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1.INTRODUCCIÓ 
___________________________________________________________________ 
L’actual situació de crisi sanitària fa necessària continuar aquest curs 2021-2022 amb  una sèrie de 

mesures de prevenció per fer front a la pandèmia i l’obertura del centre es fa d’acord amb les activitats 

permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i la normativa existent.  

El Pla d’actuació del Departament estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme  amb 

les màximes garanties, que busquen l'equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres 

educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tot l’alumnat a una educació de qualitat. 

 

Tenint en compte aquestes premisses, al CFA Mestre Esteve treballarem per funcionar amb la màxima 

normalitat possible per tal de donar continuïtat a l'aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de 

protecció que siguin necessàries. 

 

 
2.OBJECTIU DEL PLA 
___________________________________________________________________ 
Aquest pla d’actuació estableix les bases  per a que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes 

garanties i acomplir els següents objectius: 

 Que tot l’alumnat tingui accés a l'educació en condicions d'equitat malgrat la pandèmia. 

 Oferir un aprenentatge amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció 
social de l'educació. 

 L'escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 A través de les mesures proposades, el centre educatiu ha d'estar en condicions de contribuir al control de 
l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

 

3.VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

___________________________________________________________________ 

3.1.Seguretat 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la 
comunitat educativa, el centre educatiu ha de continuar sent un espai on l'activitat educativa es 
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pugui dur a terme d'una manera segura i confortable. 

3.2.Salut 

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat 
per als departaments d'Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió 
del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

3.3.Equitat 

El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, les 
persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, van patir —o n'estan  patint— les 
conseqüències d'una manera més acusada. L'assistència al centre permet una socialització de 
l’alumnat que té un gran valor.  
Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat sense renunciar a la seguretat  d'alumnes i 
personal docent i no docent dels centres educatius. 

 

 

 

 

3.4.Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant això, 
aquestes mesures s'avaluaran i s'adaptaran en funció de l'evolució del context epidemiològic i dels 
avenços en el pla de vacunació i en la immunitat de grup. 

4.- PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

___________________________________________________________________ 

El centre vol oferir, sempre que les circumstàncies ho permetin, la màxima presencialitat a 
l’alumnat, des de l’aplicació de les mesures de prevenció establertes. Si aquesta presencialitat no és 
possible parcial o totalment, l’escola té previstos mecanismes d’atenció i seguiment de l’alumnat . 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i a l'espera d'assolir la immunitat de 
grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

En aquest sentit les mesures de prevenció que aplicarem son: 

4.1.Grups de convivència estable 

A partir del nombre d’alumnes i del nombre de docents, s’organitzaran els grups de convivència 
estables d’alumnes amb un espai referent. 

Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de l’alumnat. Per tant, el 
nombre màxim d’alumnes d’un grup estable de convivència és el d’alumnat matriculat per a aquell 
grup classe. 

En el cas del professorat de centres de formació de persones adultes no es considera que forma 
part del grup estable de convivència de l’alumnat ja que no fa tota la docència dins aquest grup. 

El principal valor de ser grups de convivència estables, tal com s'ha demostrat durant el curs 2020-
2021, és la facilitat que ofereix en la traçabilitat de possibles casos que s'hi donin, atès que permet 
una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables 
d'alumnes, en  el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l'integren. 

10 
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 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per 
sobre de 37,5 oC, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, 
dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua 
d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós. 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 10 dies anteriors. 

Es tracta, per tant, d'un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això 
permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta 
en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència 
estable. 

En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de 
complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l'ús de la 
mascareta. 

 

4.2.Mesures higièniques i preventives 
 

4.2.1.Distanciament físic 

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

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

 

4.2.2.Higiene de mans 

Es tracta d'una de les mesures més efectives per preservar la salut dels  alumnes i  la del personal 
docent i no docent. 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s'ha de dur a terme sempre que la 
situació així ho aconselli o com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Per tal de garantir aquesta mesura, hi ha molts punts de rentat de mans amb dosificadors de solució 
hidroalcohòlica, per a ús de l’alumnat i personal docent i no docent: accés al centre, entrada de les 
aules i espais d’ús de l’escola com biblioteca, sala de professorat, espai associació, lavabos... 

Per fer recordatori d’aquesta mesura n’hi ha pòsters i cartells informatius explicant els passos per a 
un correcte r entat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 

4.2.3.Ús de la mascareta 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, 
l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és obligatòria per a l’alumnat i professorat dels 
centres de formació d'adults 

Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de la pandèmia i 
l'augment dels percentatges de vacunació. 

La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la norma UNE. 

4.2.4 Requisits d’accés als centres educatius 
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En cas que l'alumne o alumna presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, s'ha de valorar de 
manera conjunta —amb la família o persones tutores si s’escau i el seu equip mèdic de 
referència—, les implicacions a l'hora de reprendre l'activitat educativa presencialment al centre 
educatiu. 

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat no 
reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a l'atenció personalitzada 
de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19: 

a) Alumnat amb malalties cròniques complexes d'elevada vulnerabilitat enfront de la 
covid-19. 

b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada 
vulnerabilitat enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada. 

* En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d'atenció a aquest 
alumnat. 

 

4.2.5Control de símptomes 

L’alumnat ha de fer-se responsable de l'estat de salut 

 A l'inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual han de fer 
constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el risc que això 
comporta, i que, per tant, s'atindran a les mesures que puguin ser necessàries en cada 
moment; 

 es comprometen a no assistir al centre educatiu en cas que presentin simptomatologia 
compatible amb la covid-19 o l'hagin presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho 
immediatament als responsables del centre educatiu, per poder prendre les mesures 
oportunes 

L’alumne ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la 
situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d'altres mesures 
addicionals com la presa de temperatura a l'arribada a l'escola. 

El centre disposa de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un alumne es 
troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la 
temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre. 
 

4.3.Ventilació, neteja i desinfecció 

L'escola ha de disposar d'una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 
característiques del centre. D'acord amb l'evidència científica més recent, la ventilació és una de 
les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això cal seguir 
curosament les orientacions de ventilació: 

 

Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta 
ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, 
convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades 
entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es 
renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim 

about:blank
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d’hores possibles.  

 
- De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les 
finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lo batents, o 
obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les 
portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura 
entre l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors. 

 
- El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor 
ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim 
una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.  

- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes 
(passadissos i vestíbuls) a l’exterior.  

- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, 
durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i 
ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la 
velocitat de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de 
càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort 
tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, 
com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de 
les aules com a mínim 30 minuts.  

- Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts 
per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per 
millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat.  

- Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui 
continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, 
entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.  

- Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin 
oberts a les persones usuàries. Per aquest motiu caldrà que les finestres romanguin 
sempre obertes.  

 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 
rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà 
necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021. 

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de la 
jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància 
d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais. 

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin 
condicions d'higiene. 

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

4.3.1.Gestió de residus 
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 Tenir cura d'un mateix i de les persones que l'envolten. 

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

 Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica. 

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria 
es llencin en contenidors amb bosses, tapa i pedal. El material d'higiene personal, com mascaretes, 
guants i altres residus personals d'higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s'han de 
llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). 

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

4.4. Promoció de la salut i suport emocional 

L'impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals 
per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d'un familiar, l'angoixa per la situació viscuda 
o l'impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un nombre significatiu 
d'infants i adolescents. 

 

 

 

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes que són 
imprescindibles en qualsevol context: 

 

4.5.Gestió de casos 

S’aplicarà el protocol vigent de Gestió de casos COVID 19 quan es detecti un cas positiu o 
simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu 

 

5.- ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

_________________________________________________________________________________ 

 

El curs començarà de manera presencial el 20 de setembre de 2021 

5.1.Alumnat 

L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments excepte en els casos on 
la modalitat sigui de semipresencialitat. 
En el cas de la incorporació d'un nou alumne o alumna al centre, se l'assignarà a un grup                    estable 
existent. 

5.2.Personal dels centres: docents, personal d’atenció educativa i personal 
d’administració i serveis 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre ha d'avaluar la 
presència de personal treballador especialment sensible a la covid-19, en el marc de referència 
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vigent en cada moment, i d'acord amb aquest coneixement establir, si escau, mesures específiques 
de protecció. 

5.3.Espais de reunió i treball per al personal 

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per garantir 
el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. S'ha de prestar 
especial atenció a la ventilació correcta de l'espai.  

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser telemàtiques.  

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de mascareta.  

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial sempre que es 
mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb ventilació i ús de la 
mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb tot el claustre mantenint 

les distàncies i fent ús de mascareta. 

 

 

5.4.Fluxos de circulació 

Per evitar l'aglomeració de persones en un lloc del centre cal establir circuits i organitzar la 
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats. 

5.4.1.Entrades i sortides  

Les entrades i sortides del centre s'han de fer de manera esglaonada, tenint en compte el nombre 
d'accessos i el nombre de grups estables.  

 

Al nostre centre atès que només comptem amb una entrada, és especialment important aquest 
esglaonament. 
Els alumnes han de portar la mascareta posada així com tota persona que accedeixi al centre. 
 
En entrar al centre els alumnes s'han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la 
distància sanitària i portar la mascareta posada.  
 
L’alumnat entrarà i sortirà esglaonadament per evitar aglomeracions. Les sortides s’esgraonaran 
amb intervals de cinc a deu minuts d’acord amb la següent graella: 
 

 
 
 
 
 
 
GRUPS 
MATÍ 

FI3 dll 9:25-11:25 
dj 8:55-11:55 
dv 8:55-11:55 

Aula 28 
Aula informàtica 2 
Aula informàtica 1 

 

Llengua castellana 1 dx-dv 9:25 -11 Aula 28 
Aula informàtica 1 

FI1/2 dm 9:25 -11:25 Aula 28 
 

GESO 1 dll-dm-dx-dj-dv  9:05-11:55 Aula 29 

GESO 2 dll-dm-dx-dj-dv 9:00.11:50 Aula 21 
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PROVES D’ACCÉS dll-dm-dx-dv  9:30-11-30 Aula 26 

Llengua anglesa 1 dll-dj- 12:05-13:35 Aula 29 
 

 Llengua anglesa 2 dx-dv- 12:00-14:00 Aula 26 
 

Llengua anglesa 3 dm-dx 12:05-14:05 Aula 21 
 

COMPETIC INICIAL dll-dv-12:00-13:30 Aula informàtica 1 
 

COMPETIC 1 dm-dx-12:00-13:30 Aula informàtica 2 
 

 
 
 
 
 
 
GRUPS 
TARDA 

FI1/2 dm-dx-dj-15:30-17:30 Aula 28 

 
Llengua anglesa 1 

 
dm-dx-16:00-17:30 

Aula 29 

 
Llengua anglesa 2 

 
dll-dm-16:00-18:00 

Aula 26 

 
Llengua anglesa 3 

 
dll-dj-15:50-17:50 

Aula 21 

 
COMPETIC 2 

 
dll-dj-16:00-17:30 

 
Aula informàtica 2 

 
COMPETIC 2 

 
dj-18:00-21 

 
Aula informàtica 2 

 
COMPETIC 3 

 
dll-18:30-20:30 

 
Aula informàtica 2 

 
GRUPS 
VESPRE 

GESO 1 dx-dj-dv-18-20:50 
 

Aula 29 

GESO 2 dll-dm-dx-dj-dv 18:05-
20:55 

Aula 21 

Llengua castellana 2 dll-dj-18:30-20:30 
 

Aula 22 

 

5.4.2.Circulació dins del centre  

En els passadissos  s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un grup estable. Quan coincideixin 
més d'un grup de convivència estable cal mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres.  
 

5.4.3.Ascensor  

S'han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el 
seu personal de suport, si escau. L'ús dels ascensors ha de ser esporàdic. 

5.4.4.Ús de font i lavabos  

L’aforament dels lavabos està limitat a una persona. Els lavabos romandran tancats i s’haurà de 
demanar la clau a la persona de consergeria, l’administrativa o personal del centre. 

No és recomanable veure aigua de les aixetes i la font s’ha clausurat. L’alumnat ha de portar una 
petita ampolla per beure aigua i no l’han de compartir amb ningú. 

També ha estat invalidada la màquina de cafè. 

5.4.6.Descans  
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No hi ha períodes de descans assignats als diferents grups. L’alumnat pot sortir de l’aula, en cas 
necessari, de forma individual i sempre sense interferir en el bon funcionament de la classe. 
 

5.4.7.Horaris  

L'horari del centre és l’aprovat pel Consell de Centre seguint les normatives del Departament. 

 
5.4.8.Sortides 

El centre durà a terme les activitats previstes en la seva programació general anual, amb les 
adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària vigents en cada 
moment, d'acord amb el pla sectorial. 

 

 

 

 
5.4.9.Activitats extraescolars  

El centre durà a terme les activitats extraescolars previstes en la seva programació general anual, 
d'acord amb el pla sectorial vigent.  
 

 

 

6.ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN 
CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE  
__________________________________________________________________________ 

Es treballarà de forma 100% presencial en tots els ensenyaments de l’Escola. 

En cas que es doni un cas positiu al grup i es confini un alumne o una alumna, un grup reduït 
d’alumnes, o bé tot el grup, el professorat organitzarà l’atenció docent tenint en compte: 
 

 L'alumnat ha de conèixer els objectius de treball, així com també els indicadors d'avaluació perquè pugui 
organitzar-se les tasques mentre duri el confinament.  

 És convenient fer connexions periòdiques per fer el seguiment dels alumnes, així com també per fer 
tutories i resoldre dubtes.  

 En cas de confinament parcial del grup cal que el professorat segueixi la docència presencial amb 
l'alumnat que està al centre i faciliti el contacte amb l'alumnat que es troba confinat a casa. Quan sigui 
possible, aquest contacte ha de ser simultàniament al desenvolupament de la classe. 

 Es proposa treballar en un entorn en línia i col·laboratiu, de manera que a través del correu corporatiu 

d'XTEC o del correu del centre, l'alumnat es pugui connectar a través d'una plataforma de 
comunicació que li permeti veure i seguir el que s'està treballant a classe.  

 En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània del treball que es fa a l'aula, el 
professorat haurà de facilitar els materials que es lliurin presencialment, per a l'alumnat que es trobi 
confinat a casa.  

 Es prioritza la modalitat de formació de manera síncrona.  
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 Mentre part del grup estigui confinat, no s'han de fer proves (exàmens) presencials que tinguin com a 
única finalitat l'avaluació, ja que es valora que l'avaluació és contínua i amb diferents contextos i 
materials.  

 
Possibles escenaris de confinament: 
 

A. Confinament parcial d’un grup estable durant 15 dies aproximadament. 
B. Confinament de diverses aules durant 15 dies aproximadament. 
C. Confinament de tota l’escola durant 15 dies aproximadament. 
D. Confinament d’un alumne o professor/a per tenir símptomes possibles de Covid o en espera de la 

PCR. 
E. Confinament de diversos GCE fins que indiquin les autoritats competents. 
F. Confinament de tota l’escola fins que indiquin les autoritats competents. 

 
En funció d’on es produeixi el positiu i el grup o grups que s’indiquin que s’han de confinar, i la secció a la que 
pertanyi/n, s’actuarà d’una manera específica. 

 

 

7.DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ DEL CENTRE EN CAS DE SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT 
PRESENCIAL. 
__________________________________________________________________________ 

En cas de confinament de tota l’escola o confinament d’un o més grups, hem establert diferents 
formes per continuar l’activitat docent en funció de les necessitats de l’alumnat afectat i de 
l’ensenyament a impartir. 

Al centre tenim una gran diversitat d’alumnat: edats, procedència, nivells educatius, 
socioeconòmics, interessos, ritmes... 

L’experiència prèvia dels mesos de confinament ens fa pensar que les situacions on tindrem més 
dificultats per comunicar-nos i fer propostes de treball serà amb les persones més vulnerables. 

 

 

8.RECURSOS I DOTACIÓ INFORMÀTICA DEL CENTRE. 
__________________________________________________________________________ 

Al centre tenim una bona dotació informàtica i de pissarres digitals que n’hi ha a totes les 

classes. També n’hi ha una petita dotació (entre vuit i tretze d’ordinadors) en tres aules on 

es treballen llengües o nivells d’instrumental. Dues aules d’informàtica amb 25 ordinadors 

cadascuna, i 13 a l’aula d’autoformació/biblioteca. La última adquisició ha estat una pantalla 

interactiva. El professorat i l’alumnat fa ús de tots aquests recursos de forma 

continuada. 

Hi ha en funcionament una aula virtual (Moodle), que és un recurs educatiu amb moltes 

possibilitats i facilita la comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa. 

Aquest recurs complementari al treball a l’aula, s’adequa als diferents ritmes d’aprenentatge, 

i afavoreix l’ús de les TAC i la comunicació entre la comunitat educativa. 

Durant aquest curs el centre disposa d’una plantilla de 8 docents, encara que una docent de 

secundària treballa mitja jornada i el Departament ens ha assignat un altre docent per 

complementar la jornada. Quatre docents són de primària i quatre de secundària. 
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El professorat té un nivell de coneixement de les eines informàtiques força alt. Quatre 

professors tenen acreditat l’ACTIC avançat i la resta tenen un nivell de coneixements 

adequat a les necessitats del centre. 

Durant el curs es fan sessions de formació interna per donar resposta a les demandes del 

professorat (utilització de Drive, aplicacions Moodle...), especialment el nou professorat per 

incorporar-lo a les dinàmiques de treball del centre. 

 

 

9.COMUNICACIÓ AMB L’ALUMNAT, ESTRATÈGIES DE TUTORIA I DE SEGUIMENT 
__________________________________________________________________________ 

Aquest Pla de contingència parteix de la premissa que cada alumne és un món, igual que 

cada professor té una manera diferent per abordar aquesta realitat. 

L’objectiu comú de tothom, però, serà gestionar el millor possible la diversitat per atendre el 

millor possible a cada alumne. 

Per a la correcta realització d’aquesta tasca docent: 

 El professorat enviarà tasques a l’alumnat relacionades amb la formació que està 

realitzant, perquè pugui continuar formant-se i mantenir l’hàbit i la rutina de treball. 

Aquest contacte serà important per conèixer la situació personal, recursos digitals i 

capacitat per treballar amb les eines digitals de cada alumne. Fer acompanyament 

emocional i detectar situacions que requereixen la intervenció d’altres serveis 

(serveis socials, per exemple). Les situacions excepcionals es posaran en coneixement 

de l’equip directiu, al igual que s’alerta a l’equip directiu de l’alumnat amb qui no 

s’ha pogut contactar per trobar altres vies de comunicació. 

 Els sistemes utilitzats per comunicar-se seran, principalment, el Moodle, el correu 

electrònic, de l’escola i els facilitats pel professorat a l’alumnat, també farem servir el 

mòbil i el Whatsapp de l’escola: 611 600 392. 

 Cada professor es posarà en contacte amb els seu alumnat per explicar-li quines 

eines de suport farà servir, depenent de la matèria i de l’ensenyament: vídeos, 

gravacions, Kahoot, Youtube, Lyricstraining, That Quiz i d’altres. 

 El Centre proveirà, en els casos excepcionals per manca de recursos digitals de 

l’alumnat i en la mesura de les nostres possibilitats, el maquinari necessari, 

mitjançant un contracte de cessió temporal. 

 Altres accions per suplir les dificultats seran: 

o Crear dossiers específics per a persones que no tenen competències digitals 

o no poden disposar de les eines necessàries (alfabetització, castellà de 

persones nouvingudes...). 

o Amb les persones més grans o els grups d’alfabetització, el seguiment haurà 

de ser via telefònica. Mantenir el contacte és primordial per fer un 
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acompanyament emocional. Amb aquests grups, l’Associació d’alumnes del 

centre, ofereix un suport molt important. 

o Hem de tenir en compte que molts dels nostres alumnes no disposen 

d’ordinadors i segueixen el curs amb el mòbil com a dispositiu de rebuda i 

enviament de tasques (moltes vegades fotografiant els deures). 

o Fer seguiment molt acurat (via trucades telefòniques i Whatsapp) amb joves 

que encara que acostumats a utilitzar les eines digitals amb més assiduïtat, 

no dominen la vessant formativa i poden despenjar-se del curs per la 

desmotivació que els pugui comportar la situació. 

o La tinença de dispositius no assegura l’èxit en la formació, cal saber treballar 

amb ells i tenir la capacitat d’autogestió del temps i responsabilitat. 
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10.OFERTA FORMATIVA AUTORITZADA CURS 2021/22 I ALUMNES MATRICULATS 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ensenyaments Hores Grups Matrícules Característiques de l’alumnat  
Ús de l’entorn virtual i 
acció docent en cas de 
confinament 

COMPETIC INICIAL MATÍ 3h 1 15 - 25 Persones d’edats i procedències 
diferents i amb un bagatge de 
coneixements educatius i de nivell 
cultural heterogeni, que no han utilitzat 
mai un ordinador o que en tenen unes 
nocions molt elementals, i necessiten 
sistematitzar i ampliar els seus 
coneixements per ser usuaris 

autònoms d’un equip informàtic 

domèstic i servir-se de les seves 
prestacions per portar a terme petits 
treballs amb el tractament de textos, 

ús del correu electrònic i recerca 

d’informació per internet. 

 

 Contacte telefònic ,Whatsapp, 
correu electrònic (dependent de les 
possibilitats de l’alumne). 

 Treball activitats aula virtual i en cas 
de no disposar de connectivitat a 
casa, activitats pràctiques de Word i 
altres que no necessiten connexió a  
internet 

COMPETIC 1 MATÍ 3h 1 15 - 25  

Moodle: 

Teoria, exemples i tasques (links i pdf) 
Email: 

correccions i resolució de dubtes 
 

Videoconferència setmanal amb el grup- 
classe (Meet) 
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COMPETIC 2 TARDA 4h 2 2x(15 – 25) 
 

Domini efectiu. S’adreça a les persones 
que han cursat abans el nivell I o que 
tenen uns coneixements prou assolits del 
funcionament de l’ordinador, del 
tractament de text, del tractament de 
dades numèriques, de l’ús del correu 
electrònic, de la cerca 
d’informació    per    internet    i    del 

Moodle: 

Teoria, exemples i tasques (links i pdf) 
Email: 

correccions i resolució de dubtes 
Videoconferència setmanal amb el grup- 
classe (Meet) 

    tractament de la imatge i les 
presentacions. Per les 
característiques del seu contingut , 
aquest mòdul està destinat tant a les 
persones que orientin el seu 
aprenentatge cap al món laboral o 
professional, com a qui tingui un interès 
personal per aquests 
programes. 

 

COMPETIC 3 VESPRE 3h 1 15 - 25 S’adreça a les persones que han cursa t 
el nivell 2 o que tenen coneixements
 equivalents 
Bàsicament es tracta de repassar i 
aprofundir els continguts dels cursos 
anteriors. Aquest curs ja té un caràcter 
professionalitzador 

Moodle: 

Teoria, exemples i tasques (links i pdf) 
Email: 

correccions i resolució de dubtes 
Videoconferència setmanal amb el grup- 
classe (Meet) 
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Llengua castellana 1 MATÍ 3h 1 15 - 25 Persones adultes d’edats diferents, de 
procedència lingüística i cultural diversa i 
amb una formació educativa i cultura l 
també molt variada. Una part important 
és analfabeta en la pròpia llengua Els 
alumnes no tenen cap coneixement ni 
competència en l’ús bàsic de la llengua 
castellana i molt poc coneixement de la 
realitat social i cultural de la societat 
catalana. Les persones     participants     
que     han 
assolit el nivell de competència i 
coneixements, fixats en els objectius 

 L’alumnat pot treballar amb 
els materials pensjats a l’aula 
virutal. 

 Atenció telefònica  

 Treballs amb dossiers (en cas 
de no disposar d’eines 
informàtiques o coneixements 
necessaris) 

 Connexió sincrònica a l’aula 
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    del Curs de Nivell Inicial, podran 

incorporar-se posteriorment al Curs de 
Nivell 2. 

 

Llengua castellana 2 

MATÍ 

4h 1 15 - 25 
Persones nouvingudes que necessiten 
millorar les seves competències 
lingüístiques però amb un mínim de 
coneixements orals per a identificar-se i 
poder se r capaços de sol·licitar la 
informació bàsica relacionada amb les 
activitats de la vida quotidiana i del món 
laboral.L’objectiu del curs és fixar, 
ampliar i millorar el domini de les 
competències comunicatives, 
especialment de la Comprensió i 
Expressió oral, introduïdes en el Curs de 
Nivell 1. Millorar les habilitats de la 
llengua escrita, per tal de poder llegir, 
comprendre i escriure petits textos 
relacionats amb les necessitats de la 
vida 
personal, social i laboral. 

El contacte es fa a través de l’aula virtual 
Moodle i el correu electrònic del seu 
professorat. 
A l’aula virtual els alumnes poden trobar 
infinitat de recursos per a practicar el 
vocabulari, la gramàtica, la pronunciació i 
l¡expressió oral i escrita de la llengua 
castellana. En aquest cas, la feina es fa de 
manera menys pautada i més autònoma. 
Els alumnes poden enviar documents escrits 
si volen que el professorat el corregim. 
Dins l’aula virtual també hi ha un fòrum 
d’avisos i notícies i un altre de dubtes. 
Altres recursos digitals que complementen 
la formació: Kahoot, youtube, lyricstraining 
and That Quiz. 

Llengua catalana 1 

TARDA 

3h 1 15 - 25 

Els destinataris d’aquest curs són 
persones adultes d’edats diferents, de 
procedència lingüística i cultural diversa i 
amb una formació educativa i cultural 
també molt variada. Els alumnes són 
persones sense cap coneixement ni 
competència en l’ús 

Aquest grup al igual que COMPETIC inicial i 
l’alumnat de castellà amb pocs o nuls 
coneixements digitals la relació  per telèfon 
per conèixer la seva situació de 
confinament i veure si algú de casa els pot 
ajudar a connectar- 
se via moodle, correu electrònic o 
wassap per proposar activitats 
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    bàsic de la llengua   catalana i sense o 

molt poc coneixement de la realitat 
social i cultural de la societat catalana 
acollidora. 
També persones nascudes a Espanya 
sense coneixements d’aquesta llengua. 

educatives. 
Treball setmanal de conversa en català am 
el voluntariat de l’associació 

Anglès 1 MATÍ 3h 1 15 - 25 Els destinataris del curs són persones 
adultes d’edats diferents i amb bagatge 
de coneixements educatius i de nivell 
cultural heterogeni. L’alumnat est à 
format per persones amb un 
desconeixement total de la Llengua 
Anglesa. Aquest curs se centra en les 
competències de la llengua oral, tot 
incorporar objectius comunicatius 
mínims de la llengua escrita. Segons el 
nivell comú   de referència del MERC, es 
correspondria al nivell A1. 

Molts dels alumnes tenen molt poques 
nocions d’informàtica. 
La comunicació és fa per whatsapp, videos i 
gravacions de veu de whatsapp. 
Se seguiex el llibre i s’ha acordat enviar per 
whatsapp links on poder treballar aspectes 
específics, com els listenings. 

Anglès 1 TARDA 3h 1 15 - 25 

Anglès 2 MATÍ 4h 1 15 - 25 Els destinataris del curs són persones 
amb un coneixement molt bàsic de la 
Llengua Anglesa o que hagin superat el 
Nivell 1. El nivell   2 té per finalitat que 
l’aprenent/a pugui comunicar-se en les 
situacions properes i habituals, 
relacionades       amb       la       vida 
quotidiana   i   el   seu   àmbit laboral. 

MOODLE: 

A l’aula virtual s’ha penjat una tasca 
setmanal que té una durada aproximada a 
la que es faria a l’escola. Es treballa amb 
vídeos i documents que s’entreguen de 
manera telemàtica. Per tal d’explicar 
temari nou, es fa a través del llibre 
digitalitzat i/o vídeos fets per 
professionals del sector i que es poden 

Anglès 2 TARDA 4h 1 15 - 25 
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    Equival al nivell d’usuari bàsic A2 segons 

els criteris establerts per la MERC. 
trobar a internet. A més a més, dins l’aula 
virtual també hi ha un fòrum d’avisos i 
notícies i un altre de dubtes. Altres recursos 
digitals que s’han utilitzat: Kahoot, youtube 
and That Quiz. Email 

També, depenent del grup, la comunicació 
es fa per whatsapp, vídeos i gravacions de 
veu de whatsapp. També s’envien per 
whatsapp links on poden treballar aspectes 
específics, com els listenings. 
Estem en contacte a través de l’aula virtual i 
el correu electrònic. 

Anglès 3 MATÍ 4h 1 15 - 25 Els destinataris del curs són persones 
adultes que han assolit el nivell 2 o bé 
tenen un nivell usuari bàsic. El nivell 3 té 
per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç 
d’expressar- se amb suficient fluïdesa 
per comunicar-se i mantenir la interacció 
en contextos coneguts i sobre temàtiques 
generals o d’interès personals, i fer front 
de manera flexible a situacions habituals, 
en la varietat estàndard de l’entorn 
d’aprenentatge. 
Una vegada assolit el tercer nivell poden 
continuar estudis a l’EOI. 
Una petita part d’aquest alumnat 
continua al centre fent formació 
permanent amb els grups de conversa 
en anglès de l’associació. 

Anglès 3 TARDA 4h 1 15 - 25 
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CURS PPACFGS MATÍ 10h 0,5 20 - 35 El Centre ofereix les matèries comunes. 
que donen la possibilitat d’accedir a la 
majoria de cicles formatius de grau 
superior. Les especifiques es matriculen 
a l’IOC. Al 

Moodle: 
Teoria i exercicis amb solucions ( 
vídeos i pdf ) 
Email: 
correccions i resolució de dubtes. 

    centre es fan les proves de validació, 
tràmits , orientació i suport (en cas de 
que ho necessitin). Aquest curs s’han 
matriculat majoritàriament joves amb 
estudis incomplert de 
batxillerat,CFGM i alumnes que han 
finalitzat la secundària en el centre. 

Videoconferència setmanal amb el grup- 
classe (Meet) dels diferents professors. 

CURS Proves Accés Universitat 8h 0,5 20 - 35   

CFI primer nivell TARDA 4h 0,5 15 - 25 Persones d’edats i procedència diversa, 
que no han estat escolaritzats o han fet 
una escolarització precària. Molts amb 
nivells molt baixos de coneixement de 
les llengües catalana i castellana. 

S’ha fet un seguiment via telefònica. Donat 
que no dominen la lectura i era complicat 
fer un seguiment de les tasques, s’ha 
prioritzat mantenir el contacte i fer un 
acompanyament emocional. A les persones 
amb més nivell s’ha preparat un dossier 
amb 
material que ha anat a la copisteria a 
buscar-lo. 

CFI segon nivell TARDA 4h O,5 15 - 25 
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CFI tercer nivell MATI 10h 1 15 - 25 Destinat a persones d’edats i 
procedències diverses que necessiten 
una preparació prèvia per incorporar-se 
a la realització de mòduls de GES. 

Dossiers específics fotocopiats a la 
copisteria. 

GES 1 MATÍ 17h 1 15 - 35 L’alumnat és majoritàriament jove 
procedent del sistema educatiu i que han 
abandonat l’ESO o han realitzar 
prèviament un PFI o PTT. Però no han 
pogut o volgut accedir a l’institut a fer 
CFGM. 
Tenim un nombre significatiu d’alumnes 
menors de 18 anys amb casuístiques 
molt diverses. 

Moodle: 

Teoria i exemples (vídeos i pdf) 
Per tal d’explicar temari nou, es fa a través 
del dossier ,llibre digitalitzat i/o vídeos fets 
per professionals .l A més a més, dins l’aula 
virtual també hi ha un fòrum d’avisos i 
notícies i un altre de dubtes.   Altres   
recursos   digitals   que 
s’han     utilitzat:     Kahoot,     youtube, 

GES 1 VESPRE 9h 0,5 15 – 35 

GES 2 MATÍ 17h 1 15 – 35 

GES 2 VESPRE 17h 1 15 - 35 

    Requereixen autorització prèvia de la 
inspecció . 
L’alumnat adult o està buscant feina o 
vol millorar la que té. Veuen en els 
estudis un mitjà de promoció laboral 
però també valoren la millora personal 
que els suposa. 
Si n’hi ha alumnes que no poden 
realitzar tots els mòduls de forma 
presencial, el Centre els matricula en 
l’IOC de forma complementària. 

lyricstraining and That Quiz (depenent de 
la matèria). 
Email: 

Entrega de treballs,correccions i 
resolució de dubtes- 

TOTAL GRUPS 
 

20,50 335 - 479  
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11.QUÈ HA DE TENIR EN COMPTE L’ALUMNAT A DIARI ABANS D’ACCEDIR AL CENTRE 
EDUCATIU? 
__________________________________________________________________________ 

 L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5 ni haver reduït la 

temperatura amb antitèrmics. 

 L’alumnat ha d’entrar obligatòriament amb la mascareta ben posada. 

 L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes: 

o Febre o febrícula 

o Tos 

o Dificultat per a respirar 

o Alteració del gust o de l’olfacte 

o Vòmits o diarrees 

o Mal de cap 

o Malestar i calfreds 

A MÉS, CAP PERSONA POT ASSISTIR-HI SI: 

 Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

 Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19. 

 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

 Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu COVID. 
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12. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ACCIONS RESPONSABLE MESURES A PRENDRE 
Aïllament de l’alumnat a l’aula 24 Professor/a Tancament i neteja de l’espai on ha 

estat 
Assegurar que l’alumnat marxa amb 
mascareta 

Professor/a Registre de l’alumnat present a l’aula 

Trucades informatives: 
- Al CEB 
- Al Gestor Covid 
- Al 061 si el cas es considerat 

greu 

Equip Directiu i coordinadora 
COVID,l’Olga Vázquez i 

 

 

Si es dona el cas d’un o més positiu en  Mesura Afectats/des 
Grup de convivència en un mateix espai Es demanarà el confinament 15 dies i al CEB i 

inspecció la suspensió del grup presencial 
duran taques periode 

Docents i alumnat en contacte 

Grup de convivència en diferents espais Es demanarà el confinament 15 dies i al CEB i 
la Inspecció la suspensió del grup presencial 
durant aquest període 

Docednts i alumnat en contacte 
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13. GESTIÓ DE L’EQUIP 
__________________________________________________________________________ 
 

13.1. Sistemes de coordinació i seguiment 

El fet de ser un claustre molt petit, nou persones, facilita molt la comunicació i la coordinació. 

En cas de confinament de membres de l’equip docent hem de continuar fent reunions de tot el grup 
per videoconferència. En questes reunions hem de compartir: 

 La manera d’adequar els continguts educatius als diferents dispositius mòbils 

disponibles per l’alumnat. 

 Consensuar accions per afavorir el vincle i acompanyament amb l’alumnat més 

vulnerable. Informant als diferents tutors/es de les situacions detectades per l’equip 

docent. 

 Fer un registre dels alumnes que tenien menys accés als recursos digitals o més 

dificultats mostraven en el seguiment de tasques online. 

 Realització de claustres, i juntes d’avaluació on establir els  aspectes a valorar per 

poder realitzar una avaluació competencial i que tingués en compte les 

particularitats de cada situació. 

 Entrega de notes i realització de tutories individuals de forma virtual. 

Aquestes videoconferències a nivell de tot l’equip docent s’hauran de completar amb el 

Whatsapp de grup, correu electrònic i trucades telefòniques. 

 

13.2. Comunicació amb les famílies i la comunitat. 

Paral·lelament al seguiment de l’alumnat s’ha de mantenir el contacte per telèfon, Whatsapp 

o per reunions virtuals (Zoom, Meet) amb: 

 Els representants de l’alumnat del Consell de Centre (alumnes i representant de 

l’Ajuntament) per consensuar decisions i conèixer les seves propostes. 

 Delegats/des d’alumnes i ensenyaments GES, PCFGS (motivació, problemes de 

contrasenyes, mitjans digitals...). 

 Enviar missatges als grups de Whatsapp per a motivar-los o donar informacions 

generals. 

 Facilitar el telèfon mòbil del centre com a un altre canal de comunicació directa amb 

el professorat. 
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Establir comunicació i actuació continuada amb l’associació d’alumnes: 

 Penjar propostes lúdiques i de suport a l’espai virtual destinat a l’associació: exercicis 

de ioga, relaxació, escrits d’alumnat, vídeos... 

Altres serveis amb els que hem de mantenir relació i que són importants per a donar 

resposta a l’alumnat són: 

 Els Serveis Socials de l’Ajuntament. Relació telefònica i per correu electrònic per fer 

seguiment i suport de persones vulnerables. 

 Relació telefònica, Whatsapp i correu amb el Departament d’Educació de 

l’Ajuntament i de Nova ciutadania.... 

 

 

 

 


