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1. Presentació 
 
En aquest pla intentarem explicar com s'organitzen els diversos grups 

d'alumnes, com seran atesos pels professors, la utilització dels espais, així com 

els fluxos de circulació i l'esglaonament d'entrades i sortides de l'alumnat. 

L'Institut Les Vinyes presenta una especial complexitat ja que atén més de 

1000 alumnes i hi treballen més de 100 professionals (docents i no docents).En 

el nostre institut s'imparteix ESO, Batxillerat, PFI, CFGM i CFGS, cosa que 

implica molts moviments diferents i moltes necessitats que hauran de ser 

ateses de manera diferent. 

 

QUALSEVOL SITUACIÓ NO RECOLLIDA EXPLÍCITAMENT EN AQUEST 

PLA HAURÀ DE SEGUIR LES NORMATIVES SANITÀRIES DICTADES EN 

EL SEU MOMENT PELS DEPARTAMENTS D'EDUCACIÓ I DE SALUT DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA, O, EN EL SEU DEFECTE, DELS 

CORRESPONENTS MINISTERIS ESTATALS 

 
Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 
 
2. Horari marc del centre 
 
L'horari marc del centre és de 8:00 a 14:30 per als grups de matí: ESO, 

Batxillerat, CFGM de matí (CAI A, 1r  i 2n Farmàcia A, 1r i 2n d'Emergències 

Sanitàries, 1r i 2n de Perruqueria, 1r de Carrosseria, 1r dÈlectromecànica de 

Vehicles), CFGS de matí (1r i 2n de Laboratori de Diagnosi Clínic i Biomèdic) i 

PFI de Perruqueria i Electromecànica, així com l'alumnat adscrit a la SIEI. 

Aquests grups tindran un sol pati, de 30 minuts, de 11:00 a 11:30 

Els grups de tarda tenen un horari marc de 15:00 a 21:30 amb un pati de 30 

minuts, de 18:00 a 18:30. Els dimecres a la tarda, l'horari és de 15:45 a 21:45, 

amb el pati de 18:30 a 19:00 i classes de 55 minuts. Els grups que fan aquest 

horari són els de CFGM de tarda (2n Carrosseria, 2n Electromecànica de 

Vehicles, CAI B, CAI C, 1r i 2n Farmàcia B) i CFGS de tarda (1r i 2n de 

Dietètica) 



Aquest horari marc es veurà alterat pel que fa a entrades i sortides, que seran 

de manera esgraonada, segons s'explica en el punt 7 d'aquest pla 

 

3. Espais 
 
Com a norma general, els grups d'ESO i Batxillerat estaran a l'edifici A;els 

grups de la família sanitària estaran a l'edifici B; els grups de la família 

d'Automoció a l'edifici C; els grups de la família d'Imatge personal a l'edifici D; 

el PFI de Perruqueria a l'edifici B, en una aula pròpia; el PFI d'Electromecànica 

a l'edifici D, en una aula pròpia; i els alumnes de la SIEI en el edifici A, en una 

aula pròpia. En els horaris de grups s'especificarà quina aula concreta ocupa 

cada grup 

A continuació, expliquem la distribució i ocupació d'aules dels diversos edificis:  

EDIFICI A 

AULA GRUP ASSIGNAT ALUMNES COMENTARI 

AUDIOVI. 1 BAT SENCER  AUTONETEJA,  

GUÀRDIA AULA COVID   

BIBLIO. AULA GUÀRDIA  AUTONETEJA , SI CAL 

11 INFORMÀTICA  AUTONETEJA 

12 2 BAT 27  

13 DESDOBLAMENTS 16 AUTONETEJA , SI CAL 

14 ADC   

15 LABORATORI  AUTONETEJA , SI CAL 

21 1A 20  

22 1B 20  

23 1C 20  

24 1D 20  

25 4B   

26 4C   

27 AULA DIBUIX  AUTONETEJA , SI CAL 

28 4A   

29 LABORATORI  AUTONETEJA , SI CAL 

31 1 BAT DESDOBL 20 AUTONETEJA  

32 3A 23  

33 3B 26  

34 3C 25  

35 2A 23  

36 2B 23  

37 2C 23  

38 DESDOBL. 20 AUTONETEJA 

39 2D 25  

40 DESDOBL 16 AUTONETEJA  

41 DESDOBL + AACO 10 AUTONETEJA  

42 DESDOBL 10 AUTONETEJA 



 

EDIFICI B 

AULA GRUP ASSIGNAT ALUMNES COMENTARI 

B01 TALLER TECNO   

B02 PFI PELU 16   

B03 2 LAB  25  

B04 TALLER TECNO   

B05 1 LAB 15  

B06 MATÍ 1LAB; TARDA 1 DIET 30/30 AUTONETEJA , SI CAL 

B11 MATÍ CAI A; TARDA CAI B 30/30 AUTONETEJA , SI CAL 

B12 MATÍ I TARDA, LAB I DIET 15 AUTONETEJA , SI CAL 

B13 MATÍ CAI A; TARDA CAI B 15 AUTONETEJA, SI CAL 

B14 MATÍ I TARDA, LAB I DIET 15 AUTONETEJA , SI CAL 

B15 MATÍ 1 FAR A; TARDA 1 FAR B 30/20 AUTONETEJA , SI CAL 

B17 MATÍ TARDA 1R I 2N FAR 15 AUTONETEJA , SI CAL 

B21 MATÍ 1R TES 30  

B22 MATÍ 1R I 2N TES 15 AUTONETEJA , SI CAL 

B23 MATÍ TARDA 1R I 2N FAR 30/20; 15 AUTONETEJA , SI CAL 

B24 TARDA CAI C 30  

B25 MATÍ 2 TES 30  

 

EDIFICIS C, D I E 

El professorat regularà l'ús dels espais. S'aplicaran mesures d'autoneteja 

sempre que hi hagi canvi de grups 

4. Aspectes metodològics: 
 
4.1. Prioritats sanitàries amb implicació metodològica del curs 20-21 
 
Aquest pla ha estat elaborat amb atenció a les instruccions rebudes des del 

departament d'Educació per fer front a les diferents situacions sanitàries que 

pugui presentar la pandèmia de la COVID 19 

 

4.2. Criteris específics del curs 20-21 en l’assignació de cursos i 
matèries 
 
Els criteris seguits per a organitzar el centre, tant com sigui possible, són 

els següents: 

 Creació de grups estables 

 Assignació d'un grup a un sol espai 



 Preferència per l'ensenyament presencial (tot donant un paper 

complementari o per a casos de confinament o impossibilitat 

d'ensenyament presencial als altres tipus d'ensenyament) 

 Reducció al màxim de l'optativitat i la diversitat a fi de crear el màxim de 

grups estables possibles  

 Establiment d'horaris i itineraris fixos 

 
5. Alumnes 
 
5.1. Agrupaments estables d’alumnes 
 
ESO 
 

 
GRUPS 

Per tal de tenir grups de convivència i socialització estables: 

 

→ A 1r d’ESO, les agrupacions d’alumnes es fan seguint els criteris de sempre. Pel que fa a 

les matèries optatives no s’impartirà francès. La proposta és que les optatives siguin trimestral.  

Desdoblament quinzenal de Tecnologia. 

OPTATIVES  1 ESO 

 1A 1B 1C 1D 

1R 

TRIMESTRE 

FRANCÈS DALE A LA 

LENGUA 

LA MEVA ILLA 

MEDITERRÀN

IA 

M’ORGANITZ

O ME’N 

SURTO 

2N 

TRIMESTRE 

DALE A LA 

LENGUA 

M’ORGANITZ

O ME’N 

SURTO 

FRANCÈS LA MEVA ILLA 

MEDITERRÀN

IA 

3R 

TRIMESTRE 

M’ORGANITZ

O ME’N 

SURTO 

LA MEVA ILLA 

MEDITERRÀN

IA 

DALE A LA 

LENGUA 

FRANCÈS 

 

→ A 2n i a 3r d’ESO, els grups s’organitzen a partir de l’alumnat de francès, d’aquesta manera 

es pot continuar ofertant aquesta matèria optativa i els alumnes d’un mateix curs no s’han de 

barrejar en cap moment (els grups sempre són els mateixos). El grup de francès, per tal 



d’equilibrar-lo numèricament amb els altres, es complementa amb alumnat d’aula d’acollida (2n 

d’ESO) Tenint en compte aquesta organització, la resta de grups faran tots les mateixes 

optatives; per tal de garantir la diversitat de matèries, i tenint en compte que els alumnes no 

podran triar, se’n faran 3 de 2 hores, una per trimestre.  

A 2n, desdoblaments quinzenal de Tecnologia i Física i Química. 

A 3r, desdoblaments setmanals de Tecnologia i Física i Química. 

     OPTATIVES 2N ESO 

 2A 2B 2C 2D 

1R 

TRIMESTRE 

AL TEU 

RITME 

MILLOREM 

LES 

RELACIONS 

PERSONALS 

ESPORTS DE 

RAQUETA 

FRANCÈS 

2N 

TRIMESTRE 

ESPORTS DE 

RAQUETA 

AL TEU RITME MILLOREM 

LES 

RELACIONS 

PERSONALS 

FRANCÈS 

3R 

TRIMESTRE 

MILLOREM 

LES 

RELACIONS 

INTERPERSON

ALS 

ESPORTS DE 

RAQUETA 

AL TEU 

RITME 

FRANCÈS 

 

OPTATIVES 3R ESO 

 3A 3B 3C ADC 

1R 

TRIMESTRE 

FRANCÈS ROBÒTICA EMPRENEDO

RIA 

CULTURA 

CLÀSSICA 

2N 

TRIMESTRE 

FRANCÈS EMPRENEDO

RIA 

CULTURA 

CLÀSSICA 

ROBÒTICA 

3R 

TRIMESTRE 

FRANCÈS CULTURA 

CLÀSSICA 

ROBÒTICA EMPRENEDO

RIA 

    

→ A 4t d’ESO, els grups s’organitzen en funció de les preferències de l’alumnat de cara als 

seus estudis postobligatoris. El grup A és per als alumnes amb perfil de cicles formatius, el grup 

B és de l’ alumnat amb un perfil humanístic-social, mentre que el C és d’alumnat amb perfil 

científic-tecnològic. Aquesta agrupació permet fixar unes optatives que puguin ser cursades per 



tots els alumnes d’un mateix grup, d’aquesta manera mantenim el criteri de grup estable de 

convivència. L’únic intercanvi d’alumnes es produeix a la franja 3 (hi ha alumnes que cursen 

francès a 4t B i a 4t C). 

 

   OPTATIVES 4T ESO 

4A 4B 4C 

INFORMÀTICA / 

TECNOLOGIA 

CULTURA CLÀSSICA FÍSICA I QUÍMICA 

CULTURA CIÈNTIFICA VIP / FRANCÈS TECNO / FRANCÈS 

VIP ECONOMIA BIOLOGIA 

 

  Desdoblaments de matèries comunes a 4B i 4C: 

CATALÀ (2h) 

CASTELLÀ: 4B (2h) 4C (3h) 

MATEMÀTIQUES (4h) 

SOCIALS (2h) 

ANGLÈS (1h) 

ADC 

- Hores de classe: 30 

 

“Especialistes” (14h) Orientació (16h) 

MATES 4h 

ANGLÈS 2h 

CIÈNCIES 2h 

EF 3h 

ViP 3h 

TUTORIA 1h 

CATALÀ 3h 

CASTELLÀ 3h 

SOCIALS 3h 

TECNO/INFO 2h 



LECTURA 1h 

CVE 1h 

OPTATIVA 2h 

ESPAIS/AULES 

 

A12 - 2BAT 

A14 - ADC 

 

 

 

A15 - Lab 

Audio 

T. TEC 

A21 - 1A 

A22 - 1B 

A23 - 1C 

A24 - 1D 

A25 - 4B 

A26 - 4C 

A28 - 4A 

 

 

A27 - ViP 

A29 - Lab 

A31 -  

A32 - 3A 

A33 - 3B 

A34 - 3C 

A35 - 2A 

A36 - 2B 

A37 - 2C 

A39 - 2D 

 

A38 -  

A40 -  

A41 - 

A43 -  

 

 

Batxillerat 

 

Es manté l’estructura de grup estable, tot respectant les matèries optatives que 

ha de realitzar cada alumne 

 

 

Família Sanitària 

 

Torn Grup Alumnes 
Docent 
estable 

Docent 
temporal 

Espai 
estable 

Espai 
temporal 

Matí CAI A 30 
Silvina Dal 
Zotto 

6 Aula B11 
Taller B13 
Taller B24 

Tarda CAI B 30 Manel Garcia 8 Aula B11 
Taller B13 
Taller B24 

Tarda CAI C 30 Joan Guiu 7 
Aula-Taller 
B25 

Taller B24 



Matí 
1FAR 
A 

30 
Sense 
nomenament 

6 
Aula-
TallerB15 

Aula 
informàtica B23 
Laboratori B17 

Matí 
2FAR 
A 

25 Sònia Solé 4 
Aula-Taller 
B26 

Aula 
informàtica B23 
Laboratori B17 

Tarda 
1FAR 
B 

20 
Neus 
Fernàndez 

6 
Aula-
TallerB15 

Aula 
informàtica B23 
Laboratori B17 

Tarda 
2FAR  
B 

25 Miquel Climent 4  
Aula 
informàtica B23 
Laboratori B17 

Matí 1TES 30 
Gemma 
Calabria 

5 Aula B21 
Aula B22 
Taller 
ambulància 

Matí 2TES 30 Núria Gómez 5 Aula B25 
Aula B22 
Taller 
ambulància 

Matí 1LCBM 30 Begoña Milo 5 Aula B06 
Aula B05 
Laboratori B12 
Laboratori B14 

Matí 2LCBM 25 Núria Salabert 4 Aula B03 
Laboratori B12 
Laboratori B14 
Laboratori B16 

Tarda 1DIE 30 Teresa Franch 5 Aula B06 
Laboratori B12 
Laboratori B14 

Tarda 2DIE 25 
Maribel 
Martínez 

4 Aula A27 
Laboratori B12 
Laboratori B14 

 
 
Família Automoció, Imatge Personal, (inclosos PFI) i  SIEI: 
 
Es mantindran els grups estables en els espais que tinguin predeterminats 

 
 
5.2. Altres agrupaments 
 
En cicles o batxillerat, o en altres casos puntuals, es poden donar casos 

d'alumnes que surtin del grup estable per participar en un altre grup menor. Es 

prioritzarà que els alumnes de diferents grups estables no es barregin. Si fos el 

cas, caldria l'ús de mascaretes 

6. Personal del centre 
 
6.1. Plantilla docent del centre: nombre de professors, nombre de 
persones de suport educatiu. 
 



Tenim 97 professors. L'actuació dels professors i altre personal en les 

dependències on no hi hagi alumnes (departaments, altres sales de reunió...) 

hauran de respectar les normes generals de seguretat sanitària 

 

 
6.2. Assignació de personal docent als grups estables d’alumnes 
 
Ja hem explicat que el criteri seguit ha estat el de limitar l’optativitat i relacionar 

cada grup estable amb un espai. El professorat ha estat assignat en funció 

d’aquests criteris.  

Seguir el criteri d’assignar un nombre determinat de professors a cada grup 

hagués representat canvis en el currículum difícils d’assumir en el nostre 

projecte pedagògic 

 

 
6.2.1. Referents de cada grup estable 
 
Els grups d’ESO i Batxillerat, en general, compten amb un tutor i un tutor de 

seguiment (mig grup atès per cada professor), que actuaran com a referents. 

Els grups de cicles i PFI compten amb un tutor que actuarà com a referent. 

Està previst, cas d’un confinament general, estudiar la figura del tutor de 

seguiment també a cicles. El professorat de SIEI actuarà com a referent 

d’aquest grup 

 

6.2.2. Intervenció d’altres professors en els grups estables. 
 
Consulteu els horaris de cada grup per veure el professorat que hi intervé. 

Caldrà l’ús de mascaretes entre el professorat en tots els casos i respectar la 

resta de mesures de seguretat 

 

6.3. Assignació de personal educatiu de suport (TEI, auxiliars 
d’educació especial, TIS, SIEI …) 
 
Com a personal educatiu de suport comptem amb una educadora, destinada a 

la SIEI, i amb el suport del CREDA, auxiliar de llengua de signes, etc, en funció 

de les necessitats de l’alumnat. Seran destinats només als grups amb alumnes 



que els necessitin. Si disposem d’auxiliar de conversa en llengua estrangera, 

seguirà les mateixes normes que el professorat 

 

 

6.4. Personal PAS (administració, consergeria) 
 
Disposem de 3 persones destinades a consergeria i tres auxiliars 

administratives a secretaria. Han de seguir les normes de seguretat sanitària 

establertes per a tothom 

 

6.4.1. Assignació de funcions específiques vinculades al període de 
pandèmia. 
 
Es treballaria seguint l’estructura de tutors i professorat assignat al grup, sota la 

coordinació de l’equip directiu 

 

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 
 
7. Fluxos de circulació 
 
7.1. Entrades i sortides (horaris, accés d’entrada, porta de sortida) 
 

 Es produirà un esglaonament en l'horari d'entrada i sortida de l'alumnat a 

fi d'evitar aglomeracions. Aquest esglaonament no afecta l'horari dels 

treballadors del centre, que entraran a l'hora que tinguin establerta en el 

seu horari oficial, malgrat que el grup-classe que hagin d'atendre entri 

esglaonadament. En tot cas, el professorat aprofitarà el temps sobrer per 

obrir, revisar l'aula i preparar l'arribada de l'alumnat. Passarà igual amb 

l'horari de sortida esglaonat de l'alumnat 

Horaris d’entrada: 

Grups de matí: 

 Cicles formatius i PFI (sovint, englobats en “Cicles”),  , Batxillerat i 4t 

d’ESO: Entraran a les 8:00 

 2n, 3r d’ESO i ADC: Entraran a les 8:10 

 1r d’ESO: Entraran a les 8:20 

Grups de tarda: 



 Entraran a les 15:00 (excepte dimecres) 

Horaris de sortida: 

Grups de matí: 

 Alguns grups de cicles, que no fan les 30 hores lectives setmanals, 

sortiran quan acabi el seu horari de classes 

Grups que sí que fan 30 hores setmanals: 

  1r d'ESO: Sortiran a les 14:10 

 Cicles i 2n d'ESO: sortiran a les 14:20 

 3r i 4t d'ESO, ADC i batxillerat: sortiran a les 14:30 

 Es demana un esforç especial al professorat de darreres hores per 

organitzar l'alumnat en els minuts anteriors a l'hora de sortida de manera 

que no es produeixi una sortida lliure, sinó preparada i ordenada, classe 

per classe, i similar a la treballada en el simulacre d'evacuació. Com a 

element de valoració per al professorat, volem recordar que aquesta 

sortida, en el simulacre d'evacuació, ja es produeix amb una despesa de 

pocs minuts. Caldrà aprofundir-hi.  El professorat d'ESO acompanyarà el 

seu grup fins a la sortida del vestíbul de l'institut 

Grups de tarda:  

 Sortiran a l'hora prevista en els seus horaris, ja que normalment no es 

produeixen aglomeracions d'alumnes. Tot i així, es prega el professorat 

que insisteixi en la instrucció a l'alumnat del compliment de les normes 

de seguretat sanitària i en la preparació i ordenació de la sortida 

d'alumnes 

Presa de temperatura 

 Es prendrà la temperatura a totes les persones que accedeixin al centre, 

siguin treballadors, visitants o alumnes. Qui tingui una temperatura de 

37,5 graus no podrà accedir a les instal·lacions. 

 La presa de temperatura a l'alumnat es farà per part de conserges, 

professorat de guàrdia, professorat de 1a hora de classe i equip directiu, 

en funció de la disponibilitat 

 Es prega la màxima puntualitat d'alumnat i professorat a l'hora d'entrada. 

Si un alumne arriba tard ha de passar per consergeria perquè li sigui 

presa la temperatura abans de pujar a classe. Es prega al professorat 



que deixi clar aquests conceptes a les sessions de tutoria i també en 

l'organització de les classes lectives. 

 
7.2. Circulació dintre del centre 
 

 El centre disposa de dues entrades des del carrer, la porta de vianants i 

la porta de vehicles. Cada edifici (A, B, C i D) disposa de 

característiques especials. 

 L'entrada i sortida dels alumnes de la branca sanitària , 1r i 2n d’ESO  es 

farà per la porta de vianants. L'entrada i sortida de l'alumnat de 3r, 4t 

d'ESO, Batxillerat, automoció  i imatge personal es farà des de la porta 

de vehicles 

 Edifici A: Disposa de dues portes d'entrada al vestíbul i dues escales. 

Ambdues escales, vista la distribució de les aules de l'edifici, serviran per 

pujar i baixar. Se senyalitzarà al terra per quin costat de les escales es 

puja i per quin costat es baixa. Igualment se senyalitzarà els 

passadissos de les tres plantes, reservant un costat del passadís per a 

cada sentit de la marxa 

 Edifici B: L'entrada i sortida a l'edifici serà per la porta principal per als 

grups que fan classe a la planta baixa, i l’entrada i sortida per la porta de 

darrera per als grups que tinguin classe als pisos superiors. Ambdues 

portes restaran obertes per facilitar la ventilació. Els passadissos i 

l'escala seran senyalitzats per indicar per quin costat ha de produir-se la 

circulació, de manera similar que a l'edifici A 

 Edificis C i D: L'alumnat accedirà als tallers per la porta més propera  

 Es prega al professorat un esforç extra per mantenir la puntualitat 

d'obertura de portes de les aules i evitar aglomeracions a passadissos  

 La pujada i baixada a les aules es farà per l'escala més propera a l'aula. 

Per exemple, en l'edifici A les aules 11, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 

35 i audiovisuals ho faran per una escala (escala A) i les aules 

12,13,14,15, 26, 27, 28,  29, 36, 37, 38, 39, 40, 41 i 42 per l'altra (escala 

B). De la mateixa manera, l'accés a l'edifici serà per les portes del 

vestíbul diferenciades (A i B). 



 El professorat de desdoblaments, optatives, aula d'acollida, optatives en 

aules diferents a la del grup-classe (ESO) dins de l'edifici A aniran a 

buscar el grup d'alumnes a l'aula del grup per anar a l'aula petita 

 Altres moviments de grups d'alumnes no previstos en aquest apartat 

(accés a un taller determinat, accés a les classes d'educació física, etc) 

es faran sota la supervisió del professorat que imparteix la classe 

immediatament anterior. Es faran sempre respectant les mesures de 

seguretat establertes per la normativa. Els alumnes esperaran al pati 

que el professor els faci passar al nou espai 

 
 
 

7.3 Lavabos 
 

 L'accés als lavabos serà diferent a l'establert en el curs 2019-20. En el 

curs anterior, a fi d'evitar actes de vandalisme que s'havien produit, els 

lavabos de l'edifici A romanien tancats durant l'horari de classes i 

s'obrien a les hores dels patis. 

 En el curs 2020-2021, a fi d'evitar aglomeracions a les hores del pati, els 

lavabos romandran oberts durant tota la jornada. Es recomana al 

professorat que organitzi i supervisi les visites de l'alumnat al lavabo de 

manera esgraonada (sigui a l'inici de la classe, una mica abans del final, 

establint una pausa a mitja classe que pot coincidir amb algun moment 

de treball de l'alumnat a classe, etc). L'objectiu serà evitar aglomeracions 

i barreja d'alumnes de diferents grups estables als lavabos 

 
8. Pati 
 

 El pati del mati serà un sol pati, de 11:00 a 11:30. S'abandona l'actual 

estructura de dos patis al matí, que es considera molt millor des del punt 

de vista pedagògic, a fi d'evitar al màxim els moviments d'alumnes a 

l'interior de l'institut. A la tarda l'horari del pati serà de 18:00 a 18:30, 

amb la peculiaritat dels dimecres 

 Grups de matí: la sortida i entrada del pati serà ordenada i preparada pel 

professorat, s'evitarà la sortida lliure dels alumnes. Els grups de cicles i 



batxillerat sortiran al pati a les 10:45. Els alumnes de cicles i batxillerat 

hauran de sortir al carrer o romandre en l'ampli passadís d'entrada des 

de la porta de vianants, entre els edificis B i C. Si es produeixen 

aglomeracions en aquest espai, caldrà que surtin al carrer. Aquests 

grups podran romandre a la seva aula sota la vigilància voluntària 

d'algun professor.  

 Grups d'ESO:  

 1r i 2n d'ESO tindran un espai acotat per a cada grup al pati de baix. 

 3r d'ESO i ADC  tindran espais acotats per a cada grup al pati de dalt 

 4t d'ESO haurà de romandre al pati de la font. Tindran espais acotats, 

assignats a cada un dels tres grups. 

 L'accés als espais acotats a la pista de dalt i de baix es farà per ordre 

d'arribada de cada grup, no hi haurà espais reservats 

 S'evitarà la sortida lliure de l'alumnat al pati. El professorat prepararà la 

sortida de classe des de les 10:55, es farà de manera ordenada, grup 

per grup, com es fa en el simulacre d'evacuació. El professorat d'ESO 

acompanyarà el grup classe fins a l'àrea que tinguin acotada i romandrà 

amb ells fins l'arribada del professorat de guàrdia de pati.  

 S'incrementarà la dotació de guàrdies de pati respecte al curs anterior, a 

fi de facilitar el control de la permanència de l'alumnat a l'àrea 

assenyalada. Quan acabi el pati, el professorat de guàrdia de pati farà 

pujar els grups de manera esglaonada a les aules, no caldrà 

acompanyar-los. El professorat haurà de fer un esforç per evitar les 

aglomeracions als passadissos a l'hora de tornar a entrar a l'aula 

 Els dies de pluja l'alumnat romandrà a l'aula. Tot el professorat de 

guàrdia de pati es redistribuirà per l'edifici A i B per permetre una relativa 

normalitat  

 Grups de tarda: Es faran les sortides i entrades de manera preparada, 

ordenada i supervisada pel professorat 

 

9. Menjador i Cantina 
 
L'institut no disposa de menjador.  A inici de curs no disposarem encara de 

servei de cantina, ja que l'actual concessió ha acabat per jubilació, i la 



tramitació d'una nova concessió està aturada per les circumstàncies 

administratives. A setembre veurem si es pot seguir endavant amb la tramitació 

o s'ha de buscar altres solucions. En tot cas, caldrà regular l'entrada i sortida de 

la cantina per diferents portes, tot mantenint la distància de seguretat, i sense 

que l'alumnat pugui quedar-se assegut a les dependències de la cantina 

 

10.Material 
 
El professorat vetllarà perquè l'alumnat disposi de material individual per a la 

realització d'activitats educatives. Cas que calgui un ús compartit (per exemple, 

aules d'informàtica, tallers, laboratoris, etc.), l'alumnat haurà de col·laborar amb 

la neteja activa del lloc i material que hagi utilitzat i que sigui susceptible de ser 

utilitzat posteriorment 

 

 

11. Altres mesures de protecció i prevenció 
 
 

 Les finestres de les aules i tallers s'obriran per a ventilació deu minuts 

cada hora 

 L'alumnat i professorat farà neteja de mans cada hora. Cas que no sigui 

possible amb aigua i sabó, s'utilitzarà gel hidroalcohòlic 

 Es vetllarà perquè no es produeixin aglomeracions en els lavabos. Per 

aquest motiu, estaran oberts tot l'horari de classe i el professorat vetllarà 

perquè l'alumnat necessitat pugui anar-hi. 

 S'evitarà l'ús de l'aula de guàrdia a fi d'evitar contactes entre alumnes 

procedents de diferents grups estables. A efectes pràctics, si un alumne 

arriba tard al seu grup classe, serà admès i no enviat a l'aula de guàrdia. 

Si un alumne es comporta malament i ha de ser separat de l'aula, 

s'enviarà a consergeria i/o direcció, amb el corresponent full de 

separació d'aula 

 L'ús de mascareta és obligatori en tot moment en les instal·lacions del 

centre, tant per part de l'alumnat com del professorat i altres col·lectius 

de la comunitat educativa   



 El professorat que passi per diferents grups classe, especialment,  haurà 

de fer servir mascaretes homologades 

 No es podrà beure aigua de fonts o lavabos. L'alumnat haurà de portar 

de casa l'aigua  o menjar necessari. Si hi ha una necessitat especial, es 

derivarà a l'equip directiu. 

 L'antiga aula d'audiovisuals ara serà aula de grup de 1r de Batxillerat. 

Desapareix la possibilitat de reservar-la. Si algú la necessita, haurà de 

sol·licitar-ho a direcció 

 L'antiga aula d'informàtica 13 quedarà reconvertida en aula de 

desdoblament 

 Les aules que es facin servir per més d'un grup de classe (aules de 

desdoblament edifici A, tallers edifici B, aules taller edificis C i D) hauran 

de seguir un procés d'autoneteja del lloc d'estudi, per part de l'alumnat, 

tant de l'alumnat que surt com el que entra 

 Es recomana que l'autoneteja del lloc d'estudi tingui una durada 

aproximada de dos minuts 

 Es recomana deixar al final del matí i de la tarda les finestres obertes  

amb les persianes també tres dits obertes, a fi de facilitar el procés de 

ventilació 

 Alguns departaments (sanitàries, educació física...) estan preparant 

protocols específics per als seus espais. Aquests protocols no són 

contraris a les normes generals, sinó complementaris 

 Es recomana a l'alumnat que portin un petit necesser amb aigua per a 

beure, gel hidroalcohòlic (complementari al que hi haurà a l'institut) per a 

ús personal i mascareta de substitució i sobre per guardar la mascareta 

en ús 

 

11.1. Canvis en el sistema de guàrdies 

 

 S'augmentarà el nombre de professorat de guàrdia a les hores del pati 

 Durant les hores lectives, caldrà que un professor passegi pels 

passadissos de l'edifici A de manera continuada per evitar situacions 

anòmales, sobretot en els lavabos 



 L'antiga aula de guàrdia es converteix en l'aula de confinament COVID, 

La biblioteca deixa de fer la seva funció natural i es converteix en nova 

aula de guàrdia 

 
 
12. Neteja, desinfecció i ventilació 
 
El centre té contractada una empresa de neteja que farà la neteja i desinfecció 

dels espais com a mínim una vegada al dia. Estarem especialment atents a la 

neteja i desinfecció dels espais que ocupin un grup al matí i un altre grup a la 

tarda. Pel que fa als espais que hagin de ser successivament utilitzats per 

diversos grups (aules d'informàtica, per exemple), es procedirà a la ventilació 

quan surti un grup i abans que entri un altre. Aquestes tasques de ventilació, 

així com la neteja dels espais específics (llocs d'estudi, ordinadors, per 

exemple) la realitzarà  tant l'alumnat sortint (sota la supervisió del professor 

sortint), com l'alumnat entrant (sota la supervisió del professorat entrant). Cal 

remarcar aquest darrer concepte, recollit com a "Autoneteja" i previst a la 

normativa com a participaciño activa de l'alumnat en les tasques de prevenció. 

Pel que fa a la ventilació en els espais que només utilitzi un grup, s'aprofitarà 

l'hora del pati o el final de classes per procedir a la ventilació dels espais. 

 

12.1. Rentat de mans. 
 
Hi haurà dos tipus diferents de serveis per al rentat de mans: en els lavabos es 

disposarà d'aigua, sabó i paper d'un sol ús per a assecar-se les mans. A les 

aules i en els passadissos per on circuli l'alumnat hi haurà dispensadors de gel 

hidroalcohòlic a fi de complementar el protocol de neteja de mans. 

L'alumnat i el professorat hauran de rentar-se les mans, com a mínim amb gel 

hidroalcohòlic cada hora 

 
13.Protocol d’actuació en cas de detecció de simptomatologia 

compatible amb COVID. 

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



 Què cal fer si se sospita que un alumne o alumna té símptomes de 

covid-19?  

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

S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).  

Es pren la temperatura  

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

adolescent. Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb l’infant al 

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

• Davant d’un cas d’un alumne o personal del centre sospitós de covid-19 

que roman al seu domicili, què cal fer mentre no es confirmi si és positiu? 

L’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat.  

• Què cal fer si es dona un cas de covid-19 al centre?  

Cal comunicar-ho al servei territorial, que ho comunicarà a Salut pública, que 

donarà les instruccions sobre les mesures de quarantena que cal prendre.  

 

 Qui decideix les mesures que cal prendre en un centre davant d’un cas 

positiu de covid-19? 

 

 Les autoritats sanitàries competents 

 
 

Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com 

l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre. 

 

14. Organització en modalitat híbrida o telemàtica 

 
L'activitat del centre es farà inicialment en la modalitat presencial. 

 

Hi ha previstos alguns casos d'ensenyament híbrid, que s'aplicaran si no es pot 

atendre convenientment l'alumnat en modalitat presencial, en les famílies de 

cicles professionals: 

 



Família Sanitària 

 

 
Grup: CAI A, B i C 

Crèdit/Mòdul 

Part del 
currículum que 
s'imparteix en la 
modalitat 
presencial 

Part del 
currículum que 
s'imparteix en 
la modalitat No 
presencial 

Metodologia i 
recursos 
didàctics per a 
la modalitat no 
presencial 

Horari de 
presència al 
centre 

Observacions 

C1 

50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb. 

C2 

50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb. 

C3A 100% 
   

 

C3B 100% 
   

 

C4A 100% 
   

 

C4B 100% 
   

 

C4PQ 

50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb. 

C5 

50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb. 

C6A 100% 
   

 

C6B 100% 
   

 

C7 

50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb. 

C8 

50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb. 

C9A 100% 
   

 

C9B 100% 
   

 

 
Grup: 1FAR A 

Crèdit/Mòdul 

Part del 
currículum que 
s'imparteix en la 
modalitat 
presencial 

Part del 
currículum que 
s'imparteix en la 
modalitat No 
presencial 

Metodologia i 
recursos 
didàctics per a la 
modalitat no 
presencial 

Horari de 
presència al 
centre 

Observacions 

M1A 100% 
   

 

M1B 100% 
   

 

M2A 100% 
   

 

M2B 100% 
   

 

M2 Homeopatia 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix 
de dotació de 

material 
informàtic i 



més Mb. 

M3A 100% 
   

 

M3B 100% 
   

 

M4A 100% 
   

 

M4B 100% 
   

 

M5 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix 
de dotació de 

material 
informàtic i 
més Mb. 

M7A 100% 
   

 

M7B 100% 
   

 

M8A 100% 
   

 

M8B 100% 
   

 

M9 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix 
de dotació de 

material 
informàtic i 
més Mb. 

 
Grup: 2FAR A 

Crèdit/Mòdul 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix 
en la 
modalitat 
presencial 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix en 
la modalitat 
No presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Horari de 
presència 
al centre 

Observacions 

M1UF4/M5UF3 75% 25% 

Sincrònica 
(ordinadors, càmera, 
micròfon i connexió 

wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 
informàtic i més 
Mb 

M2UF1-
UF6/M4UF1 

50% 50% 
Sincrònica (ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

M3 50% 50% 
Sincrònica (ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

M6 50% 50% 
Sincrònica (ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

M12 Anglès 
tècnic 

50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, càmera, 
micròfon i connexió 

wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

 
Grup: 1FAR B 

Crèdit/Mòdul 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix 
en la 
modalitat 
presencial 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix 
en la 
modalitat No 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Horari de 
presència 
al centre 

Observacions 



M1 100% 
   

 

M2 75% 25% 
Sincrònica (ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

M2 
Homeopatia 

50% 50% 
Sincrònica (ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

M3 50% 50% 
Sincrònica (ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

M4 100% 
   

 

M5 75% 25% 
Sincrònica (ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

M7 100% 
   

 

M8 50% 50% 
Sincrònica (ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

M9 50% 50% 
Sincrònica (ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

 
 
 
 
 
 
 

Grup: 2FAR B 

Crèdit/Mòdul 

Part del 
currículum 

que 
s'imparteix en 

la modalitat 
presencial 

Part del 
currículum 

que 
s'imparteix en 

la modalitat 
No presencial 

Metodologia i 
recursos 

didàctics per a 
la modalitat no 

presencial 

Horari de 
presència 
al centre 

Observacions 

M1UF4/M5UF3 75% 25% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

M2UF1-
UF6/M4UF1 

75% 25% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

M3 66% 33% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 



Mb 

M6 75% 25% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

M12 75% 25% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon i 
connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de 
material 

informàtic i més 
Mb 

 
Grup: 1TES 

Crèdit/Mòdul 

Part del 
currículum 

que 
s'imparteix 

en la 
modalitat 
presencial 

Part del 
currículum 

que 
s'imparteix 

en la 
modalitat No 
presencial 

Metodologia i 
recursos 

didàctics per a 
la modalitat 

no presencial 

Horari de 
presència 
al centre 

Observacions 

M3A 100% 
    M3B 100% 

    

M3 UF5 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de material 
informàtic i més Mb 

M4A 100% 
    

M4B 100% 
    

M6A 100% 
    

M6B 100% 
    

M7 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de material 
informàtic i més Mb 

M8 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de material 
informàtic i més Mb 

M9A 100% 
    

M9B 100% 
    

M10 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de material 
informàtic i més Mb 

 
 
 

Grup: 2TES 

Crèdit/Mòdul 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix 
en la 
modalitat 
presencial 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix 
en la 
modalitat No 
presencial 

Metodologia i 
recursos 
didàctics per a 
la modalitat 
no presencial 

Horari de 
presència 
al centre 

Observacions 

M2 100% 
    

M5A 100% 
    

M5B 100% 
    

M13 Anglès 100% 
    



Tècnic 

 
Grup: 1LCBM 

Crèdit/Mòdul 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix 
en la 
modalitat 
presencial 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix 
en la 
modalitat No 
presencial 

Metodologia i 
recursos 
didàctics per a 
la modalitat 
no presencial 

Horari de 
presència 
al centre 

Observacions 

M1A 100% 
    

M1B 100% 
    

M2A 100% 
    

M2B 100% 
    

M6A 100% 
    

M6B 100% 
    

M7A 100% 
    

M7B 100% 
    

M8 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de material 
informàtic i més Mb 

M8 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de material 
informàtic i més Mb 

 

 

 
Grup: 1DIE 

Crèdit/Mòdul 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix 
en la 
modalitat 
presencial 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix 
en la 
modalitat No 
presencial 

Metodologia i 
recursos 
didàctics per a 
la modalitat 
no presencial 

Horari de 
presència 
al centre Observacions 

Grup: 2LCBM 

Crèdit/Mòdul 

Part del 

currículum 

que 

s'imparteix 

en la 

modalitat 

presencial 

Part del 

currículum 

que 

s'imparteix 

en la 

modalitat No 

presencial 

Metodologia i 

recursos 

didàctics per a 

la modalitat no 

presencial 

Horari de 

presència 

al centre 

Observacions 

M2A 100% 
    

M2B 100% 
    

M3A 100% 
    

M3B 100% 
    

M4A 100% 
    

M4B 100% 
    

M5A 100% 
    

M5B 100% 
    



C1 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de material 
informàtic i més Mb 

C2 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de material 
informàtic i més Mb 

C5A 100% 
    

C5B 100% 
    

C7 50% 50% 

Sincrònica 
(ordinadors, 

càmera, micròfon 
i connexió wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotació de material 
informàtic i més Mb 

 
 

Grup: 2DIE 

Crèdit/Mòdul 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix 
en la 
modalitat 
presencial 

Part del 
currículum 
que 
s'imparteix 
en la 
modalitat No 
presencial 

Metodologia i 
recursos 
didàctics per a 
la modalitat 
no presencial 

Horari de 
presència 
al centre 

Observacions 

C3 100% 
    

C4A 100% 
    

C4B 100% 
    

C6 100% 
    

 
 
Departament FOL 

 

MÒDUL , CURS 

PART DEL 
CURRÍCULUM QUE 
S'IMPARTEIX EN 
MODALITAT 
PRESENCIAL 

PART DEL 
CURRÍCULUM 
QUE 
S'IMPARTEIX EN 
LA MODALITAT 
NO PRESENCIAL 

METODOLOGIA 
I RECURSOS 
DIDÀCTICS PER 
A LA 
MODALITAT 
NO 
PRESENCIAL 

HORARI 
PRESÈNCIA AL 
CENTRE 
ALUMNES OBSERVACIONS 

FOL 1 FARM A 33h UF1 /17h UF2 
33h UF1 /16h 
UF2 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb  

EIE 2 FARM A 33h UF1 33h UF1 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

FOL 1 TES 33h UF1 /17h UF2 
33h UF1 /16h 
UF2 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 



connexió Wifi) més Mb 

EIE 2 TES 33h UF1 33h UF1 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

FOL 1 LCB 33h UF1 /17h UF2 
33h UF1 /16h 
UF2 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

EIE 1 LCB 33h UF1 33h UF1 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

FOL CAI A 33h del Crèdit 33h del Crèdit 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

RET CAI A 30 h del Crèdit  30 h del Crèdit  

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

FOL CAI B  33h del Crèdit 33h del Crèdit 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

RET CAI B 30 h del Crèdit  30 h del Crèdit  

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

MÒDUL , CURS 

PART DEL 
CURRÍCULUM QUE 
S'IMPARTEIX EN 
MODALITAT 
PRESENCIAL 

PART DEL 
CURRÍCULUM 
QUE 
S'IMPARTEIX EN 
LA MODALITAT 
NO PRESENCIAL 

METODOLOGIA 
I RECURSOS 
DIDÀCTICS PER 
A LA 
MODALITAT 
NO 
PRESENCIAL 

HORARI 
PRESÈNCIA AL 
CENTRE 
ALUMNES OBSERVACIONS 

FOL CAI C 33h del Crèdit 33h del Crèdit 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi)  

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

RET CAI C 30 h del Crèdit  30 h del Crèdit  
Sincrònica 
(ordinadors, 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 



càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

material 
informàtic i 
més Mb 

FOL 2 DIET 33h del Crèdit 33h del Crèdit 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

RAT 2 DIET 30 h del Crèdit  30 h del Crèdit  

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

FOL 2 PERRU 33h UF1 /17h UF2 
33h UF1 /16h 
UF2 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

EIE 2 PERRU 33h UF1 33h UF1 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

FOL 1 EMV 30h UF1 30h UF1 

Sincrònica 
(ordinadors, 
càmera, 
micròfon, 
connexió Wifi) 

Setmanes 
alternes 

Es requereix de 
dotacions de 
material 
informàtic i 
més Mb 

FOL 1 FAMB B 100% PRESENCIAL 

EIE 2 FARM B 100% PRESENCIAL 

FOL 1 CARRO 100% PRESENCIAL 

FOL 2 CARRO 100% PRESENCIAL 

FOL 2 EMV 100% PRESENCIAL 

 

Família d'Automociö: 

 

S'ha establert un plan B per si hem de començar les classes de forma híbrida 

(una part online desde casa i una altre part a l'escola) 

 

 Pel que fa a Electromecànica de vehicles disposem d'una plataforma virtual 

que els alumnes poden assolir gran part dels coneixement de forma online, i 

deixarem la presencialitat per resolució de dubtes i les pràctiques als tallers. 

 

 Pel que fa a Carrosseria es farà de forma molt semblant, no s'utilitzarà la 

plataforma virtual que es farà servir per a Electromecànica, però els professors 



de les matèries han establert una sèrie de classes virtuals per poder assolir els 

coneixements teòrics de forma online i deixar la presencialitat per la resolució 

de dubtes i les pràctiques als tallers.  

 

Aquesta opció només es portarà a terme si la situació provocada pel COVID-19 

obliga a fer part de les sessions docents desde casa, mai es podrà substituir 

una sessió pràctica de les nostres especialitat de forma online, ja que es 

necessari que l'alumne pugui assolir aquest recursos de forma pràctica desde 

l'escola. 

 
Família d'Imatge Personal: 

 
Pel que fa al departament d’imatge personal, hem prioritzat la formació 

presencial combinada amb la utilització de la plataforma Classroom pels 

continguts teòrics d’alguns mòduls. D’aquesta forma els alumnes podran assolir 

una part dels contingut teòrics de forma online i en cas de ser confinats poder 

seguir aquests continguts de manera virtual. 

En algún mòdul teòric com és el cas de M3, M7 i M9 optarem per la 

semipresencialitat durant 1 hora setmanal, és a dir el 33 % de les hores totals 

del mòdul és podrà realitzar de forma online.  Optarem per aquest model 

sempre i quan els mitjans informàtics i la wifi  dels alumnes i de l’institut ho 

permetin. 

Aquesta opció seria només per aquests tres mòduls teòrics, mai es podrà 

substituir una sessió pràctica de la nostra especialitat de forma online, és 

necessari que els alumnes adquireixin els continguts de forma presencial. 

14.1. Coordinació i presa de decisions 
 
Les decisions pedagògiques naixeran des del professorat (de forma individual o 

des d'equips docents) i seran assumides per l'equip directiu, després de 

consultar amb els equips docents o, si fos el cas, amb el claustre. També 

poden emanar directament de l'equip directiu. 

 

14.2. Adaptació del currículum i de la metodologia 
 



Les decisions d'adaptació curricular i metodològica naixeran des del professorat 

(de forma individual o des d'equips docents) i seran assumides per l'equip 

directiu, després de consultar amb els equips docents o, si fos el cas, amb el 

claustre. També poden emanar directament de l'equip directiu. 

 
14.3. De l’educació obligatòria en la hipòtesi de període de 
confinament d’un grup/s o de tot el centre. 
 

Es mantindrà la mateixa estructura de grups de classe, tutors, professors i 

equips docents. Caldrà adaptar els continguts segons les instruccions que 

arribin des del Departament d'Educació 

 
14.3.1. Detecció de necessitats i assignació de recursos 
informàtics als professors. 
 
A inici de curs es farà una detecció de necessitats de recursos informàtics del 

professorat. S'espera la dotació corresponent per part del Departament 

d'Educació 

 

14.3.2. Detecció de necessitats i assignació de recursos 
informàtics als alumnes. 
 
A inici de curs es farà una detecció de necessitats de recursos informàtics de 

l'alumnat. S'espera la dotació corresponent per part del Departament 

d'Educació.  

Cal especificar que a ESO es manté una política de demanar a les famílies que 

paguin la meitat de l'ordinador que ens ofereix l'Ajuntament de Santa Coloma. 

D'aquesta manera, molts alumnes ja disposen d'un ordinador propi. Però 

aquesta dotació no cobreix tots els casos (matrícules tardanes, avaries, etc, 

queden sense cobrir) 

 

14.3.3. Detecció de necessitats de formació en entorns virtuals 
d’aprenentatge (professorat, alumnat, famílies) 
 

A inici de curs es farà una detecció de necessitats de recursos informàtics de  

l'entorn. S'espera la dotació corresponent per part del Departament d'Educació 



 
14.3.4. Preparació de l’aprenentatge a distància 
 
A inici de curs es proposarà, si cal, una formació en els entorns Ieduca, Gsuite i 

Classroom per a professorat i alumnat, a més de la recollida d'informació 

descrita en els punts anteriors 

 

14.3.5. Assignació de referents als alumnes 
 

Tal  i com s'ha explicat anteriorment, els referents directes seran tutors i tutors 

de seguiment, a més del professorat dins de cada matèria 

 

14.3.6. Reunions de coordinació de professorat. 
 
Es realitzaran de manera presencial o telemàtica, en funció de les 

circumstàncies. 

 

14.3.7. Aspectes metodològics a aplicar en període de 
confinament. 
 
Les decisions d'adaptació curricular i metodològica naixeran des del professorat 

(de forma individual o des d'equips docents) i seran assumides per l'equip 

directiu, després de consultar amb els equips docents o, si fos el cas, amb el 

claustre. També poden emanar directament de l'equip directiu. 

 
14.3.8. Canals de comunicació. Organització i funcionament. 
 
El claustre de professors està connectat mitjançant la intranet i diversos grups 

de whatsapp, a més de via telefònica 

La comunicació amb les famílies i alumnes és multilateral: telèfon, correu 

electrònic, whatsapp, Ieduca, etc 

 

14.3.9. Seguiment de les NEE i alumnat vulnerable 
 
Serà responsabilitat de la CAD i del professorat de SIEI, PFI o tutors i tutors de 

seguiment, segons sigui el cas. Sempre amb el suport de l'equip directiu i la 

col·laboració de l'EAP, Inspecció i altres organismes administratius implicats 



 

14.4. De l’educació postobligatòria 
 
Es mantindrà la mateixa estructura de grups de classe, tutors, professors i 

equips docents. També poden emanar directament de l'equip directiu. Caldrà 

adaptar els continguts segons les instruccions que arribin des del Departament 

d'Educació 

 
14.4.1. Detecció de necessitats i assignació de recursos 
informàtics als professors. 
 
A inici de curs es farà una detecció de necessitats de recursos informàtics del 

professorat. S'espera la dotació corresponent per part del Departament 

d'Educació 

 

 

 
14.4.2. Detecció de necessitats i assignació de recursos 
informàtics als alumnes. 
 

A inici de curs es farà una detecció de necessitats de recursos informàtics de 

l'alumnat. S'espera la dotació corresponent per part del Departament 

d'Educació. 

 
14.4.3. Assignació de referents als alumnes 
 
Tal  i com s'ha explicat anteriorment, els referents directes seran tutors i tutors 

de seguiment, a més del professorat dins de cada matèria 

 
14.4.4.Reunions de coordinació de professorat. 
 
Es realitzaran de manera presencial o telemàtica, en funció de les 

circumstàncies 

 

14.4.5. Aspectes metodològics a aplicar 
 



Les decisions d'adaptació curricular i metodològica naixeran des del professorat 

(de forma individual o des d'equips docents) i seran assumides per l'equip 

directiu, després de consultar amb els equips docents o, si fos el cas, amb el 

claustre. També poden emanar directament de l'equip directiu. 

 
14.4.6. Canals de comunicació. Organització i funcionament. 
 
El claustre de professors està connectat mitjançant la intranet i diversos grups 

de whatsapp, a més de via telefònica 

La comunicació amb les famílies i alumnes és multilateral: telèfon, correu 

electrònic, whatsapp, Ieduca, etc 

 
14.4.7. Seguiment de les NEE i alumnat vulnerable 
 
Serà responsabilitat de la CAD i del professorat de SIEI, PFI o tutors i tutors de 

seguiment, segons sigui el cas. Sempre amb el suport de l'equip directiu i la 

col·laboració de l'EAP, Inspecció i altres organismes administratius implicats, 

 

Annexos: 
Annex 1:  

Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

Ventilació:  

 Es procedirà a la ventilació dels espais deu minuts cada classe 

 Es deixaran les finestres i persianes mínimament obertes durant la nit per 

facilitar la ventilació dels espais 

Neteja i desinfecció: 

 Es netejaran i desinfectaran tots els espais del centre com a mínim una 

vegada al dia, segons el contracte establert amb l'empresa de neteja.  

 En els casos que hi hagi canvi de grup en un mateix espai o resulti 

impossible fer neteja i desinfecció per part del personal de l'empresa, 

caldrà fer tasques d'autoneteja del lloc d'estudi per part de l'alumnat, tal 

com s'explica en el punt 12 d'aquest pla  

Annex 2: 

Horaris  



Es podran consultar a la consergeria del centre. S'hi podrà accedir, en suport 

informàtic, en el programa de gestió del centre. Seran lliurats a inspecció en els 

terminis previstos a la normativa 

Annex 3: 
 
Ús de mascaretes (recull de normativa) 
 
Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

 

Secundària, batxillerat i 
formació professional  
 

No obligatòria si s’està 
amb el grup de 
convivència dins de 
l’aula. Indicada fora del 
grup quan no es pugui 
mantenir la distància 
d’1,5 metres. 
 

Higiènica amb 
compliment norma UNE 
 

Personal docent i no 
docent 

Recomanable en els 
grups estables.  
Obligatòria pel personal 
quan imparteix classes a 
diferents grups, quan no 
formen part del grup de 
convivència estable i no 
es pugui mantenir la 
distància d’1,5 metres. 
 

Higiènica amb 
compliment norma UNE 
 

 
 
 
Requisits d’accés als centres educatius 
 
1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 

2. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors 

 

Les famílies, o directament l’alumne si es major de 18 anys, han de fer-se 

responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran 

una declaració responsable. 

 



Rentat de mans. 
 
Freqüència: 

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans, com a mínim: 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

▪ Abans i després dels àpats 

▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

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

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme: 

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants 

i dels propis 

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

▪ Abans i després d’anar al WC 

▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Punts de rentat de mans: 

Hi haurà dos tipus diferents de punts per al rentat de mans: en els lavabos es 

disposarà d'aigua, sabó i paper d'un sol ús per a assecar-se les mans. A les 

aules i en els passadissos per on circuli l'alumnat hi haurà dispensadors de gel 

hidroalcohòlic a fi de complementar el protocol de neteja de mans. 


