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1. PREÀMBUL  
 

� Aquest pla està basat en la proposta provisional de pla d’actuació per al curs 20-21 en el marc de la 
pandèmia per la COVID-19 que es va presentar el 23 de juliol del 2020.  

� Els seus referents són els criteris i orientacions dels següents documents del Departament d’Educació: 

o Instruccions per al curs 2020-2021, del 30 de juny 

o Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, del 3 de 
juliol 

o Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres educatius per al 
curs 2020-2021, del 9 de juliol 

o Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament d’Educació en el curs 2020-
2021, del 30 de juliol 

o Protocol de gestió de casos de COVID 19 als centres educatius, del  13 d’agost 

o Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars, del 24 
d’agost 

o Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia, del 9 de setembre 

o Gestió de casos covid-19 als centres educatius, del 9 de setembre 

� El curs escolar va acabar el 19 de juny i no es tornarà a reprendre de la manera habitual el 14 de 
setembre, donat que la incertesa de l’evolució de la pandèmia no ho permet a hores d’ara. Tot i així, 
el curs començarà prioritàriament en modalitat presencial. 

� Segons el Pla d’actuació avalat per Salut, el centre ha d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb 
l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional abans del 23 de 
juliol i, un altre de definitiu, abans d’inici de curs.   

� El present document es correspon al pla definitiu, que haurà de ser aprovat pel Consell Escolar i serà 
un element de la PGA del centre. Tanmateix, ambdós plans estan a disposició de la Inspecció 
d’Educació i es publicaran a l’espai web del centre. 

� Així doncs, aquest pla ha d’establir com a mínim la informació següent:  

1. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament 
parcial o tancament del centre. 

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

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 

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

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

� Quant als principis de prevenció, higiene i promoció de la salut, el dos pilars bàsics en el moment 
actual de control de la pandèmia són les mesures de protecció i la traçabilitat. En concret, estan 
adreçats a reduir la transmissió del virus i augmentar la traçabilitat de casos i contactes. Les 
estratègies establertes pel Departament de Salut al respecte són: 

1. Grups de convivència i socialització estables. 

2. Mesures de prevenció personal: distanciament físic, higiene de mans, ús de mascareta, requisits 
d’accés als centres educatius i control de símptomes. 

3. Neteja, desinfecció i ventilació. 



                                                                                                         

4 
 

4. Promoció de la salut i suport emocional. 

5. Gestió de casos. 

� Així doncs, la planificació general dels grups d’alumnes s’ha d’ajustar als criteris habituals 
d’organització del centre, però vigilant que els agrupaments siguin estables durant tot un trimestre o 
durant tot el curs, per tal d’establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi. 

� Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat 
dels centres educatius del seu entorn.  

� El marc que es proposa ha de garantir la màxima presencialitat i ha de ser fàcilment adaptable si es 
canvia el context epidemiològic. 
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2. DIAGNOSI 

� La situació de pandèmia del tercer trimestre del passat curs 19-20 va portar a plantejar-nos una nova 
forma d’entendre i organitzar l’educació formal en els centres educatius. L’experiència d’aquests 
mesos d’incertesa han fet que puguem encarar el nou curs 20-21 sabent d’on venim i cap a on anem.  

� Els curs es planteja diferent i imprevisible, però podem dir que tenim més eines fruit de l’experiència 
precipitada en la que ens vam trobar tota la comunitat educativa davant de l’inici d’un tercer 
trimestre des de casa. 

 

D’on venim: 

1. La bretxa digital és un realitat molt extensa en el nostre centre. Una gran majoria de l’alumnat no 
tenen les eines digitals ni de connectivitat apropiades per a fer un curs acadèmic a distancia.  

2. Sense oblidar que també part del professorat s’ha trobat a casa sense eines adequades per a 
teletreballar en condicions, ni a nivell tècnic ni personal. Aquest ha fet servir tots els seus recursos 
personals, en tots els aspectes, per respondre de la millor manera possible a la situació 
d’excepcionalitat i així poder mantenir el contacte i l’acció educativa amb l’alumnat.  

3. Un gran nombre d’alumnat del centre, especialment a l’ESO, tenen moltes mancances curriculars i 
situacions familiars complexes fet que aquesta situació d’ensenyament a distància encara agreugi més 
la seva situació vulnerable, fent-se més evident aquesta desigualtat. 

4. Segons les famílies professionals dels cicles formatius que s’imparteixen al centre, són necessàries 
eines informàtiques específiques per tal de poder desenvolupar els plans d’estudis a distància amb 
garanties. Ja no es tracta només de connectivitat, sinó també d’equips informàtics i softwares 
determinats.  

5. La situació de virtualitat del tercer trimestre també va afectar el professorat del centre que va haver 
d’assumir canvis substancials tant en la seva forma de treballar com en la seva dedicació setmanal. A 
més, i especialment per al professorat de cicles formatius, les instruccions des del Departament 
d’Educació van ser poc concretes; inclús dels criteris en el sistema d’avaluació. 

6. L’educació formal a distància no pot consistir només en canviar l’aula i les eines utilitzades en la 
presencialitat per una plataforma virtual on s’acaben adaptant el mateix tipus d’eines. 

7. No podem deixar de mencionar l’empremta que la pandèmia està deixant en la nostra comunitat 
educativa, que malauradament també ha sofert les conseqüències dels contagis en el seu entorn.  

 

Cap a on anem: 

� El nostre centre fa anys que té incorporades eines digitals com el correu corporatiu i la plataforma 
Gsuite a tota la comunitat educativa. També fa ús del Moodle en la majoria dels nivells educatius i a 
l’ESO té llibres digitals ja que està dins el projecte educa 2.0 del Departament d’Educació. Durant les 
primeres setmanes de setembre es farà: formació per professorat i alumnat en eines digitals 

� Es tindrà especialment cura en l’acompanyament emocional de l’alumnat del centre. L’acció tutorial i 
l’orientació educativa serà l’eina que el centre farà servir per poder incorporar estratègies per 
compensar les necessitats educatives i dificultats d’aprenentatge que han pogut agreujar-se a causa 
de l’ensenyament a distància. Es detectarà aquell alumnat amb manca de recursos digitals per tal de 
poder proporciona’ls-hi recursos adaptats a les seves necessitats. També es tindrà especialment cura 
de l’alumnat nouvingut que es va incorporar durant el passat curs escolar al nostre centre. 

� També caldrà vetllar per aquest acompanyament emocional en el professorat, que també pot 
manifestar diferents nivells de resiliència.  
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� Aquesta situació pot afavorir el foment d’una cultura digital de tota la comunitat educativa: amb la 
incorporació de l’aprenentatge telemàtic afavoreix la competència digital de tota la comunitat 
educativa. A la vegada, cal prioritzar aquells que poden mostrar una baixa capacitació digital. 

� Es vetllarà per fer propostes educatives competencials, especialment si l’ensenyament és a distància, 
on es pugui fomentar la significativitat de les propostes educatives com també el foment de les 
competències clau, de l’aprenentatge autònom i creatiu i que capacitin l’alumnat a la pròpia 
autoregulació, sigui quin sigui el seu nivell educatiu. 

� Al cicles formatius se’ns presenten nous reptes, que afegeixen novetats a un escenari ja ple 
d’incerteses, com ara els canvis i el creixement en l’oferta del centre, la implementació d’una 
modalitat d’educació que inclou la virtualitat en uns estudis eminentment procedimentals, la gestió 
de l’FCT i la DUAL amb la situació actual de l’entramat empresarial, etc. 
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3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS. 

 
3.1  GRUPS ESTABLES I ESPAIS 

3.1.1 Característiques dels grups estables: 

� Està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden formar-hi part altres docents 
o personal de suport, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.  

� Segons la Inspecció, a l'ESO un nombre de professors de 8 o 9 per grup es considera correcte. 

� Per tant, a un grup estable hi pot anar més d’un docent, però si aquest no forma part del grup en 
qüestió, haurà de mantenir les mesures de seguretat1 (fer servir la mascareta si no es pot mantenir la 
distància de 1,5 metres).  

� De fet, un docent i un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable, 
però també pot treballar amb altres grups mantenint les mesures de seguretat.  

� Sempre que no sigui inviable, cal adoptar les mesures organitzatives adients per tal que els docents 
que assumeixin tutories de grups estables ho siguin a jornada completa i siguin els mínims possibles. 
En cas contrari, només tindrà la consideració de tutor o tutora del grup estable un dels docents 
assignats al grup.  

� Es recomana reduir al màxim el nombre de professors de cada grup i el nombre de grups que atengui 
cada professional de suport. 

� El nombre màxim d’alumnes per un grup classe és el que està establert en la normativa.  

 
� Es poden fer grups estables amb alumnes de diferents nivells educatius per criteris pedagògics o 

d’organització, tot mantenint sempre els principis d’equitat i d’inclusivitat. 
 

 

3.1.2 Característiques dels espais: 

Consideracions genèriques: 

� En tots els centres es podran utilitzar com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats. 

� Als instituts es podran utilitzar com a espais docents per un grup d’alumnes les aules de grup, i també 
les aules o espais específics: aula taller, aula de música, aula de dibuix, laboratoris, tallers de les 
diferents famílies professionals, biblioteca, gimnàs... Per tant, els grups estables poden fer servir les 
aules ordinàries i específiques i tots els espais d’ús educatiu (biblioteca, laboratoris, tallers, gimnàs…).  

� L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una 
distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits grups 
al voltant de la taula, ha de tenir en compte aquesta distància. 

� A l’interior de l’edifici es recomana que el grup estable ocupi el mateix espai físic (espai estable), 
doncs cal evitar el màxim la circulació dels grups dins el centre. És a dir, millor que cada grup tingui un 
únic espai de referència. 

� En cas que ocupi un espai diferent al de referència, cal garantir que cada vegada que marxa un grup 
es neteja i desinfecta l’espai, així com el material d’ús comú. En aquest supòsit es recomana que: 

o La rotació de grups en un mateix dia sigui la mínima. 

                                                           
1
 Cada cop que aquest document es refereix a les mesures de seguretat, seran les que indiquin les autoritats 

competents en cada fase de l’epidèmia, quant a distància interpersonal i ús i tipus de mascareta.  
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o El mateix alumnat col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats en accedir 
a l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions, dins del propi marc de l’aprenentatge.  

o Per tant, als espais d’ús temporal, l’alumnat deixarà el seu espai de treball i materials 
desinfectats abans d’abandonar-lo. El docent al càrrec li proporcionarà els productes necessaris 
per a fer-ho.  

 

Educació física: 

� Es recomana que l’educació física es realitzi a l’aire lliure sempre que sigui possible, tot evitant la 
franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es 
mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta. De manera excepcional es podrà 
realitzar al gimnàs o en pavellons municipals, on caldrà garantir la neteja, desinfecció i ventilació. 

� L’espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives.  

� Els vestidors en que es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona ventilació 
es podran utilitzar. 

 

Espais específics: 

� Quant a les instal·lacions específiques (aules o espais de pràctica dintre dels centres educatius): 

o Se n’ha de garantir la ventilació, neteja i desinfecció entre els diferents usos.  

o Cal mantenir la distància física de seguretat entre persones i fer ús de la mascareta quan no sigui 
possible.  

o És imprescindible el rentat de mans abans d’accedir a les instal·lacions. . Es situaran cartells 
informatius de les mesures higièniques necessàries, tant a les entrades dels diferents edificis, com 
en altres punts estratègics del centre.  

o En alguns casos, pot ser recomanable tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a la zona d’accés.  
Així que es situaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a les diferents portes d’entrada dels 
diferents edificis. Es reforçarà aquesta mesura, amb la col·locació de més dispensadors a les 
entrades de tallers, platós i altres punts estratègics.  

o En resum, als tallers, platós i altres aules especialitzades pròpies dels CF, serà obligatori: 

1. L’ús de la mascareta, segons la normativa establerta per Salut en el moment de la seva 
aplicació. 

2. Ús de gel hidroalcohòlic abans d’entrar, que estarà disponible a l’entrada de l’espai o bé a 
la mateixa planta. 

3. Desinfectar l’espai de treball i materials en accedir-hi. El docent al càrrec proporcionarà 
els productes a l’alumnat, que ell mateix farà servir en la seva àrea d’actuació, si escau. 

 

3.1.3 Proposta de grups estables i espais: 

� Cal indicar tots els grups i informar sobre:  

1. El nombre d’alumnes. 

2. El nombre de professionals que imparteixen classe en el grup: diferenciant si es tracta de docents 
que formen part del grup estable (tutor o tutora i/o la resta d’equip docent que desenvolupa la 
majoria de la seva jornada amb aquest grup) o si només intervenen unes hores a la setmana (no 
forma part del grup estable, o sigui, és temporal) i hauran de complir les mesures de seguretat. 
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3. El nombre de personal d’atenció educativa (PAE): indicant el tipus de suport i diferenciant si 
forma part del grup estable o no (només interactua amb el grup o part del grup puntualment, o 
sigui, és temporal) i haurà de complir les mesures de seguretat. 

4. Els espais que farà servir el grup: indicant l’espai estable, o sigui, el de referència, i la resta 
d’espais d’ús temporal necessaris, on caldrà garantir la seva neteja i desinfecció (i del material) 
entre grups. 

� La divisió en grups estables i els seus espais de referència que es mantindran durant el curs es 
poden trobar al quadre de l’Annex 1. Aquest s’ha elaborat:  

o Tot considerant l’organització pedagògica en la situació de pandèmia actual, explicada a l’aparat 
5, per a cada nivell educatiu del centre. 

o Atenent tot allò exposat anteriorment, recollit dels documents mencionats al preàmbul i de les 
consultes fetes a Inspecció. 

o A falta de conèixer al setembre, de manera definitiva: la plantilla, la matrícula, les jornades dels 
docents, els horaris concrets de les matèries i MP-UF i els desdoblaments dels grups-classe, així 
com l’ús i disponibilitat dels diferents espais dins i fora del centre.   

� Tenint això en compte, caldrà elaborar els horaris dels grups procurant no arribar al número màxim 
de 9 docents a la majoria de grups, entre estables i temporals. Es tracta d’un nombre prou 
sobredimensionat per grup estable (o grup classe sense subdividir en A i B) per tal que condicioni el 
mínim possible la distribució de matèries per especialitats i docents. El curs passat, per raons 
excepcionals, un grup-classe va arribar a tenir un equip docent de 10 persones en un moment 
determinat del curs. La resta d’equips docents, però, estaven formats per 6 o 7 membres de mitjana. 
Tot i així, excepcionalment algun grup pot arribar a superar els 9 docents per raons organitzatives, per 
poder respectar el màxim el currículum o per un baix increment de dotacions extraordinària pel 
COVID. 

� Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, optatives, suports educatius, etc.), es 
mantenen les mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és 
estable al grup.  

� Si els subgrups suposen la barreja d’alumnat de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància 
de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. Es recomana minimitzar els grups 
d’optatives amb alumnat de diferents grups estables i organitzar els agrupaments per a mantenir 
l’estabilitat dels mateixos alumnes. 
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3.2 ATENCIÓ A L’ALUMNAT NESE 

3.2.1. Valoració de les conseqüències del confinament: 

� El nostre institut està situat en un barri amb gent que viu amb moltes dificultats i els infants en 
paguen les conseqüències. Sovint, l’institut es converteix per a ells en l’únic espai de pau, ordre i 
refugi.  

� Davant d’una situació tan singular com la pandèmia que ens va arribar i el confinament  no podíem  
demanar a l’alumnat un ritme de treball i una exigència com si no passés res. Vam  ser conscients que 
la situació i el context havia canviat i també havíem de tenir clar que no tothom disposava 
d’ordinadors a casa o dispositius mòbils. 

� L’objectiu no va ser avançar temari com si fóssim a l’aula i demanar exercicis sense tenir contacte amb 
l'alumnat. Per això es van  desenvolupar activitats atractives i motivadores. 

� Es va  definir un horari per tal que el professorat es connectés i fes l’acompanyament de l’alumnat. Els 
docents es van  mostrar receptius a les seves necessitats i el diàleg, la conversa i l’aclariment de 
dubtes van ser la tònica general.  

� El centre educatiu és el lloc on els nostres alumnes es troben amb els seus companys i nosaltres som, 
en molts casos, els seus referents. Per això necessiten veure’ns, que els acompanyem, que ens 
interessem per ells. 

� Es tractava de potenciar la dimensió relacional  i d’aprofitar el nostre saber i les oportunitats que ens 
dona el coneixement de cada una de les matèries de les quals en som especialistes per anar més enllà 
del temari estricte. Sortim dels llibres de text.  

� Els tutors van estar en contacte amb gairebé tot l’alumnat i les seves famílies. Les trucades 
telefòniques van ser constants  per arribar a tot l’alumnat. 

� A l’ESO i al Batxillerat, les classes es programaven en el calendari Google en sessions de mitja hora. La 
impartició de les classes es feien mitjançant la plataforma Meet.  

� El seguiment de l’alumnat es feia en sessions d’equips docents cada  dimecres a la tarda. 

� La valoració de l’organització horària i la resposta acadèmica i didàctica del professorat ha estat 
valorada de manera positiva. 

� Les dificultats han estat en la constatació de la bretxa digital que, donades les característiques del 
nostre alumnat, és molt significativa. 

� Per això, hem de preveure per un possible confinament futur garantir equipament digital per tot 
l’alumnat. 

� Pel que fa a l’alumnat d’especial dificultat, les accions van ser: 

o Reunions amb els tutors per recollir informació de l’alumnat. 

o Reunions setmanals de la CAD. 

o Coordinació amb serveis extern: SSSS i EAP 

o Traspàs d’informació als tutors. 

o Reunions setmanals amb els equips docents. 

o Acompanyament emocional a l’alumnat i a les seves famílies. 
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3.2.1. Propostes específiques: 

Mesures i suports universals: 

� Tots els alumnes del centre s’han de beneficiar d’un context ordinari per poder desenvolupar-se 
personal i socialment. 

� Els grups classe seran reduïts i estables per tal de poder proporcionar a l’alumnat estratègies 
d’aprenentatge que s’adaptin al ritme de cadascú.  

� Flexibilitzar el temps de les activitats i avaluar  valorant  els avanços personals que informen d’allò 
que són capaços de fer. 

� Treballar la Competència digital a totes les àrees. 

 

Mesures i suports addicionals: 

� Organització i gestió  en la CAD 

� Assessorament al professorat des del departament d’orientació. 

� Atenció alumnes a l’aula d’acollida i coordinació amb els equips docents. 

 

Mesures i suports intensius: 

� Assessorament al professorat perquè disposin d’estratègies d’atenció a l’alumnat en l’aula ordinària. 

� Els professionals dels departament d’orientació formaran part dels grups estables on hi hagi més 
necessitat de suport a l’alumnat. 

� Per tal d’atendre les emocions desprès de la pandèmia, el professorat farà una formació de centre 
sobre “regulació emocional”. 
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3.3 FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

3.3.1  Accés al centre 

� Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà organitzar la circulació dels diferents 
membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.  

� En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com 
en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar 
la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de 
distància de seguretat. 

� Cal habilitar el major nombre d’accessos possibles per evitar aglomeracions i agilitzar les entrades i 
sortides. El centre identificarà tots els accessos disponibles: entrades, vestíbul principal, pati, gimnàs, 
edifici de cicles, annex de l’edifici principal... Els punts d’entrada i sortida, segons el grup i nivell 
d’alumnat, s’estableixen al punt 4 d’aquest document “Organització d’horaris i Gestió d’entrades i 
sortides” 

� Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho 
indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta 
i sempre mantenint la distància de seguretat. Si en algun moment és necessari, només pot entrar un 
progenitor. 

� En qualsevol cas, els adults que acompanyin els joves han de ser els mínims possibles per a cadascun 
d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de 
mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.  

� Els centres educatius han d’informar els ajuntaments respectius sobre l’horari d’entrades i sortides i 
els diferents accessos per tal que les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la 
mobilitat.  

� En aquest sentit, al nostre centre les entrades i sortides es faran de manera esglaonada, tenint en 
compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables, tal i com s’explica al punt 4. 

 

3.3.2  Pati 

� La sortida al pati ha de ser esglaonada. A l’organització horària del centre caldrà establir els torns 
d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que 
hi pot haver a la vegada més d’un grup estable.  

� Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre 
ells la distància interpersonal de 1’5 metres. Quan aquesta no es mantingui, caldrà l’ús de 
mascaretes. Per tant, pot coincidir més d’un grup estable al pati, però amb mesures de seguretat. 

� Així doncs, al centre, per tal d’afavorir el manteniment de les mesures de prevenció i donat que no 
es pot garantir l’estanquitat dels grups estables ni el manteniment de la distància interpersonal 
entre ells, al pati serà obligatori l’ús de la mascareta. 

� Les entrades i sortides del pati seran pels mateixos accessos que cada grup té assignat per entrar i 
sortir del centre. Si hi ha excepcions, motivades per aules ubicades fora del seu edifici de referència, 
s’especificarà en el seu horari de grup. 

�   L’organització dels horaris de pati per a cada grup estable es troba a l’Annex 1.  
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3.3.3  Ascensor 

� S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu 
personal de suport, si s’escau.  

� L’ús serà esporàdic.  

 

3.3.4  Altres espais  

� Als passadissos i als lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin alumnes de més d’un grup estable.  

� Quan coincideixin alumnes de més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 
metres i portar mascareta.  

� En aquesta línia, hi haurà un mecanisme per ajudar al control de la barreja de grups estables a l’ESO 
als passadissos, entre classes i en les sortides al lavabo. 
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3.4 RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA  

� Es poden fer reunions i activitats presencials amb la comunitat educativa si s’assegura la distància 
interpersonal d’1,5 metres i l’ús de mascareta, però es recomana que en totes les relacions amb 
aquesta comunitat es prioritzin els formats telemàtics. 

� Seguint aquesta premissa, al centre:  

o Les sessions del Consell Escolar es realitzaran en format telemàtic sempre que sigui possible.  

o En el procediment de difusió i informació del pla d’organització a l’alumnat i les famílies:  

� Reunions de rebuda de l’alumnat a inici de curs: es realitzaran preferentment de manera 
telemàtica, bé des de l’aula de rebuda del grup estable o des de casa. En cas de grups 
molt petits d’alumnes, es podrà realitzar de manera presencial com a grup estable. 

� Tutories amb les famílies: les trobades d’inici de curs durant el primer trimestre seran de 
forma telemàtica. Amb les famílies que això no sigui possible, s’organitzaran per grups 
estables tot mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la mascareta. 
En aquestes trobades s’informarà que el seguiment amb les famílies es farà 
preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de requerir una trobada presencial, 
es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció de la situació de pandèmia i, si la 
família pot, es podran fer per videoconferència.  

� Procediments de comunicació amb l’alumnat i les famílies: el mitjà de comunicació per 
informar de les actuacions que requereixi l’evolució de la pandèmia serà el correu 
corporatiu i la web del centre, així com les comunicacions via SMS mitjançant el Weeras 
en els grups que el fan servir.  

� Caldria intentar assessorar les famílies des dels equips docents: 

o Respecte a l’ús de les eines de comunicació. 

o Del funcionament bàsic de les plataformes digitals que utilitza el centre, tot tenint en compte els 
recursos de què disposi cada família (mòbil, ordinador, tauleta...) 

o De les persones de referència al centre que puguin ajudar-les en un moment determinat 
(especialment si es produeix algun període de confinament).  

� En els espais de reunió i treball, com ara la sala de professorat o els diferents departaments, caldrà 
mantenir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres i és obligatori l’ús de mascareta si això no 
pot garantir-se. S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris 
o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. 

� Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda automàtica 
(vending). 
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3.5 REUNIONS DE COORDINACIÓ  

� Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de persones, 
mitjançant el Meet. 

� Així doncs, donat l’elevat número de professorat del centre, els claustres es realitzaran a distància, ja 
sigui distribuint el professorat per departaments en aules preparades al respecte, ja sigui des de casa. 

� Les reunions d’equips docents es podran realitzar tant presencialment, en especial en el cas de grups 
petits i tot garantint les mesures de seguretat, com de manera telemàtica. 

� Per a la resta de reunions d’altres comissions i òrgans de coordinació, es seguiran els mateixos 
criteris que per a les reunions d’equips docents. 
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3.6  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

� Els centres poden dur a terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa 
a sortides i viatges, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat 
sanitària.  

� Per tant, caldrà informar-se prèviament i tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides 
i altres activitats complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el 
transport, quan aquest sigui necessari. 

�  En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 
mascareta quan no es pugui preservar la distància. S’evitaran les sortides amb més d’un grup estable 
i, en cas d’haver-los de barrejar, es faran servir les mesures de seguretat. 

� En el cas de les colònies o viatges es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a 
l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, 
rentat de mans, etc. 

� També es poden dur a terme activitats amb la participació de persones externes, amb les adaptacions 
que calguin, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.  
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3.7  EXTRAESCOLARS  

� En la mesura del possible es formaran grups estables de participants. Quan suposin una barreja 
d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la 
mascareta.  

� Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat.  

� Es recomana: 

1. Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...):  

o Cal garantir que cada alumne disposi d’una superfície mínima de 2,5 m².  

o Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el 
cas.  

o Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.  

o Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.  

o En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 
obertes durant tot l’entrenament.  

o Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup.  

o Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 
2. Activitats aquàtiques (natació, waterpolo, natació sincronitzada...):  

o A la piscina, cal garantir que cada alumne disposi d’una superfície mínima de 2,5 m².  

o Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre.  

o L’aigua de les piscines es tractarà segons la normativa vigent.  

o Quan sigui possible, es prioritzarà l’entrenament en piscines exteriors.  

o Caldrà garantir la ventilació de l’espai.  

o Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup.  

o Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.  

 
3. Atletisme: 

o Cal garantir que cada alumne disposi d’una superfície mínima de 2,5 m².  

o Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el 
cas.  

o Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament.  

o Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.  

o En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 
obertes durant tot l’entrenament.  

o Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup.  

o Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.  
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4. Esports de raqueta (tennis, ping-pong, bàdminton...): 

o Cal garantir que cada alumne disposi d’una superfície mínima de 2,5 m².  

o Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el 
cas.  

o Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant i adolescent. En cas contrari, 
caldrà netejar i desinfectar les superfícies de contacte (mànecs) entre infants i adolescents.  

o Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament.  

o Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.  

o En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 
obertes durant tot l’entrenament.  

o Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup.  

o Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.  
 

5. Escalada:  

o Cal garantir que cada alumne disposi d’una superfície mínima de 2,5 m².  

o Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre.  

o Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tot 
l’entrenament.  

o Caldrà netejar i desinfectar les preses almenys una vegada al dia.  

o Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup.  

o Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.  
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4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 
 
� L’horari dels centres, de forma general, són els establerts en les diferents normatives del 

Departament.  

� Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la necessitat 
d’incorporar canvis en l’horari, tenint en compte el projecte educatiu de cada centre. En el cas de 
modificació de l’horari, el centre ho ha de traslladar al director dels serveis territorials per a la seva 
aprovació. 

� Així doncs, al nostre centre, tot considerant allò reflectit al punt 3.3.1, així com les entrades possibles 
(les habituals més les que es poden habilitar de manera extraordinària), les instal·lacions de què 
disposem (a l’edifici central i al d’Imatge i So), el número d’alumnat (aproximadament 1.000 entre els 
torns de matí i tarda) i de grups estables (al voltant de 70), es preveu la següent organització per a les 
entrades i sortides de l’alumnat:  

o Les entrades es faran de manera esglaonada per nivells d’estudis i/o famílies professionals.  
Hi haurà una franja horària (interval de temps), per a poder accedir al centre, en comptes 
d’una hora concreta, per tal d’ajudar a reduir les concentracions d’alumnes davant la porta i 
alhora poder realitzar l’entrada de tants grups en un període de temps raonable.  

o A l’ESO i el Batxillerat també estan estipulats esglaonaments a les sortides. A l’FP, dependran 
dels horaris concrets resultants al setembre i, davant la coincidència de diferents nivells i/o 
famílies, es determinarà l’esglaonament necessari per respectar els criteris d’entrada. De fet, 
a l'FP, és comú que els horaris de sortida dels cicles ja siguin, per defecte, en diferents horaris. 

o Es contempla habilitar els següents accessos com a via d’entrada: 

A. EDIFICI CENTRAL (Av. Santa Eulàlia): 

o Accés nº 1: porta principal → 2n, 3r i 4rt de l’ESO; CF d’AE i AG; PFI. 

o Accés nº 2: porta blava davant de l’aula de FOL → 1r  de l’ESO i BTX. 

o Accés nº 3: porta blava d’accés als CF industrials → CF d’EE i IM. 

B. EDIFICI IMATGE I SO (C/Badalona): 

o Accés nº 4: entrada habitual per la consergeria de Foment → CF d’IS. 

o Les sortides es realitzaran de manera habitual pels mateixos accessos assignats a cada grup 
estable. Si, un cop generats els horaris, les sortides no són coincidents amb grups de diferents 
accessos, es podran realitzar per l’accés 1. 

o Per a les sortides individuals que es puguin donar per diferències horàries (matèries o UF 
convalidades) o permisos puntuals, es farà servir l’accés 1 i a l’edifici d’Imatge i So, l’accés 4. 

o Si hi ha excepcions, motivades per aules ubicades fora del seu edifici de referència, 
s’especificarà en el seu horari de grup. 

o L’alumnat: 

1. Es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic en accedir al centre. El centre dotarà de 
dispensadors a cadascuna de les entrades habilitades i es procurarà que hi hagi 
sempre una persona controlant l’accés.  

2. Mantindrà la distància de seguretat com a mínim, fins a entrar a l’aula o espai 
corresponent. 

3. Farà servir la mascareta, com a mínim, fins a entrar a l’aula o espai corresponent. 
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� Les classes d’abans i després de les entrades i sortides al pati, així com la primera i la darrera hora de 
l’horari, es podran veure afectades un temps equivalent al decalatge horari dels accessos del grups. 
Això també permet realitzar canvis de classe del professorat a la mateixa hora, tot unificant l’horari 
docent. 

� Els períodes d’entrada i sortida al centre i al pati formen part de l’acció educativa de l’alumnat en el 
seu aprenentatge dels hàbits de salut i higiene, així que es consideren període lectiu. D’aquesta 
manera, a l’ESO i el Batxillerat l’horari marc lectiu serà de 8 a 14:30h amb 30 minuts de pati, mentre 
que a l’FP i el PFI l’horari marc lectiu serà de 8:15 a 14:30h al matí i de 15 a 21:15h a la tarda amb 30 
minuts de pati en ambdós torns. Aquests horaris ja recullen les franges horàries dels diferents 
esglaonaments en les entrades i les sortides. 

� L’organització dels accessos i horaris d’entrada i sortida per a cada grup estable es troba a l’Annex 
1.  
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5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM 
L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE. 

 
5.1 ESO  

5.1.1 Situació de pandèmia actual: 

� L’ensenyament serà presencial en l’ESO.  

� Dels dos grups oficials que té el centre es faran tres grups estables heterogenis per tal d’establir amb 
facilitat la traçabilitat en cas de contagi. 

� Quan arribi un alumne nou se l’assignarà un grup estable. 

� L’alumnat d’aula d’acollida assistirà al recurs intentant barrejar el mínim de grups estables. 

� Cada grups estable tindrà un tutor/a assignat. 

� El professorat del grup estable serà assessorat pel departament d’orientació per poder atendre a la 
diversitat. 

� L’alumnat NESE serà atès a l’aula ordinària amb l’assessorament del departament d’orientació en 
coordinació amb l’EAP. 

� Els professionals del departament d’orientació formaran part dels grups estables on hi hagi alumnat 
amb necessitats educatives. 

� Les reunions setmanals d’equips docents es faran de manera telemàtica o amb distància de seguretat 
en el cas de grups reduïts. 

� Les entrevistes amb les famílies es faran de manera telemàtica (videoconferència) o per telèfon. 

� L’alumnat restarà al grup estable en les classes de música i visual i plàstica. 

� L’alumnat sortirà al pati de manera esglaonada. Mentre uns grups estan al pati la resta farà mitja hora 
de lectura. 

� Es farà educació i acompanyament emocional en totes les tutories. 

� Es farà un seguiment de l’alumnat que disposa o no d’equipament digital i connectivitat a casa. 

 

5.1.2 Confinament parcial o tancament del centre: 

� Tant en el cas d’un confinament parcial com d’un tancament total del centre: 

o Activitat telemàtica sincrònica del 50% de l’horari lectiu: classes virtuals de la meitat de l’horari, 
tot reduint a la meitat les hores de l’horari. Per tant, serien 3h al dia en comptes de les 6h 
presencials. Es començaria 1h més tard que en l’horari presencial i s’acabaria 2h abans. 

o Activitat telemàtica asincrònica de l’altre 50% de l’horari lectiu: l’alumnat realitza les activitats 
proposades pel professorat segons la seva disponibilitat horària.   

� Les reunions dels docents serien telemàtiques: 

o Reunions setmanals de: 

1. CAD 

2. Tutors 

3. Equips docents 
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o Reunions amb serveis externs 

1. EAP 

2. Serveis Socials 

3. Altres 

o Seguiment de l’alumnat: 

1. Tutors  

2. CAD 

3. Equips docents 

4. Convivència  
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5.2  BATXILLERAT 
 
5.2.1 Situació de pandèmia actual 

Optativitat de modalitats d’aprenentatge: 

� En els ensenyaments postobligatoris, quan no sigui possible garantir la presencialitat de tot l’alumnat 
del centre, es podran plantejar, de manera excepcional, models híbrids d’aprenentatge. En aquests 
casos, el percentatge de presencialitat no podrà ser inferior al 50% i es podran contemplar diverses 
opcions: franges horàries reduïdes o dies alterns. En cap cas, la suma del treball presencial i 
telemàtic no podrà superar la dedicació lectiva dels alumnes ni dels docents establerta 
normativament. 

� Concretament, quan no es disposin dels espais suficients caldrà aplicar la modalitat híbrida en el 
ensenyament de Batxillerat. 

 

Aspectes metodològics del model semipresencial: 

� Caldrà vetllar per garantir que tot l’alumnat disposi de connectivitat, de la formació necessària i de les 
eines adequades per poder treballar des de casa en modalitat telemàtica en possibles períodes de 
confinament. 

� En termes generals, permet dividir el temps de docència per a l’alumnat en tres blocs 
complementaris, dels caldrà establir el percentatge de temps dedicat a cadascun:  

o Activitat presencial. 

o Activitat telemàtica sincrònica: una part de l’alumnat rep la formació dins l’aula i l’altra, al mateix 
temps, des de casa, o en un altre espai del centre.  

o Activitat telemàtica asincrònica: l’alumnat realitza les activitats proposades pel professorat 
segons la seva disponibilitat horària.  

� A cada centre educatiu, l’equip directiu i els departaments didàctics hauran de decidir quina part del 
contingut curricular de matèria s’impartirà presencialment i quina no. És a dir, hi haurà flexibilitat 
curricular. Aquesta decisió es prendrà, en cada cas, d’acord amb les competències del perfil 
professional, les característiques dels continguts i els recursos disponibles. En aquesta decisió es 
tindrà en compte que el grup d’alumnes realitzi, en conjunt, un mínim del 50% de les hores de forma 
presencial al centre.   

� La formació en la modalitat híbrida permet que els dies que l’alumnat assisteixi al centre a fer 
formació presencial pugui rebre els encàrrecs de feina que l’alumne haurà de fer autònomament els 
dies que no hi assisteixi.  

� Quan es tracta de modalitats no presencials es fa referència a la formació telemàtica i, també, a 
poder disposar d’altres materials en diferents suports que permetin treballar autònomament des de 
casa o altres espais del centre. 

� La combinació de les dues possibilitats no presencials (treball telemàtic i encàrrecs de feina) faciliten 
poder donar resposta a tot l’alumnat.  

� La formació en una modalitat hibrida és, també, una oportunitat per desenvolupar el treball per 
reptes o projectes. 

� Les activitats d’avaluació específiques sobre l’adquisició dels coneixements i competències, sempre 
que sigui possible, s’hauran de preveure de forma presencial.  

� No obstant això, les activitats formatives establertes tant presencials com no presencials tenen la 
mateixa consideració en l’avaluació contínua de l’alumnat. 
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� En el model híbrid cal aprofitar la presencialitat perquè l’alumnat faci activitats individualitzades, 
interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat. També 
cal aprofitar la no presencialitat perquè l’alumnat treballi autònomament i, en col·laboració amb 
altres, nous continguts per mitjà de tots els recursos possibles.  

� Es buscarà la màxima presència dels alumnes en totes les assignatures 

� Les reunions d’equips docents  es faran en la majoria de casos de manera telemàtica i en casos de 
grups reduïts de forma presencial. 

� Les entrevistes amb alumnes majors d'edat i famílies, es faran de manera telemàtica o per telèfon. 

� L’alumnat sortirà al pati a les 11 h. 

� Es farà un seguiment de l’alumnat per a saber si disposa o no disposa  d’equipament digital a casa. 

 

Concrecions per al centre: 

 
� A priori, es descarta la modalitat telemàtica sincrònica per les dificultats tècniques, organitzatives i 

pedagògiques que comporta, especialment si la bretxa digital de l’alumnat no està totalment resolta 
en iniciar-se el curs i sense haver completat l’alfabetització digital dels primers cursos. 

� Es prioritza la modalitat presencial tant en el grup de 1r com de 2n de Batxillerat.  

� Dependrà del nombre d’alumnat matriculat que aquesta modalitat presencial es pugui dur a terme: 

o Realitzaran el seu horari complet al centre. 

o Cada grup (1r i 2n de Batxillerat) es contempla com a grup estable 

o A cada nivell hi ha dos itineraris i cada un d’ells és converteix en un altre grup estable: 

� Itinerari científic-tecnològic 

� Itinerari humanística-social 

 
� En el cas que el nombre d’alumnat no faci possible la modalitat presencial s’optarà per la modalitat 

híbrida: 

o Divisió del grup en dos grups estables: 

� Grup A i Grup B 

� L’equip docent decidirà si els grups fan la part presencial per franges horàries 
o per dies alterns. 

 

5.2.2 Confinament parcial o tancament del centre:  

Orientacions preliminars: 

� Amb l’objectiu d’estar preparats per si cal tornar a un confinament temporal en algun moment del 
curs 2020-2021, d’acord amb el Pla d’Organització de cada centre, caldrà vetllar per garantir que tot 
l’alumnat disposi de connectivitat, de la formació necessària i de les eines adequades per poder 
treballar des de casa en modalitat telemàtica en aquests possibles períodes de confinament. 
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Concrecions per al centre: 

� Totes les reunions d’equips docents, coordinacions i avaluacions serien prioritàriament telemàtiques. 

� Tant en el cas d’un confinament parcial com d’un tancament total del centre: 

o Activitat telemàtica sincrònica del 50% de l’horari lectiu:  

� S’establirà un horari de connexió sincrònica, corresponent a la meitat de les hores de 
classe. Per tant, serien 3h al dia en comptes de les 6h o la part equivalent del que 
correspongui en l’horari de grup per a cada dia lectiu.  

� Es començaria 1h més tard que en la modalitat corresponent (híbrida o presencial),  
tant en el torn de matí com en el de tarda. S’allargaria l’horari fins a completar les 
hores corresponents, segons allò estipulat al paràgraf anterior. 

� Un cop garantida la connectivitat de l’alumnat, s’establirà l'obligatorietat d'assistir a 
les vídeoconnexions. 

o Activitat telemàtica asincrònica de l’altre 50% de l’horari lectiu: l’alumnat realitzarà les 
activitats proposades pel professorat segons la seva disponibilitat horària.   
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5.3  FP I PFI 

5.3.1 Situació de pandèmia actual: 

Optativitat de modalitats d’aprenentatge: 

� En els ensenyaments postobligatoris, quan no sigui possible garantir la presencialitat de tot l’alumnat 
del centre, es podran plantejar, de manera excepcional, models híbrids d’aprenentatge. En aquests 
casos, el percentatge de presencialitat no podrà ser inferior al 50% i es podran contemplar diverses 
opcions: franges horàries reduïdes o dies alterns. En cap cas, la suma del treball presencial i 
telemàtic no podrà superar la dedicació lectiva dels alumnes ni dels docents establerta 
normativament. 

� Concretament, quan no es disposin dels espais suficients caldrà aplicar la modalitat híbrida en els 
ensenyaments de Formació Professional.  

� Prèviament a la identificació de l’ús que podran tenir els diferents espais, caldrà decidir quina 
formació es podrà impartir en una aula especialitzada i quina en una aula polivalent. Caldrà, en tots 
els casos, poder disposar de tots els espais del centre. 

 

Aspectes metodològics del model semipresencial: 

� La modalitat híbrida ha de permetre el desenvolupament de les competències professionals, 
personals i socials del perfil professional. 

� En termes generals, permet dividir el temps de docència per a l’alumnat en tres blocs 
complementaris, dels caldrà establir el percentatge de temps dedicat a cadascun:  

o Activitat presencial. 

o Activitat telemàtica sincrònica: una part de l’alumnat rep la formació dins l’aula i l’altra, al mateix 
temps, des de casa, o en un altre espai del centre.  

o Activitat telemàtica asincrònica: l’alumnat realitza les activitats proposades pel professorat 
segons la seva disponibilitat horària.  

� A cada centre educatiu, l’equip directiu i els departaments didàctics hauran de decidir quina part del 
contingut curricular de cada MP, UF o matèria s’impartirà presencialment i quina no. És a dir, hi 
haurà flexibilitat curricular. Aquesta decisió es prendrà, en cada cas, d’acord amb les competències 
del perfil professional, les característiques dels continguts i els recursos disponibles. En aquesta 
decisió es tindrà en compte que el grup d’alumnes realitzi, en conjunt, un mínim del 50% de les hores 
de forma presencial al centre.   

� La formació en la modalitat híbrida permet que els dies que l’alumnat assisteixi al centre a fer 
formació presencial pugui rebre els encàrrecs de feina que l’alumne haurà de fer autònomament els 
dies que no hi assisteixi.  

� Quan es tracta de modalitats no presencials es fa referència a la formació telemàtica i, també, a 
poder disposar d’altres materials en diferents suports que permetin treballar autònomament des de 
casa o altres espais del centre. 

� La combinació de les dues possibilitats no presencials (treball telemàtic i encàrrecs de feina) faciliten 
poder donar resposta a tot l’alumnat.  

� La formació en una modalitat hibrida és, també, una oportunitat per desenvolupar el treball per 
reptes o projectes, és a dir, amb la metodologia ABP impulsada des del programa Activa FP. 

� Les activitats d’avaluació específiques sobre l’adquisició dels coneixements i competències, sempre 
que sigui possible, s’hauran de preveure de forma presencial.  
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� No obstant això, les activitats formatives establertes tant presencials com no presencials tenen la 
mateixa consideració en l’avaluació contínua de l’alumnat. 

� En el model híbrid cal aprofitar la presencialitat perquè l’alumnat faci activitats individualitzades, 
interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat. També 
cal aprofitar la no presencialitat perquè l’alumnat treballi autònomament i, en col·laboració amb 
altres, nous continguts per mitjà de tots els recursos possibles.  
 

Concrecions per al centre: 

� A priori, es descarta la modalitat telemàtica sincrònica en aquest supòsit per les dificultats tècniques, 
organitzatives i pedagògiques que comporta, sobretot si la bretxa digital de l’alumnat no està 
totalment resolta en iniciar-se el curs i sense haver completat l’alfabetització digital dels primers 
cursos.  

� Tampoc no s’ha contemplat la hibridació per setmanes alternes, per evitar la desconnexió educativa 
de l’alumnat amb períodes setmanals d’absència al centre. A més, aquesta es veuria incrementada en 
coincidir amb els dies festius, de lliure disposició i les vacances escolars. 

� Com que al centre no és possible mantenir les activitats de forma presencial durant tota la jornada 
lectiva per manca d’espais i de professorat, pel nombre d’alumnes i per dificultats en l’organització 
per mantenir les mesures de seguretat, entre d’altres motius, s’optarà:  

o Pel model híbrid per als grups desdoblats: 

o Amb una distribució del 50% en modalitat presencial i l’altre 50 % en modalitat 
telemàtica asincrònica. Com que la programació entre ambdues modalitats de les 
activitats d’ensenyament-aprenentatge han d’evitar la duplicació del temps de 
dedicació de l’alumnat i del professorat, els continguts que es realitzin 
presencialment no tindran una versió virtual i a l’inrevés.  

o Creant dos grups estables (subgrups A i B) per cada grup desdoblat. 

o Amb una organització per dies alterns o per franges horàries reduïdes. L’organització 
concreta es determinarà amb cada departament al setembre, tenint en compte els 
trets característics de cada família professional, principalment quant a l’organització 
horària dels MP i la quantitat i procedència de l’alumnat: 

A. Dies alterns: la primera setmana (1), el subgrup A assistiria al centre el dilluns, 
el dimecres i el divendres, mentre que el B ho faria el dimarts i el dijous. La 
setmana següent (2), els dies d’assistència s’intercanviarien entre els dos 
subgrups. Es mantindria aquesta rotació durant tot el curs, és a dir, el dies 
d’assistència de cada subgrup s’alternarien entre setmanes senars i parells.  
Aquesta organització permet: 

1. Que cada subgrup assisteixi a la meitat de les hores lectives de cada 
MP i/o UF. 

2. Aprofitar el desplaçament al centre per a realitzar tot l’horari lectiu. 
Això és especialment convenient en el cas de l’alumnat que resideix 
lluny del centre. 

3. No trencar les franges horàries dels MP amb més d’1h de classe 
seguida. Això és important quan es fan servir espais específics on es 
desenvolupen activitats d’ensenyament-aprenentatge de caire 
pràctic. 

B. Franges horàries reduïdes: la primera setmana (1), el subgrup A assistiria al 
centre de dilluns a divendres en les hores assignades a l’horari fins a l’hora 
del pati, mentre que el B ho faria a partir de l’hora del pati. La setmana 
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següent (2), les franges d’assistència s’intercanviarien entre els dos subgrups. 
Es mantindria aquesta rotació durant tot el curs, és a dir, les franges 
d’assistència de cada subgrup s’alternarien entre setmanes senars i parells. 
Aquesta organització permet: 

1. Que cada subgrup assisteixi a la meitat de les hores lectives de cada 
MP i/o UF. 

2. Que l’alumnat que viu a prop del centre pugui assistir-hi cada dia. 
Això és especialment convenient en el cas del GM i del PFI. 

3. Aprofitar l’hora del pati per a l’intercanvi de sortides i entrades de 
subgrups, de manera que no caldria organitzar el temps d’esbarjo. 

o Per la modalitat presencial per als grups no desdoblats: 

o Realitzaran el seu horari complet al centre. 

� Al setembre, els equips docents de la modalitat híbrida establiran quina és la meitat del currículum 
que s’impartirà presencialment i quina en asincronia telemàtica. A part de tots els aspectes 
metodològics del punt anterior, es prioritzaran les activitats d’ensenyament-aprenentatge de caràcter 
procedimental en la modalitat presencial per tal d’aprofitar el màxim els espais tècnics. . 

� De la mateixa manera, també al setembre, els equips docents de la modalitat presencial decidiran 
quina meitat del currículum s’impartiria en modalitat telemàtica síncrona i quina en asíncrona, en cas 
de necessitat a causa de l’evolució epidemiològica. A part de tots els aspectes metodològics del punt 
anterior, es prioritzaran les activitats d’ensenyament-aprenentatge de caràcter procedimental durant 
els períodes de presencialitat, per tal d’aprofitar el màxim els espais tècnics mentre sigui possible, 
abans que l’evolució de la pandèmia no ho permeti. 

� A l’Annex 1 es poden trobar les modalitats d’aprenentatge per a cada grup estable amb el seu 
respectiu percentatge de dedicació horària. 

 

5.3.2. Confinament parcial o tancament del centre: 

Orientacions preliminars: 

� Amb l’objectiu d’estar preparats per si cal tornar a un confinament temporal en algun moment del 
curs 2020-2021, d’acord amb el Pla d’Organització de cada centre, caldrà vetllar per garantir que tot 
l’alumnat disposi de connectivitat, de la formació necessària i de les eines adequades per poder 
treballar des de casa en modalitat telemàtica en aquests possibles períodes de confinament. 

 

Concrecions per al centre: 

� Totes les reunions d’equips docents, coordinacions i avaluacions serien prioritàriament telemàtiques. 

� Tant en el cas d’un confinament parcial com en el d’un tancament total del centre, l’organització serà 
la mateixa:  

o Activitat telemàtica sincrònica del 50% de l’horari lectiu:  

� S’establirà un horari de connexió sincrònica, corresponent a la meitat de les hores de 
classe. Per tant, serien 3h al dia en comptes de les 6h o la part equivalent del que 
correspongui en l’horari de grup per a cada dia lectiu.  

� Es començaria 1h més tard que en la modalitat corresponent (híbrida o presencial),  
tant en el torn de matí com en el de tarda. S’allargaria l’horari fins a completar les 
hores corresponents, segons allò estipulat al paràgraf anterior. 
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� Un cop garantida la connectivitat de l’alumnat, s’establirà l'obligatorietat d'assistir a 
les vídeoconnexions. 

o Activitat telemàtica asincrònica de l’altre 50% de l’horari lectiu: l’alumnat realitzarà les 
activitats proposades pel professorat segons la seva disponibilitat horària.   

� Aquest sistema de treball permetrà extrapolar més fàcilment l’organització curricular establerta en 
els CF de la modalitat híbrida, ja que els percentatges són els mateixos. Els continguts que estaven 
previstos impartir-se de manera presencial passaran a impartir-se en la modalitat telemàtica 
sincrònica amb els dos subgrups alhora, mentre que els previstos de manera  telemàtica asincrònica 
no sofriran canvis. 

� En els CF de la modalitat presencial, s’aplicaran els continguts curriculars que els equips docents al 
setembre hauran establert per a la modalitat telemàtica síncrona i asíncrona, respectivament. 
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6. PREVENCIÓ I PLA D’ACTUACIÓ DAVANT UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

 

6.1  PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

� Les mesures recollides a continuació són un extracte de les indicacions del Departament de Salut 
recollides en el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia per COVID-19”, amb data 3 de juliol de 2020.  

� Aquestes recomanacions i instruccions seran substituïdes per les noves indicacions que aquest 
Departament i altres institucions competents puguin anar determinant en funció de l’evolució 
epidemiològica. 

 

6.1.1 Grups de convivència i socialització molt estables 

� En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de 
complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la 
distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.  

 

6.1.2 Mesures de prevenció personal 

Distanciament físic: 

� La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 
1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en 
qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels 
grups de convivència estables.  

� Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).  

� L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, 
una distància interpersonal mínima d’1 metre.  

 

Higiene de mans: 

� En adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:  

o A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

o Abans i després dels àpats. 

o Abans i després d’anar al WC. 

o Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

� En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:  

o A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat . 

o Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments. 

o Abans i després d’anar al WC. 

o Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
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Ús de mascareta: 

� En entrar al centre, l’alumnat i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva aula. 
En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta, si coincideixen puntualment amb altres 
grups estables.  

� En concret, aquestes són les indicacions de l’ús de la mascareta a Secundària, Batxillerat i Formació 
Professional: 

o Alumnat:  

� No obligatòria si s’està amb el grup de convivència dins de l’aula.  

� Indicada fora del grup quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.  

� Higiènica amb compliment de la norma UNE.  

o Personal docent i no docent: 

� Recomanable en els grups estables.  

� Obligatòria per al personal quan imparteix classes a diferents grups, quan no forma part 
del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.  

� Higiènica amb compliment de la norma UNE.  

� El Departament d’Educació lliurarà a tots els centres de la seva titularitat, abans de l’inici de curs, 
mascaretes higièniques per a tots els seus professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la 
gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre, un estoc de guants per 
a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un termòmetre de distància per a 
incorporar-lo a la farmaciola. 

 

Requisits d’accés als centres educatius: 

� Els requisits són els següents: 

o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. L’absència de simptomatologia ha de 
ser sense haver pres cap fàrmac.   

o No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 
dies anteriors.  

� En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc 
de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la 
família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre 
l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es 
consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19: 

o Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.  

o Malalties cardíaques greus.  

o Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen 
tractaments immunosupressors).  

o Diabetis mal controlada.  

o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

� En el cas del personal docent i no docent, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus 
seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden 
estar en contacte amb l’alumnat. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la 
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hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, 
l’obesitat mòrbida. 

� També caldrà contemplar els requisits d’accés de persones pertanyents a altres entitats o empreses 
de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 

 

Control de símptomes: 

� Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de 
salut dels seus fills i filles.  

� A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:  

o Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 
comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.  

o Es comprometen a no portar l’adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia 
compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho 
immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures 
oportunes.  

� La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.  

� En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres 
mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

� Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes:  

 

 

Neteja, desinfecció i ventilació: 

� La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària. Cal 
garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les 
baranes de les escales, etc. Les taules de les aules s’han de netejar i desinfectar després de les 
activitats.  
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� Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les 

manetes de les portes.  

� Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 
s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire 
lliure.  

� La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És 
necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 
3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder 
ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.  

 

Gestió de residus:  

� Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 
higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal.  

� El material d’higiene personal, com ara mascaretes i guants, s’han de llençar en aquests contenidors. 

� En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot 
el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada 
en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf 
anterior.  

 

Promoció de la salut i suport emocional: 

� Es proposa que les primeres setmanes es realitzin activitats que permetin l’adaptació progressiva de 
l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.  

� És important aprofitar les circumstàncies per a consolidar alguns hàbits i conductes:  

o Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.  

o Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

o Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.  

 

Gestió de casos: 

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

o Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

o S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 
persona que quedi al seu càrrec). 

o S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

o En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

o El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través 
d’ells amb el servei de salut pública. 

� La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 
situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’alumne i 
la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. Si 
finalment es confirma el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment 
dels contactes estrets.  
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� La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació fluïda, 
en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica 
encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament 
total o parcial del centre educatiu.  

� En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del 
centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.  

� Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació als Serveis Territorials del Vallès Occidental i ho 
comunicaran a l’Ajuntament. 

� De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments 
parcials o total del centre serien: 

1. Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: 

� Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 
plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer 
contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos.  

� Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

2. Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents 
d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...): 

� Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i 
depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena 
dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb 
el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos.  

� Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 
dies. 

3. Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en 
diferents espais: 

� Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 
plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del 
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos.  

� A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, 
també durant 14 dies. 

� Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips 
directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Aquests equips han 
d’identificar els responsables d’aquesta interlocució que, preferiblement, seran les infermeres del 
Programa Salut i Escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció. 
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6.2 PLA D’ACTUACIÓ DAVANT UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

6.2.1 Protocol  d’actuació en cas de detecció de simptomatologia compatible  

� Aquest protocol ha estat elaborat per la direcció del centre, tot considerant els documents esmentats 
en el preàmbul. S’ha fet arribar al Consell Escolar i als Serveis Territorials per al seu coneixement. 

� Al centre, en els diferents departaments es deixarà penjat en un lloc visible: 

1. Els passos a seguir davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 
compatibles amb la COVID-19, indicats en el punt 6.1.2, a l’apartat de gestió de casos. 

2. El següents quadres resums referits al protocol d’actuació. 

 

Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible: 
 

NIVELL 
i/o GRUP 

ESPAI 
D’AÏLLAMENT 

PERSONA RESPONSABLE 
DE LA REUBICACIÓ  
(i custodiar l’alumne fins que 
el recullin) 

 
PERSONA RESPONSABLE 
D’AVISAR LA 
FAMÍLIA I LA DIRECCIÓ 
 

PERSONA RESPONSABLE 
DE LA COMUNICACIÓ 
AMB ELS SSTT  
I EL CAP DE REFERÈNCIA 

ESO Antic dept IM   
Docent de guàrdia (serà 
avisat per un alumne de la 
classe) 

Docent de guàrdia  
Membre de direcció de 
guàrdia 

BTX Antic dept IM   
El docent que el té a l’aula 
en el moment de la 
detecció o el de guàrdia 

Docent de guàrdia 
Membre de direcció de 
guàrdia 

PFI Antic dept IM   
El docent que el té a l’aula 
en el moment de la 
detecció o el de guàrdia 

Docent de guàrdia 
Membre de direcció de 
guàrdia 

FP - AE Antic dept IM   
El docent que el té a l’aula 
en el moment de la 
detecció o el de guàrdia 

Docent de guàrdia 
Membre de direcció de 
guàrdia 

FP - AG Antic dept IM   
El docent que el té a l’aula 
en el moment de la 
detecció o el de guàrdia 

Docent de guàrdia 
Membre de direcció de 
guàrdia 

FP - EE Antic dept IM   
El docent que el té a l’aula 
en el moment de la 
detecció o el de guàrdia 

Docent de guàrdia 
Membre de direcció de 
guàrdia 

FP - IM Antic dept IM   
El docent que el té a l’aula 
en el moment de la 
detecció o el de guàrdia 

Docent de guàrdia 
Membre de direcció de 
guàrdia 

FP - IS 
Entrada 
magatzem 

Docent del grup estable o 
que el té a l’aula en el 
moment de la detecció 

Docent de guàrdia 
Membre de direcció de 
guàrdia 

 

Seguiment dels possibles casos per simptomatologia compatible: 

� Per a cada possible cas, s’omplirà un quadre similar al que hi ha a continuació, del que es facilitarà un 
model al professorat així com les instruccions per al seu emplenament. Un cop omplert, es farà 
arribar a la prefectura d’estudis corresponent amb la màxima celeritat.  

 

6.2.2 Concreció per al centre d’altres actuacions preventives  

� Es recomana no fer ús dels penjadors.  
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� Es recomana portar una ampolla d’aigua per poder beure aigua. 

� Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual.  

� No es distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles.  

� La vulneració de les normes de prevenció i protecció per part de qualsevol alumne/a serà 
considerada una conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre, qualificada com a 
falta, en raó a l’article 24 de les NOFC del centre, que inclou “les actuacions i les incitacions a 
actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa 
del centre.” Per tant, dita vulneració implicarà, com a mesura preventiva, la possibilitat de no 
assistència al centre. 

 

6.2.3 Preguntes més freqüents de la gestió de casos: 

� Què cal fer si se sospita que un alumne o alumna té símptomes de covid-19?  

o Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

o S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 
persona que quedi al seu càrrec).  

o Es pren la temperatura  

o S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. Si no es localitza 
a la família, caldrà romandre amb l’infant al centre.  

o Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061.  

� Davant d’un cas d’un alumne o personal del centre sospitós de covid-19 que roman al seu domicili, 
què cal fer mentre no es confirmi si és positiu? L’activitat del centre continuarà amb normalitat a 
l’espera del resultat.  

� Què cal fer si es dona un cas de covid-19 al centre? Cal comunicar-ho al servei territorial, que ho 
comunicarà a Salut pública, que donarà les instruccions sobre les mesures de quarantena que cal 
prendre.  

� Qui decideix les mesures que cal prendre en un centre davant d’un cas positiu de covid-19? Les 
autoritats sanitàries competents.  
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7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. 

� Les mesures que el centre defineix en el marc d’aquest Pla, han de ser fàcilment adaptables en funció 
de l’evolució epidemiològica.  

� Totes les mesures d’aquest apartat, fan referència a  tots els edificis del centre.  
 
 
7.1.  VENTILACIÓ D’ESPAIS  

� Per a aules, tallers i altres espais ocupats per més de 15 persones, amb activitat sedentària, la pauta 
de ventilació és: 

o 5 minuts cada hora, 10 minuts a les hores d’esbarjo, i 10 minuts a la franja horària del migdia.  

� Per al gimnàs, espais interiors de joc, o qualsevol altre espai que, temporalment, es pugui destinar a 
l’activitat física o de joc dinàmic: 

o la ventilació serà de 10 minuts abans i després de cada sessió.  

� La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones. 
 
 
7.2. NETEJA I DESINFECCIÓ 

� L’empresa de neteja presentarà, abans del dia 1 de setembre, el nou pla de neteja que la direcció del 
centre ha de validar. Aquest pla s’adequarà a les necessitats de neteja i desinfecció que pauta el 
Departament de Salut, i s’organitzarà de manera que el sobrecost sigui mínim o nul. Així mateix, 
l’empresa facilitarà la documentació que garanteix la idoneïtat dels productes emprats. 

� La neteja i posterior desinfecció de tots els espais, es realitzarà amb una periodicitat mínima:  

o d’ 1 cop al dia.  

� La desinfecció de les superfícies d’ús més comú com poms de les portes, baranes de les escales, etc. 
es realitzarà amb una periodicitat mínima: 

o de 2 cops al dia. 

� La desinfecció i neteja de les taules de les aules es realitzarà amb la col·laboració del mateix alumnat, 
a l’entrada i a la sortida, dins del propi marc de l’aprenentatge. A cada aula o espai es disposarà de 
producte desinfectant apte per a ús de l’alumnat i paper d’un sol ús per a l’aplicació del desinfectant. 
El docent a càrrec proporcionarà el material necessari als alumnes. 

� Per a la desinfecció de teclats, ratolins, fotocopiadores, màquines de vending, cafeteres, microones, 
etc., es disposarà (a l’espai on estigui la maquinària) un dispensador amb alcohol de 70º i paper. Els 
alumnes NO tindran accés a aquest material. 

� Per tal de garantir el compliment d’aquestes actuacions, cada aula o espai disposarà de la graella 
següent. 
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N = neteja       V = ventilació      N+D = neteja i desinfecció 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Un cop al 
dia 

Més d’un 
cop al dia 

Setmanalment Observacions 

Ventilació 
aules i espais 
interiors. 

   
 
V 

 

5 mints cada 
hora, 10 minuts 
als esbarjos i al 
dinar. 

Gimnàs 
V V N+D   

Minimitzar-ne 
l’ús. 

Vestuaris 
V V N+D   

Minimitzar-ne 
l’ús. 

Neteja de les 
taules i 
superfícies 
d’ús comú. 

N+D N+D    

 

Cadires i 
bancs 

N+D N+D    
 

Superfícies de 
punts de 
contacte 
freqüents 
amb les mans 

   N+D  

Mínim dos cops 
al dia 

Ordinadors, 
teclats i 
ratolins 

   N+D  
Mínim quatre 
cops al dia 

Grapadores i 
altres estris 
d’oficina 

N+D N+D    
 

Telèfons i 
comandamen
ts a distància 

   N+D  
Mínim quatre 
cops al dia 

Fotocopiador
es 

N+D N+D    
 

Lavabos 
   N+D  

Quatre cops al 
dia 

Buidat 
papereres 

  N+D   
Dos cops al dia. 

 
 
 
7.3. GESTIÓ DE RESIDUS 

� Els mocadors, tovalloletes i  paper per a la neteja d’un sol ús, es dipositaran en un contenidor amb 
bossa.  Les mascaretes, guants i altre material d’higiene personal, es dipositarà al mateix contenidor. 
Tots ells es consideren residus de la fracció rebuig  (gris). 

� Per a la sala d’aïllament, i també en el supòsit  que alguna persona presenti símptomes mentre està al 
centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona 
i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. 
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8. NOU! Annex 1: mesures complementàries a les previstes al Pla provisional 

 

8.1. INTRODUCCIÓ 

� Els curs escolar 2020-2021 estarà marcat per la situació de pandèmia i d’emergència educativa en la 
qual ens trobem. Seguint les instruccions del Departament d’Educació, durant el mes de juliol el 
centre va elaborar de manera provisional aquest Pla d’organització per a aquest curs. 

� Aquest annex converteix aquest pla provisional en definitiu, tot actualitzant el contingut del mateix 
mitjançant la introducció de les noves indicacions rebudes per part de les autoritats competents des 
del 23 de juliol. Aquestes indicacions deriven dels següents documents, que també estan especificats 
en el preàmbul:  

o Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament d’Educació en el curs 2020-
2021, del 30 de juliol 

o Protocol de gestió de casos de COVID 19 als centres educatius, del  13 d’agost 

o Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars, del 24 
d’agost 

o Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia, del 9 de setembre NOU 

o Gestió de casos covid-19 als centres educatius, del 9 de setembre NOU 

� Degut a la variabilitat de la situació sanitària, aquest pla d’organització podrà estar sotmès a futurs 
canvis en funció de les mesures i recursos addicionals que d’acord amb l’evolució de la pandèmia 
s’hagin d’implementar als centres educatius.  

� Segons la carta d’inici de curs del Departament d’Educació rebuda per les direccions dels centres, per 
tal d’elaborar el pla d’organització definitiu hem de tenir en compte les modificacions que s’han 
aprovat recentment i que es troben en “l’Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a 
l’obertura dels centres escolars”, mencionat anteriorment.   

� En concret, pel que fa als grups de convivència estables, l’organització entorn a grups de convivència 
estables exclusivament està indicat per tal de facilitar la traçabilitat de possibles casos que es donin 
en els centres educatius. En aquest sentit i des d’un punt de vista de salut, és més important centrar 
els esforços a garantir l’estabilitat d’aquests grups, que no pas a fixar el seu nombre d’integrants 

� Així doncs, a continuació es resumeixen les principals novetats que cal tenir en compte i que anul·len 
les indicacions anteriors del pla provisional, en cas que les contradiguin.  

 

8.2. MESURES COMPLEMENTÀRIES 

� D’acord amb les previsions de l’estat de la pandèmia en les properes setmanes a tota Catalunya, es 
proposen les mesures següents:  

1. Amb relació als grups de convivència estables, els grups a Secundària s’han de reduir sempre que 
sigui possible. Quan això no sigui possible, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat.  

2. Pel que fa a l’ús de mascareta, es proposa que a Secundària, Batxillerat i Formació sigui obligatori 
també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula.  

3. Es farà un cribratge poblacional als instituts, segons les indicacions de vigilància epidemiològica. 
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4. Reunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu: han de ser telemàtiques, a 
excepció d’aquelles que siguin com màxim de 10 persones i imprescindibles de fer 
presencialment. Caldrà aplicar sempre totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, 
rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). En els casos en què les reunions 
no puguin ser telemàtiques pel perfil de les persones convocades, s’habilitaran des del centre 
educatiu altres mecanismes de comunicació a través del telèfon mòbil.  

5. Reunions entre professionals del centre educatiu:  

a. Han de ser telemàtiques, a excepció d’aquelles que siguin com màxim de 10 persones i 
imprescindibles de fer presencialment. Caldrà aplicar totes les mesures de prevenció 
(mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). 

b. Durant tot l’horari escolar, cal mantenir la distància i usar la mascareta entre els i les 
professionals, també fora del recinte educatiu, i en les entrades i sortides dels centres. 

6. Priorització d’activitats a l’aire lliure: respectant les distàncies físiques entre grups i les altres 
mesures recomanades al Pla d’actuació.  

7. Ús de mascaretes per a professionals adults dels centres educatius (docents, administratius i 
personal subaltern i de suport):  és obligatori.  

8. Tipus de mascareta: és suficient que sigui una mascareta higiènica (malgrat es recomana que 
compleixi les normes UNE).  

9. Màquines expenedores d’aliments i begudes: cal aplicar-hi les mateixes mesures de neteja i 
desinfecció previstes al Pla d’actuació que per a les botoneres dels ascensors.  

10. Ús de dutxes/vestidors:  es faran servir només per a grups estables i sempre mantenint la 
distància de seguretat. S’aplicaren mesures de neteja, desinfecció i ventilació. 

11. Extraescolars: hi poden participar diferents edats i grups estables, però es recomana que el grup 
sigui el més constant possible i, en la mesura del possible, es mantingui la distància física.  

 

8.3. GESTIÓ DE CASOS 

8.3.1 Requisits d’accés als centres educatius 

� Segons l’evolució de l’epidèmia, poden haver variacions que s’aniran comunicant als centre. 

� L’alumne major d’edat o la família/tutors en cas dels menors han de verificar, abans d’anar al centre, 
l’estat de salut de l’alumne i comprovar que no tingui una temperatura superior a 37,5ºC ni la nova 
aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes: 
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� No es pot accedir a l’institut quan es presentin alguna de les següents situacions:  

1. Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

2. Esta en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 

3. Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

4.  Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte 
estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 

8.3.2 Quarantena o tancament  

� L’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà 
el resultat de la valoració sobre el terreny de Salut en coordinació amb l’autoritat educativa.  

� No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (és a dir, dels contactes del GCE: 
grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat d’una prova de confirmació de 
contagi.  

� Si el cas resulta positiu: 

o Es realitzarà un test PCR a tots els membres dels GCE que siguin contacte estret del cas. 

o  En tots els casos, un resultat negatiu del test no evita mantenir la quarantena durant els 14 dies 
del període màxim d’incubació.  

o Segons els resultats, Salut pot ampliar la cerca de casos més enllà dels GCE. 

o Aquells que ja hagin tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6 mesos anteriors 
estaran exempts de la quarantena. 

 

8.3.3 Retorn al centre educatiu 

� Si la PCR és negativa o no ha estat necessari realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi 
cedit la simptomatologia. 

� Si la PCR és positiva, però no ha calgut ingrés hospitalari, l’aïllament domiciliari es mantindrà durant 
almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de 
la resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control. 

� No caldrà cap certificat mèdic per a reincorporar-se a l’institut en cap dels dos casos. 

 

8.3.4 Germans i/o familiars d’un cas 

� Els familiars convivents d’un cas sospitós (esperant el resultat d’un PCR) han de quedar-se a casa fins 
a conèixer-lo: 

o Si és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 

o Si és positiu, els familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i 
se’ls farà un PCR. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no evita la quarantena 
durant els 14 dies d’incubació. 

� No està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el GCE dels familiars del cas en el 
moment de fer-los el PCR. En el cas que es confirmes la positivitat en aquests test, s’establiran les 
mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o familiars convivents. 
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8.3.5 Personal del centre 

� La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix en línies generals l’esquema 
mostrat al final d’aquest apartat i el director utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el seguiment i 
les comunicacions internes corresponents de cada cas.  

� La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 segons la taula de l’apartat 
8.3.1, amb la mascareta posada, haurà d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu CAP 
el més aviat possible. 

� Si els sanitaris decideixen que cal fer-li la PCR per a SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en 
quarantena fins a conèixer els resultats. 

� Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilancia Epidemiologica (SVE), faran 
l’estudi de contactes del cas, li explicaran el procediment a seguir i què fer si necessita agafar la baixa 
laboral.  

� Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevencio de Riscos Laborals (SPRL) 
corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin anar 
preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. 

� Es preveu la realització de PCR als contactes estrets d’un cas positiu, sempre que sigui possible, al 
mateix centre escolar. Aquest alumnat seguirà assistint a les classes fins que no s’indiqui la 
quarantena. La comunicació a les famílies es farà a través de la direcció del centre educatiu.  

� Si la PCR es negativa, es podrà reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi recuperat del quadre 
clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres símptomes. 

� Si la PCR es positiva, el SVE territorial i el SPRL es coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament 
dels contactes estrets. 
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8.3.6 Actualització de concrecions del centre 

� Als postobligatoris s’opta per l’organització de dies alterns per a la modalitat telemàtica asincrònica. 

 

8.3.7 Mapa dels accessos 

� EDIFICI CENTRAL (Av. Santa Eulàlia): 

o Accés nº 2 → porta blava davant de l’aula de FOL: 

� 1r de l’ESO 

� BTX. 

 

o Accés nº 1 → porta principal: 

� 2n, 3r i 4rt de l’ESO 

� CF d’AE 

� CF d’AG 

� PFI 

� CF d’IS → grups de tarda que ]nguin classe a l’edifici central 
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o Accés nº 3 →porta blava d’accés als CF industrials: 

� CF d’EE 

� CF d’IM 
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� EDIFICI IMATGE I SO (C/Badalona, s/n): 

o Accés nº 4 → entrada per l’edifici de Foment i seguint el camí indicant al mapa: 

� CF d’IS. 
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9. ANNEX 1: organització grups estables 



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES ESO I BATXILLERAT

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

ESO

BTX

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés Hora Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

1 ESO 1r ESO A 18 5 4 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 2 8:00 Porta 1 14:15 10:45 100% presencial Classes 30 '

2 ESO 1r ESO B 18 5 3 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 2 8:00 Porta 1 14:15 10:45 100% presencial Classes 30 '

3 ESO 1r ESO C 18 5 4 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 2 8:00 Porta 1 14:15 10:45 100% presencial Classes 30 '

4 ESO 2n ESO A 16 5 4 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 1 8:05 Porta 1 14:15 10:45 100% presencial Classes 30 '

5 ESO 2n ESO B 16 6 4 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 1 8:05 Porta 1 14:15 10:45 100% presencial Classes 30 '

6 ESO 2n ESO C 16 5 3 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 1 8:05 Porta 1 14:15 10:45 100% presencial Classes 30 '

7 ESO 3r ESO A 22 6 4 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 1 8:10 Porta 1 14:20 11:15 100% presencial Classes 30 '

8 ESO 3r ESO B 22 6 4 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 1 8:10 Porta 1 14:20 11:15 100% presencial Classes 30 '

9 ESO 3r ESO C 22 5 4 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 1 8:10 Porta 1 14:20 11:15 100% presencial Classes 30 '

10 ESO 4rt ESO A 22 5 4 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 1 8:00 Porta 1 14:25 11:15 100% presencial Classes 30 '

11 ESO 4rt ESO B 22 5 4 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 1 8:00 Porta 1 14:25 11:15 100% presencial Classes 30 '

12 ESO 4rt ESO C 22 5 5 N/A Aula ESO Gimnàs Matí Porta 1 8:00 Porta 1 14:25 11:15 100% presencial Classes 30 '

12 BTX 1r BTX 24 6 3 N/A Aula BTX Gimnàs Matí Porta 2 8:05 Porta 2 14:20 10:45
Presencial 

(sempre que es 
pugui)

 50% presencial50% telemàticClasses 30 '

13 BTX 2n BTX 24 6 3 N/A Aula BTX Matí Porta 2 8:10 Porta 2 14:25 10:45
Presencial 

(sempre que es 
pugui)

 50% presencial50% telemàticClasses 30 '

MODALITAT ENSENYAMENT

HORARIS LECTIUS
Nº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims ENTRADA SORTIDA



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

1 AE GM 0101 A-A 17

2 tutors

1- 2 estables 4-5 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

AE

Aula EF1

Aula EF2

Aula FOL

Hípica

CNT

Exteriors

MATÍ Nº 1 8:15 a 8:25 Nº 1 
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

2 AE GM 0101 A-B 17

2 tutors

1- 2 estables 4-5 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

AE

Aula EF1

Aula EF2

Aula FOL

Hípica

CNT

Exteriors

MATÍ Nº 1 8:15 a 8:25 Nº 1 
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

3 AE GM 0101 B-A 17

2 tutors

1- 2 estables 4-5 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

AE

Aula EF1

Aula EF2

Aula FOL

Hípica

CNT

Exteriors

MATÍ Nº 1 8:15 a 8:25 Nº 1 
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

4 AE GM 0101 B-B 17

2 tutors

1- 2 estables 4-5 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

AE

Aula EF1

Aula EF2

Aula FOL

Hípica

CNT

Exteriors

MATÍ Nº 1 8:15 a 8:25 Nº 1
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

5 AE GS 1r AEA0 A 17

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

AE

Aula EF1

Aula EF2

Aula FOL

Gimnàs

Can Jofresa

Poliesportius

CNT

MATÍ Nº 1 8:15 a 8:25 Nº 1
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

6 AE GS 1r AEA0 B 17

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

AE

Aula EF1

Aula EF2

Aula FOL

Gimnàs

Can Jofresa

Poliesportius

CNT

MATÍ Nº 1 8:15 a 8:25 Nº 1
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

7 AE GS 2n AEA0 A 17

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

AE

Aula EF1

Aula EF2

Aula FOL

Gimnàs

Can Jofresa

Poliesportius

CNT

MATÍ Nº 1 8:15 a 8:25 Nº 1
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

8 AE GS 2n AEA0 B 17

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

AE

Aula EF1

Aula EF2

Aula FOL

Gimnàs

Can Jofresa

Poliesportius

CNT

MATÍ Nº 1 8:15 a 8:25 Nº 1
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

9 AE GS 1r AEB0 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

AE

Aula EF1

Aula EF2

Aula FOL

Gimnàs

Can Jofresa

Poliesportius

CNT

MATÍ Nº 1 8:15 a 8:25 Nº 1
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

10 AE GS 1r AEB0 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

AE

Aula EF1

Aula EF2

Aula FOL

Gimnàs

Can Jofresa

Poliesportius

CNT

MATÍ Nº 1 8:15 a 8:25 Nº 1
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

11 AG GM 1r AG10 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

AG

Taller 1

Taller 2

Aula 2.0

ASE

Aula FOL

MATÍ Nº 1 8:25 a 8:35 Nº 1
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

12 AG GM 1r AG10 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

AG

Taller 1

Taller 2

Aula 2.0

ASE

Aula FOL

MATÍ Nº 1 8:25 a 8:35 Nº 1
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

13 AG GM 2n AG10 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

AG

Taller 1

Taller 2

Aula 2.0

ASE

Aula FOL

MATÍ Nº 1 8:25 a 8:35 Nº 1
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

14 AG GM 2n AG10 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

AG

Taller 1

Taller 2

Aula 2.0

ASE

Aula FOL

MATÍ Nº 1 8:25 a 8:35 Nº 1
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

15 AG GS 1r AGB0 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

AG

Taller 1

Taller 2

Aula 2.0

ASE

Aula FOL

TARDA Nº 1
15:00 a 

15:10
Nº 1

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

16 AG GS 1r AGB0 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

AG

Taller 1

Taller 2

Aula 2.0

ASE

Aula FOL

TARDA Nº 1
15:00 a 

15:10
Nº 1

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

17 AG GS 2n AGB0 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

AG

Taller 1

Taller 2

Aula 2.0

ASE

Aula FOL

TARDA Nº 1
15:00 a 

15:10
Nº 1

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

18 AG GS 2n AGB0 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

AG

Taller 1

Taller 2

Aula 2.0

ASE

Aula FOL

TARDA Nº 1
15:00 a 

15:10
Nº 1

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

19 AG PFI CM01 20

1 tutor/a

1-2 estables 1-2 temporals N/A N/A 2.1.2 o 2.2
2.1.2

2.2
MATÍ Nº 1 8:25 a 8:35 Nº 1

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

100% PRESENCIAL 

(horari marc)

50% sincrònic

50% asincrònic

20 AG PFI AG01 20

1 tutor/a

1-2 estables 1-2 temporals N/A N/A 2.1.2 o 2.2
2.1.2

2.2
MATÍ Nº 1 8:25 a 8:35 Nº 1

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

100% PRESENCIAL 

(horari marc)

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

21 EE GM 1r EE10 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

EE

Taller 1

Taller 2

AT5-Teoria

Robòtica

Informàtica

Línies

Aula FOL

MATÍ Nº 3 8:15 a 8:25 Nº 3
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

22 EE GM 1r EE10 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

EE

Taller 1

Taller 2

AT5-Teoria

Robòtica

Informàtica

Línies

Aula FOL

MATÍ Nº 3 8:15 a 8:25 Nº 3
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

23 EE GM 2n EE10 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

EE

Taller 1

Taller 2

AT5-Teoria

Robòtica

Informàtica

Línies

Aula FOL

MATÍ Nº 3 8:15 a 8:25 Nº 3
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

24 EE GM 2n EE10 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

EE

Taller 1

Taller 2

AT5-Teoria

Robòtica

Informàtica

Línies

Aula FOL

MATÍ Nº 3 8:15 a 8:25 Nº 3
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

25 EE GS 1r EEA0 20

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

EE

Taller 1

Taller 2

AT5-Teoria

Robòtica

Informàtica

Línies

Aula FOL

TARDA Nº 3
15:00 a 

15:10
Nº 3

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

100% PRESENCIAL 

(horari marc)

50% sincrònic

50% asincrònic

26 EE GS 2n EEA0 20

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

EE

Taller 1

Taller 2

AT5-Teoria

Robòtica

Informàtica

Línies

Aula FOL

TARDA Nº 3
15:00 a 

15:10
Nº 3

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

100% PRESENCIAL 

(horari marc)

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

27 IM GM 1r IM10 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

MATÍ Nº 3 8:25 a 8:35 Nº 3
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

28 IM GM 1r IM10 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

MATÍ Nº 3 8:25 a 8:35 Nº 3
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

29 IM GM 2n IM10 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

MATÍ Nº 3 8:25 a 8:35 Nº 3
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

30 IM GM 2n IM10 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

MATÍ Nº 3 8:25 a 8:35 Nº 3
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

31 IM GM 2n IM20 20

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

TARDA Nº 3
15:10 a 

15:20
Nº 3

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

18:00 a 18:30

100% PRESENCIAL 

(horari marc)

50% sincrònic

50% asincrònic

32 IM GM 1r IM30 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

MATÍ Nº 3 8:25 a 8:35 Nº 3
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

33 IM GM 1r IM30 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

MATÍ Nº 3 8:25 a 8:35 Nº 3
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:15 a 11:45

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

34 IM GM 2n IM30 20

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

TARDA Nº 3
15:10 a 

15:20
Nº 3

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

18:00 a 18:30

100% PRESENCIAL 

(horari marc)

50% sincrònic

50% asincrònic

35 IM GS 1r IMA0 20

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

TARDA Nº 3
15:10 a 

15:20
Nº 3

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

18:00 a 18:30

100% PRESENCIAL 

(horari marc)

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

36 IM GS 2n IMA0 20

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

TARDA Nº 3
15:10 a 

15:20
Nº 3

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

18:00 a 18:30

100% PRESENCIAL 

(horari marc)

50% sincrònic

50% asincrònic

37 IM GS 1r IMC0 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

TARDA Nº 3
15:10 a 

15:20
Nº 3

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

18:00 a 18:30

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

38 IM GS 1r IMC0 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

TARDA Nº 3
15:10 a 

15:20
Nº 3

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

18:00 a 18:30

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

39 IM GS 2n IMC0 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

TARDA Nº 3
15:10 a 

15:20
Nº 3

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

18:00 a 18:30

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

40 IM GS 2n IMC0 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IM

1.4

1.5

1.6

ATE

EPN

CAD

Aula FOL

Aula EF1

Aula EF2

TMEC

TCAL

TGAS

TFRE

TSOLD

TARDA Nº 3
15:10 a 

15:20
Nº 3

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

18:00 a 18:30

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

41 IS GM 1r IS10 A-A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

MATÍ Nº 4 8:15 a 8:25 Nº 4
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

42 IS GM 1r IS10 A-B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

MATÍ Nº 4 8:15 a 8:25 Nº 4
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

43 IS GM
2n IS10 A-

A
15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

MATÍ Nº 4 8:15 a 8:25 Nº 4
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

44 IS GM 2n IS10 A-B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

MATÍ Nº 4 8:15 a 8:25 Nº 4
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

45 IS GM 1r IS10 B-A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

TARDA Nº 4
15:00 a 

15:10
Nº 4

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

46 IS GM 1r IS10 B-B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A Orientador/a
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

TARDA Nº 4
15:00 a 

15:10
Nº 4

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

47 IS GS 1r ISA0 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

TARDA Nº 4
15:00 a 

15:10
Nº 4

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

48 IS GS 1r ISA0 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

TARDA Nº 4
15:00 a 

15:10
Nº 4

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

49 IS GS 2n ISA0 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

TARDA Nº 4
15:00 a 

15:10
Nº 4

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

50 IS GS 2n ISA0 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

TARDA Nº 4
15:00 a 

15:10
Nº 4

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

51 IS GS 1r ISB0 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

MATÍ Nº 4 8:15 a 8:25 Nº 4
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

52 IS GS 1r ISB0 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

MATÍ Nº 4 8:15 a 8:25 Nº 4
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

53 IS GS 2n ISB0 A 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

MATÍ Nº 4 8:15 a 8:25 Nº 4
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic



PREVISIÓ ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES FP I PFI

FA
M

ÍL
IA

NIVELL GRUPS

A
LU

M
N

A
T

TORN PATI

Codi
GM-GS

PFI

(curs i 

subgrup)

Nº 

màxim
Estables Temporals Estables Temporals Estable Temporals 

Matí o 

Tarda
Accés

Franja 

horària
Accés Hora Franja horària PRESENCIAL HÍBRID

TELEMÀTIC 

(confinament)

MODALITAT ENSENYAMENTENTRADA SORTIDANº DOCENTS màxims Nº i tipus PAE ESPAIS màxims 

54 IS GS 2n ISB0 B 15

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

MATÍ Nº 4 8:15 a 8:25 Nº 4
Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

11:10 a 11:40

50% presencial

50% telemàtic 

asincrònic

50% sincrònic

50% asincrònic

55 IS GS 1r ISD0 20

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

TARDA Nº 4
15:00 a 

15:10
Nº 4

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

100% PRESENCIAL 

(horari marc)

50% sincrònic

50% asincrònic

56 IS GS 2n ISD0 20

1 tutor/a

1-2 estables 5-6 temporals N/A N/A
Alguna aula 

IS

Aula MAC

Aula NOVA

Aula PC

Aula AVID

Aula VDJ

Estudi so

Control 

realització

Plató TV

Plató fotogràfic

TARDA Nº 4
15:00 a 

15:10
Nº 4

Marc 

horari

Franges horàries: 

N/A

Dies alterns: 

17:55 a 18:25

100% PRESENCIAL 

(horari marc)

50% sincrònic

50% asincrònic


