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1. Introducció 
 
Aquest Pla d’Organització de centre per al curs 2020-2021 vol donar resposta a les 

necessitats organitzatives derivades de l’actual marc de pandèmia causat per la 

COVID-19. Per complir amb les disposicions del Departament d’Educació i les 

instruccions de Salut establertes en el Pla d’Actuació es poden veure modificades, 

restringides o provisionalment suspeses les mesures organitzatives, les normes de 

funcionament, metodologies, projectes de centre, programes pedagògics i d’altres 

instruccions recollides en el Projecte Educatiu i en els documents de centre. Quan 

qualsevol de les disposicions anteriors entri en conflicte o comporti incoherència o 

presenti dificultat d’aplicació amb relació a les mesures recollides en aquest Pla 

d’Organització de Centre prevaldran, sempre i en tots els casos, les instruccions i 

mesures descrites en aquest document. 

 

El Pla d’organització estarà vigent durant el curs acadèmic 2020-2021 i només quedarà 

derogat abans si ho dictamina el Departament d’Educació o l’autoritat competent. 

2. Diagnosi 
 

Durant el confinament del tercer trimestre del curs 2019-2020 el centre va adaptar-se a 

la situació d’excepcionalitat treballant en els aspectes d’intervenció més rellevants i 

sensibles: la comunicació, la connectivitat, les reunions, l’activitat docent, l’avaluació, la 

tutoria de grup, la tutoria individual i l’acompanyament emocional. La valoració de les 

actuacions per part de les famílies ha estat positiva en general. S’han valorat les 

propostes didàctiques, la regularitat i utilitat de la comunicació, la qualitat i l’avaluació 

de les propostes didàctiques, la coordinació en equips docents, el treball 

d’acompanyament tutorial i el seguiment de les recuperacions.  

 

En les memòries dels departaments didàctics s’han recollit propostes de millora que 

s’incorporen com a mesures i criteris d’organització en aquest Pla d’actuació per 

l’obertura al setembre 2020-2021. 
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El funcionament i les actuacions del període de confinament estan recollides a l’annex 

de la memòria del curs 2019-2020 

3. Marc legal 

 
Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya de la 

Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Educació. 

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

per COVID 19 de 3 de juliol de 2020. 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DAC). 

Documents per a la gestió i l’organització dels centres. Personal docent, de 6 d’agost 

de 2020. 

Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres 

escolars, de 24 d’agost de 2020. 

Gestió de casos COVID-19 als centres educatius, de 13 d’agost de 2020. Document 

assessorat per la Societat Catalana de Pediatria. 

4. Organització dels grups estables 
 

D’acord amb les Instruccions per al curs 2020-201 de la Secretaria de Polítiques 

Educatives l’Institut de Tona iniciarà el curs amb l’activitat lectiva 100% presencial. En 

aquest pla d’organització està previst un sistema híbrid o semipresencial o el 

confinament parcial per grups o nivells. El confinament total, en cas que sigui necessari 

per l’evolució de la pandèmia, està previst en el Document Pla de confinament.  

4.1 ESO 
 

4.1.1 Grups estables i espais 
 

Per garantir espais suficients als grups estables s’han destinat les aules específiques 

de la matèria d’Educació Visual i Plàstica, un taller de Tecnologia, un laboratori i una 
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aula d’informàtica a grups classe estables. La distribució dels grups d’alumnes s’ha 

realitzat en funció de la capacitat de l’espai, de les barreres arquitectòniques (NEE) i de 

la proximitat entre grups del mateix nivell. 

A continuació es detallen els grups classe en què s’han distribuït els 331 alumnes 

d’ESO. Es relacionen els espais assignats a cada grup i les ràtios. Els grups queden 

definits com a grups estables i els espais assignats s’identificaran amb el nom de 

l’espai físic habitual (numeració d’aules) i amb el del seu grup estable. Es fan constar 

els metros quadrats de cada espai. 

De 1r a 4t d’ESO es genera un grup més per reduir la ràtio i millorar la qualitat docent, a 

cada curs es passa de tres a quatre grups. 

Tots els grups estables són heterogenis seguint els principis d’inclusió i tenen assignat 

un tutor de grup. Els alumnes d’un grup estable tenen un tutor individual que pertany a 

l’equip docent del grup estable. 

Relació de grups estables i la seva aula assignada 

CURS AULA ALUMNES M2 

1r ESO A 11 22 60 

1r ESO B 12 22 52 

1r ESO C 13 24 54 

1r ESO D 3 22 54 
    

2n ESO A 22 20 51,5 

2n ESO B 23 20 50 

2n ESO C 24 20 50 

2n ESO D 25 21 51,5 
    

3r ESO A 14 20 51,5 

3r ESO B 15 19 50 

3r ESO C 16 19 50 

3r ESO D 17 19 51,5 
    

4t ESO A Taller 2 24 108 
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4t ESO B 4 24 51,5 

4t ESO C Cantina 21 92 

AO Info1 (aula 20) 13 55 

 
4.1.2 Alumnes amb germans al centre 

 

En els llistats de cada grup estable estan indicats els germans (també bessons en el 

mateix nivell) que els alumnes tenen al centre a efectes de traçabilitat, possibles 

aïllaments o confinaments parcials. 

A continuació es relaciona el llistat d’alumnes amb germans. Es fa constar el nom 

codificat, el número assignat en el llistat general d’alumnes, el curs al qual pertanyen i 

la filiació amb distinció cromàtica. 

  
ALUMNES 2020/21 
AMB GERMANS CURS 

1 ALROEM 2n ESO 

10 ALROMA 2n ESO 

27 ATMO 1r ESO 

28 ATYOU 3r ESO 

37 BAMO 1r ESO 

38 BAYA 3r ESO 

47 BACAES 1r ESO 

48 BACAMO 3r ESO 

59 BEBAAL 4t ESO 

60 BEBAER 1r ESO 

62 BAVIBE 4t ESO 

63 BAVIJA 2n Batx 

64 BAPAMA 1r Batx 

65 BAPATO 1r ESO 

66 BORODA 2n ESO 

67 BORORA 2n ESO 

69 BOATDU 2n ESO 

70 BOATSA 1r ESO 

82 CAROMA 2n ESO 

83 CARONU 3r ESO 

85 CABAAR 4t ESO 

86 CABAPE 1r ESO 

87 CAFOAN 4t ESO 
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88 CAFOMA 1r ESO 

92 CAPREL 2n Batx 

93 CAPRNI 4t ESO 

99 CACOAL 3r ESO 

100 CACOJA 1r ESO 

111 COFOAL 1r Batx 

112 COFOGU 2n ESO 

129 DASAEM 2n Batx 

130 DASAJU 3r ESO 

134 DEROAN 1r Batx 

135 DEROMI 1r Batx 

160 GAMACL 1r ESO 

161 GAMAPO 3r ESO 

169 GIROAI 1r Batx 

170 GIRONU AO 

178 GRSARA 2n ESO 

179 GRSARI 3r ESO 

184 HEGADA 4t ESO 

186 HEGABE 3r ESO 

187 HIDOCL 2n ESO 

188 HIDOPA 4t ESO 

207 LUVEER 1r ESO 

208 LUVEPA 1r Batx 

211 MAOUKA 2n Batx 

212 MAOUYA 1r Batx 

222 MAARAL 2n Batx 

223 MAARRI 3r ESO 

224 MACABI 3r ESO 

225 MACAEN 1r Batx 

231 MAVIBI 2n ESO 

232 MAVIAD 4t ESO 

243 MERIAB 3r ESO 

244 MERIAD 2n ESO 

246 MEVAJO 3r ESO 

247 MEVANI 2n ESO 

254 MOHOER 1r ESO 

255 MOHOMA 4t ESO 

261 NACABI 2n Batx 

262 NACAJA 2n ESO 

270 ORSOGE 1r ESO 
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271 ORSONU 4t ESO 

273 PADEBE 1r Batx 

274 PADEMA 2n ESO 

277 PAROAD 1r ESO 

278 PAROCL 1r Batx 

281 PAGOAA 1r ESO 

282 PAGODE 3r ESO 

283 PAGOER 1r ESO 

284 PAGOMI 2n ESO 

286 PECABI 3r ESO 

287 PECAGE 1r ESO 

288 PECAAI 3r ESO 

289 PECAIS 1r Batx 

295 POOLAI 2n Batx 

296 POOLNI 3r ESO 

300 POMOBE 2n ESO 

301 POMOJO 3r ESO 

315 RALEJU 2n Batx 

316 RALELU AO 

326 ROMA 1r ESO 

327 RORA 4t ESO 

328 ROSI 3r ESO 

344 SAPUXE 1r Batx 

345 SAPUVI 3r ESO 

346 SAPRAD 2n Batx 

347 SAPRMA 3r ESO 

348 SAPAAI 1r ESO 

349 SAPAER 3r ESO 

360 SECAEL 1r ESO 

361 SECANU 3r ESO 

368 SULUJA 3r ESO 

369 SULUPA 1r Batx 

377 TOPEAX 3r ESO 

378 TOPEIR 1r Batx 

382 TRMOAR 3r ESO 

383 TRMOARN 2n Batx 

384 TRQUAB 4t ESO 

385 TRQUTR 2n ESO 

397 VIBAJA 1r Batx 

398 VIBALA 1r ESO 
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411 VIVEAN 1r ESO 

412 VIVELA 1r ESO 
 

 

4.1.3 Equips Docents 
 

El centre ha organitzat per a cada nivell educatiu equips docents estables de set 

professors. Per reduir el nombre de docents i mantenir al màxim la qualitat educativa 

s’han relacionat matèries amb idèntica dotació horària en el currículum i s’ha distribuït 

l’ensenyament de les assignatures en quadrimestres.  

En l’assignació de professorat s’han tingut en compte possibles variables de 

vulnerabilitat del professorat per tal de garantir al màxim l’activitat lectiva presencial en 

el curs de finalització de l’etapa,  de manera que s’afavoreixin  les opcions de titulació 

de l’alumnat. 

Degut a la supressió d’aules específiques en la distribució d’espais, el centre reforçarà 

la dotació en equipaments i dispositius informàtics per fer front al repte educatiu 

d’avançar en la millora de la digitalització, la connectivitat i la competència digital de 

tota la comunitat educativa. Alhora invertirà i posarà la tecnologia al servei de tots i 

totes per garantir l’equitat i la qualitat de l’ensenyament. 

 

Graella Professors assignats per equips docents amb detall d’altres docents i Personal 

d’atenció educativa.  En negreta i subratllat el tutor de grup. 

 

CURS  
GRUP 

PROFESSORAT 
PAE 

ESTABLE 1r QUADRIMESTRE 2r QUADRIMESTRE 

1r ESO A 

Castellà 

Mati Estellés 

Socials 

Mònica Piella 

Mates 

Tecnologia 

Josep Malavé 

Alejandro Flórez 

Anna Coll 
José Santos 
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1r ESO B 

Mònica Piella 

Castellà 

Socials 

Alejandro Flórez 

Lourdes Pujol 

Anna Coll 

Alejandro Flórez 

 

Tecnologia 

Josep Malavé 

 

José Satos 

1r ESO C 

Raquel Soler 

Martí Boleda 

Maria Musach 

Magda Teixidor 

Mati Estellés 

 

Josep Malavé 

Alejandro Flórez 

 

Anna Coll 

            Marta Alsina 

 

Educadora 

1r ESO D 

Raquel Soler 

Martí Boleda 

Maria Musach 

Marta Alsina 

Magda Teixidor 

Marta Alsina 

Anna Coll 

 

Josep Malavé 

Alejandro Flórez 

 

 

 

Maria Musach 

2n ESO A 

Cristina Sánchez 

Inés LLop                  

        Anna Col 

Noe Pla 

Marta Font 

Tecno 

M. Clemares 

Pilar Mir 

EVP 

Joan Vivo 

 

 

Noe Pla 

2n ESO B 

Anna Coll  

Cristina Sánchez 

Inés LLop 

         Noe Pla 

Pilar Mir 

Joan Vivo 

EVP 

Marta Font 

Marcel Clemares 

Tecnologia 

 

 

Noe Pla 

2n ESO C 

Noe Pla 

Àngels Fàbrega 

Jordi Call 

Anna Coll 

Pilar Mir 

Tecnologia 

Socials 

Marta Font 

Josep Malavé 

Joan Vivo 

 

 

Noe Pla 
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2n ESO D 

Àngels Fàbrega 

Ester Pascual 

Raquel Soler 

Anna Coll 

Cristina Barnils 

Josep Malavé 

Joan vivo 

Jordi Call 

Socials 

 

3r ESO A 

Marianna Farkas 

Ruth Salvador 

 Socials 

E. Física 

Carme Boxeda 

Jordi Benet 

Montse Camps 

Jesualdo Escudero 

Carles Teixidor 

Esperança Galcerà 

Magda Teixidor 

 

Cristina Barnils 

3r ESO B 

Marianna F. 

Ruth Salvador 

 Socials 

Montse Camps 

Educació Física 

Jesualdo Escudero 

Carles Teixidor 

Esperança Galcerà 

Magda Teixidor 

Carme Boixeda 

Jordi Benet 

Montse Camps 

 

 

Cristina Barnils 

3r ESO C 

Educació Física 

Marianna F. 

Ruth Salvador 

 Socials 

Jordi Benet 

Carme Boixeda 

Joan Vivo 

Esperança Galcerà 

Jesualdo Escudero 

Carles Teixidor 

Ciències 

 

Cristina Barnils 

3r ESO D 

Socials 

Marianna Farkas 

Mates 

  Educació Física 

Carles Teixidor 

Esperança Galcerà 

Castellà 

Ciències 

Jordi Benet 

Carme Boixeda 

Joan Vivo 

 

Cristina Barnils 

 

4t ESO A 

Albert Alejandre 

Educació Física 

Vilamala / Vivo / 

Bach Boleda 

Camps / Filosofia 

Alsina / 

Flórez/Roma 

 Ester Pascual 

Marcel Clemares  

Anna González 

Mati Estellés 
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4t ESO B 

Albert Alejandre 

Educació Física 

Vilamala / Marginet / 

Bach  

Camps / Bach 

Alsina / Galcerà 

Anna González 

Mati Estellés 

Marcel Clemares 

Ester Pascual 

 

4t ESO C 

Albert Alejandre 

Educació Física 

Vilamala / Marginet 

Rovira / Bach 

Tecnologia / 

Teixidor 

Ester Pascual 

Marcel Clemares 

Anna González 

Mati Estellés 

 

 

Maria Camps 

Aula Oberta 

Maria Camps 

Vilamala 

Cristina Barnils 

Educació Física 

  

 

 

El centre organitzarà els horaris de professorat i alumnes en quadrimestres. Aquesta 

planificació permet que els alumnes conservin les avantatges de tenir un professor 

especialista alhora que s’aconsegueix la reducció del nombre de docents que  

imparteixen classe a un grup estable. En conseqüència augmenta la qualitat educativa i  

disminueix el risc de contagi. 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Català i castellà Català i castellà Català i castellà Català i castellà 

Ciències Anglès (4) Anglès (3) Anglès i socials 

Mates Mates (4) Mates (4) Mates 

Ed_Física i EVP Optatives (3) Tecnologia i Música Ed.Física 

Tecnologia i música Tecnologia i EVP Naturals (4) Optativa 

Anglès Socials i Naturals Ed. Física Optativa 
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Socials Ed.Física Socials i Cultura i Valors Optativa 

7 7 7 7 

 
4.1.4 Matèries optatives ESO 

 

Per mantenir una oferta d’optatives que respecti el principi d’equip docent reduït i grups 

estables, i alhora que tingui en compte les eleccions de l’alumnat s’han ordenat les 

matèries optatives quadrimestralment per grups classe. Els alumnes dels grups 

estables fan l’optativa amb els companys del seu grup. No surten de l’aula ni es 

barregen amb els companys d’altres grups classe. Al llarg del curs tots els alumnes 

cursen totes les optatives.  

Per disposar de professorat suficient a primer cicle s’ha reduït l’oferta d’optatives; a 

segon cicle s’ha augmentat  el número de professors per garantir l’estanqueïtat. 

A quart d’ESO els grups classe s’han organitzat en funció de la tria d’optatives. Es 

contempla que en una de les tres hores els alumnes d’un grup estable estiguin fent 

l’optativa en el seu grup classe amb el seu professor a l’aula en la majoria dels casos, o 

virtualment en algun cas. 

Franja / 
Grup 

4t A 4t B 4t C Especificacions 

1a Franja 
EVP, FiQ, Informàtica 

i Francès 
EVP, FiQ i 
Informàtica 

EVP i FiQ 
Informàtica A i B es 

realitza simultàniament 

2a Franja Filosofia i Biologia 
Informàtica i 

Biologia 

Informàtica i 

Biologia 
Informàtica B i C es 

realitza simultàniament 

3a Franja 
Tecnologia, Música i 

Llatí 
Tecnologia i 
Economia 

Música i 
Tecnologia 

 

 

4.2 Batxillerat 
 
 
El centre ha organitzat i distribuït en quatre grups estables els 95 alumnes de 
batxillerat. 
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4.2.1 Grups Estables i Espais 
 

BATXILLERAT 
Grup Aula Alumnes Metres Quadrats 

1r Batx A 10 28 60 

1r Batx B EVP 30 90 

2n Batx A 5 21 50 

2n Batx B 6 16 50 
 

4.2.2 Equips Docents 
 

 PROFESSORAT 

Altres docents 
GRUP Matèries comunes 

Matèries Modalitat o 
específiques 

1r Batx A 
Boixeda, Castellà, Sánchez, 

Coll, Rodríguez i Marginet 

Salvador, Teixidor, Benet, Malave, 

Piella  

 

1r Batx B 
Llop, Boixeda, Gallifa, 

Sánchez, Comas, Rodríguez 

i Marginet 

Llop, Roma, Planella, Galcerà, 

Escudero, Rodríguez, Roma 

 

2n Batx A 
Planella, Font, Escudero, 

Pujol, Fàbrega i Rodríguez 

Llop, Marginet, Alsina, Teixidor, 

Camps, Rovira, Alejandre 

 

2n Batx B 
Clemares, Pascual, Roma, Call, 

Galcerà, Teixidor i Rodríguez 

 

 

 

4.2.3 Criteris d’organització dels grups 
 
El centre compta amb dos grups estables de 1r de batxillerat i dos grups estables de 2n 

de batxillerat. 

Cada grup fa referència a l’itinerari de l’alumne, humanístic-social i científic-tecnològic, i 

a cada grup es fan les matèries comunes. 

 

 

4.2.4 Matèries de modalitat i específiques 
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Les matèries de modalitat i específiques s’han organitzat com a subgrups estables del 

grup estable, atès que no s’incorpora cap alumne provinent d’un altre grup. 

Si hi ha alumnes que no pertanyen al grup estable seguiran la matèria telemàticament. 

 

4.2.5 Model híbrid 
 

Es realitzarà a la matèria d’Història del mon contemporani ja hi ha 38 alumnes 
matriculats. 

4.3 Cicles 
 

4.3.1 Organització grups estables 
 

L’Escola d’Hostaleria ha organitzat els següents grups estables per curs: 
Curs Grup Estable 

PRIMER 

1 PASTI A 

1 PASTI B 

1 PASTI C + SALA A 

1 PASTI D + SALA B 

SEGON 

2 PASTI A+C 

2 PASTI B+D 

2 SALA A 

2 SALA B 

TERCER 

3 PASTI A 

3 PASTI B 

3 PASTI C+D 

3 SALA 

3 SALA 

SUPERIOR 
DIRECCIÓ DE CUINA / DIRECCIÓ DE SALA 

DIRECCIÓ DE CUINA 

 

4.3.2 Equips docents 
 
Les següents taules mostren l’organització dels grups estables per mòduls didàctics 

amb els professors que imparteixen cada mòdul. La metodologia utilitzada en la majoria 

de les hores lectives és la forma presencial.  
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En les següent taules  hi ha la distribució d’hores curriculars que s’imparteixen a l’aula o 

de forma híbrida i la seva metodologia. 

 

1r CUINA-PASTISSERIA- CUINA- SALA 
 

MÒDUL Hores 
curriculars 

Hores lectives 
presencials 

Hores que 
s’imparteixen 
en modalitat 
no presencial 

METODOLOGIA 

OFERTES 
GASTRONÒMIQUES 

3 2 1 PRESENCIAL I ASINCRONICA 

TÈCNIQUES CULINÀRIES-
PRÀCTICA 

6 6  PRESENCIAL 

TÈCNIQUES CULINÀRIES- 
TEÒRICA 

2 1 1 PRESENCIAL I ASINCRONICA 

PREELABORACIÓ - 
PRÀCTICA 

6 6  PRESENCIAL 

PREELABORACIÓ - 
TEÒRICA 

2 1 1 PRESENCIAL I ASINCRONICA 

FOL 2 1 1 PRESENCIAL I ASINCRONICA 

MATÈRIES PRIMERES 4 2 2 PRESENCIAL I ASINCRONICA 
OPERACIONS BÀSIQUES 
AL RESTAURANT 

9 9  PRESENCIAL 

TUTORIA 1 1  PRESENCIAL 

 
  



           Generalitat de Catalunya 
        Departament d’Educació 
        Institut de Tona 
 
 

 

Pla d’organització per a l’obertura del centre Data: 16/07/2020  Versió: 01 Pàgina      de  64 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 

 

25 

2n CUINA-PASTISSERIA 
 

MÒDUL Hores curriculars Hores lectives 
presencials 

Hores que 
s’imparteixen en 

modalitat no 
presencial 

METODOLOGIA 

PRODUCTES CULINARIS - 
PRACTICA 7 7  PRESENCIAL 

PRODUCTES CULINARIS - 
TEORICA 1 1  PRESENCIAL 

PROCESSOS BÀSICS EN 
PASTISSERIA 6 6  PRESENCIAL 

FOL 1 1  PRESENCIAL 

ANGLÈS 1 1  PRESENCIAL 

SEGURETAT I HIGIENE 2 1 1 PRESENCIAL I 
ASINCRÒNICA 

ELABORACIONS EN 
PASTISSERIA-PRACTICA 5 5  PRESENCIAL 

ELABORACIONS EN 
PASTISSERIA- TEORICA 1 1  PRESENCIAL 

SÍNTESI 2 1 1 PRESENCIAL I 
ASINCRÒNICA 

TUTORIA 1 1  PRESENCIAL 
 
2n CUINA-SERVEIS EN RESTAURACIÓ 
 

MÒDUL Hores curriculars Hores lectives 
presencials 

Hores que 
s’imparteixen 

en modalitat no 
presencial 

METODOLOGIA 

PRODUCTES CULINARIS - 
PRACTICA 

7 7  PRESENCIAL 

PRODUCTES CULINARIS - 
TEORICA 

1 1  PRESENCIAL 

PROCESSOS BÀSICS EN 
PASTISSERIA 

6 6  PRESENCIAL 

FOL 2 1 1 PRESENCIAL I 
ASINCRONICA 

ANGLÈS 2 1 1 PRESENCIAL I 
ASINCRONICA 

SEGURETAT I HIGIENE 2 1 1 PRESENCIAL I 
ASINCRÒNICA 

SERVEIS EN BAR 
OPERACIONS BÀSIQUES EN 
BAR 

5 5  
PRESENCIAL 

SÍNTESI 2 1 1 PRESENCIAL I 
ASINCRÒNICA 

TUTORIA 1 1  PRESENCIAL I 
ASINCRÒNICA 

 
3r CUINA-PASTISSERIA 
 

MÒDUL Hores curriculars Hores lectives 
presencials 

Hores que 
s’imparteixen 
en modalitat 

no presencial 
METODOLOGIA 

ELABORACIONS EN 
FORNERIA 

9 
 9  

 
PRESENCIAL 
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POSTRES EN 
RESTAURACIÓ 

5 
 5  

 
 

PRESENCIAL 
 

PRESENTACIÓ I VENDA 2 
 1 1 

PRESENCIAL I 
ASINCRONICA 
(DISTRIBUCIÓ 
TRIMESTRAL) 

SÍNTESI 2 
 1 1 

PRESENCIAL I 
ASINCRONICA (50%) 

OPERACIONS I 
CONTROL DE 
PROVEÏMENT 

2 
 2  

PRESENCIAL 
SINCRÓNICA 

EIE 2 2  
PRESENCIAL 

ASINCRÓNICA 

PRODUCTES OBRADOR 4 4  
PRESENCIAL 
SINCRÓNICA 

TUTORIA 
1 1  

PRESENCIAL 

 
3r  CUINA-SERVEIS EN RESTAURACIÓ 
 

MÒDUL Hores 
curriculars 

Hores lectives 
presencials 

Hores que 
s’imparteixen en 

modalitat no 
presencial 

METODOLOGIA 

SERVEIS EN RESTAURANT 9 9  
 
PRESENCIAL 
 

POSTRES EN RESTAURACIÓ 5 5  

 
PRESENCIAL 
SINCRÓNICA 
 

EIE 2 1 1 PRESENCIAL I 
ASINCRONICA (50%)  

FRANCES 3 2 1 PRESENCIAL I 
ASINCRONICA (50%)  

SÍNTESI 2 1 1 PRESENCIAL I 
ASINCRONICA (50%) 

TÈCNIQUES DE 
COMUNICACIÓ 2 1 1 PRESENCIAL I 

ASINCRONICA (50%) 

EL VI I EL SEU SERVEI 2 1 1 PRESENCIAL I 
ASINCRONICA (50%) 

TUTORIA 1 1 1 PRESENCIAL 
 
 
 
1r DIRECCIÓ DE CUINA - SERVEIS EN RESTAURACIÓ 
 

MÒDUL Hores 
curriculars 

Hores lectives 
presencials 

Hores que s’imparteixen 
en modalitat no presencial METODOLOGIA 

GASTRONOMIA I NUTRICIÓ 2 2   
PRESENCIAL 

 
CONTROL I PROVEIMENT 
DE MATERIES PRIMERS 

2 2  PRESENCIAL 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I 
COMERCIAL EN 
RESTAURACIÓ 

2 2   
 

PRESENCIAL  
 

ANGLÈS 2 2  PRESENCIAL  
FOL 1 1  PRESENCIAL 
GESTIÓ DE LA QUALITAT I 2 2  PRESENCIAL 
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DE LA SEGURETAT E 
HIGIENE ALIMENTARIA 
ELABORACIONS EN 
CONFITERIA 

3 3  PRESENCIAL 

PROCESSOS 
D’ELABORACIÓ CULINÀRIA 

6 6  PRESENCIAL 

PROCESSOS DE 
PREELABORACIÓ 
CULINARIA 

8 8  PRESENCIAL 

FRANCÉS 2 2  PRESENCIAL  
PROCESSOS DE SERVEI EN 
BAR 

5 5  PRESENCIAL 

PROCESSOS DE SERVEI EN 
RESTAURANT 

6 6  PRESENCIAL 

EL VI I EL SEU SERVEI 3 3  PRESENCIAL 
TUTORIA 1 1  PRESENCIAL 
 
2n DIRECCIÓ DE CUINA 
 

MÒDUL Hores 
curriculars 

Hores lectives 
presencials 

Hores que 
s’imparteixen en 

modalitat no 
presencial 

METODOLOGIA 

EIE 2 2   
PRESENCIAL 

RECURSOS HUMANS 2 2  PRESENCIAL 

ANGLÈS 2 2  PRESENCIAL  

FOL 1 1  PRESENCIAL 

GESTIÓ DE 
PRODUCCIÓ EN 
CUINA 

3 3  PRESENCIAL 

PROJECTE 1 1  PRESENCIAL 

TUTORIA 1 1  PRESENCIAL 

 

 

4.3.3 Criteris d’organitzacions dels grups 
 

La base dels grups estables als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior són els 

grups de les classes pràctiques. Aquests grups s’estableixen tenint en compte els 

espais de què disposa l’Escola, la maquinària i material necessari, i característiques 

dels alumnes, per tal que tots els alumnes del grup estable puguin obtenir un 

aprenentatge significatiu.  

 

4.3.3.1 Classes teòriques 
 

S’han mantingut la majoria de les classes teòriques i quan no ha estat possible s’han 

substituït per treball autònom virtual. Les classes teòriques es distribueixen en els 

següents espais: aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula venta, aula bar, sala estudi i aula 

informàtica. 
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4.3.3.2 Classes practiques 
 
Totes les hores lectives pràctiques s’han mantingut en els espais pràctics que 

corresponen per les característiques de les classes: cambra freda, cuina pedagògica, 

cuina clients, menjador alumnes, menjador clients, aula forneria, aula pastisseria, aula 

demo i bar. 

 

5. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció dels alumnes NESE 

 

Cada nivell educatiu té assignada una psicopedagoga referent. Entre les seves 

funcions hi ha l’assessorament, la informació i la coordinació entre l’equip docent i la 

CAD. Com a referents lideren la inclusió i les intervencions de l’equip SIEI format pel 

Departament de Psicopedagogia que impulsa l’atenció inclusiva de manera transversal 

amb tot el claustre. 

 

En l’assignació dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu s’han tingut 

en compte criteris d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques: ubicació 

d’un primer d’ESO a la planta baixa. Mesures organitzatives d’optimització de recursos: 

vetllador, educador i suports a l’aula; els alumnes estan agrupats de forma que disposin 

dels recursos d’atenció i alhora es garanteixi la protecció i traçabilitat. Els suports 

educatius es fan dins de l’aula i en el grup estable. Quan els suports no siguin estables 

se seguiran les mesures de protecció i prevenció, i es farà registre per controlar la 

traçabilitat. 

 

6. Organització de les entrades i sortides 
 

En l’organització de les entrades i sortides s’ha considerat la traçabilitat, el flux 

circulatori, la reducció de persones concentrades en un espai, la funcionalitat, 

l’aprofitament d’accessos i les barreres arquitectòniques per a determinats alumnes.  
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La planificació i combinació d’accessos permet l’entrada i sortida de tots els alumnes 

sense modificació de l’horari marc del centre. 

S’han identificat els tres accessos des del carrer amb lletres majúscules. S’han 

assenyalat les quatre portes a l’espai interior amb lletres minúscules i, finalment, s’han 

marcat amb números les tres escales de l’edifici. Quan l’aula se situa en la planta baixa 

i no es requereixi l’ús de cap escala s’ha expressat aquesta ubicació amb el número 

zero.  Cada alumne i cada grup estable tindran assignada un codi d’entrada  format per 

dos lletres i un número. 

 

6.1 Institut 
 
L’institut compta amb tres accessos des del carrer: el de consergeria, el del porxo i el 

de la pista, identificats com a accés A, accés B i accés C. Disposa de cinc portes 

d’entrada a l’edifici, identificades com a porta a, b, c, d, e. I té tres escales, la de la 

dreta, del mig i de l’esquerra (batxillerat), identificades com a 1, 2 i 3. 

En funció del nombre de grups classe, i els accessos disponibles s’han organitzant 

l’entrada i sortida de l’institut repartint l’alumnat i evitant les aglomeracions en un únic 

espai. Les sortides es faran pels mateixos accessos que les entrades. 

Plànol de la planta baixa amb senyalització dels accessos, portes d’entrada i escales 

de l’institut. 
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RESUM  ACCESSOS, PORTES I ESCALES 

 
Porta accés Extern (Pati) Porta accés institut (Edifici) Escala 

A – Consergeria a) Costat biblioteca 1 (Dreta) 

B – Porxo b) Consergeria 2 (Mig) 

C – Pista c) Administració 3 (Batxillerat) 

 d) Davant Biblioteca  

 e) Tennis taula  
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RESUM ENTRADES I SORTIDES PER GRUPS 

GRUPS CLASSE AULA Entrada / Sortida 

1r ESO A 11 Ab2 

1r ESO B 12 Ab2 

1r ESO C 13 Ab2 

1r ESO D 3 Ab0 

2n ESO A 22 Cd3 

2n ESO B 23 Cd3 

2n ESO C 24 Cd3 

2n ESO D 25 Cd3 

3r ESO A 14 Bc1 

3r ESO B 15 Bc1 

3r ESO C 16 Bc1 

3r ESO D 17 Bc1 

4t ESO A Tec 2 Ab0 

4t ESO B 4 Aa0 

4t ESO C Cantina B00 

4t ESO D 20 (info 1) Ab2 

1r Batx A 10 (lab 1) Bc1 

1r Batx B EVP Aa3 

2n Batx A 5 Aa0 

2n Batx B 6 Aa0 

 

6.2 Accessos i horaris entrada edifici Escola Hostaleria 
 
L’Escola d’Hostaleria disposa de dos edificis: edifici principal amb dos entrades i l’edifici 

de pastisseria amb dos/tres entrades.  
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PORTA 
PRINCIPAL 

PORTA 
SECUNDARIA 
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La necessitat d’utilitzar els vestuaris ubicats a l’edifici principal ha fet necessari pautar 

l’entrada dels alumnes a l’edifici principal i vestuaris en grups estables. Un cop els 

alumnes entren a l’edifici -segons horari- i es canvien de roba al vestuari es realitza una 
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desinfecció del vestuari abans que entri el següent grup estable segons el calendari 

adjunt. 

 

Un cop els alumnes s’ha canviat de roba per realitzar les seves classes pràctiques es 

dirigeixen a l’aula pràctica corresponent (edifici principal: cuina pedagògica, cambra 

freda, bar, menjador alumnes, cuina clients, menjador clients. Edifici pastisseria: aula 

forneria, aula pastisseria i aula demo) i esperen el professor estable del mòdul. 

 

També s’ha realitzat una delimitació de les zones comunes per tal de que els alumnes 

diferenciïn zones de pujada i baixada i accés a vestuari i a aules teòriques i pràctiques. 

 

Resum setmanal accessos Escola Hostaleria 
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7. Organització de l’espai d’esbarjo  
 

A l’institut de Tona disposem d’un espai exterior molt ampli, de més de 5000 metres 

quadrats, per tant sortiran tots els alumnes a l’hora establerta i se sectoritzaran les 

zones de l’espai d’esbarjo per nivells.   

 

S’han previst tres zones: pista, tennis taula i pati de batxillerat. Aquests espais 

s’assignaran als nivells de 1r, 2n i 3r d’ESO. Per tal que tots els alumnes gaudeixin de 

totes les zones hi haurà una rotació trimestral. Els alumnes de 4t d’ESO tindran 

assignada la zona dels arbres de forma permanent. 

 

Els alumnes de batxillerat poden sortir al carrer complint amb les mesures de seguretat 

i protegits amb la mascareta.  

 

Lavabos: 

Els alumnes poden anar al lavabo assignat al seu nivell (planta on està ubicada la seva 

aula) durant els últims 10 minuts de cada classe a partir de la segona hora i fins a la 

cinquena. Per racionalitzar l’accés i evitar un mal ús de la mesura els alumnes 

s’anotaran en una graella i sortiran espaiadament. Durant l’estona d’esbarjo els lavabos 
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de l’interior de l’edifici estaran tancats per fer tasques de desinfecció. Els lavabos del 

pati estaran oberts per algun cas de necessitat durant el pati. Aquest espai es 

desinfectarà en finalitzar l’esbarjo. Per sortir del sector de pati que l’alumne té assignat 

amb el seu nivell d’ESO caldrà demanar permís al professor que fa la vigilància 

d’aquella zona. Incomplir les normes de seguretat que permeten evitar aglomeracions i 

contagis pot ser considerat una falta. 

 

ESO i Batxillerat: 
DISTRIBUCIÓ ACCÉS I ZONES PATI PER NIVELLS 

 

 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Porta 
accés pati Escala Zona Porta accés 

pati Escala Zona Porta 
accés pati Escala Zona 

1r ESO c 1 Pista e 2 Tenis taula d 2 Batxillerat 

2n ESO d 3 Batxillerat c 3 i 1 Pista e 3 Tenis taula 

3r ESO e 2 Tenis taula d 3 Batxillerat c 1 Pista 

4t ESO c à Accés pati zona arbre 

Batxillerat a 
1r Batx A: Escala 1 

1r Batx B: Escala 3 
Zona: Fora institut 

 

Cicles: 
 

L’Escola d’Hostaleria disposa d’un pati molt ampli per tal que els alumnes puguin gaudir 

del temps d’esbarjo respectant les distancies de seguretat. Els alumnes de cicles poden 

sortir a l’exterior complint les mesures de protecció i amb mascareta. Es regularà la 

sortida i entrada d’alumnes per tal de no acumular grups estables a les portes. Els 

alumnes hauran de portar sempre mascareta. 

8. Relació amb la comunitat educativa 

8.1 Tutories 
 

Les tutories individuals en modalitat presencial amb els alumnes es faran a la sala de 

reunions de tutoria amb mesures de protecció, registre de traçabilitat i aplicació del pla 
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de neteja, desinfecció i ventilació de l’espai.  Les reunions també es podran fer en 

modalitat virtual. Els alumnes rebran la informació de la guia COVID-19 per a alumnes. 

Aquestes pautes es treballaran també des de la tutoria de grup. 

 

Les reunions de tutoria amb les famílies es faran preferentment per telèfon, correu 

electrònic i en modalitat virtual, tret que la família no pugui optar a la modalitat de 

videoconferència o per qualsevol altre impediment que calgui considerar. En aquests 

casos caldrà complir les normes de protecció, distància i registre de traçabilitat.  

 

A principi de curs es comunicarà juntament amb el Pla d’organització, la guia COVID-19 

per a famílies amb les pautes i instruccions més rellevants. 

 

8.2 Guia COVID per a famílies 
 

En general, les famílies han de seguir les instruccions que Salut Pública ha dictat per la 

protecció de les persones i la prevenció: fora de la unitat familiar cal l’ús de mascareta, 

distància de seguretat i rentat freqüent de mans. 

 

Amb relació a l’assistència al centre cal que feu un seguiment de la simptomatologia 

dels adolescents i joves. 

 

Llistat de comprovació de símptomes per a les famílies 
 

Si el vostre fill/a o adolescent tutelat no es troba bé (≤	14 anys) 
Símptoma Sí/No Simptoma  Sí/No 
Febre o febrícula  Mal de panxa  

Tos  Vòmits i/o diarrea  

Dificultat per respirar  Mal de cap  

Congestió nasal  Malestar  

Mal de coll  Dolor muscular  

 
Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé (> 14 anys) 

Símptoma Sí/No Simptoma  Sí/No 
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Febre o febrícula  Calfreds  

Tos  Vòmits i/o diarrees  

Dificultat per respirar  Mal de cap  

Falta d’olfacte de gust  Malestar  

Mal de coll  Dolor muscular  

 

Si heu marcat una o diverses caselles feu les següents accions: 

• Eviteu portar l’adolescent o alumne de batxillerat al centre educatiu  

• Contacteu amb el centre i comuniqueu la situació. 

• Contacteu amb el CAP: el vostre metge de capçalera o equip de pediatria. 

• Fora de l’horari d’atenció del CAP, truqueu al 061. 

 

No es pot anar al centre educatiu, si l’adolescent o la persona adulta presenta alguna 

de les següents situacions: 

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

• Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 

• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

• Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 

Mesures complementàries: 
• Ús de mascareta, es proposa que a secundària, batxillerat i formació 

professional, l’ús de la mascareta sigui obligatori també quan s’està amb el grup 

de convivència dins de l’aula. 

• Control de símptomes: el centre farà un control diari de la temperatura als 

alumnes. Si un alumne s’incorpora més tard se li controlarà la temperatura a 

consergeria. 

 

9. Comunicació del pla d’organització curs 20-21 
 

El centre en compliment de les actuacions prèvies a l’inici de curs, aprovarà el Pla 

definitiu per Consell Escolar al setembre. Un cop aprovat per Consell i informat en el 
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claustre de professors es posarà a la web de centre i es farà tramesa del document per 

correu electrònic.  

9.1 Reunions de pares 
  
El 8 de setembre, abans de l’inici de les classes es farà la reunió de pares per a les 

famílies de 1r d’ESO i Aula Oberta. La informació de la reunió comptarà amb un apartat 

sobre les mesures organitzatives per la COVID-19 i les eines bàsiques per a la 

comunicació virtual amb el centre. 

 

El 17 de setembre està programada  la reunió per als alumnes de 2n, 3r, 4t d’ESO. 

El 23 de setembre està programada la reunió per als alumnes de  1r i 2n de batxillerat. 

 

El 22 de setembre està programada  la reunió per als alumnes del Cicle Formatiu de 

Grau Mitjà i Grau Superior. 

 

Totes les reunions de pares d’aquest curs es realitzaran en format virtual. 

 

10. Pla de neteja 
 

En la neteja i desinfecció d’espais se seguiran les instruccions i recomanacions del 

documents Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 

El centre traslladarà les instruccions de l’Annex 2 del Pla d’actuació a l’empresa 

encarregada de la neteja per a què planifiqui les tasques diàries d’acord amb les 

prescripcions que consten indicades amb la freqüència “d’una vegada al dia” per a 

espais comuns i equipaments, aules i espais interiors. 

La ventilació, neteja i desinfecció de material, equips i superfícies després del seu ús 

puntual per part de docents, alumnes i PAS, s’efectuarà i controlarà des del centre. 

L’empresa de neteja haurà de complimentar els ítems de la llista de comprovació de 

l’annex 4.  
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ACCIÓ  FET 

Ventilació de totes les aules i espais  

Dispensadors de sabó plens  

Tovalloletes d’un sol ús a tots els rentamans  

Dispensadors de gel plens  

Neteja i desinfecció de totes les superfícies de major contacte  

Neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents  

Neteja i desinfecció d’equips  

 

La primera setmana de setembre el centre comprovarà que se satisfan tots les 

condicions per iniciar el curs amb les degudes garanties sanitàries d’acord amb la llista 

de l’Annex 4 que es relaciona a continuació: 

Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs. 

ACCIÓ FET 

Pla de ventilació, neteja i desinfecció.  

Protocol COVID Pla d’actuació i gestió de casos  

Personal vulnerable informat que ha de contactar amb Prevenció de Riscos 

laborals. 

 

Personal docent i PAS ha rebut el material de protecció  

Personal docent i Pas ha rebut la informació mesures protecció  

Famílies han rebut tota la informació mesures protecció  

Els espais per a activitats lectives disposen de ventilació  

 

10.1 Full  seguiment desinfecció i ventilació 
 

En tots els espais del centre  assignats a grups estables i  a usos no estables hi haurà 

un full setmanal de seguiment de l’ocupació no fixa (la que no està prevista en l’aulari). 
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A la porta de cada espai estable se situarà l’aulari amb l’ocupació fixa per a què estigui 

visible i faciliti el control de la traçabilitat. La ventilació a les aules de grups estables es 

farà com a mínim, a les 10 h, 11 h i 12.25 h. Les finestres s’obriran durant 10 minuts 

entre classes i durant tot el temps de l’esbarjo a les hores de pati. En els espais no 

estables la ventilació i desinfecció es farà després de cada ús. 

Els lavabos es desinfectaran diàriament a les 11:00 h i per la tarda. 

El centre disposarà de termòmetres de distància per mesurar la temperatura de 

l’alumnat.  

10.2 Kit de neteja 
 

En totes les classes, sales de reunió i de treball hi haurà un KIT de neteja. Contindrà 

guants, líquid desinfectant de superfícies, paper d’un sol ús i solució hidroalcohòlica.. 

Aquest kit permetrà complir amb la desinfecció dels espais, especialment aquells 

utilitzats successivament per persones i grups diferents. Cada espai estarà identificat 

com a estable, comú o eventual per facilitar els processos de neteja, desinfecció i 

ventilació. 

10.3 Cartells informatius 
 

Es col·locaran cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 

mans. Se situaran al costat dels diversos punts de rentat de mans i dispensadors de 

solució hidroalcohòlica. Hi haurà dispensadors en totes les portes d’entrada i en totes 

les plantes del centre i en totes les aules. 

11. Espais 
 

A continuació es relacionen els espais d’ús docent amb indicació de m2  per estança i la 

capacitat màxima de persones que poden utilitzar els espais complint amb la distància 

de seguretat de 2,5 m2 necessària quan els usuaris no són un grup estable. 
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Nº Aula M2 
Persones / distància 
seguretat de 2,5 m2 

1 25 10 

2 26 10,4 

3 25 10 

4 54 21,6 

5 51,5 20,6 

6 50 20 

7 50 20 

10 51,5 20,6 

11 60 24 

12 54 21,6 

13 52 20,8 

14 54 21,6 

15 51,5 20,6 

16 50 20 

17 51,5 20,6 

20 (info 1) 55 22 

21 55 22 

22 51,5 20,6 

23 50 20 

24 50 20 

25 51,5 20,6 

BIBILIOTECA 90 36 

LABORATORI 3 60 24 

INFORMÀTICA 2 55 22 

EVP 90 36 

CANTINA 92 36,8 

MÚSICA 54 21,6 

TECNOLOGIA 2 108 43,2 

 

No ha estat necessari sol·licitar espais addicionals a l’administració municipal. 

11.1 Cartell identificador d’espais 
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NÚMERO/NOM ESPAI:----------------------------------------------------------------------- 

ESPAI ESTABLE: GRUP-----------      /  ESPAI EVENTUAL  /   ESPAI D’OCUPACIÓ MÚLTIPLE 

METRES2                    

CAPACITAT MAX PERSONES AMB 2,5 M2  DE SEGURETAT:-------------------  

11.2 Espais no assignats a grups estables 
 

En els espais que no siguin aules de grup estable es registrarà una graella setmanal on 

consti a cada hora diàriament l’ocupació de l’espai, i la ventilació i desinfecció. Els 

usuaris indicaran el seu nom i cognom i marcaran en la graella que s’ha complert amb 

la desinfecció i ventilació prescriptiva.   

11.3 Espais assignats a grups estables 
 

En els espais utilitzats per grups estables hi haurà una graella de registre i seguiment 

de les persones que s’incorporaran a l’aula sense formar part del grup estable: suports, 

auxiliars, vetlladors, educadors o qualsevol persona no fixada prèviament en l’horari fix 

ni en l’equip docent del grup estable. La ventilació serà regular cada dues hores i 

sempre en les hores de pati. 

11.4 Aules específiques assignades a subgrups (ESO i Batxillerat) 
 

Tindran el mateix funcionament que les aules assignades a grups estables. Aquestes 

aules sempre les ocuparan els mateixos supbrups d’alumnes. 

 
Aula Matèria Curs Professor Dia i Hora 

01 

Filosofia 
4t ESO A 

 

Rodríguez 
Dilluns, 9 h 

Dimecres, 8h 

Francès Boleda 
Dilluns, 10h 

Dimarts, 9h 

02 Física i Química 4t ESO A J. Vivo 
Dilluns, 10h 

Dimarts, 9h 

07 

Llatí I 1r Batx B Roma 

Dimarts, 8h 

Dimecres, 8h 

Dijous, 12.25h 

Divendres, 10h 

Lit. Castellana 1r Batx B Escudero 
Dimarts, 12.25h 

Dimecres, 9h 
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Dijous, 10h 

Divendres, 12:25 

Tec. Industrial 1r Batx A Benet 

Dimarts, 11:25h 

Dimecres, 13:45h 

Dijous, 9h 

Divendres, 11:25h 

Grec I 1r Batx B Roma 

Dilluns, 11.25h 

Dimarts, 10h 

Dimecres, 10h 

Dijous, 11:25 

Des. Anglès 1r Batx A Sánchez Dimecres, 12.25h 

Des. Anglès 1r Batx B Sánchez Dimecres, 11:25h 

21 

Llatí II 2n Batx. B Roma 

Dilluns, 11.25h 

Dimarts, 9h 

Dijous, 10h 

Divendres, 11:25h 

Sociologia 2n Batx. B Filosofia 

Dilluns, 12:25h 

Dimarts, 10h 

Dimecres, 1h 

Dijous, 11:25h 

Lit. Catalana 2n Batx. B Pascual 
Dimarts, 11:25h 

Dimecres, 11:25h 

Des. Anglès 2n Batx. A Fàbrega Divendres, 10h 

Des. Anglès 2n Batx. B Fàbrega Dimarts, 11:25h 

Info 2 Informàtica 

4t A Bach 
Dilluns, 10h 

Dimarts, 9h 

4t C Bach 
Dimecres, 11:25h 

Dijous, 8h 

Lab. 2 

Lab. 3 

Química II 2n Batx A Teixidor, Magda 

Dimarts, 11:25h 

Dimecres, 11.25h 

Dijous, 9h 

Divendres, 9h 

Biologia II 2n Batx A 
Camps, 

Montse 

Dilluns, 10h 

Dimarts, 9h 

Dimecres, 9h 

Divendres, 12.25h 

Química I 1r Batx A Marginet 

Dimarts, 12:25h 

Dimecres, 9h 

Dijous, 10h 

Divendres, 12:25 

Física II 2n Batx A Marginet 

Dimarts, 10h 

Dimecres, 10h 

Dijous, 9h 

Divendres, 9h 

Física i Química 4t ESO C Marginet 
Dilluns, 11:25h 

Dimecres, 12:25h 

Música EVP 4t B Malavé Dilluns, 10h 
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Dimarts, 9h 

Música 

4t C Teixidor 
Dijous, 9h 

Divendres, 10h 

4t A Música 
Dijous, 12.25h 

Divendres. 12.25h 

Taller 1 

Opt. Imp. 3D 

3r AB 

Benet 

Dilluns, 11.25h 

Dimecres, 12:25h 

3r CD 
Dilluns, 8h 

Dimarts, 8h 

Tecnologia 

4t A 

Alsina 

Dijous, 13.45h 

Divendres, 13:45h 

4t B 
Dimecres, 13.45h 

Dijous, 12.25h 

4t C 
Dijous, 9h 

Divendres, 10h 

 

12. Transport 
 

El servei de transport per alumnes de Sant Miquel de Balenyà no ha estat modificat. Els 

alumnes usuaris hauran de complir la norma de portar mascareta. 

13. Activitats complementàries 
 

A inici de curs es revisarà amb els departaments didàctics el programa de sortides i 

activitats complementàries. S’avaluarà la viabilitat en funció del risc i el valor pedagògic.  

 

Es cancel·la el viatge d’intercanvi dels alumnes de 3r d’ESO i es trasllada a 4t d’ESO. 

Els alumnes de quart no van poder realitzar l’estada en el curs 19-20 a causa de la 

pandèmia. Per conciliar l’objectiu didàctic amb el valor d’activitat de final d’etapa 

s’augmentarà un dia la duració del viatge. Es contractarà una assegurança que 

contempli la cancel·lació per força major, epidèmia, pandèmia, estat d’alarma i 

tancament de fronteres o espai aeri. 

 

Les colònies de 2n d’ESO, vinculades al Treball de Síntesi es realitzaran si l’evolució i 

les condicions de la pandèmia ho permeten en les dates previstes. 

 



           Generalitat de Catalunya 
        Departament d’Educació 
        Institut de Tona 
 
 

 

Pla d’organització per a l’obertura del centre Data: 16/07/2020  Versió: 01 Pàgina      de  64 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 

 

49 

El viatge de 4t d’ESO, les colònies de 2n i el Treball de Síntesi de 1r i 3r d’ESO es faran 

la mateixa setmana, del 9 al 14 de maig de 2021. 

 

En el Treball de Síntesi es prepararà el dossier i la proposta didàctica tenint en compte 

les possibilitats de visites virtuals als museus i els materials digitals que permetin una 

realització no presencial. 

14. Reunions òrgans unipersonals i col·lectius 
 

El centre mantindrà els formats de reunió presencial i virtual.  L’organització està 

determinada pel nivell de risc, l’horari i l’eficàcia i funcionalitat. Totes les reunions que 

convoquin més de 10 membres es realitzaran de forma virtual. Els assistents es 

connectaran des del seu Departament didàctic si la reunió es fa durant l’horari de 

permanència en el centre. 

 

A l’institut les reunions virtuals es realitzaran habitualment en dues tardes setmanals, 

una de les quals serà dimecres. En aquesta modalitat es reuniran els departaments 

didàctics i els equips docents quinzenalment. 

 

En la modalitat presencial tindran lloc les reunions de Comissions, Caps, Coordinació 

de cicle i equip directiu. Els Consells escolars seran virtuals fins a què les condicions 

sanitàries es modifiquin. La periodicitat dels claustres i  els consells escolars és 

trimestral. 

 
RESUM REUNIONS 

 

ÒRGANS FORMAT PERIODICITAT 
Equip directiu Presencial Setmanal 

Caps Presencial Setmanal 

Coordinació de nivell Presencial Setmanal 

Tutors Presencial Setmanal 

Claustre Virtual Trimestral 
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Consell Escolar Virtual Trimestral 

Equips Docents/ Avaluacions/ 

Altres reunions  

Virtual Quinzenal 

Departaments didàctics Virtual Quinzenal 

 

15. Protocol covid 

15.1 Promoció de la salut i suport emocional 
 

Durant el curs 20201 es modificarà el Pla d’Acció Tutorial i s’inclouran sessions 

d’acompanyament emocional. Les psicopedagogues referents del nivell faran algunes 

sessions de tutories conjuntament amb el tutor del grup estables per facilitar-ne la 

gestió, la informació i l’atenció.  

En el calendari del primer trimestre s’ha previst un equip docent pedagògic per 

aprofundir en el treball d’acompanyament emocional i oferir pautes i línies de treball a 

tot el personal docent. La psicopedagoga de cada nivell liderarà la intervenció i el 

seguiment. 

15.2  Gestió de casos 
 

El centre disposa d’un protocol COVID amb el pla d’actuació i gestió de casos. També 

estableix un espai destinat a gestionar l’aïllament provisional fins a rebre les pautes i 

instruccions de Salut. Espai d’aïllament a l’Aula AMPA que es troba accessible des de 

l’exterior, abans de l’accés i la porta d’entrada de consergeria.  

A l’Escola d’hostaleria l’espai d’aïllament és la sala de reunions. 

Els alumnes, els docents i les famílies rebran abans de l’inici de curs tota la informació 

sobre mesures de protecció i prevenció de contagis recollida en el document Guia de 

protecció COVID per a famílies, alumnes i personal. 

15.3 Protocol 
 

El protocol amb el pla d’actuació i gestió de casos segueix les indicacions del document 

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la 
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pandèmia per COVID-19, de 3 de juliol de 2020, i les instruccions que consten en el 

document Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius, de 13 d’agost de 2020. 
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PROTOCOL COVID-19 

Responsable de la coordinació i gestió COVID-19: Directora del centre 

No assistència al centre: 

• Alumnes, docents i personal amb símptomes compatibles amb COVID-19 

• Alumnes, docents i personal en aïllament per diagnòstic COVID-19 

• Alumnes, docents o personal en quarantena domiciliària per contacte amb 

persona amb diagnòstic o símptomes COVID-19. 

 
DETECCIÓ DE CASOS 
Passos en cas de simptomatologia compatible amb COVID-19 a realitzar pel 
centre educatiu: 
 

Alumnes: 
ACCIÓ RESPONSABLE 

Trasllat de la persona a l’espai del centre destinat a aïllament 

(AMPA/Sala reunions) 

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

detecció. 

Protecció amb mascareta quirúrgica per a la persona 

simptomàtica i per a la persona que quedi a càrrec. 

Persones afectades 

Contacte amb la família per recollir l’alumne Membre de l’equip directiu  

En casos greus avís a emergències 061. Membre de l’equip directiu 

Registrar el cas a la graella de seguiment. Membre de l’equip directiu 

Preparació del fitxer de contactes (germans, grup de convivència 

estable i equip docent del grup). 

Direcció  

Contacte amb la inspectora de centre (correu) Directora 

 
Símptomes: 
Adolescents (menors fins a 14 anys o de 14 anys):  Febre o febrícula, mal de panxa, tos, vòmits, dificultat 

per respirar, diarrea, mal de cap, congestió nasal, malestar, mal de coll i dolor muscular. 

Adults (majors de 14 anys): Febre o febrícula, calfreds, tos, vòmits, dificultat per respirar, diarrea, mal de 

cap, falta d’olfacte de gust, malestar, mal de coll i dolor muscular. 

 
Personal docent i PAS: 

Se seguiran els mateixos passos. Es valorarà si la persona pot abandonar el centre 

educatiu pels seus propis mitjans. En cas contrari s’avisarà al familiar de referència 
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informat per l’interessat o, en cas de gravetat al 061  i a la persona de referència 

informada en la fitxa de prevenció de riscos. 

Passos a realitzar per la persona afectada: 
1. La família de l’alumne o la persona afectada (docents i PAS) contactarà amb el 

seu CAP, o fora de l’horari del CAP amb el CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció 

Primària). 

2. Compliment de l’aïllament domiciliari fins a tenir resultats de PCR. 

3. En cas que la PCR sigui negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la 

persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia. De manera 

general, els alumnes es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben 

sense febre. 

4. Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament 

En cas de confirmació positiu COVID: 

1. Compliment de la quarantena si escau i de les instruccions de Salut Pública. 

2. Informar al centre. 
 
CENTRE: PASSOS A REALITZAR EN CAS DE CONFIRMACIÓ POSITIU COVID 

1. Direcció informa als Serveis Territorials, inspecció i al CAP de Tona. 

2. Registrar el cas a la graella de seguiment i a TRAÇACOVID les dades 

d’identificació i les dades globals. 

3. Es revisaran les dades de traçabilitat de les 48 hores anteriors a la detecció 

(assistència, aules estables, aules eventuals i espais comuns). 

4. El centre determinarà la interrupció durant 14 dies de l’activitat lectiva presencial 

per al grup afectat, la interrupció de l’activitat lectiva en l’espai afectat o l’activitat 

presencial del centre educatiu, en funció de les instruccions de Salut Pública. El 

centre aplicarà les mesures del model híbrid o les de confinament d’acord amb 

l’abast de l’afectació. 
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Graella seguiment casos COVID-19 

Alumne/a Grup 
Data i hora 

detecció 

Persona 

contacte 

família 

Professor 

acompanyant i 

responsable 

Resolució 

cas (Positiu 

o negatiu) 

Conseqüència 

(quarantena, 

aïllaments, etc..) 

Persona 

contactada 

del CAP 

        

 

L’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà 

el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 

 
INDICADORS BÀSICS DE SEGUIMENT SETMANAL 
 
Nombre d’alumnes escolaritzats. 
 
Nombre de casos sospitosos (i percentatge sobre els alumnes escolaritzats). 
 
Nombre de casos confirmats (i percentatge sobre els alumnes escolaritzats). 
 
Nombre de brots detectats (i, d’aquests, en quants el cas índex és un infant). 
 
Mitjana de casos per brot (mínim i màxim). 
 
Nombre d’aules en quarantena. 
 
Percentatge de casos sospitosos en què s’ha fet la PCR abans de 48 hores. 
 
Mitjana de casos estudiats per cas confirmat. 
 

16. Seguiment del pla 
 

El centre ha constituït una Comissió COVID-19 responsable de les mesures 

organitzatives, la informació, les dades, el registre i el seguiment del Pla d’actuació per 

la situació de la pandèmia.  

 

La comissió està formada per la directora del centre, la cap d’estudis, el coordinador de 

Qualitat i dos professors del centre. 

 

En les mesures organitzatives s’ha previst una dotació horària per a la implementació, 

seguiment i  avaluació  del Pla per part dels Coordinadors.  
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16.1 Planificació de l’avaluació 
 

INDICADORS RESULTATS 

Protocols iniciats  

Contagis  

Aïllaments d’alumnes  

Aïllament de docents i PAS  

Aïllament de grups  

Nombre d’alumnes amb percentatge de 

dies lectius presencials 

 

Nombre d’alumnes amb percentatge de 

dies lectius híbrids 

 

Nombre d’alumnes amb percentatge de 

dies lectius confinats 

 

Valoració trimestral alumnes  

Valoració trimestral Docents i PAS  

Valoració trimestral Famílies  

Propostes de millora  

 

17. Concrecions 
 

17.1. Equips informàtics i connectivitat 
 

A l’inici de curs es farà una enquesta al professorat i personal de suport educatiu per 

conèixer les dades de connectivitat de tota la plantilla i ajustar la petició de dotació TAC 

a la situació. 

17.2. Taules gràfiques 
 

El centre proveirà una dotació de tabletes gràfiques per a ser utilitzades com a 

pissarres en les sessions lectives virtuals. En l’assignació del recurs es prioritzarà el 

primer i segon curs de batxillerat i el quart curs d’ESO. Dins d’aquests nivells es 

prioritzarà l’ús per a matèries tècniques, matemàtiques i aquelles que requereixin 

explicacions, formulacions, càlculs i l’exemplificació en la pissarra.  



           Generalitat de Catalunya 
        Departament d’Educació 
        Institut de Tona 
 
 

 

Pla d’organització per a l’obertura del centre Data: 16/07/2020  Versió: 01 Pàgina      de  64 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 

 

56 

17.3. Guàrdies 
 

En les guàrdies d’aula s’assignarà, si és possible, un professor de l’equip docent 

estable d’aquell grup. Si no hi ha cap professor de l’equip docent estable, el professor 

de guàrdia farà la vigilància amb mascareta i complint les mesures de distància de 

seguretat. El docent es registrarà en el full de seguiment que hi ha cada aula. 

 

Es preveu una disminució de les necessitats de professor de guàrdia per la disminució 

de sortides i activitats complementàries. També desapareixeran les guàrdies que es 

programaven durant la setmana d’exàmens de batxillerat. 

 

La setmana d’exàmens de batxillerat modificarà la seva organització habitual; els 

exàmens tindran una duració d’una o dues hores, es faran a l’aula assignada al grup 

estable i amb la vigilància del professor especialista de la matèria. Quan el mateix 

professor imparteixi la matèria als dos grups del nivell s’assignarà un professor de 

l’equip docent a fer la vigilància d’examen. Els dubtes dels alumnes del grup que no té 

a l’aula el professor de la matèria, es resoldran per videoconferència: el docent que fa 

la vigilància es connectarà amb l’especialista i plantejarà les qüestions a resoldre a 

l’inici de la prova.  

 

El centre examina la possibilitat d’implementar un sistema de vigilància de guàrdies 

virtual. El desenvolupament dependrà dels recursos per invertir en càmeres i 

equipaments i  del compliment de la normativa jurídica de referència. 

17.4. Carro ordinadors portàtils 
 

Per compensar la disminució d’una aula específica d’informàtica, reduir els moviments 

dels alumnes, mantenir l’estanqueïtat i conservar la qualitat s’ha demanat una dotació 

de 20 ordinadors portàtils i un carro per disposar d’una aula d’informàtica mòbil. Les 

reserves d’aquest material es faran a través de la plataforma moodle. El sistema 

permetrà una correcta distribució del recurs, el control de l’interval horari entre usos i la 

desinfecció del material. 
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17.5. Cicles 
 

 Menjador alumnes 
 

L’espai del menjador de l’Escola d’Hostaleria és una aula pràctica i és on s’imparteix el 

mòdul d’operacions bàsiques de restaurant. En aquest espai se seguiran les següents 

recomanacions: 

 

• S’organitzarà l’entrada al menjador per grups estables i un professor vetllarà 

l’entrada. 

• Els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules. 

Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.  

• En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar 

una cadira buida entre ells per garantir la distància. 

• Entre torn i torn es farà  la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

• Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat 

• El menjar se servirà en plats individuals  

• L’aigua la servirà una persona adulta  

• Al recollir menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera. 

• El professorat i el personal d’administració i serveis i l’alumnat utilitzaran 

obligatòriament la mascareta en el menjador. Només es prescindirà de la 

mascareta a taula en el moment de menjar. 

 

 Espai Bar 
 

L’espai del bar de l’Escola d’Hostaleria és una aula pràctica i és on s’imparteix el mòdul 

de servei en bar i cafeteria. En aquest espai se seguiran les següents recomanacions: 

• S’evitarà la concentració d’alumnat a l’entrada i a l’interior de la cantina. Hi haurà 

una persona responsable de vetllar pel distanciament entre els alumnes. 

• Es mantindrà la distancia de seguretat de 1,5 m entre alumnes i caldrà que 

portin mascareta. 

• És obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la cantina. 
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• A les taules, els alumnes d’un mateix grup estable poden estar junts. 

• En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar 

una cadira buida, equivalent a 1.5 m, entre ells per garantir la distància. 

• A l’entrada s’hi instal·larà un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè l’alumnat 

es renti les mans abans d’entrar-hi. 

• Es ventilarà i desinfectarà la cantina després de cada torn. 

 

Empreses 
 

Les empreses que tinguin alumnes en pràctiques hauran de complir les mesures de 

seguretat i protecció determinades per al seu sector econòmic, i seguir les normes de 

seguretat i salut en el desenvolupament de la seva activitat i en l’entorn laboral dels 

treballadors. Les mateixes mesures de protecció que apliquin als seus treballadors 

seran d’aplicació per als alumnes en pràctiques. 

 

Restaurant 
 

El restaurant de l’Escola d’hostaleria complirà en la seva activitat educativa i en el 

servei al públic les normes sanitàries generals i especifiques dictades per Salut Pública 

per a l’activitat de restauració en el marc de la Pandèmia per COVID-19. 

 

Hostaleria i alimentària 

 

• Per evitar la contaminació encreuada és recomanable no tocar els aliments amb 

les mans objectes personals (mòbil, ulleres, rellotge) durant la jornada. 

• Cabells recollits, roba neta i no portar joies, les ungles han d’estar curtes i netes. 

• Rentat de mans freqüent i sistemàtic. 

• Ús de mascareta en la preparació d’aliments de consum en cru i en l’emplatat i 

en el servei de menjar. 

• Garantir la correcta ventilació dels espais. 
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18. Pla de treball model híbrid 
 

El professorat reduirà les sessions lectives i convertirà una part del les hores 

assignades en el desplegament curricular de la matèria a treball autònom. No es 

replicaran l’horari lectiu però s’assegurarà l’ensenyament suficient dels continguts, les 

explicacions, correccions, activitats i guiatge del professor en l’accés al currículum i 

l’aprenentatge autònom dels alumnes. Aquesta part de treball individual completarà el 

procés d’ensenyament i aprenentatge. 

 

Els horaris del centre senyalaran en l’horari dels alumnes i dels professors les hores 

que esdevindrien virtuals i quines serien de treball autònom en el cas de classes semi 

presencials de confinament parcial. (Annex amb horaris). 

 

La previsió inicial permetrà passar dels sistema presencial a l’híbrid dins d’un mateix 

horari sense haver de modificar-los en el decurs de l’any acadèmic.  

 

En cas de confinaments parcials d’un o més grups, els docents podran atendre el grup 

confinat i el grup presencial aplicant la semi presencialitat prevista en el seu horari. 

Igualment els professors que quedin confinats amb el grup estable podran impartir les 

hores de classe virtuals previstes en el seu horari per als grups que no estiguin 

confinats. La teledocència en aquests casos es combinarà amb treball autònom. 

18.1. ESO 
 

A la següent taula es mostra el nombre d’hores de teledocència que faran els alumnes. 
 
 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Hores 

curricular 

Hores de 

teledocència 

Hores 

curricular 

Hores de 

teledocència 

Hores 

curricular 

Hores de 

teledocència 

Hores 

curricular 

Hores de 

teledocència 

Català 3 1,5 3 1,5 3 2 3 1,5 

Castellà 3 1,5 3 1,5 3 2 3 1,5 

Anglès 3 1,5 4 2 3 2 3 1,5 

Matemàtiques 3 2 4 2 4 2 4 2 

Socials 3 1,5 3 1,5 3 1 3 1,5 

Naturals 3 1,5 2 1 4 2   

Tecnologia 2 1 2 1 2 1   
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Música 2 1   2 1   

Educació 

física 
2 1 2 1 2 1 2 1 

Optativa 3 1,5 3 1,5 2 1 9 6 

EVP 2 1 2 1     

Tutoria 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 30 16 30 16 30 16 30 16 

 

18.2. Batxillerat: 
 

El professorat de batxillerat ha comunicat el nombre d’hores de teledocència mínimes 

per l’assoliment satisfactori de la seva matèria.  

 

 

Total Hores per impartir telemàticament 
en cas de confinament 

 1r Batxillerat 2n Batxillerat 

Llengua Catalana 2 2 

Llengua Castellana 2 2 

Anglès 2 2 

Educació Física 1  

Filosofia / Història Filo 1 1 
Ciències per al món 
contemporani 1  

Història 2 2 

Mates  2 3 

Mates CSSI 2 3 

Llatí 3 3 

Grec 3  

Literatura Catalana  3 

Literatura Castellana  3 

Tecnologia Industrial 2 3 

Dibuix Tècnic 2 3 

Biologia  2 3 

Física 2 3 

Química 2 3 
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Economia de l'Empresa 2 2 

Economia 1 1 

Sociologia 1 1 

Geografia 

 

2 

Ciències de la Terra 2 

Història de l'Art 2 

 

18.3. Cicles 
 
1r  CUINA-PASTISSERIA- CUINA- SALA 
 

MÒDUL 
Hores 

curriculars 
Hores 

teledocència 
 

OFERTES GASTRONÒMIQUES 3 2 
TÈCNIQUES CULINÀRIES-
PRÀCTICA 6 3 

TÈCNIQUES CULINÀRIES- 
TEÒRICA 2 1 

PREELABORACIÓ - PRÀCTICA 6 3 

PREELABORACIÓ - TEÒRICA 2 1 

FOL 2 1 
MATÈRIES PRIMERES 4 2 
OPERACIONS BÀSIQUES AL 
RESTAURANT 9 4 

TUTORIA 1 1 
 
2n CUINA-PASTISSERIA 
 
MÒDUL Hores 

curriculars 
Hores 

teledocència 
PRODUCTES CULINARIS - PRACTICA 7 3 
PRODUCTES CULINARIS - TEORICA 1 1 
PROCESSOS BÀSICS EN 
PASTISSERIA 6 3 

FOL 1 1 
ANGLÈS 1 1 
SEGURETAT I HIGIENE 2 1 
ELABORACIONS EN PASTISSERIA-
PRACTICA 5 2 

ELABORACIONS EN PASTISSERIA- 
TEORICA 1 1 
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SÍNTESI 2 1 

TUTORIA 1 1 
 
 
2n CUINA-SERVEIS EN RESTAURACIÓ 
 

MÒDUL Hores 
curriculars 

Hores 
teledocència 

PRODUCTES CULINARIS – 
PRACTICA 

7 3 

PRODUCTES CULINARIS – 
TEORICA 

1 1 

PROCESSOS BÀSICS EN 
PASTISSERIA 

6 3 

FOL 2 1 

ANGLÈS 2 1 

SEGURETAT I HIGIENE 2 1 

SERVEIS EN BAR 
OPERACIONS BÀSIQUES EN BAR 

5 3 

SÍNTESI 2 1 

TUTORIA 1 1 

 
3r CUINA-PASTISSERIA 
 

MÒDUL Hores 
curriculars 

Hores teledocència 

ELABORACIONS EN FORNERIA 9 
 

5 

POSTRES EN RESTAURACIÓ 5 
 

3 

PRESENTACIÓ I VENDA 2 
 

1 

SÍNTESI 2 
 

1 

OPERACIONS I CONTROL DE 
PROVEÏMENT 

2 
 

1 

EIE 2 1 

PRODUCTES OBRADOR 4 2 

TUTORIA 1 1 

 
3r CUINA-SERVEIS EN RESTAURACIÓ 
 

MÒDUL Hores 
curriculars 

Hores 
teledocència 

SERVEIS EN 9 5 
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RESTAURANT 

POSTRES EN 
RESTAURACIÓ 5 3 

EIE 2 1 
FRANCES 3 2 
SÍNTESI 2 1 
TÈCNIQUES DE 
COMUNICACIÓ 2 1 

EL VI I EL SEU SERVEI 2 1 
TUTORIA 1 1 
 
1r DIRECCIÓ DE CUINA - SERVEIS EN RESTAURACIÓ 
 

MÒDUL Hores 
curriculars 

Hores 
teledocència 

GASTRONOMIA I NUTRICIÓ 2 2 
CONTROL I PROVEIMENT DE MATERIES 
PRIMERS 

2 2 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I COMERCIAL 
EN RESTAURACIÓ 

2 2 

ANGLÈS 2 2 
FOL 1 1 
GESTIÓ DE LA QUALITAT I DE LA 
SEGURETAT E HIGIENE ALIMENTARIA 

2 2 

ELABORACIONS EN CONFITERIA 3 2 
PROCESSOS D’ELABORACIÓ 
CULINÀRIA 

6 3 

PROCESSOS DE PREELABORACIÓ 
CULINARIA 

8 4 

FRANCÉS 2 2 
PROCESSOS DE SERVEI EN BAR 5 3 
PROCESSOS DE SERVEI EN 
RESTAURANT 

6 3 

EL VI I EL SEU SERVEI 3 3 
TUTORIA 1 1 

 
 
2n DIRECCIÓ DE CUINA 
 

MÒDUL Hores 
curriculars Hores teledocència 

EIE 2 2 
RECURSOS HUMANS 2 2 
ANGLÈS 2 2 
FOL 1 1 
GESTIÓ DE 
PRODUCCIÓ EN CUINA 

3 2 

PROJECTE 1 1 
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TUTORIA 1 1 

 

19. Pla de confinament total del centre 
 

En el cas que es decreti el confinament total del centre, a més de les instruccions 

relatives a la teledocència i l’ensenyament virtual, s’adoptaran les mesures detallades 

en el document Pla de confinament. 

 

En cas de confinament total la distribució de les hores lectives a ESO, Batxillerat i 

Cicles que farà l’alumne a distància serà les mateixes que en el cas híbrid. 
 
 
 


