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1 Diagnosi 
El curs 2019-2020 va ser un curs atípic en què des del 13 de març ja no va haver-hi més                    
classes presencials. Això ens va implicar haver de reorganitzar-nos per tal de donar             
continuïtat a la formació dels nostres alumnes. 

El darrer dia de classes presencials vam repartir a tot l’alumnat del centre una circular per a                 
les famílies perquè l’alumnat estigués atent al correu electrònic corporatiu (@tapiro.cat), al            
web del centre i als entorns virtuals (Classroom, Moodle...). 

Totes les persones tutores van estar constantment en contacte amb les seves tutorandes i              
tutorands a través de mijans telefònics o telemàtics, sempre que va estar possible la              
comunicació. 

A postobligatòria, com que des d’un primer moment la gran majoria de l’alumnat va              
manifestar tenir accés a internet, les activitats educatives es van desenvolupar           
telemàticament (videoconferències, Classroom, correu electrònic...) 

A ESO, on la generalització de l’accés a la xarxa era molt inferior (unes 125 famílies no                 
disposaven de dispositius electrònics adients i/o connexió, aproximadament una tercera          
part), es van penjar quinzenalment activitats al web del centre que es poguessin fer sense               
tenir accés a internet i sense haver-se d’imprimir res. 

Aquestes activitats van estat orientades sobretot a mantenir hàbits de treball, a recuperar             
aspectes no consolidats del 1r i 2n trimestre i a millorar la qualificació, si ja es tenia tot                  
aprovat. 

A 4t ESO, un cop gestionada la tramesa dels 50 portàtils de la primera onada del pla de                  
Distribució de Dispositius i Connectivitat, ja no es van penjar tasques al web sinó que es va                 
aplicar la mateixa acció educativa que a postobligatòria de manera que a partir de finals               
d’abril ja no es van penjar activitats al web. 

Finalment, en una desena de casos excepcionals, amb permís de l’autoritat educativa, es             
van enviar per missatgeria dossiers de treball perquè per a l’alumnat a qui anaven destinats               
(bàsicament d’acollida) eren més adients que disposar de mitjans electrònics. 

La manera materialitzar aquestes activitats va ser a partir d’aquests tres eixos: 

1. Coordinació de l’equip docent. Aquesta coordinació es va dur a terme per mitjà             
dels següents recursos. 

a. Correu electrònic. 

b. Grup de whatsapp 

c. Comunicació telefònica. 



d. Reunions per videoconferència (Meet, Hangouts...) 

e. Compartició de documents al drive. 

2. Comunicació amb les famílies que, especialment a l’ESO ens va costar molt per             
falta d’alguns correus electrònics /i telèfons o perquè aquests estaven malament. Els            
tutors van fer una gran feina fent el seguiment de les famílies amb trucades              
telefòniques. 

3. Comunicació amb l’alumnat que es va materialitzar en forma de propostes de            
treball quinzenal, com hem explicat anteriorment. 

Disponibilitat de professionals 

En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament              
d’Educació, el nombre de professionals (docents i no docents) que podia fer atenció             
presencial al centre, a la fases d’obertura de centres, van ser:  

Docent No docent 

61 5 

 

Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït,            
que vam preveure. 

La realització de tutories van ser les següents: 

Tutories individuals presencials per a 4t ESO la primera setmana de juny, bàsicament per a               
orientació i realització dels tràmits de preinscripció També s'hi van convocar alumnes de 3r              
que volien fer un PFI (de 9:00 a 14:00). 

Tutories individuals presencials per a 1r BAT i la resta d’ESO els dies immediatament              
posteriors a les juntes de la 3a avaluació i final, bàsicament per a orientació i lliurament del                 
calendari de recuperacions si escau (de 9:00 a 14:00). 

Tutories individuals presencials per a FP els dies immediatament posteriors a les juntes de              
l’avaluació extraordinària (de 9:00 a 14:00) 

A part dels objectius d’orientació i seguiment acadèmic i suport emocional, l’alumnat es va              
aprofitar per recollir els objectes personals i, en els casos en que ja no els necessitaven,                
retornar els llibres o altre material propietat del centre. 

En tots els casos, l’assistència física de l’alumnat al centre va ser voluntària i sempre amb                
cita prèvia per part de la persona tutora i havent presentat la declaració de salut i vacunes,                 
tant de l'alumne/a com de l'adult que l'acompanyi. Va ser imprescindible l’ús de mascareta,              
guardar la distància de seguretat, rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica i aplicar             



altres mesures higièniques i de seguretat de caire general. Per a la resta d’alumnat, la tutoria                
va  ser virtual o telefònica. 

Les dificultats que vam localitzar foren en dos sentits: 

Motivació i actitud de totes les persones (professorat, alumnat, famílies). Vam generar un             
conjunt d’activitats de caire transversal destinades a fomentar la cohesió i el sentit de              
pertinença tot i la no presencialitat: vídeos conjunts, reptes d’educació física. A la vegada,              
l’acció tutorial es va veure reforçada per mitjà de trucades telefòniques amb missatges             
d’ànims i d’acompanyament. 

Disponibilitat de connectivitat i equipament. Algunes famílies no disposaven d’equipament i           
connectivitat. Per mitjà de les tutories i la coordinació pedagògica es va fer una tasca de                
detecció de l’alumnat amb més risc d’exclusió digital, començant per 4t d’ESO, Batxillerat i              
Cicles seguint les instruccions del Departament d’Educació. Se’ls va poder proporcionar, una            
mica amb retard, d’equipament i connectivitat. Els ordinadors els tornaran a l’inici de curs              
vinent. 

De cara al proper curs, caldrà preveure un escenari de possible confinament d’un grup, nivell               
o tot el centre. Per aquest motiu el que caldrà serà distingir, dintre de l’Institut els nivells en                  
qüestió. 

Seguint un acord amb tots els instituts de secundària públics de la ciutat de Reus i un cop                  
publicades les instruccions pel curs 20/21, el pla d’actuació per al curs 20-21 per a centres                
educatius en el marc de la pandèmia i la guia per l’elaboració del pla d’organització dels                
centres educatius per al curs 2020-21. 

Els instituts públics de secundària de Reus, a través de les seves direccions, els hem               
analitzat i avaluat i hem arribat els següents acords per a la seva planificació i               
desenvolupament: 

Garantir la màxima presencialitat com a objectiu prioritari, prioritzant la creació de més             
grups-classe per davant dels desdoblaments del mateix grup-classe en una situació           
ordinària. 

Seguir treballant amb el model pedagògic que estableix el PEC de cada Centre i la seva                
concreció en la PGA 2020-21. 

Crear dos períodes d’esbarjo-pausa diferenciats en la jornada continuada de l’educació           
obligatòria, tot separant els dos cicles de manera esglaonada. 

Planificar dos torns d’entrada i sortida amb un decalatge de 10 minuts amb les diferents               
entrades possibles de cada centre educatiu que donin cabuda a tot l’alumnat del Centre. 

L’alumnat accedirà i sortirà al/del seu espai-aula assignat sempre acompanyat pel           
professorat assignat que l’acompanyarà des l’entrada o a la sortida del Centre fins al seu               
espai. Preferiblement s’establiran fileres per assegurar l’ordre i una circulació i/o flux de             
persones controlada. 



Assegurar l’estricte compliment de les mesures que estableixi PROCICAT en cada període            
temporal d’acord amb les diferents instruccions que estableixi el Departament d’Educació.  

2 Organització grups estables 
Atenent a les instruccions donades, ens plantegem organitzar els grups-classe el màxim            
d’estables possible. Així doncs, eliminarem l’optativitat dels cursos 1r a 3r d’ESO, de manera              
que tots els alumnes d’un mateix grup classe realitzaran tots la mateixa matèria durant un               
quadrimestre i canviaran (tots junts) de matèria el segon quadrimestre.  

El professor que impartirà la matèria optativa serà un dels professors que ja imparteixin              
docència en el grup. També eliminem els desdoblaments a totes les matèries de l’ESO,              
inclosos els d’anglès, ciències i tecnologia, d’acord amb el professorat d’aquests           
departaments.  

A 4t d’ESO, s’organitzaran els grups per optatives escollides i s’ha eliminat alguna optativa.              
S’ha respectat la tria de l’alumne de dos de les tres optatives escollides, les dues que                
marquen l’itinerari formatiu.  

A 1r de BAT i 2n de BAT, els grups s’organitzaran segons la modaliltat escollida. Quant a les                  
matèries de modalitat o optatives, els alumnes es dividiran en dos semigrups, estables, que              
es tornaran a ajuntar en el seu grup estable per a les matèries comunes. 

A CFGM queda un grup a cada curs, però sense desdoblaments a 2n, ja que hi ha pocs                  
alumnes 

A CFGS queda un grup a cada curs.  

Les hores que es guanyin de totes aquestes accions es dedicaran a augmentar un grup a                
cada nivell de l’ESO, que se sumarà al grup que ja veníem afegint a cada nivell. Així doncs,                  
per al curs vinent tindrem els següents grups: 

1r ESO  6 grups 

2n ESO 6 grups 

3r ESO 7 grups 

4t ESO 6 grups 

1r BAT 2 grups 

2n BAT 2 grups 

1r CFGM 1 grup 

2n CFGM 1 grup 

1r CFGS 1 grup 

2n CFGS 1 grup 

 

 

 

 



NOMBRE ALUMNES CENTRE 

Nombre total d’alumnes a dia d’avui: 656, però cal tenir en compte que cada any patim un                 
increment d’alumnat a l’ESO durant el curs, degut a la matrícula viva. 

 El curs passat vam arribar a 630, i enguany partim ja d’un nombre superior. 

El nombre d’alumnes distribuïts per cursos és. 
1r ESO- 108 

2n ESO- 117 

3r ESO- 139 

4t ESO- 114 

1r BAT-  41 

2n BAT- 40 

1r CFGM- 21 

2n CFGM- 16 

1r CGFS- 30 

2n CFGS- 30 

ESPAIS DISPONIBLES 

 

AULES ESTÀNDARD >=50 m2 

ESO 16 

BAT 0 

FP 1 

 

ESPAIS ESTÀNDARD <50 m2 

ESO 5 

BAT 4 

FP 2 

 

 

TOTAL AULES ESTÀNDARD 

Edifici principal 16 

Edifici nou 11 

Total 28 

 

AULES ESPECÍFIQUES 
(Laboratoris, tallers, tecnologia, 
informàtica, música, dibuix..) >=50m2 

Nombre d’aules >= 50 m2 14 

Nombre d’aules < 50 m2 2 

 

 

AULES GRUPS REDUÏTS 



Aules de suport >= 20 m2 6 

Aules de petits grups < 20 m2 1 

 

ESPAIS UTILITZABLES >= 75 m2 

Biblioteca 95 m2 

Cantina 90 m2 

Gimnàs 376 m2 

Aula Polivalent 190 m2 

 

ESPAIS UTILITZABLES < 75 m2 

AMPA 39 m2 

 

ESPAIS  QUE ADAPTAREM  EN AULES PER UN GRUP ESTABLE 

Els espais que hem previst canviar per tal de poder tenir més grups estables són els                
següents: 

● Aula de Dibuix 

● Laboratori 

● Aula Música 

● 2 aules desdoblaments petites (121 i 122) per desdoblament la convertirem en una             
de gran 

● Aula polivalent 

● Un Taller de perruqueria l’adaptem perquè pugui ser també una aula 

● Educació física (Polivalent) 

● *Espai de davant de l’institut (descampat) per EF 

ESPAIS QUE ADAPTAREM EN AULES PER GRUPS NO ESTABLES (Optatives…): 

● AMPA (per optatives de 4t ESO i BAT) 

● Cantina (per alumnes castigats...entre classes… Espai de reflexió) 

● Educació Física  

Les classes d’Educació Física del CFGS d'animació d’activitats físiques i esportives es faran             
a l’interior de l’edifici Giny (centre d’art gestual i del circ), gràcies a la cessió per part de                  
l’Ajuntament de Reus, durant aquest curs. 

 

PLANTILLA DOCENT 

Tenim 69,25 dotacions que corresponen a 73 persones. 



PLANTILLA NO DOCENT 

PAE: 1 Educadores SIEI, una TIS + un Educador Social Covid 

* Amb l’autorització de les famílies 

PAS: 2  consergeria i 2 administració 

No podem contemplar les persones que finalment seran considerades vulnerables perquè a            
hores d’ara encara no els han fet l'avaluació i, per  tant no ho podem saber. 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT 

L’alumnat del Tapiró procedeix, majoritàriament, de dues escoles de l’entorn: Sant Bernat            
Calbó i Marià Fortuny (tot i que, donada la insuficient matrícula a primer d’ESO, rebem               
alumnat d’altres centres de primària i durant tot el curs). També hi ha una població d'alumnat                
d'origen estranger molt elevada, d'una desena de nacionalitats diferents (Marroc, països de            
l'Est, llatinoamericans i altres europeus), que representa un 40% de l'alumnat d'ESO i             
Batxillerat (del qual, més de tres quartes parts està format pel col·lectiu marroquí, i una mica                
menys a l'FP (30% al GM i 10% al GS). 

Quant a la postobligatòria, la majoria de l’alumnat de batxillerat prové dels que han cursat               
ESO al mateix centre tot i que comencem a veure canvis perquè s’incorporen alumnes              
d’altres centres. En canvi, el d’FP és originari de la ciutat de Reus, de tot el Baix Camp i fins i                     
tot de comarques veïnes. 

En l’ètnia gitana darrerament hem detectat un cert increment d’alumnat matriculat, malgrat            
que el seu nivell d’absentisme i abandonament és molt/massa elevat. 

L’alt grau de diversitat, el nombre de famílies que presenten problemàtiques socials i l’alt              
percentatge d’alumnes amb situació socioeconòmica desfavorida fa que el Departament          
d’Educació consideri que l’institut sigui un centre educatiu de màxima complexitat 

CRITERIS D’INCLUSIÓ 

Tenim una SIEI completament inclusiva (de 30 h setm només surten de l’aula 4h, les altres                
hores estan dins del grup classe). 

Els concentrem en 2 grups de cada nivell per optimitzar recursos SIEI xq només tenim               
dotació d'un professor  i  mig i 1 educador/a. 

L’alumnat d’acollida, amb una gran incidència en el nostre centre, surt òbviament les hores              
que ha d’assistir a l’aula d’acollida però la resta roman al propi grup-classe a què ha estat                 
assignat, que pot ser qualsevol del centre.  

Aquest mateix criteri es segueix també pels alumnes de batxillerat. 

 

MESURES FLEXIBILITZADORES, AGRUPAMENTS INTERCICLES… 



A l’ESO els grups seran heterogenis. Hem fet dos grups més, a cada nivell per disminuir la                 
ràtio des de 1r fins a 4t d’ESO. Mantenim l’acollida, als quatre nivells  

A Batxillerat i als Cicles Formatius els grups també seran heterogenis. 

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 

CURS -  
NIVELL -  
GRUP 

NOMBRE 
D’ALUMN
ES 

PROFESS
ORAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENT
S que  
intervene
n 

Personal 
d’atenció 
educativa, 
que intervé 
en aquest 
grup (TIS, 
educador/a 
EE, TIE, 
Aux d’EE, 
monitors… 
 
 
 
 
 
 
 
*EDUCADO
RA 

Personal 
d’atenció 
eductiva 
que intervé 
puntualme
nt 
en aquest 
grup (amb 
mesures 
de 
seguretat): 
profession
al 
s SIEI, 
SIAL, 
monitors...) 
 
 
*Vetlladora 

ESPAI 
estable 
d’aquest 
grup 

1r ESO A 18 9 0 0 0 Aula 101 

1r ESO B 18 8 1 0 1 Aula 102 

1r ESO C 18 9 1 0 0 103 

1r ESO D 18 10 1 0 0 105 

1r ESO E 18 8 0 1 2 106 

1r ESO F 18 7 1 1 2 Lab 1 

2n ESO A 20 9 1 0 0 112 

2n ESO B 20 9 1 0 0 113 

2n ESO C 20 9 1 0 0 115 

2n ESO D 19 9 1 0 0 116 

2n ESO E 19 10 1 1 2 111 

2n ESO F 19 10 1 1 2 104 

3r ESO A 20 10 1 0 0 122 



3r ESO B 20 9 1 0 1 Desd 
121+122 

3r ESO C 20 10 1 0 0 124 

3r ESO D 20  10 1 0 0 Aula 
Música 

3r ESO E 20 9 1 0 0 123 

3r ESO F 20 8 2 1 2 121 

3r ESO G 19 9 2 1 2 114 

4t ESO A 19 10 0 0 0 214 

4t ESO B* 19 11 
Hi ha un   
subgrup 
estable 
(amb 3  
profes 
diferents) 
Francés i  
Itinerari 
F/Q 

0   215 

4t ESO C 19 11 0 1 0 216 

4t ESO D 19 10 0 0 0 203 

4t ESO E 19 10 0 1 2 217 

4t ESO F 19 9 0 0 0 202 

1r Bat A 18 10 0 0 0 211 

1r Bat B 23 10 0 0 0 210 

2n Bat A 15 10 0 0 0 212 

2n Bat B 25 10 0 0 0 213 

1r CFGM 21 6 0 0 0 201 

2n CFGM 16 5 0 0 0 201 

1r CFGS 30 7 0 0 0 Aula 
Polivalent 

2n CFGS 30 7 0 0 0 Aula 
polivalent 

 



 

S’enumeren les activitats o matèries que comporta una barreja d’alumnes de diferents grups             
estables. 

 

ACTIVITAT O 
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN 
ELS 
ALUMNES 

DOCENT HORARI 
(NOMBRE 
D’HORES O 
SESSIONS 
SETMANALS) 

OBSERVACION 
S (si escau) 

Català (Acollida)  
Grup 0 

Tots 2 7+3 Els alumnes  
d’acollida 
s’agrupen per  
nivell 

Català (Acollida)  
Grup 1 

Tots 2 8+1 Els alumnes  
d’acollida 
s’agrupen per  
nivell 

Català (Acollida)  
Grup 2 

Tots 2 3+3 Els alumnes  
d’acollida 
s’agrupen per  
nivell 

Català (Acollida)  
Grup 3 

Tots 1 4 Els alumnes  
d’acollida 
s’agrupen per  
nivell 

Religió Grup 1 1r ESO A i E 1 1  

Religió Grup 2 2n ESO A i E 1 1  

Religió Grup 3 3r ESO A i F 1 1  

Religió Grup 4 4t ESO A, D,    
E i F 

1 1  

Psicologia/Sociolo
gia 

2n BAT A i B 1 4 h  

Revista/Informàtic
a /Jocs 

1r BAT A i B 2 4 h  



3 Criteris organitzatius dels recursos per a 
l’atenció de l’alumnat amb necessitats específica 
de suport educatiu 
A banda d’haver baixat la ratio, comptem amb les hores de les 2 orientadores i el personal                 
SIE- 1 profe i mig i 1 educadora 

Nova organització universals, addicionals, intensives  per als alumnes més vulnerables: 

Especialistes del centre: Psicopedagoga, vetlladora 

Especialistes fora del centre: EAP 

Tindrem contacte telemàtic per fer el seguiment dels casos, en el cas del confinament 

4 Organització de les entrades i sortides  
L’accés a les instal·lacions de l’institut consta de 4 entrades, dues pel carrer Astorga i altres                
dues pel carrer Abat Porta, que seran identificades amb els números 1, 2, 3 i 4. Les portes 1                   
i 4 corresponen a les existents en el carrer Astorga i les 2 i 3 al carrer Abat Porta. 

Les portes 1 i 2 serviran d’entrada pels alumnes que ocupen l’edifici principal i que són els                 
que cursen 1r, 2n i 3r d’ESO, amb un total de 19 grups. 

Les portes 3 i 4 serviran d’accés als alumnes de l’edifici annex, que cursen 4t d’ESO,                
Batxillerat, CFGM i CFGS, amb un total de 14 grups. 

En total hi haurà quatre itineraris que seran identificats amb quatre colors, més un cinquè               
que correspondrà exclusivament als alumnes del CFGS. 

L’entrada s’efectuarà en dos torns, amb un interval de 10 minuts i es faran servir,               
simultàniament, les 4 portes d’accés, que s’obriran a les 8:25. Els alumnes accediran al pati,               
on tindran, segons el grup a què pertanyen, una parcel.la assignada, on formaran en fila. Els                
professors que cursen matèria a primera hora aniran a buscar els seus respectius alumnes i               
els aniran entrant a cada edifici de forma ordenada, fent servir les dues escales que hi ha en                  
cada edifici i evitant, en tot moment, el creuament entre ells. A les 8:35, mentre s’està                
realitzant l’accés del primer torn, es tancaran les portes a fi d’evitar l’accés dels alumnes del                
segon torn. 

A les 8:40 es tornaran a obrir les portes per permetre l’entrada als alumnes del segon torn,                 
procedint de la mateixa forma que en el torn primer. Les portes es tancaran a les 8:45. 

Tots aquells alumnes que arribin tard, ja siguin del primer o segon torn, hauran d’esperar               
que es tornin a obrir les portes a les 8:45 i col·locar-se en la parcel.la de pati que els                   
pertocava, fins que els professors de guàrdia els passin a recollir i els recol·loquin en les                



seves respectives aules. Els alumnes del CFGS entraran per la porta 3 i accediran              
directament a la seva aula, ja que és just en aquesta entrada. 

Cada un dels quatre recorreguts faran servir una de les dues escales que hi ha en cada                 
edifici per accedir a les aules, de forma que cada planta estarà dividida en dues meitats que                 
estaran assignades a cada escala. 

En cada porta d’accés al centre hi haurà una persona responsable i una taula amb hidrogel.                
Tots els alumnes estaran obligats a entrar amb mascareta i a desinfectar-se les mans. A tot                
aquell alumne que vingui sense mascareta no li serà permès l’accés a l’institut, sempre i               
quan sigui obligatori el seu ús per part de les autoritats. 

L’ordre d’accés serà el següent: 

TORN A 

Edifici Principal  (8:30 a 8:35) 

Porta 1 (Recorregut vermell) : 1r ESO A / 1r ESO B / 1r ESO F / 2n ESO A / 2n ESO E                   
/2n ESO F 

Porta 2 (Recorregut blau) : 1r ESO C / 1r ESO D/ 1r ESO E / 2n ESO B / 2n ESO D 

Edifici Annex  (8:30 a 8:35) 

Porta 3 (Recorregut groc) : 4t ESO C / 4t ESO B 

Porta 3 (Recorregut blau marí) CFGS 1 / CFGS 2 

Porta 4 (Recorregut verd) : CFGM 1 / CFGM 2 / 1r BAT A / 1r BAT B 

TORN B 

Edifici Principal  (8:35 a 8:40) 

Porta 1 (Recorregut vermell) : 3r ESO A / 3r ESO E/ 3r ESO F/ 3r ESO G 

Porta 2 (Recorregut blau) : 2n ESO C / 3r ESO B / 3r ESO C / 3r ESO D 

Edifici Annex  (8:35 a 8:40) 

Porta 3 (Recorregut groc) : 4t ESO A / 4t ESO D / 4t ESO F 

Porta 4 (Recorregut verd) : 4t ESO E/ 2n BAT A / 2n BAT B 

La sortida de l’institut es farà per l’ordre invers al d’entrada, sortint primer els alumnes del                
torn segon. El primer grup del torn segon sortirà a les 14:50 i el primer del torn primer a les                    
14:55. Cada professor estarà situat en la porta d’entrada a la seva aula, pendent que el grup                 
anterior hagi sortit i acompanyant-lo fins a la seva porta de sortida corresponent. 

S’informarà de l’horari d’entrades i sortides a les autoritats corresponents a fi que es pugui               
controlar a l’alumnat des de fora del centre. 



 

TIPUS D’ACCÉS CURS - NIVELL -    
GRUP 

Hora d’entrada Hora sortida 

Porta 1 1r ESO A B F  8.30h 14.50h 

2n ESO A E F 8.30h 14.50 h 

Porta 2 1r ESO C D E  8.30h 14.50 h 

2n ESO B D 8.30 h 14.50 h 

Porta 3 4t ESO B C 8.30 h 14.50 h 

1r CFGS 8.30 h 14.50 h 

2n CFGS 8.30 h 14.50 h 

Porta 4 1r CFGM 8.30 h 14.50 h 

2n CFGM 8.30 h 14.50 h 

1r BAT A B 8.30 h 14.50 h 

Porta 1 
 

  

3r ESO A E F G 8.35 h 14.55h 

Porta 2 2n ESO C  8.35 h 14.55h 

3r ESO B C D 8.35 h 14.55h 

Porta 3 4t ESO A D F 8.35 h 14.55h 

   

Porta 4 4t ESO E 8.35 h 14.55h 

2n BAT A  8.35 h 14.55h 

2n BAT B 8.35 h 14.55h 

A continuació hi ha el plànol de l'institut on es detallen els itineraris de les entrades del carrer                  
al pati i del pati a les aules per tots els grups. La imatge enllaça a un pdf amb millor qualitat. 



 

5 Organització de l’espai d’esbarjo 
Es realitzaran dos torns d’esbarjo de mitja hora cadascun, col·locats en l’horari en una franja               
que anirà des de 11:30 fins a les 13:00. Els alumnes que entren en el primer torn tindran pati                   
de 11:30 a 12:00 i classe l’hora següent. Els alumnes que entren en el segon torn tindran                 
classe de 11:30 a 12:30 i pati la mitja hora següent. D’aquesta forma, amb les hores lectives                 
anteriors i posteriors a cada pati quedarà equilibrat el decalatge horari. 

A fi d’evitar que els alumnes que tenen pati després de les 12:30 esmorzin tard, es deixaran                 
els 10 minuts finals de la tercera hora de classe, és a dir de 11:20 a 11:30, per esmorzar                   
dins de l’aula. D’aquesta forma també s’aconseguirà que els alumnes portin posada la             
mascareta tota l’estona de pati. 

Al primer torn d’esbarjo accediran els alumnes que tenen el primer torn entrada i al segon                
torn els alumnes de segon torn d’entrada. 

La sortida al pati es farà de forma esglaonada, tal com es fa a la sortida del centre. La volta                    
a les aules es farà de la mateixa manera que com es fa l’accés a primera hora del matí, es a                     
dir, els alumnes formaran en fila dins de la seva parcel.la de pati assignada i esperaran al                 
professor que els hi ha de donar classe per a que els condueixi fins a l’aula. 

https://drive.google.com/file/d/1i37UGNgzxlRODn7pDpuLkfre9N6rj2Rh/view?usp=sharing


El pati estarà compartimentat amb 13 zones diferenciades. Cada grup tindrà una zona             
assignada, on haurà d’estar-hi tota l’hora del pati. 

En la següent imatge es poden veure les diferents zones del pati. Aquesta sectorització a               
l’hora d’esbarjo la podem fer gràcies a la cessió del pati de l’edifici Giny, de l’Ajuntament de                 
Reus (i que es corresponen a les zones 10 i 11 com es pot veure a la següent imatge). 

 

Cada grup classe tindrà una zona assignada i els alumnes d’una zona de pati no podran                
tenir contacte amb els alumnes de l’altra zona. 

TORN 1 (11:30 a 12:00) TORN 2 (12:30 a 13:00) 

2n ESO A Zona 1 4t ESO E Zona 1 

1r ESO F Zona 2  Zona 2 

1r ESO A Zona 3 3r ESO G Zona 3 

2n ESO E Zona 4 4t ESO D Zona 4 

4t ESO B Zona 5 4t ESO F Zona 5 

4t ESO C Zona 6 4t ESO A Zona 6 

2n ESO F Zona 7 3r ESO E Zona 7 

1r ESO B Zona 8 3r ESO A Zona 8 

2n ESO B Zona 9 3r ESO F Zona 9 

1r ESO C Zona 10 3r ESO D Zona 10 

2n ESO D Zona 11 3r ESO B Zona 11 



1r ESO D Zona 12 2n ESO C Zona 12 

1r ESO E Zona 13 3r ESO C Zona 13 

 

Els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius podran sortir al carrer en les hores d’esbarjo.               
Les sortides i entrades en aquesta hora es realitzaran en el mateix ordre que es fa a les                  
entrades i sortides. Els alumnes entraran per la seves portes d’accés adjudicades i formaran              
en l’espai assignat fins a que el seu professor els condueixi fins l’aula.  

6 Relació amb la comunitat educativa 
La trobada d’inici de curs amb les famílies encara que siguin del mateix grup estable, seran                
telemàtiques. En aquesta trobada, els tutors comunicaran el procediment de difusió i            
informació del pla d’organització del centre i les novetats d’enguany. 

El primer dia de curs els alumnes entraran de forma esgraonada cada 5 min. Prèviament,               
cada tutor haurà comunicat a la família l’hora d’entrada del seu fill/a.  

En la primera sessió, que serà de tutoria, els alumnes seran informats del seu horari               
d’entrada i sortida, la porta per la qual accediran al centre i totes les normes COVID-19                
impantades per aquest curs. Es repartirà el full d’una Declaració Responsable que han de              
signar les famílies dels alumnes menors de 18 anys. 

Els alumnes majors de 18 anys la podran signar ells. 

També serà important perquè ens facilitin les dades per si hagués un nou cas de               
confinament parcial o total.  

 

La comunicació amb les famílies es durà a terme mitjançant els diferents serveis i canals               
que ofereix la plataforma iEduca contractada pel centre. En primera opció, ens comunicarem             
amb les famílies a través de l’aplicació per dispositius mòbils d’aquesta plataforma. Aquelles             
famílies que no tinguin dispositius intel·ligents o que per qualsevol altra raó no puguin              
disposar d’aquesta aplicació, la comunicació es realitzarà via correu electrònic o SMS.            
Paral·lelament, a la web del centre es publicaran puntualment totes aquelles informacions            
que siguin d’interès per a les famílies, facilitant també, diferents bústies de correu electrònic              
o telèfons per si creuen convenient aclarir qualsevol dubte. 

Per altra part, les reunions individuals de seguiment es realitzaran preferentment per telèfon i              
correu electrònic. 

Es preveuen tres reunions amb les famílies ( a inici, a meitat i al final de curs) 

Pel que fa a les sessions del consell escolar es valorarà en cada moment la idoneïtat de                 
portar-les a terme de forma telemàtica o presencial. 



La relació amb l’AMPA, podrà ser presencial si és amb un nombre reduït de persones. Per                
contra, si implica un nombre elevat de persones, la reunió haurà de ser per              
videoconferència. 

7 Pla de neteja 
La neteja i desinfecció del centre és de vital importància per poder desenvolupar les              
activitats docents amb les màximes garanties. 

Tots els espais comuns seran netejats de forma diària al final de la jornada. A més, s'afegeix                 
un torn de neteja a mig matí que s'encarrega de netejar els lavabos, espais de reunions i                 
zones d’elevat pas i recepció. 

En entrar a l’institut i en entrar a l’aula els alumnes es desinfectaran les mans amb gel                 
hidroalcohòlic. 

Els alumnes, en entrar a la seva aula a primera hora, es netejaran els la seva taula amb el                   
desinfectant i el drap de l’aula. 

En cas que vagin a una aula específica compartida netejaran la zona de treball i els utensilis                 
que faran servir amb el desinfectant i el drap de l’aula. En cas de ser una aula d’informàtica,                  
caldrà desinfectar el ratolí i cobrir el teclat amb un film de plàstic. 

Al no disposar de canviadors i orinals no caldrà netejar-los. Lles dutxes no es faran servir i                 
per tant no caldrà netejar-les. 

Com que no disposem de menjador no caldrà fer-ne la neteja. 

Degut a la situació en relació al covid-19 i a la intensificació del pla de neteja, hem preparat                  
el pla de forma que garanteixi unes bones condicions higièniques i que alhora tingui present               
els residus. És per això que optem per tenir draps a les aules, que seran rentats                
periòdicament, i no per bobines de paper. Cada alumne portarà una tovallola seva per              
eixugar-se les mans quan vagi al lavabo. 

Prioritzarem envasos grans, reomplibles i reciclables per líquids desinfectants i draps per            
desinfectar les taules de l’aula. 

A continuació adjuntem les mesures de neteja específiques: 



 

 



 



 

8 Extraescolars i acollida 
El centre no disposa d’acollida. 

Fora horari lectiu El curs vinent no estan previstes fer activitats extraescolars, que impliquin              
sortir de l’aula. 

Durant les hores de classe, si contemplem la possibilitat de fer tallers dins del centre. 

9 Activitats complementàries 
En funció de l’oferta i de la realitat en la que ens trobem al setembre organitzarem les                 
activitats: 

Tallers de suport educatiu. Reforços POEFE 

Tallers POEFA  

Pla d’entorn: e-motiva’t, Classes repàs 

Consell esportiu Baix Camp: Esport a l’escola 



10 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius 
de coordinació i govern 
 

´ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA   
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Consell de direcció Coordinació Videoconferència Dues al trimestre 

Equips docents (1r a    
4t ESO) 

Coordinació Videoconferència Quinzenal 

Equips docents BAT Coordinació Videoconferència Quinzenal 

Equips docents FP Coordinació Videoconferència Quinzenal 

Caps de  
departament 

Planificació Presencial Una per setmana 

Coordinació 
LLengües 

Coordinació Presencial Quinzenal 

Coordinació 
Projectes 

Coordinació Formativa Quinzenal 

Departaments Planificació Presencial Quinzenal 

Consell delegats Planificació Presencial Un al trimestre 

Claustres De Presa de   
decisions 

Videoconferència Dos per trimestre 

Consell escolar De Presa de   
decisions 

Videoconferència Dos per trimestre 

11 Protocol d’actuació en cas de detectar un 
possible cas de covid-19 
En el cas que detectem que una persona del centre presenta símptomes compatibles amb la               
COVID-19 seguirem els passos següents: 

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

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant la persona que mostra els            
símptomes com a la persona que està al seu càrrec). 



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

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

5. 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 fer una PCR per a                
SARS-CoV-2, el jove i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins                
conèixer el resultat.En cas que es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la               
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

El centre només tancarà l’activitat presencial després de la valoració, sobre el terreny, per              
part de les autoritats sanitàries. 

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis                
Territorials. De manera orientativa, seguirem aquests criteris: 

1. Cas positiu en 1 o més membres d’un grup de convivència estable: quarentena de tot               
el grup, durant 14 dies després del darrer contacte amb el casa. 

2. Cas positiu en 1 o 2 membres no convivents que pertanyen a dos grups de               
convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, una ala d’un edifici…): quarentena            
dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte             
amb el cas. 

3. Cas positiu, en 2 o més membres no convivents que pertanyen a grups de              
convivència de diferents espais: quarentena dels grups de convivència afectats,          
durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de              
nous casos. 

A més, es podria plantejar la interrupció de l'activitat presencial del centre educatiu,             
també durant 14 dies. 

L’infermera del Programa salut i escola serà la responsable de la interlocució entre el CAP i                
el centre educatiu. 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA         
COVID-19 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT 
PER A  
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR  
L’ALUMNE/A I  
CUSTODIAR-LO 
FINS QUE EL   
VINGUIN A  
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A   
LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR  
EL CAS ALS   
SERVEIS 
TERRITORIALS 



1r ESO Despatx del  
costat de  
secretaria 
(edifici 2) 

Docent que el té a     
l’aula en el   
moment de la   
detecció. 

TIS i/ o un    
membre de  
l’equip directiu 

Un membre de   
l’equip directiu 

2n ESO Despatx del  
costat de  
secretaria 
(edifici 2 

Docent que el té a     
l’aula en el   
moment de la   
detecció. 

TIS i/o un   
membre de  
l’equip directiu 

Un membre de   
l’equip directiu 

3r ESO Despatx del  
costat de  
secretaria 
(edifici 2 

Docent que el té a     
l’aula en el   
moment de la   
detecció. 

TIS i/o un   
membre de  
l’equip directiu 

Un membre de   
l’equip directiu 

4t ESO Despatx del  
costat de  
secretaria 
(edifici 2 

Docent que el té a     
l’aula en el   
moment de la   
detecció. 

TIS i/o un   
membre de  
l’equip directiu 

Un membre de   
l’equip directiu 

1r i 2n BAT Despatx del  
costat de  
secretaria 
(edifici 2 

Docent que el té a     
l’aula en el   
moment de la   
detecció. 

TIS i/o un   
membre de  
l’equip directiu 

Un membre de   
l’equip directiu 

1r i 2n CFGM Despatx del  
costat de  
secretaria 
(edifici 2 

Docent que el té a     
l’aula en el   
moment de la   
detecció. 

TIS i/o un   
membre de  
l’equip directiu 

Un membre de   
l’equip directiu 

1r i 2n CFGS Despatx del  
costat de  
secretaria 
(edifici 2 

Docent que el té a     
l’aula en el   
moment de la   
detecció. 

TIS i/o un   
membre de  
l’equip directiu 

Un membre de   
l’equip directiu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEGUIMENT DE CASOS 

ALUMNE/A DIA I HORA DE    
LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL 
PROTOCOL 
SEGUIT I  
OBSERVACION
S 
(nom de la   
persona que ha   
fet les  
actuacions i  
nom de la   
persona que l’ha   
vingut a buscar) 

PERSONA DE  
SALUT AMB  
QUI ES MANTÉ   
EL CONTACTE  
I CENTRE  
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT 
DEL CENTRE  
PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT  
(mantindrà el  
contacte amb  
salut i farà el    
seguiment del  
cas) 

     

     

     

 

12 Seguiment del pla 
Es preveu una avaluació i un seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre, a mesura               
que avanci el curs. 

 

RESPONSABLES -  Equip directiu 

POSSIBLES INDICADORS-  Nombre de casos detectats 
                                               Nombre d’incidències 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

 



13 Concrecions per a l’ESO 

13.1 Pla de treball del centre educatiu en confinament 
En el cas que es confini un grup o nivell de l’ESO, o de tot el centre en relació amb aquesta                     
etapa educativa, posarem en funcionament el següent pla: 

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE  
TREBALL I  
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I  
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I  
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I  
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
AMB LA  
FAMÍLIA 

1r-2n ESO Classroom 
 

Correu 
Classroom 
 
Dues vegades a   
la setmana 

Correu 
Classroom 
 
Dues vegades a   
la setmana 

Correu 
SMS 
 
Quinzenal 

3r-4t ESO Classroom 
 

Correu 
Classroom 
 
Dues vegades a   
la setmana 

Correu 
Classroom 
 
Dues vegades a   
la setmana 

Correu 
SMS 
 
Quinzenal 

 

13.2 Matèries optatives i altres activitats a l’ESO  
Quan les optatives* comportin una barreja de l’alumnat de diferents grups estables, caldrà             
mantenir la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzar la mascareta. 

Les activitats o matèries subjectes a aquestes circumstàncies són: 

ACTIVITAT O  
MATÈRIA 

GRUPS 
ESTABLES DELS  
QUALS 
PROVENEN ELS  
ALUMNES 

DOCENT 
 

HORARI 
(Nº d’hores o   
sessions setmanals) 

OBSERVACION
S 

Català 
(Acollida) Grup  
0 

Tots 2 7+3 Els alumnes  
d’acollida 
s’agrupen per  
nivell 



Català 
(Acollida) Grup  
1 

Tots 2 8+1 Els alumnes  
d’acollida 
s’agrupen per  
nivell 

Català 
(Acollida) Grup  
2 

Tots 2 3+3 Els alumnes  
d’acollida 
s’agrupen per  
nivell 

Català 
(Acollida) Grup  
3 

Tots 1 4 Els alumnes  
d’acollida 
s’agrupen per  
nivell 

Religió Grup 1 1r ESO A i E 1 1  

Religió Grup 2 2n ESO A i E 1 1  

Religió Grup 3 3r ESO A i F 1 1  

Religió Grup 4 4t ESO A, D, E i F 1 1  

14 Concrecions per a Batxillerat 
La previsió és de començar el curs amb una presencialitat total. Tot i així, tindrem preparat                
un model híbrid per a situacions extraordinàries, així com les mesures aplicables en cas que               
s’hagués de confinar un grup, un nivell o tot el centre. 

14.1 Criteris d’organització dels grups. Matèries comunes o 
comuna d’opció 
Els grups es constituiran a partir de les matèries comunes d’opció (tant a 1r com a 2n). 

En la modalitat científicotecnològica, tot l’alumnat del grup estable cursarà la matèria de             
matemàtiques i en la modalitat humanísticosocial, una part de l’alumnat cursarà llatí i l’altra              
matemàtiques aplicades a les C. Socials, constituint dos semigrups estables dintre d’un grup             
estable. 

14.2 Matèries de modalitat 
Els grups es dividiran en semigrups estables per poder realitzar les matèries de modalitat. 



14.3 Matèries específiques 
Només en una franja d’optatives i haurà barreja d’alumnes provinents de 2 grups estables,              
tant a 1r com a 2n. Durant aquestes optatives, els alumnes i professorat hauran de dur                
mascareta i guardar la distància de seguretat. 

14.4 Model híbrid 
En el model híbrid aprofitarem la presencialitat perquè els alumnes facin activitats            
individualitzades, interactuï amb els companys i companyes i aclareixi dubtes amb el            
professor. 

La no presencialitat l’aprofitarem per tal que l'alumne pugui treballar de forma autònoma i, en               
col·laboració amb altres, continguts per mitjà de tots els recursos possibles. 

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE  
TREBALL I  
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I  
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I  
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I  
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
AMB LA  
FAMÍLIA 

1r BAT Classroom Correu 
Classroom 
 
Dues vegades a   
la setmana 

Correu 
 
 
Dues vegades a   
la setmana 

Correu 
 
 
Quinzenal 

2n BAT Classroom Correu 
Classroom 
 
Dues vegades a   
la setmana 

Correu 
 
 
Dues vegades a   
la setmana 

Correu 
 
 
Quinzenal 

 

MATÈRIA TEMPORITZA
CIÓ UNITATS  

SESSIONS 
DE 
CONTROL 
SETMANAL 
AMB EL  
GRUP 

HORARI 
D’ATENCIÓ 
PERSONALI
TZADA 

ESTRUCTU
RA DE  
L’AVALUACI
Ó 

OBSERVACI
ONS 

HISTÒRIA 3 setmanes 2 sessions  
de control  
presencials 

2 sessions  
de control  
individualitza

Seguiment 
de les  
tasques 

 



(una amb  
cada 
subgrup) 

da (virtual)  
Qualitat de la   
feina feta. 
 
Control final  

      

      

*No contemplem, d’entrada, el model híbrid. Només en el cas que hi hagués algun              
impediment per fer les classes presencials. 

15 Concrecions per a la Formació Professional 
Model híbrid: en cas que les circumstàncies ens obliguessin, aprofitarem la presencialitat            
perquè l’alumne/a faci activitats individualitzades, interaccioni amb els companys i          
companyes i resolgui dubtes amb el professor/a. 

Pel que fa a l’organització pedagògica dels cursos, el percentatge d’assistència al centre i              
l’organització de dies que podran venir (dies alterns…), ho recollirem en el següent quadre: 

Mòdul 
UF 
Matèria 

Part del  
Currículum 
que 
s’imparteix 
Presencial 

Part del  
Currículum 
que 
s’imparteix 
NO 
Presencial 

Metodologia i  
Recursos 
didàctics per  
a la modalitat   
NO 
presencial 

Horari de  
presència al  
centre 

Observacions 

Pentinats i  
recollits 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Coloració 
capil·lar 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Cosmètica 
per a  
perruqueria 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Tècniques de  
tallada de  
cabell 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Canvis de  
forma 
permanent 
del cabell 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Perruqueria i  
estilisme 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  



masculí 

Anàlisi 
capil·lar 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Estètica de  
mans i peus 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Imatge 
corporal i  
hàbits 
saludables 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Màrqueting i  
venda en  
imatge 
personal 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Formació i  
orientació 
laboral 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Empresa i  
iniciativa 
emprenedora 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Anglès 
Tècnic 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Síntesi 100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

 

 

Mòdul 
UF 
Matèria 

Part del  
Currículum 
que 
s’imparteix 
Presencial 

Part del  
Currículum 
que 
s’imparteix 
NO 
Presencial 

Metodologia i  
Recursos 
didàctics per  
a la modalitat   
NO 
presencial 

Horari de  
presència al  
centre 

Observacions 

Valoració de  
la Condició  
Física i  
Intervenció 
en Accidents 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Dinamització 
de Grups 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Planificació 100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  



de l'Animació  
Socioesportiv
a 

Metodologia 
de 
l'Ensenyame
nt d'Activitats  
Fisicoesporti
ves 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00 
 
 

 

Activitats 
Fisicoesporti
ves 
Individuals 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Activitats 
d'Oci i  
Temps Lliure 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Activitats 
Fisicoesporti
ves 
d'Aparells 
Manuals 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Activitats 
Fisicoesporti
ves d'Equip 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Jocs i  
Activitats 
Fisicorecreati
ves i  
d'Animació 
Turística 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Activitats 
Fisicoesporti
ves per a la    
Inclusió 
Social 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Formació i  
Orientació 
Laboral 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Empresa i  
Iniciativa 
Emprenedora 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

Anglès 100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  



Projecte 
Ensenyamen i  
Animació 
Socioesportiva 

100 % 0 % Classroom 8:30-15:00  

 


