup --- Moodle 

PA Universitat +25 1 8 h --- Moodle 
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2. ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT 

Organització en relació a la gestió del centre: 

 Des d’inici de curs, la documentació que es produeix de la gestió del centre es recull en 

plataformes digitals per tal que en cas de confinament total o parcial es pugui disposar a casa 

de documents i recursos que habitualment estan allotjats al servidor del centre. 

 S’ha creat una comissió TAC amb l’objectiu que posi tots els dispositius informàtics al dia i 

assessori els i les docents en l’ús de les noves tecnologies. 

 Les reunions (claustres, coordinacions, avaluacions...) se seguiran telemàticament. 

Organització en relació a la docència: 

 A inici de curs es registraran les possibilitats de connectivitat i eines informàtiques de 

l’alumnat per treballar amb el sistema híbrid.  

 S’implementarà un sistema de treball híbrid que combini presencialitat i virtualitat a fi de 

respectar les mesures sanitàries i alhora poder atendre tot l’alumnat. Per això, les classes 

presencials tindran els materials en suport digital, la qual cosa permetrà accedir a aquests 

materials en cas d’haver de treballar des de casa. En el cas dels ensenyaments de llengua 

catalana i formació instrumental l’alumnat tindrà un dossier de treball en paper. 

 Els primers dies de curs tots els ensenyaments i nivells faran formació en l’ús de les eines 

digitals que es considerin més adequades als seus coneixements i possibilitats (whatsapp, 

correu electrònic, Moodle, Drive...). Relacionat amb aquesta formació, s’implementarà un 

sistema d’avaluació d’ús i coneixement de les TAC. 

 Des de les coordinacions dels diferents ensenyaments s’establiran els continguts, les tasques 

i la periodicitat dels lliuraments de les diferents matèries.  

 Igualment des de la coordinació s’establiran els criteris d’avaluació i els requisits perquè 

l’alumnat pugui ser avaluat. 

 S’informarà l’alumnat de l’horari de disponibilitat de cada professor o professora per 

resoldre dubtes.  

 En relació al seguiment i acompanyament de l’alumnat, els tutors i tutores continuaran en 

contacte amb l’alumnat per via telemàtica.   

 

3. PROCEDIMENT D’ACOLLIDA 

Matrícula: 

Data Actuació Accions Responsables Observacions 

Del 2 al 9 de 
setembre 

Matrícula d’alumnat 
de continuïtat i amb 
preinscripció feta el 
mes de juny 
 

 Recollir la documentació pendent que s’inclourà en 
l’expedient de l’alumne/a. 

 Lliurar i explicar el full informatiu: nivell, horari, 
procediment de pagament de la matrícula... 
 

Administrativa 
Personal docent 

Sense cita 
prèvia 

Del 3 al 10 de 
setembre 

Matrícula d’alumnat 
IOC 

Per a l’alumnat antic: del 3 al 10 de setembre 

 El centre envia un correu electrònic informant sobre el 
procediment de matrícula, que es farà virtualment. 

 L’alumnat escriu un correu electrònic al centre informant 
dels mòduls que vol cursar el 1r trimestre. 

 La persona responsable procedeix a fer la matrícula dels 
mòduls. 

 L’alumne/a fa efectiu el pagament de l’import de 
matrícula. 

Tutors/es IOC 
Via correu 
electrònic 
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Per a l’alumnat nou: del 2 al 9 de setembre 

 Quan l’alumne/a s’adreça al centre, se l’informa del 
procediment de matrícula, de la documentació que ha 
de presentar (DNI, expedient acadèmic, full PFI, full 
menor d’edat) i se li dona cita prèvia. 

 S’introdueixen les dades a la secretaria IOC. 

 S’escaneja la documentació, es penja a la secretaria IOC, 
i es marquen les convalidacions pertinents. 

 Es defineix l’itinerari del 1r trimestre. 

 S’informa de la data PAI –en cas que l’hagi de fer-,  del 
procediment de pagament, de les dates d’inici de curs, 
de l’espai de tutoria i de la persona tutora.  

Administrativa 
Tutors/es IOC 

Amb cita 
prèvia 

Del 14 al 18 
de setembre 

Matrícula de l’alumnat 
de la llista d’espera o 
sense preinscripció 
feta el mes de juny 

 Informar del procediment de matrícula, de la 
documentació que ha de presentar (DNI, expedient 
acadèmic, full PFI, full menor d’edat i foto) i donar cita 
prèvia. 

 Introduir les dades a l’excel de Preinscripció 2020-21. 

 Fer la prova d’avaluació inicial (PAI) a l’alumnat 
d’Instrumental-Català o convocar per a la PAI a l’alumnat 
de GES, Proves d’accés, Anglès i Competic. 

 Crear l’expedient de l’alumnat, on es desa el full 
d’inscripció i la documentació aportada. 

 Informar del procediment de pagament, de les dates 
d’inici de curs, de l’espai de tutoria i de la persona 
tutora. 

Administrativa 
Personal docent 

Amb cita 
prèvia 

A partir del 
18 de 
setembre 

Matrícula viva 

 Informar del procediment de matrícula, de la 
documentació que ha de presentar (DNI, expedient 
acadèmic, full PFI, full menor d’edat i foto) i donar cita 
prèvia. 

 Introduir les dades a l’excel de Preinscripció 2020-21. 

 Fer la prova d’avaluació inicial (PAI) a l’alumnat 
d’Instrumental-Català o valorar si ha de fer la PAI de GES, 
Anglès o Competic. 

En cas que hi hagi vacants en el nivell a cursar: 

 Crear l’expedient de l’alumnat, on es desa el full 
d’inscripció i la documentació aportada. 

 Informar del procediment de pagament. 

 Desar l’expedient a la carpeta per tal que la persona 
tutora es posi en contacte amb ell/a per fer una tutoria 
inicial. 

En cas que NO hi hagi vacants en el nivell a cursar: 

 Desar l’expedient dins la carpeta, a l’apartat “Llista 
d’espera”. Quan hi hagi una vacant en el grup la persona 
tutora es posarà en contacte amb ell/a.  
  

Administrativa 
Equip directiu 
Tutors/es 

Amb cita 
prèvia 

 

Proves d’avaluació inicial (PAI): 

Dimarts 15 de setembre: PAI per a l’alumnat nou amb preinscripció feta al juny per a GES, PACFGS, 

PA Universitat +25, Anglès i Competic. També per a aquell alumnat que ha superat Instrumental 3  i 

vol accedir a GES 1. 

 L’alumnat s’organitzarà en dues franges horàries: matí o tarda. 

 S’organitzaran tantes aules com siguin necessàries per atendre les persones que han de fer 

les proves, respectant les mesures de distanciament, ventilació i higiene. 

 Hi haurà un/a docent per aula. 

 L’alumnat s’haurà d’identificar amb el DNI. 

 L’alumnat haurà de portar mascareta i el seu propi material (bolígraf,...) 

 En acabar la sessió, l’alumnat desinfectarà la seva taula i cadira. 
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Per a les persones que han formalitzat la matrícula a partir del 18 de setembre, que volen cursar GES, 

PACFGS, PA Universitat +25, Anglès o Competic, i que no tenen un expedient ben definit, 

s’organitzarà una segona sessió de proves d’avaluació inicial a partir d’aquesta data. 

Acció tutorial: 

Individual 

 Resultats proves PAI. Tot l’alumnat que ha fet una prova PAI de GES, PACFGS, PA Universitat 

+25, Anglès o Competic serà convocat a una tutoria individual amb una persona docent del 

centre per valorar el resultat de la prova i iniciar un procés d’orientació acadèmic dins el 

centre.  

En acabar aquesta sessió de tutoria, se li donarà el full d’informació del nivell que cursarà. 

 Tutoria d’inici de curs. El tutor/a de cada grup convocarà individualment a cada alumne/a 

per: 

-Omplir la Declaració responsable de majors de 18 anys (veure annex) 

-Recollir la Declaració responsable per a menors de 18 anys (veure annex) 

-Omplir el document de dades d’alumnat  (veure annex)  

-Recollir la resta de documentació pendent que hagi de formar part de l’expedient de 

l’alumne/a: foto, full PFI, autorització per a menors d’edat, drets d’imatge, NUSS, titulacions 

prèvies, resguard de pagament de l’import de matrícula... 

-Omplir l’autorització de drets d’imatge 

-Definir l’itinerari de l’alumne/a 

 

Grupal 

 Tutoria d’inici de curs. El tutor/a convocarà a la totalitat de l’alumnat del grup per: 

-Presentar el grup classe: alumnat i tutor/a 

-Presentar l’ensenyament 

-Informar del funcionament del curs: horaris, aula, docents que intervenen en el grup, 

organització de les entrades i sortides, contacte telefònic de l’escola... 

-Informar de la normativa del CFA Montseny 

-Informar de les mesures de prevenció del COVID-19 establertes al CFA Montseny 

  

 

-Informar del material escolar que cadascú haurà de portar (llibreta, carpeta, llapis, goma, 

bolígraf...) 

-Aclarir dubtes 

  

 Sessió amb traductors. En els grups inicials del centre (Català oral, Català 1 i Instrumental 1), 

on el nivell de comprensió i expressió oral és molt baix,  s’intentarà comptar amb el Servei de 

Traducció local per fer la tutoria inicial amb el grup classe. En aquesta sessió, que 

contemplarà tots els punts enumerats en l’apartat anterior, també es treballarà: 

-Motivació per matricular-se a l’escola  

-Assistència i seguiment de les sessions 

-Autorització de drets d’imatge 

-Certificació del curs 
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4. ORGANITZACIÓ D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

 Grups Alumnes Docents Espai 

 Estable Temporal 

M
at

í 

(9
.0

0
-1

3
.0

0
) 

F. Instrumental 1A 13 Mar 3  
F. Instrumental 1B 12 Marta 3  
F. Instrumental 2A 13 Sam 4  
F. Instrumental 2B 12 Marta 2  
F. Instrumental 3 17 Montse i Sam 4  
F. Instrumental 3.2 16 Montse i Sam 4  
Català 1(oral) A 13 Aida i Mar 3  
Català 1 (oral)B 12 Mar 3  
Català 1 A 13 Marta 2  
Català 1 B 12 Aida autoformació  
Català 2 A 13 Sam 5  

Català 2 B 12 David 2  
GES 1 25 Cinta, Dani, Maje, Rubèn 5  
GES 2 25 Dani, Maje, Neus, Rubèn 6  
PA CFGS 25 Cinta, Dani, Neus 1  

Ta
rd

a 

(1
5

.0
0

-1
7

.3
0

) 

F. Instrumental 1A 13 Aida 3  
F. Instrumental 1B 12 Marta 2  
F. Instrumental 2A 13 Sam 5  
F. Instrumental 2B 12 Sam 5  
F. Instrumental 3 17 Montse 4  
Català 1(oral) A 13 Aida 3  
Català 1 (oral)B 12 Marta 2  
Català 1A A 13 Maje 2  
Català 1A B 12 Aida autoformació  
Català 1B A 13 Maje 3  
Català 1B B 12 David autoformació  
Català 2 A 13 Sam 3  
Català 2 B 12 David 2  

PACFGS 25 Cinta, Dani, Neus 1  

V
es

p
re

 

(1
8

.0
0

-

2
0

.3
0

) 

Anglès 1 25 Aida 5  

Anglès 2 25 Cinta 6  

Anglès 3 25 Cinta 5  

PA +25 25 Maje, Neus 4  

 

Distribució dels punts de connexió a l’escola 

S’ha convertit una aula amb dotació informàtica en aula convencional i els ordinadors s’han distribuït 
en altres aules del centre per tal de garantir més punts de connexió en diferents espais, tant amb 
l’objectiu de treballar amb l’alumnat com per garantir el treball personal i grupal del professorat en 
hores de treball complementàries. 

Modificacions a la sala de professorat 

A la sala de professorat s’han espaiat els ordinadors i les taules de treball, cosa que comporta una 
reducció de la capacitat d’aquest espai; per compensar aquesta reducció s’ha adequat un nou espai 
auxiliar, amb dotació de dos ordinadors, que farà la funció de copisteria i sala de treball d’una part 
dels docents.  
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5. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

PLANTA BAIXA PRIMER PIS 

 

 

 

 

 

L’escola compta amb dues portes d’accés: Nord i Sud. 

Els grups ubicats a l’aula 1, 2 i 3 faran l’entrada per l’accés Sud, porta Sud.  

Els grups ubicats a l’aula 4, 5, 6 i autoformació faran l’entrada per l’accés Nord, porta Nord.  

Els docents i personal PAS faran l’entrada per l’accés Sud, porta sud. 

 

  

Porta Nord 

 

 

Aula 1 

Aula 

Informàtica 

Sala 
professorat 

Aula 3 

Aula 2 

Aula 5 

Aula 4 

Aula 6 

A u l a a u t

D e s pAccés Sud 

Accés Nord 

Porta Sud 
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A
cc

é
s 

Aula 

Horari entrada 
segons la franja horària 

Horari sortida 
segons la franja horària 

9.00 
10.30 

10.30 
12.00 

15.00 
16.30 

16.30 
18.00 

18.00 
19.30 

9.00 
10.30 

10.30 
12.00 

15.00 
16.30 

16.30 
18.00 

18.00 
19.30* 

19.30 
20.30* 

N
o

rd
 

4 9.00 10.30 15.00 16.30 18.00 10.15 11.45 16.15 17.45 19.30 20.30 

5 9.05 10.35 15.05 16.35 --- 10.20 11.50 16.20 17.50 --- --- 
Autoformació 9.10 10.40 15.10 16.40 --- 10.25 11.55 16.25 17.55 --- --- 

6 9.15 10.45 15.15 16.45 --- 10.30 12.00 16.30 18.00 --- --- 

Su
d
 1 9.10 10.40 15.10 16.40 18.10 10.25 11.55 16.25 17.55 19.25  

2 9.00 10.30 15.00 16.30 18.00 10.15 11.45 16.15 17.45 19.15  

3 9.05 10.35 15.05 16.35 18.05 10.20 11.50 16.20 17.50 19.20  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pla d’organització de centre 2020-21                                                       

8 
 

6. PLA DE PREVENCIÓ DEL COVID -19 

L’escola disposarà de diferents tipologies de recursos per fer front a la propagació de la COVID-19.  

 Aspecte Seguiment Responsable Valoració Propostes de millora 

D
es

ti
n

at
s 

a 
l´

al
u

m
n

at
 

Es respectarà la distància de seguretat d’1,5m. entre 
totes les persones tant  a l’entrada i sortida de l’edifici 
com a l’interior de les aules. 

Quinzenalment 
a reunió de 
coordinacions 

Mestres 
responsables dels 
grups 

  

Hi haurà punts d’abastiment de gel hidroalcohòlic a la 
porta de totes les aules. Ens cas d’utilitzar un espai 
fora del centre el professional responsable del grup 
portarà una ampolla de gel. 

Setmanalment 
al principi de 
curs. 
Quinzenalment 
després. 

 
Comissió 
COVID 

Es prendrà la temperatura corporal a tot l’alumnat en 
entrar al centre. Diari 

Mestres 
responsables  de 
passadís 

Es farà ús en tot moment de la mascareta. 
 

Quinzenalment 
a reunió de 
coordinacions 

 
Tutors/es 

Es desinfectarà la zona de treball un cop utilitzada. Diari 
Mestre 
responsable del 
grup 

Es realitzaran accions en les tutories grupals 
destinades a donar informació i aclarir possibles 
dubtes envers els protocols de prevenció i detecció de 
possibles casos al centre. 

Quinzenalment 
a reunió de 
coordinacions 

Tutors/es 

Tot l’alumnat haurà de signar quinzenalment el model 
del Departament d’Educació de la Declaració 
responsable. 

 
Quinzenalment 

 
Tutor/a 
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 Aspecte Seguiment Responsable Valoració Propostes de millora 
D

es
ti

n
at

s 
al

s 
p

ro
fe

ss
io

n
al

s 
Es respectarà la distància de seguretat d’1,5m. entre 
totes les persones tant  a l’entrada i sortida de l’edifici 
com a l’interior de les aules. 

Quinzenalment 
a reunió de 
coordinacions 

Comissió COVID 

  

Hi haurà punts d’abastiment de gel hidroalcohòlic a la 
porta de totes les aules, sala del professorat i 
despatxos. 

Setmanalment Comissió COVID 

Es recomanarà el control de la temperatura corporal a 
tots/es els/les professionals en entrar al centre. 

Claustres Equip directiu 

Es proporcionarà mascaretes a tots/es els/les 
professionals que la demanin i aquests/es en faran ús 
en tot moment. 

Setmanalment Comissió COVID 

Es desinfectarà la zona de treball un cop utilitzada. - Cada professional 

Es crearà dins el claustre d’una comissió COVID-19, 
destinada a treballar i vetllar pel bon compliment dels 
diferents Plans i protocols, i també a donar suport al 
professorat i PAS per qualsevol dubte. 

- Claustre 

Tots/es els/les professionals hauran de mantenir 
actualitzades les seves dades de la declaració 
responsable que ha posat al nostre abast el 
Departament d’Educació.  

Un cop al mes Cada professional 
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 Aspecte Seguiment Responsable Valoració Propostes de millora 
D

es
ti

n
at

s 
a 

la
 c

o
m

u
n

it
at

 e
d

u
ca

ti
va

 

Es respectarà la distància de seguretat d’1,5m. entre 
totes les persones tant  a l’entrada i sortida de l’edifici 
com a l’interior de les aules. 

Mensualment a 
reunió d’equip 
directiu i 
comissió COVID 

Comissió COVID i 
ED 

  

Hi haurà punts d’abastiment de gel hidroalcohòlic a 
tota l’escola. 

Setmanalment Comissió COVID 

Es farà ús en tot moment de la mascareta. 

Mensualment a 
reunió d’equip 
directiu i 
comissió COVID 

 

L’espai destinat  l’atenció al públic en general disposa 
de mampares protectores. 

 

Mensualment a 
reunió d’equip 
directiu i 
comissió COVID 

 

Hi ha infografies visibles a tots els espais de l’escola en 
diverses llengües informant dels protocols a seguir i 
d’altres dades importants envers la COVID-19. 

- Comissió COVID 

Tots els espais del centre tenen una bona ventilació i 
s’ha establert un horari per fer-la efectiva.  - 

Mestres 
responsable del 
grup 

Els espais propis del CFA Montseny seran netejats i 
desinfectats segons el Pla de neteja proporcionat a 
continuació. (Cal informar que hi ha una demanda en curs 

de millorar la dotació econòmica per poder fer front al nivell 
de neteja i desinfecció requerit per la COVID-19) 

Quinzenalment Equip directiu 
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 Llista de comprovació per l’obertura de centres educatius a l’inici de curs 

Acció Fet En curs 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció? 
  

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós? 
x  

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que 
presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en 
contacte amb el servei de Prevenció de riscos laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció 
(mascaretes)? 

x  

Tots els espais habilitats per les activitats lectives disposen de ventilació? 
x  

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització? 
  

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les 
mesures de protecció i prevenció? 

X 
 
 
 

 

 

7. PROTOCOL  EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

Podem diferenciar dues possibles vies de detecció. La primera és mitjançant la informació donada 

per l’alumne/a, bé telefònicament o bé a l’entrada al centre. En el segon cas parlem de l’observació 

directa d’un professional  i/o amb la mesura de la temperatura corporal a l’entrada de l’edifici. 

a) Informació donada per l’alumne/a dins de l’edifici: 

 El/la tutor/a pregunta diàriament a l’aula pels possibles canvis en la salut de l’alumnat. 

 En cas de detectar un alumne/a amb simptomatologia compatible amb la COVID-19, 

se’l farà sortir de l’aula i se l’acompanyarà al despatx de direcció. 

 A l’aula s’explicarà la situació als companys/es del grup i es donaran les consignes 

necessàries per restar sols a l’aula. 

 Es comunicarà a l’alumne/a l’aplicació del protocol i se li farà signar el full de 

conformitat (veure annex). D’aquest document es farà una còpia  i se li entregarà 

l’original. L’escola crearà un document PDF que guardarà al directori d’escola. 

 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. En cas de presentar una 

simptomatologia lleu, es demanarà a l’alumne/a que vagi cap a casa i que truqui al 

061 per informar del seu estat de salut. 

 

b) Informació donada per l’alumne/a telefònicament: 

 S’explicarà a l’alumne/a que no pot tornar al centre fins passats 14 dies naturals. 
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 Se li farà arribar mitjançant correu electrònic o Whatsapp el full de conformitat (veure 

annex), que ha de retornar signat, sempre que sigui possible. En cas contrari, haurà 

de donar una resposta breu: “conforme” o  el símbol gràfic . 

  Es demanarà a l’alumne/a que truqui, si no ho ha fet abans, al 061 per informar del 

seu estat de salut. 

 

c) Detecció mitjançant l’observació de simptomatologia compatible: 

Hi haurà un/a professional que prendrà la temperatura a l’alumnat a l’entrada del centre.  

 Si un o una alumne/a presenta un cas febril se l’adreçarà al despatx de direcció, 

destinat com a zona d’aïllament. 

 Un cop allà s’explicarà la situació a la resta de persones que es troben a l’escala i es 

donaran les consignes necessàries per anar sols a l’aula i esperar a dins que arribi el 

docent. 

 Es comunicarà a l’alumne/a l’aplicació del protocol i se li farà signar el full de 

conformitat (veure annex). D’aquest document es farà una còpia  i se li entregarà 

l’original. L’escola crearà un document PDF que guardarà al directori d’escola. 

 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. En cas de presentar una 

simptomatologia lleu, es demanarà a l’alumne/a que vagi cap a casa i que truqui al 

061 per informar del seu estat de salut. 

En tots els casos la direcció del centre omplirà tota la informació corresponent al TRAÇACOVID. 
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8. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

Enguany, en previsió de les mesures que s’han de prendre en qüestió de neteja i desinfecció per la 

COVID-19, l’escola ha elevat una demanda d’increment de pressupost al Departament d’Educació, de 

qui encara no tenim resposta definitiva.  

Per elaborar un pla de neteja i desinfecció ens hem posat en contacte amb l’empresa que actualment 

presta aquest servei al centre i li hem fet arribar la graella orientativa del Pla d’actuació del 

Departament per fer la neteja i desinfecció perquè marqui el servei que pot oferir durant el curs 

2020-21 si la dotació horària contractada (2h diàries) segueix igual. 

A continuació adjuntem la seva resposta ja que a data d’avui no tenim cap altra dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla d’organització de centre 2020-21                                                      

 

14 
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Pla d’organització de centre 2020-21                                                      

 

17 
 

 

Annexos 

1. Declaració responsable majors de 18 anys (Oficial del Departament d’Educació) 

2. Declaració responsable menors de 18 anys (Oficial del Departament d’Educació) 

3. Full de conformitat de protocol intern. 

4. Document de dades de l’alumnat. 
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CONFORMITAT DE MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 

 

Jo, en/na ____________________________________________________ entenc i accepto que el  

Centre de Formació d’Adults Montseny apliqui  les mesures establertes en el Protocol intern de 

prevenció de la COVID-19. 

Em comprometo a NO assistir al CFA Montseny del dia _________________________ fins al dia 

__________________________, data en què m’incorporaré al grup classe si el meu estat de salut ho 

permet i no presento cap dels símptomes relacionats amb la malaltia. 

 

 

Perquè així consti, 

 

 

 

Alumne/a    Tutor/a    Segell del centre 

 

   

 

         

 

Vic, _______de ____________ de _______ 
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Dades personals 
 

 
Nom i cognom: _____________________________________________         Edat: _____ 
 
Data de naixement: ____________________ Lloc de naixement: ___________________ 
 
Adreça: _______________________________________________ CP:____________ 
 
Municipi: ______________________________________________________________ 
 
Telèfon 1: _____________________________  Telèfon 2: _______________________ 
 
Correu electrònic: _______________________________________________________ 
 
Disponibilitat de connexió:  
         Whatsapp                Número: ________________                               Connexió internet a casa 
 
Dispositius amb connexió que tens: _________________________________________ 
 

 

Dades familiars 

 
Situació familiar: 

Membres del nucli: _________________________________________________________  

Altres persones a l’habitatge: __________________________________________________ 

Fills/es Edat Curs escolar Escola/Institut 

    

    

    

    

    

 

Dades laborals 
 

 
Actualment treballo a: _________________________________   Actualment no treballo 
 
El meu horari és : _________________________________________________________ 
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Altres dades 

 
Tens cap familiar al CFA Montseny? 
 
 Sí       No    
  

Nom i cognoms 
 

Vincle Curs Horari 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Altres informacions rellevants: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Dades COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritzo les persones responsables del CFA Montseny que em prenguin la temperatura 

diàriament en el moment que arribi a l’escola amb l’objectiu de col·laborar amb les mesures 

de prevenció del contagi de la COVID-19. 

 
       Signatura 

Vic,  ____ de  _________________ de _______ 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació  
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.  
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa.  
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. 
Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del Departament d'Educació.  
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

