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ORGANITZACIÓ DEL MODEL HÍBRID ALS  

CICLES FORMATIUS 
 

 

 

En reunió de departament, del dia 14 d’octubre de 2020, s’aprova per unanimitat la petició 

del model híbrid de docència, combinant la formació telemàtica i presencial. 

 

Les raons per les quals es pren aquesta decisió, tal i com consta a l’acta de la reunió, són 

les següents:  

 

- Hi ha hagut un augment de la matrícula en diversos cursos que fa impossible complir 

la distància mínima de seguretat obligatòria aquest curs. 

 

- Estructuralment, les aules assignades per a cada grup classe, complicaven la 

distància de seguretat entre les persones; fet que s'ha vist agreujat per l'augment de 

la matrícula a dalt esmentat. 

 

- Els cursos de 2n de TEI i 2n de TAPSD inicien la seva formació en centres de treball 

durant aquestes setmanes, alguns d’ells en residències d’avis i centres de dia, altres 

en llars d’infants, escoles i instituts. En aquest moment de pandèmia poder 

minimitzar riscos amb un model híbrid que ens doni la possibilitat de ser la meitat 

d’alumnes a classe pot marcar la diferència perquè aquests alumnes realitzen les 

pràctiques amb grups de risc. 

 

- Les darreres setmanes els grups d’alumnes dels cicles formatius han mostrat 

angoixa davant la situació en què es troben a les aules, amb alumnes que mostren 

sovint situacions d’ansietat. 

 

 

Un cop acordat pel departament i essent informats per la directora del centre dels passos a 

seguir per a la implantació d’aquest model de docència, s’acorda: 

 

- Dividir els grups-classe en dos grups: un dels grups realitzarà classes en format 

presencial dilluns, dimecres i divendres, mentre l’altre les realitzarà dimarts i dijous. 

La setmana següent a la inversa, i així consecutivament. Els dies que els alumnes 

estiguin a casa realitzaran tasques en format telemàtic. 

 

 

A continuació s’adjunten els horaris i l’assignació dels grups en l’alternança de dies: 
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 1r TAP-20/21  

 
 
1a setmana:  Grup 1: assisteix al centre dimarts i dijous. 

Grup 2: assisteix al centre dilluns, dimecres i divendres. 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

de 8'30 a 9'30 Anglès 
Suport a la 

comunicació 
Atenció sanitària Atenció higiènica Teleassistència 

de 9'30 a 10'30 Anglès 
Suport a la 

comunicació 
Atenció sanitària Atenció higiènica 

Organit. i atenció 
a persones 

de 10'30 a 10'45      

de 10’45 a 11’45 Destreses socials Suport domiciliari 
Organit. i atenció 

a persones 
Suport domiciliari Atenció sanitària 

de 11’45 a 12’45 Teleassistència Suport domiciliari Suport domiciliari Suport domiciliari Atenció sanitària 

de 12’45 a 13’00      

de 13’00 a 14’00 Primers auxilis Atenció sanitària Suport domiciliari Destreses socials 
Organit. i atenció 

a persones 

de 14’00 a 15’00 
Organit. i atenció 

a persones 
Atenció sanitària Anglès Destreses socials Primers auxilis 

 

 

 

 

2a setmana:  Grup 1: assisteix al centre dilluns, dimecres i divendres. 
Grup 2: assisteix al centre dimarts i dijous. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

de 8'30 a 9'30 Anglès 
Suport a la 

comunicació 
Atenció sanitària Atenció higiènica Teleassistència 

de 9'30 a 10'30 Anglès 
Suport a la 

comunicació 
Atenció sanitària Atenció higiènica 

Organit. i atenció 
a persones 

de 10'30 a 10'45      

de 10’45 a 11’45 Destreses socials Suport domiciliari 
Organit. i atenció 

a persones 
Suport domiciliari Atenció sanitària 

de 11’45 a 12’45 Teleassistència Suport domiciliari Suport domiciliari Suport domiciliari Atenció sanitària 

de 12’45 a 13’00      

de 13’00 a 14’00 Primers auxilis Atenció sanitària Suport domiciliari Destreses socials 
Organit. i atenció 

a persones 

de 14’00 a 15’00 
Organit. i atenció 

a persones 
Atenció sanitària Anglès Destreses socials Primers auxilis 

 

 

Següent setmana a la inversa, i així consecutivament. 
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 2n TAP-20/21  

 
 
1a setmana:  Grup 1: assisteix dimarts (pràctiques) i dijous al centre. 

Grup 2: assisteix al centre dilluns i dimecres, i divendres a pràctiques. 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

de 8'30 a 9'30 
Atenció i suport 

psicosocial 
 

Característiques i 
necessitats 

Atenció i suport 

psicosocial 
 

de 9'30 a 10'30 
Atenció i suport 

psicosocial 
 

Característiques i 
necessitats 

Atenció i suport 

psicosocial 
 

de 10'30 a 10'45      

de 10’45 a 11’45 
Atenció i suport 

psicosocial 
 

Característiques i 

necessitats 
EIE  

de 11’45 a 12’45 FOL  
Atenció i suport 

psicosocial 
FOL  

de 12’45 a 13’00      

de 13’00 a 14’00 FOL  
Atenció i suport 

psicosocial 

Característiques i 

necessitats 
 

de 14’00 a 15’00 EIE   
Característiques i 

necessitats 
 

 

 

 

2a setmana:  Grup 1: assisteix al centre dilluns i dimecres, i divendres a pràctiques. 
Grup 2: assisteix dimarts (pràctiques) i dijous al centre. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

de 8'30 a 9'30 
Atenció i suport 

psicosocial 
 

Característiques i 
necessitats 

Atenció i suport 

psicosocial 
 

de 9'30 a 10'30 
Atenció i suport 

psicosocial 
 

Característiques i 
necessitats 

Atenció i suport 

psicosocial 
 

de 10'30 a 10'45      

de 10’45 a 11’45 
Atenció i suport 

psicosocial 
 

Característiques i 

necessitats 
EIE  

de 11’45 a 12’45 FOL  
Atenció i suport 

psicosocial 
FOL  

de 12’45 a 13’00      

de 13’00 a 14’00 FOL  
Atenció i suport 

psicosocial 

Característiques i 

necessitats 
 

de 14’00 a 15’00 EIE   
Característiques i 

necessitats 
 

 

Següent setmana a la inversa, i així consecutivament. 
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 1r TEI  

 
 

1a setmana:  Grup 1: assisteix al centre dimarts i dijous. 
Grup 2: assisteix al centre dilluns, dimecres i divendres. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

de 8'30 a 9'30 FOL 
Joc infantil i 
metodologia 

Desenvolupament 

cognitiu i motriu 
Didàctica de 

l’educació infantil 
Joc infantil i 
metodologia 

de 9'30 a 10'30 FOL 
Joc infantil i 
metodologia 

Desenvolupament 

cognitiu i motriu 
Didàctica de 

l’educació infantil 
Joc infantil i 
metodologia 

de 10'30 a 10'45      

de 10’45 a 11’45 
Autonomia 

personal i salut  
Habilitats socials 

Desenvolupament 
cognitiu i motriu 

Didàctica de 
l’educació infantil 

Desenvolupament 
cognitiu i motriu 

de 11’45 a 12’45 Habilitats socials 
Autonomia 

personal i salut  
FOL Habilitats socials 

Desenvolupament 
cognitiu i motriu 

de 12’45 a 13’00      

de 13’00 a 14’00 
Joc infantil i 
metodologia 

Didàctica de 
l’educació infantil 

Habilitats socials 
Autonomia 

personal i salut  
Didàctica de 

l’educació infantil 

de 14’00 a 15’00 
Joc infantil i 
metodologia 

Didàctica de 
l’educació infantil 

 
Autonomia 

personal i salut  
Didàctica de 

l’educació infantil 

 

 

 

2a setmana:  Grup 1: assisteix al centre dilluns, dimecres i divendres. 
Grup 2: assisteix al centre dimarts i dijous. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

de 8'30 a 9'30 FOL 
Joc infantil i 
metodologia 

Desenvolupament 

cognitiu i motriu 
Didàctica de 

l’educació infantil 
Joc infantil i 
metodologia 

de 9'30 a 10'30 FOL 
Joc infantil i 
metodologia 

Desenvolupament 

cognitiu i motriu 
Didàctica de 

l’educació infantil 
Joc infantil i 
metodologia 

de 10'30 a 10'45      

de 10’45 a 11’45 
Autonomia 

personal i salut  
Habilitats socials 

Desenvolupament 
cognitiu i motriu 

Didàctica de 
l’educació infantil 

Desenvolupament 
cognitiu i motriu 

de 11’45 a 12’45 Habilitats socials 
Autonomia 

personal i salut  
FOL Habilitats socials 

Desenvolupament 
cognitiu i motriu 

de 12’45 a 13’00      

de 13’00 a 14’00 
Joc infantil i 
metodologia 

Didàctica de 
l’educació infantil 

Habilitats socials 
Autonomia 

personal i salut  
Didàctica de 

l’educació infantil 

de 14’00 a 15’00 
Joc infantil i 
metodologia 

Didàctica de 
l’educació infantil 

 
Autonomia 

personal i salut  
Didàctica de 

l’educació infantil 

 

 

Següent setmana a la inversa, i així consecutivament. 
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 2n TEI  

 
 
 
1ª setmana:  Grup 1: assisteix al centre dimarts i dijous (pràctiques). 

Grup 2: assisteix al centre dilluns i dimecres, i divendres a pràctiques. 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

de 8'30 a 9'30  
Desenvolupament 

socioafectiu 
EIE   Primers auxilis 

de 9'30 a 10'30  
Desenvolupament 

socioafectiu 
EIE  Primers auxilis 

de 10'30 a 10'45      

de 10’45 a 11’45  
Intervenció amb 

famílies 
Expressió i 

comunicació 
 

Expressió i 
comunicació 

de 11’45 a 12’45  
Intervenció amb 

famílies 
Expressió i 

comunicació 
 

Expressió i 
comunicació 

de 12’45 a 13’00      

de 13’00 a 14’00  
Expressió i 

comunicació 
Intervenció amb 

famílies 
 

Intervenció amb 
famílies 

de 14’00 a 15’00  
Expressió i 

comunicació 
  

Desenvolupament 
socioafectiu 

 

 

 
 
2ª setmana:  Grup 1: assisteix dilluns (pràctiques), i dimecres i divendres al centre. 

Grup 2: assisteix al centre dimarts, i dijous a pràctiques. 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

de 8'30 a 9'30  
Desenvolupament 

socioafectiu 
EIE   Primers auxilis 

de 9'30 a 10'30  
Desenvolupament 

socioafectiu 
EIE  Primers auxilis 

de 10'30 a 10'45      

de 10’45 a 11’45  
Intervenció amb 

famílies 
Expressió i 

comunicació 
 

Expressió i 
comunicació 

de 11’45 a 12’45  
Intervenció amb 

famílies 
Expressió i 

comunicació 
 

Expressió i 
comunicació 

de 12’45 a 13’00      

de 13’00 a 14’00  
Expressió i 

comunicació 
Intervenció amb 

famílies 
 

Intervenció amb 
famílies 

de 14’00 a 15’00  
Expressió i 

comunicació 
  

Desenvolupament 
socioafectiu 

 

Següent setmana a la inversa, i així consecutivament. 
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La metodologia a seguir per dur a terme aquest model, serà la següent: 

 

- A les classes presencials es realitzarà la presentació expositiva dels continguts 

planificats segons les programacions de cada mòdul professional.  

- Els dies que l’alumnat hagi de treballar a casa a l’entorn virtual d’aprenentatge, 

realitzarà les activitats associades als continguts presentats a la classe presencial. 

 

 

Per a la realització de les tasques telemàtiques, s’utilitzarà com a entorn virtual 

d’aprenentatge el paquet G suite: 

 

- La plataforma Meet, s’ha creat un horari de connexió per a cada mòdul. 

 

- La plataforma Classroom, on es pengen els materials, recursos i les activitats 

 

- La plataforma Drive, per a la realització  d’activitats grupals 

 

 

Les plataformes Classroom i Drive es fan servir des de l’inici del curs, tant l’alumnat com el  

professorat hi està familiaritzat i no caldrà temps d’adaptació. 

 

 

Pel que fa a la comunicació amb el grup telemàtic: 

 

- Les tutores realitzaran reunions via Google Meet amb el seu grup a la hora de tutoria 

per poder resoldre dubtes i fer-ne seguiment.  

 

- En els mòduls que es desdoblen, es podran realitzar connexions via Meet per 

resoldre dubtes que puguin sorgir, aquestes es duran a terme segons l’horari fixat. 

 

- Els alumnes que realitzen les activitats des de casa podran contactar en qualsevol 

moment amb el professorat través del correu electrònic insbde.net i la platafoma 

Classroom. 
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Horaris dels grups-classe en modalitat híbrida 

 

En el cas de l’alumnat que realitzi classes en modalitat presencial, es seguiran els horaris 

de classe establerts des de l’inici de curs. 

 

En el cas de l’alumnat que realitzi classes en modalitat telemàtica, es penjaran els materials, 

recursos i activitats a fer els dies previs a la seva realització. A més a més: 

 En el cas dels mòduls professionals desdoblats, un dels dos professors es 

connectarà via Meet durant les hores de classe establertes en l’horari habitual i 

realitzarà el seguiment de l’alumnat i la resolució de dubtes que puguin sorgir.  

 En el cas dels mòduls no desdoblats, es podran realitzar connexions en les hores de 

classe establertes en l’horari lectiu sempre que es consideri necessari. Tanmateix es 

podrà fer el seguiment a través dels canals de comunicació anteriorment esmentats. 

 

 

Temporalització 

 

El model híbrid s’estendrà durant tot el primer trimestre del curs o fins a nova ordre. 


