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1. Contingut del Pla d’obertura
A. Diagnosi
Durant el període de confinament que vam patir des del 13 de març i durant tot el 3r trimestre,
del des l’Institut Carles Vallbona vam establir un horari de treball de l’alumnat, segons l'etapa
educativa, ESO, Batxillerat o Cicles formatius, tan de grau mitjà com de grau superior.
La comunicació amb l’alumnat i les famílies va ser cabdal per mantenir un bon nivell
d’aprenentatge. Així, per l’alumnat d’ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, un cop
passades les primeres dues setmanes, vam organitzar un Genially (plataforma que permet
introduir presentacions animades i interactives) on vam incloure una graella amb les tasques
per cada nivell, i una altra amb les videoconferències per a l’alumnat:
https://view.genial.ly/5e9951f66326780e1df3b7d6/presentation-vallbonadesdecasa
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La tasca del tutor va ser un puntal important per l’atenció virtual i d’acompanyament de
l’alumnat, així com per detectar aquells casos especialment sensibles i vulnerables en els
moments de confinament.
Pel que fa a l’atenció a l’alumnat amb més dificultats acadèmiques i socials, des del
departament d’orientació se’ls hi va proporcionar el suport necessari en l’àmbit emocional i
acadèmic per tal que poguessin seguir el curs amb el mínim impacte possible, donant màxima
importància en l’organització i realització de les tasques encomanades.
L’alumnat va poder treballar de manera telemàtica gràcies als dispositius que des de l’Institut
els hi vam proporcionar, a aquells que no tenien mitjans per aconseguir-los, i també gràcies
a l’esforç de les famílies, l’Ajuntament, l’AMPA i el Departament d’Educació, distribuint
portàtils i connexions a Internet.

Posteriorment, es va presentar un Pla de Reobertura de Centres Educatius en Fase 2 de
Desescalada, que permetia l’obertura de centres en grups reduïts d’alumnes, amb les
mesures establertes per les autoritats sanitàries –tant pel que fa adequació d’espais, mesures
de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat, professorat i personal.
L’acció educativa que es va dur a terme durant les dues setmanes de juny tenia com a
objectiu:
1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
Es va prioritzar l’atenció presencial als alumnes de quart d’ESO i segon de batxillerat.
Tanmateix, l’activitat docent de tots els cursos va continuar de manera telemàtica fins al final
de curs.
Durant aquestes sessions, l’alumnat va utilitzar material individual, i es van garantir totes les
mesures de seguretat establertes pel Departament d’Educació.

Aquest Pla d’obertura del centre va estar comunicat a la inspecció d’Educació i al Consell
Escolar del centre. També es va publicar a la web del centre i es va enviar als alumnes i a les
famílies.
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B. Marc Horari curs 20/21

Hora

1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

1r i 2n Batxillerat

1r i 2n CFGM

8 a 8:55

Classe

Classe

Classe

Classe

8:55 a 9:50

Classe

Classe

Classe

Pati - 25’

Pla lector - 30’

Organització del
treball 30’

Pla lector - 30’

Pati 25’

Pati 25’ (*)

Pati 25’ (*)

10:45 a
11:40

Classe

Classe

Classe

Classe

11:40 a
12:35

Classe

Classe

Classe

Classe

Descans 10’

Descans 10’

Classe

Classe

Classe

Classe

Descans 10’

Descans 10’

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe
9:50 a 10:45

12:35 a
13:40

13:40 a
14:35

(*) L’alumnat d’estudis postobligatoris realitza el pati fora de les instal·lacions del centre. Així,
tot i coincidir en horari amb 3r i 4t d’ESO, no coincideix en espai.

Hora

15:00 a
16:00

16:00 a
17:00

17:00 a
18:00

18:00 a
18:20

18:20 a
19:20

19:20 a
20:20

20:20 a
21:20

CFGS

Classe

Classe

Classe

Pati

Classe

Classe

Classe

C. Organització dels grups estables
Partim de la premisa de l’estabilitat del grup classe, i sobre aquesta premisa organitzem els
grups i desdoblaments, i tenint en compte també els espais disponibles.
Així, tan a 1r com a 2n d’ESO, de 3 grups que tenim farem una distribució d’aquests alumnes
en 4 grups, aconseguint que a cada grup hi hagin 23-24 alumnes. Aquests realitzaran les
matèries comunes junts i es separaran només en el moment de realitzar les optatives i l’hora
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d’alternativa. Aquestes matèries estan distribuïdes a primeres o a últimes hores de l’horari
marc de l’alumnat.
A 3r d’ESO tenim 2 grups, i per tal de mantenir l’estabilitat dels agrupaments els distribuim en
3 grups-classe.
Respecte a l’alumnat de 4t d’ESO, la divisió es farà en funció dels itineraris triats, per poder
donar una resposta adient a les necessitats de l’alumnat. Aquests grups estables estaran
formats per 27 alumnes, en aules que permeten mantenir la distància de seguretat entre
l’alumnat. Cal dir que tenim un altre grup, de 8 alumnes, que formaran l’aula oberta, i que
també seran un grup estable, per la qual cosa adjudiquem el professorat necessari per a què
imparteixin totes les matèries necessàries, i evitem el reagrupament posterior amb els altres
dos grups-classe.

En 1r de Batxillerat tenim un total de 93 alumnes, que distribuirem en 3 grups atenent a un
perfil científic-tecnològic (35 alumnes), un altre social (30 alumnes) i finalment un humanísticsocial (28 alumnes). Respecte a l’alumnat de 2n de Batxillerat, de 3 grups amb un total de 82
alumnes, farem 4 grups, dos amb perfil científic-tecnològic i dos més amb perfil humanísticsocial.
Pel que fa als cicles formatius, donada l’alta demanda de preinscripció que té el nostre centre
en els darrers anys que ens han fet tancar els grups a més de 30 alumnes, de forma
generalitzada, excepte algun dels grups, i donada la singularitat dels estudis pel que fa als
espais ocupats, generalment aules d’informàtica amb la disposició dels equips que no
permeten garantir una distància de seguretat mínima, la decisió d’optar per un model híbrid,
semipresencial esdevé la més adequada.
Aquesta solució es concretarà en l’assistència de l’alumnat al centre, en dies alterns,
presencialment tots els grups de primer el mateix dia, en règim de desdoblament en tots els
mòduls professionals que s’imparteixin. A l’endemà, seran tots els grups de segon que
assistiran presencialment al centre.
Per tant, l’horari té una organització bisetmanal. En color estan marcats els dies que cada
grup assisteix de forma presencial al centre:
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setmana 1

setmana 2

Grups de 1r

dill

dim

dc

dij

div

dill

dim

dc

dij

div

Grups de 2n

dill

dim

dc

dij

div

dill

dim

dc

dij

div

Al centre, les classes s’imparteixen en règim de desdoblament atenent, per tant, als grups per
meitats. L’alumnat no es mourà de l’aula i serà el professorat qui impartirà la mateixa classe
als dos grups, preferentment el mateix dia. Aquesta atenció per mitjos grups és la més
adequada tenint en compte la ubicació dels equips informàtics a l’aula i la disposició de
l’alumnat mantenint la distància de seguretat. Aquestes agrupacions per mitjos grups es
mantindran estables durant tot el curs.
Els dies que l’alumnat no assisteixi al centre serà atès telemàticament pel professorat, bé amb
sessions de videoconferència mitjançant l’aplicació Zoom, o bé per correu electrònic.
El professorat sempre la durà a terme aquesta atenció dins del seu marc horari i des del
centre, si és possible disposar d’un espai habilitat amb totes les mesures de seguretat i
distanciament social, i si l’ample de banda ho permet, o bé des del seu domicili si en el seu
horari només ha de fer atenció telemàtica a l’alumnat.

Una altra qüestió que dona suport a aquesta decisió és el desplegament dels materials
didàctics al Moodle del centre en els darrers anys, com a alternativa als llibres de text, facilitant
l’accés als recursos d’aprenentatge en aquest espai virtual quan l’alumnat no està al centre.
Tots els agrupaments estan organitzats per mantenir l’estabilitat de l’alumnat.

Quan treballem amb docents que no són estables al grup, aquest mantindrà la distància de
seguretat i la mascareta en tot moment. A més, pel principi d’inclusivitat i per mantenir el grup
estable, els suports es faran dins de l’aula, mantenint la distància o la mascareta per poder
fer l’atenció educativa.
Cada grup ocuparà el mateix espai físic. En cas d’ocupar espais diferents (tallers, laboratoris,
etc.) ens assegurarem que cada vegada que marxi un grup es netegi i desinfecti l’espai amb
la col·laboració de l’alumnat i del professorat, i sigui degudament ventilat. L’organització de
l’espai de l’aula d’un grup estable serà d’un mínim d’1 metre de distància interpersonal, tan si
la distribució és individual o en grup.
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Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021.
ESO/BAT

CURS NIVELL GRUP

NOMBRE
D’ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS

Personal
d’atenció
educativa,
que
intervé en
aquest
grup

Personal
d’atenció
educativa que
intervé
puntualment
en aquest
grup

ESPAI
estable
de grup
(aula)

1r ESO
A

23

0

10

3

1

A107

B

23

0

10

3

1

A108

C

23

0

10

3

1

A109

D

23

0

10

3

1

A110

2n ESO
A

23

0

9

3

1

A204

B

23

0

9

3

1

A205

C

23

0

9

3

1

A207

D

23

0

9

3

1

A208

3r ESO
A

22

0

10

2

1

A213

B

21

0

10

2

1

A214

C

21

0

10

2

1

A215

4t ESO
A

27

0

9

1

1

A210

B

27

0

9

1

1

A211

aula oberta

8

0

9

1

1

A001

1r Batxillerat
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A

35

0

10

0

0

A029

B

30

0

10

0

0

A039

C

28

0

10

0

0

A040

2n Batxillerat
A

16

0

10

0

0

A216

B

19

0

10

0

0

A112

C

20

0

10

0

0

A114

D

27

0

10

0

0

A209

Cicles formatius

CURS NIVELL
-GRUP

NOMBRE
D’ALUMNES

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS

Personal
d’atenció
educativa,
que
intervé en
aquest
grup

Personal
d’atenció
educativa que
intervé
puntualment
en aquest
grup

ESPAI
estable
de grup
(aula)

CFGM Gestió Administrativa (grups de 1r i de 2n en dies alterns)
1r A

17

0

6

0

0

037

1r B

16

0

6

0

0

027

2n A

16

0

5

0

0

037

2n B

16

0

5

0

0

027

CFGM Activitats Comercials (grups de 1r i de 2n en dies alterns)
1r A

17

0

6

0

0

103

1r B

16

0

6

0

0

104

2n A

16

0

4

0

0

103

2n B

15

0

4

0

0

104
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CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (grups de 1r i de 2n en dies alterns)
1r A1

17

0

7

0

0

026

1r A2

16

0

7

0

0

024

1r B1

17

0

8

0

0

101

1r B2

16

0

7

0

0

023

2n A1

14

0

6

0

0

026

2n A2

14

0

6

0

0

024

2n B1

14

0

6

0

0

101

2n B2

13

0

6

0

0

023

CFGS Administració i Finances (grups de 1r i de 2n en dies alterns)
1r A

17

0

7

0

0

037

1r B

16

0

7

0

0

105

2n A

15

0

4

0

0

037

2n B

14

0

4

0

0

105

CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials (grups de 1r i de 2n en dies alterns)
1r A

17

0

7

0

0

027

1r B

16

0

7

0

0

104

2n A

14

0

5

0

0

027

2n B

13

0

5

0

0

104

CFGS Comerç Internacional (grups de 1r i de 2n en dies alterns)
1r A

17

0

8

0

0

203

1r B

16

0

8

0

0

103

2n A

14

0

4

0

0

203

2n B

13

0

4

0

0

103

0

008

CFGS Transport i Logística (grup A i grup B en dies alterns)
2n A

11
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2n B

11

4

0

0

0

106

CFGS ASIX (grups de 1r i de 2n en dies alterns)
1r A

17

0

5

0

0

101

1r B

16

0

5

0

0

026

2n A

16

0

8

0

0

101

2n B

16

0

8

0

0

026

CFGS DAM (grups de 1r i de 2n en dies alterns)
1r A

17

0

5

0

0

023

1r B

16

0

5

0

0

024

2n A

20

0

4

0

0

024

2n B

19

0

4

0

0

023

CFGS DAW (grups de 1r i de 2n en dies alterns)
1r A

17

0

4

0

0

206

1r B

16

0

4

0

0

025

2n A

11

0

6

0

0

206

2n B

11

0

6

0

0

025

Aula d’acollida / Suport NEE

ACTIVITAT O
MATÈRIA

GRUPS
ESTABLES dels
quals provenen
els alumnes

Aula
d’acollida

1r, 2n 3r i 4t ESO

Suport NEE
(UALL)

1A, 3A i 4A
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DOCENT

1

1

HORARI (nombre
d’hores o
sessions
setmanals)

OBSERVACIONS (si
escau)

5

Tenim ½ aula d’acollida
i 13 alumnes a tots els
nivells de 1r a 4t d’ESO.

4

Tenim 4 alumnes
(1 a 1r ESO, 1 a 3r ESO
i 2 a 4t ESO) amb
necessitats auditives
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D. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat
específica de suport educatiu
El nostre centre és un centre d’agrupament d’alumnes amb dificultats auditives. En el cas
d’aquests alumnes hem d’assegurar que els grups estables als que pertanyen i l’espai físic
on estan durant les hores lectives té totes les mesures per assegurar, a més de les mesures
de seguretat higièniques i de distància social, que l’alumne/a rebrà l’atenció que necessita.

En particular:
1. Mascaretes. Els alumnes amb dificultats d’audició es posaran en un grup que estigui en
un aula amb prou espai per mantenir la distància de seguretat sense necessitat de
mascaretes. És especialment important perquè els alumnes puguin escoltar els docents
amb nitidesa o puguin llegir els llavis. En cas necessari, quan per la configuració de l’aula
o distribució d’elements del mobiliari no es pugui assegurar la distància mínima de
seguretat, els docents hauran de portar una mascareta facial que permeti tenir la boca
descoberta però amb la protecció correcta.
2. Aula SIAL. El/La SIAL que agafi els alumnes els portarà a l’aula SIAL i s’assegurarà de
que l’alumne/a observi totes les mesures higièniques i de seguretat anti-COVID19. Es
limitarà a 1 alumne/a per sessió les hores SIAL.
3. Alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Els alumnes que necessitin suport
d’aprenenatge seran atesos pel professorat en la pròpia aula. Això potser reduirà les
hores de dedicació però limitarà el contagi comunitari.
4. Atenció psicopedagògica. Tots els professionals dels centres que facin intervencions
per atenció psicopedagògica hauran de fer les atencions individuals i observar les
mesures de protecció que marquin les autoritats sanitàries.
5. Intervencions per assumptes relacionats amb la convivència. En el cas que s’hagin
de fer actuacions relacionades amb la convivència, com per exemple mediacions o
arbitratges, es prioritzarà la seguretat i la higiene per damunt d’altres criteris.
6. TIS/Vetlladors/EAP/Infermeres/Dinamitzadores de centre.... Tots els professionals
dels diferents serveis externs que tinguin contacte amb diferents alumnes hauran de fer
sempre atencions individualitzades i observar les mesures de protecció que marquin les
autoritats sanitàries.
Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia
elaborat amb el Departament de Salut.
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E. Organització de les entrades i sortides
Al nostre centre disposem de dues entrades, una per la porta principal (1 al plànol), que dóna
directament al vestíbul de l’institut, i l’altra és una porta lateral (2 al plànol) que dóna al pati,
de grans dimensions.
Els grups de 1r i 2n d’ESO accediran per la porta principal, i després pujaran a les respectives
aules per escales diferents: 1r d’ESO per l’escala a del plànol i 2n d’ESO per l’escala b del
plànol.
Els grups de 3r i 4t d’ESO accediran per la porta lateral, entrant a l’institut posteriorment per
accesos diferents (3r d’ESO pel gimnàs, 3 al plànol, i 4t d’ESO per la porta del passadís de
l’edifici annex, 4 al plànol). Per pujar a l’aula els alumnes de 3r d’ESO ho faran per la mateixa
escala que els de 1r, escala a al plànol, però aniran a pisos diferents, i els alumnes de 4t
d’ESO per l’escala c del plànol.
El professorat que té classe a primera hora amb l’alumnat d’ESO els recollirà a l’entrada
corresponent.
L’alumnat de 1r de BAT i dels grups de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) d’Activitats
comercials (ACO) i Gestió administrativa (GAD), tant de 1r com de 2n curs, accedirà per la
porta lateral (2 al plànol), entrant a l’institut posteriorment per la porta del passadís de l’edifici
annex (4 al plànol) (veure les escales d’accés a la taula adjunta).
L’alumnat de 2n de BAT i dels grups de 1r i 2n del cicle de grau mitjà de Sistemes
microinformàtics i xarxes (SMX) accediran per la porta principal (1 al plànol), i posteriorment
es separaran per arribar a les aules corresponents (veure les escales d’accés a la taula
adjunta).
L’alumnat dels cicles formatius de grau superior (CFGS) accedirà per la porta principal (1 al
plànol).
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a

b

c

Cada grup-classe tindrà l’espai d’espera per entrar al centre delimitat per postes separadors
amb cinta extensible.

CURS-NIVELL-GRUP

TIPUS D’ACCÉS

1r ESO D, C, B i A (en aquest
ordre i amb mascareta)

Porta de davant
(C/ Camp de les
Moreres, 14)

2n ESO D, C, B i A (en aquest
ordre i amb mascareta)

Porta de davant
(C/ Camp de les
Moreres, 14)

Pla d'organització Institut Carles Vallbona

HORA D’ENTRADA I DE
SORTIDA
Entrada de 7.50h a 8.00h Sortida 14.35 h

Entrada de 7.50h a 8.00h Sortida 14.35 h
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3r ESO A, B i C (en aquest ordre
i amb mascareta)

Porta lateral
(C/ Lluís
Companys)

Entrada de 7.50h a 8.00h Sortida 14.35 h

a

4t ESO A i B (en aquest ordre i
amb mascareta)

Porta lateral
(C/ Lluís
Companys)

Entrada de 7.50h a 8.00h Sortida 14.35 h

c

1r Batxillerat A, B, C (en aquest
ordre amb mascareta)

Porta lateral
(C/ Lluís
Companys)

Entrada de 8.00 a 8.10 hSortida 14.35 h

planta
baixa

2n Batxillerat A i D (amb
mascareta)

Porta del davant
(C/ Camp de les
Moreres, 14)

Entrada de 8.00 a 8.10 hSortida 14.35 h

b

2n Batxillerat B i C (amb
mascareta)

Porta del davant
(C/ Camp de les
Moreres, 14)

Entrada de 8.00 a 8.10 hSortida 14.35 h

a

CFGM 1r i 2n ACO i GAD (amb
mascareta)

Porta lateral
(C/ Lluís
Companys)

Entrada de 8.00 a 8.10 hSortida 14.35 h

c

CFGM 1r i 2n SMX (amb
mascareta)

Porta del davant
(C/ Camp de les
Moreres, 14)

Entrada de 8.00 a 8.10 hSortida 14.35 h

c

CFGS (amb mascareta)

Porta del davant
(C/ Camp de les
Moreres, 14)

Entrada 15h - Sortida
21.20h (**)

bic

(**) Mantenim el mateix horari marc per a tot l’alumnat de la tarda, ja que l’assistència
esglaonada d’alumnes de 1r i 2n juntament amb la distribució horària dels que realitzen mòdul
dual ens el permet conservar. Igualment les entrades i sortides són més àgils i fàcils de
realitzar.

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre,
així com en els passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i el personal del centre
educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar
mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat.
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F. Organització de l’espai d’esbarjo
En tot moment procurarem que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Si
en algun moment això no és possible, o és convenient que els grups puguin relacionar-se
amb d’altres grups, caldrà mantenir la distància de seguretat o portar mascareta.
Tot i què disposem d’un pati és suficientment ampli, hem establert dues franges horàries
dedicades al temps de l’esbarjo:
-

1r i 2n d’ESO, amb un total de 8 grups de 23-24 alumnes cadascun, surten al pati de
9.50 a 10.15h.

-

3r i 4t d’ESO, amb un total de 6 grups/125 alumnes, surten al pati de 10.20 a 10.45h.

Amb aquesta distribució horària aconseguim que l’alumnat de 1r i 2n cicle d’ESO no
coincideixin a l’hora de l’esbarjo.
L’alumnat d’estudis postobligatoris de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, tot i fer
l’esbarjo al mateix temps que el 2n cicle d’ESO, no comparteix espai perquè surt del centre
durant aquest moment.
L’alumnat de cicles formatius de grau superior farà l’esbarjo en la franja habitual de la tarda,
de 18.00 a 18.20h, i surten fora del recinte escolar.

Les sortides al pati i fora del centre es realitzaran pels mateixos accessos (escales i portes)
que les entrades, en ordre invers al de l’entrada.

G. Relació amb la comunitat educativa
-

Les sessions de Consell Escolar es realitzaran, prioritàriament, de manera telemàtica,
d’acord amb les recomanacions del Departament d’Educació.

-

La difusió i informació d’aquest pla d’organització a les famílies es realitzarà mitjançant
correu electrònic on s’indicarà que es tracta d’una versió provisional que es troba
disponible a la web, a l’espera de la seva aprovació definitiva pel Consell Escolar al
setembre. En aquest període es farà també la presentació definitiva al Claustre.

-

La comunicació amb les famílies es realitzarà mitjançant el correu electrònic. Si alguna
família ens demana una reunió presencial, al centre hem habilitat espais de reunió que
compleixen les mesures de seguretat. Es cas de confinament, mantindrem els mateixos
procediments de comunicació que s’han dut a terme durant l’últim període d’aquest curs
escolar.
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-

Per les reunions d’inici de curs amb les famílies, farem un plantejament híbrid: es
realitzaran de manera telemàtica però oferirem la possibilitat d’assistència presencial per
a aquelles famílies que no els hi sigui possible, per grups estables i mantenint la distància
de seguretat, i utilitzant la mascareta si aquesta distància no es pot assegurar.
Aprofitarem aquestes reunions d’inici de curs per:


explicar a les famílies les eines de comunicació que farem servir al centre, així
com les plataformes digitals triades, determinant al tutor de cada grup com la
persona de referència per possibles dubtes o ajuts.



actualitzar, amb l’ajut de les famílies, el llistat d’alumnes sense dispositiu
electrònic i/o amb problemes de connexió a Internet.

H. Pla de neteja
La planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del nostre
centre queda reflectida a les taules següents:

v = ventilació

Abans
de
cada
ús

Després
de cada
ús

nd = neteja i desinfecció

Diàriament

≥1
vegada al
dia

Setmanalment

Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de
l’espai
Manetes i poms
de portes i
finestres

nd

Baranes i
passamans,
d’escales i
ascensors

nd

Superfície de
taulells i
mostradors

nd
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Cadires i bancs

nd

Grapadores i
altres utensilis
d’oficina

nd

Aixetes

nd

Botoneres dels
ascensors

nd

Ordinadors,
sobretot teclats
i ratolins

nd

Telèfons i
comandaments
a distància

nd

Interruptors
d’aparell
electrònics

nd

Fotocopiadoras

nd

Especialment
en les zones
que
contacten
amb les
mans

Material
electrònic:
netejar amb
un drap
humit amb
desinfectants
adequats

LAVABOS, DUTXES
Ventilació
de l’espai
Rentamans

nd

Inodors

nd

Terra i altres
superfícies

nd

Dutxes
Cubells de
brossa

Mínim 10
minuts 3
vegades/dia

v

Especialment
després de
l’ús massiu
(després del
pati, després
de dinar) i
sempre al
final de la
jornada.

nd
nd

A partir de la llista de comprovació descrita en aquestes dues taules, la secretàriaadministradora del centre ha contactat amb l’empresa de neteja per facilitar-li la documentació
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i establir les noves necessitats, com pot ser la neteja i desinfecció dels lavabos, donat que
realitzarem dos torns d’esbarjo. Aquestes noves necessitats vindran determinades pel que
ens marqui el Departament d’Educació, que està elaborant un document per marcar unes
orientacions per acotar la informació i les condicions que cal transmetre a les empreses de
neteja per cercar la màxima efectivitat i eficiència.
A partir d’aquí l’empresa de neteja ens ha de presentar el nou pla de neteja, que la direcció
del centre hem de validar.
En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a
terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid19, l’alumnat tindrà identificades la seva pròpia taula i cadira amb una enganxina amb el seu
nom, i dedicarà diàriament els 10’ de descans establerts entre les 12:35 a 13:40 a netejar-les.
A més, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (un laboratori, per
exemple), col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats, abans i
després d’utilitzar-los, i d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.
Així, es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels
alumnes. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. A més, sempre
que sigui possible, es mantindran obertes les portes, evitant així més contacte en les manetes
de les portes.
Respecte a la gestió dels residus, en la mesura que ens sigui possible s’utilitzaran mocadors
i tovalloletes d’un sol ús. Un cop utilitzats (eixugat de mans, higiene respiratòria) es llençaran
a contenidors amb bosses. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres
residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta, i per tant es llençaran al
contenidor de rebuig.

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 aquesta
bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com
s’ha indicat al paràgraf anterior.
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I. Extraescolars
Les activitats extraescolars corresponents a Suport d’Aprenentatge, Activitats de lleure i
Dinamització de patis es contemplen dins del Programa Instituts Oberts de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya. Els alumnes que participen al suport d’aprenentatge i activitats de
lleure formen un únic grup estable, triats pels tutors de cada grup classe d’ESO. Els alumnes
que participen a la Dinamització de patis són els alumnes d’ESO. Es faran activitats per nivells
i segons l’horari de pati dels mateixos. En la mesura del possible es formaran grups estables
de participants.
Caldrà mantenir sempre la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres, i portar
mascareta quan no es pugui preservar la distància.

GRUPS DELS
QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

PROFESSIONAL
RESPONSABLE

ESPAI ON ES
REALITZA
L’ACTIVITAT

ACTIVITAT

NOMBRE
D’ALUMNES

Suport
d’Aprenentatge

31 alumnes
distribuïts en
grups estables
d’uns 8
alumnes, 2
hores (tarda) a
la setmana.

ESO

1

Edifici annex

Activitats de lleure
(activitats incloses
en les de Suport
d’Aprenentatge)

31 alumnes
(els mateixos
que els del
Suport)

ESO

1

Edifici annex

Dinamització de
patis

Nombre
indeterminat
d’alumnes d’un
mateix nivell.
Activitat
voluntària
oberta als
alumnes de
cada nivell
d’ESO.

ESO

1

Pati i/o aula
polivalent

J. Activitats complementàries
Les activitats complementàries corresponent a sortides de l’alumnat es contemplen a la
Programació General Anual de Centre, estan proposades pels diferents departaments i/o
equips docents i s’aproven en Consell Escolar. Caldrà mantenir sempre la distància de
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seguretat interpersonal d’1,5 metres, i portar mascareta quan no es pugui preservar la
distància. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.

K. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern
Seguint les instruccions del Departament d’Educació, prioritzarem les reunions en format
telemàtic. Tot i així, si podem garantir que es manté la distància de seguretat d’1,5 metres
interpersonals i l’ús de mascareta, al centre podrem habilitar espais per seguir algunes de les
reunions (departament, equips docents, coordinacions de nivell i tutories i amb especialistes)
de manera presencial, que es troben dins de les 24 hores de permanència al centre en horari
fix.

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Equip directiu

Planificació

Presencial
Telemàtica

Una per setmana

Equips docents

Coordinació

Telemàtica

Quinzenal

Departaments

Coordinació

Telemàtica

Quinzenal

Coordinacions de
nivell, tutories i amb
especialistes

Coordinació

Telemàtica

Quinzenal

Claustre

Coordinació

Telemàtica

Trimestral

Consell Escolar

Coordinació

Telemàtica

Trimestral

L. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora.
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
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Davant d'un/a alumne/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID19 actuarem segons l’indicat a la taula següent:

Qui

Què

Professor

Portar l’alumne/a a un espai separat d'ús individual

Membre equip
directiu

Aïllar el grup de la resta del centre, mantenint-lo a l’aula

Directora

Col·locar-se una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec)

Directora

Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne/a

Directora

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

Directora

Contactar amb el Servei Territorial de Maresme-Vallès Oriental per informar
de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR, l’alumne/a
i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.
En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació,
aïllament i seguiment dels contactes estrets.
Davant de qualsevol sospita sobre un possible cas de covid-19 d’un/a professor/a o qualsevol
membre del PAS, aquest haurà d’informar al centre i no presentar-se al seu lloc de treball per
tal de minimitzar qualsevol impacte en la salut dels usuaris de l’institut.
L’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera dels resultats dels possibles casos
de covid-19.
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M. Seguiment del pla

RESPONSABLES: Equip directiu
POSSIBLES INDICADORS
-

Seguiment i supervisió del pla de ventilació, neteja i desinfecció.
SI/NO. Responsables: secretària-administradora. Professorat d’aula al llarg del dia (descans
de 10’). Grau d’acceptació: 100%.

-

Seguiment i avaluació del pla d’actuació davant un cas sospitós.
SI/NO. Responsable: Directora. Grau d’acceptació: 100%.

-

Recepció d’equips de protecció (mascaretes) per a tot el professorat.
SI/NO. Responsable: Directora. Grau d’acceptació: 100%.

-

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?
SI/NO. Responsable: Caps d’estudis. Grau d’acceptació: 100%.

-

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?
SI/NO. Responsable: Secretària-administradora. Grau d’acceptació: 100%.

-

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte les mesures de
protecció i prevenció?
SI/NO. Responsable: Cap d’estudis adjunta. Grau d’acceptació: 100%.

-

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte les mesures de protecció i
prevenció?
SI/NO. Responsable: Caps d’estudis. Grau d’acceptació: 100%.

-

Totes les famílies han signat la declaració responsable?
SI/NO. Responsable: Caps d’estudis. Grau d’acceptació: 100%.

-

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions d’alumnes durant les entrades i les sortides
del centre educatiu?
SI/NO. Responsable: Directora. Grau d’acceptació: 100%.

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS
-

Realitzar el seguiment i avaluació de les mesures que requereixen control diari o setmanal
(ventilació, neteja i desinfecció de lavabos, d’equips informàtics, de material utilitzat per
diferents grups estables, etc.) per comprovar l’eficàcia i, si escau, realitzar millores en els
procediments.

-

Revisió de l’eficàcia de les entrades i sortides de l’alumnat, a primera hora, a l’hora de
l’esbarjo i a l’hora de sortida del centre.
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2. Concrecions per a l’educació d’ESO en cas de confinament
a. Pla de treball del centre educatiu
Enfront un possible confinament, els alumnes començaran des del primer dia el pla de
confinament dissenyat a tal efecte, que preveu uns horaris específics de connexió a les
classes virtuals i uns horaris d’estudi i de realització d’exercicis a casa. Els nous horaris de
confinament, els horaris de connexió i les tasques a realitzar es penjaran a les plataformes i
EVAs corresponents. El centre disposa dels correus electrònics de les famílies i dels alumnes
d’ESO i la comunicació directa es farà a través d'aquests correus. Durant el confinament de
la primavera de 2020 el nostre centre ja va crear una plataforma específica EVA per fer més
accessible la comunicació amb els alumnes i les famílies.

El format del contacte serà el següent:

NIVELL
EDUCATIU

ESO

MÈTODE DE
TREBALL I
RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT
DEL CONTACTE
AMB EL GRUP

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

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE
AMB LA
FAMÍLIA

Telemàtic.
Plataformes
Google
Classroom,
Google Drive i
Moodle. Les
reunions
telemàtics amb
Google Meet

Zoom o meet. Un
cop mínim
setmanal a
tutoria.

Un cop setmanal
per matèria
(mínim).
Plataforma
Classroom.

Setmanal, a
través de correu,
pàgina web i
Genial.ly

b. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO
A 1r, 2n i 3r d’ESO no es preveuen barreges de grups d’alumnes. Les matèries optatives i
alternatives es faran restringides als grups estables i, per tant, en cas de confinament, cada
professor mantindrà el contacte amb el seus alumnes de la mateixa forma que es farà amb
les matèries comunes.
A 4t ESO i en el cas de les matèries d’itineraris es procurarà que en el màxim de matèries
d’itinerari els alumnes provinguin de grups estables. Si no és possible fer-ho així els alumnes
es poden barrejar amb el màxim de seguretat i mesures de protecció.

Pla d'organització Institut Carles Vallbona

24

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Carles Vallbona

ACTIVITAT O
MATÈRIA (*)

GRUPS ESTABLES
DELS QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

DOCENTS

HORARI
(nombre d’hores o
sessions setmanals)

Visual i Plàstica

4t A i B

1

3

Química-Física

4t A i B

1

3

Filosofia

4t A i B

1

3

Informàtica

4t A i B

1

3

Economia

4t A i B

1

3

(*) Aquestes matèries són les susceptibles de tenir alumnes de grups diferents.
Si no és possible l’organització de l’optativitat a l’ESO mantenint les mesures de seguretat i
higiene, amb caràcter excepcional, les matèries optatives es podran de cursar de forma virtual
(dins el mateix centre).
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3. Concrecions per al Batxillerat en cas de confinament
El curs ha de començar amb un model totalment presencial. Si quan es tingui la matrícula
definitiva (setembre) alguna matèria té un nombre d’alumnat molt baix, l’alumne serà derivat
a fer la matèria a l’IOC. Per la resta de matèries, s'intentarà no barrejar alumnes de grups
estables diferents. En aquest sentit s’incrementarà en 1 grup els 3 grups de 2n de Batxillerat
per mantenir els alumnes amb grups estables.

a. Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció
La confecció dels grups estables d’alumnat implica constituir els grups a partir de les matèries
comunes d'opció. En aquesta agrupació, s'impartiran les matèries comunes tant de 1r com de
2n de batxillerat.
En aquells casos que calgui incorporar a les matèries comunes alumnes procedents d'altres
grups estables, s’haurà de mantenir la distància de seguretat o utilitzar mascareta, també es
pot optar per cursar la matèria en format virtual preferentment al mateix centre educatiu.
b. Matèries de modalitat
Si les matèries de modalitat s'organitzen com a subgrups dels grups estables que cursen una
mateixa matèria comuna d'opció, es poden considerar subgrups estables, atès que no
s'incorpora cap alumne que no pertany a aquell grup.
En el cas que s’incorpori alumnat procedent d'un grup estable diferent, s’haurà de mantenir
la distància de seguretat o utilitzar mascareta.
c. Matèries específiques
Quan fem subgrups per a optatives o suports educatius fora de l’aula, segurament es
barrejaran alumnes de diferents grups estables. Aquesta informació es completarà al
setembre, un cop finalitzada l’avaluació extraordinària de setembre. En cas de que sigui
inevitable la barreja d’alumnat de diferents grups estables s’haurà de mantenir la distància de
seguretat o utilitzar mascareta.
d. Model confinament
En el model de confinament la interacció amb companys i companyes es farà amb les
plataformes EVA indicades al quadre adjunt. Les trobades virtuals s’aprofitaran per aclarir
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dubtes amb la supervisió del professorat i fer algunes classes virtuals. La resta del temps de
no presencialitat caldrà que l’alumnat treballi autònomament i, en col·laboració amb altres,
adquireixi nous continguts per mitjà de tots els recursos possibles.
Marc de confinament de 1r de batxillerat i 2n de batxillerat

El professorat de totes les matèries i els tutors han de tenir contacte setmanal amb el seus
alumnes. Les matèries de batxillerat tenen entre 2 i 4 hores de docència, per la qual cosa la
durada i freqüència del contacte s’ha de personalitzar. En tots els casos es mourà entre un
mínim d’1 hora setmanal i un màxim equivalent a la durada setmanal de les classes.
Per exemple:

MATÈRIA

TEMPORITZACIÓ
DE LES UNITATS
O REPTES

SESSIONS DE
CONTROL
SETMANAL AMB
EL GRUP

HORARI D’ATENCIÓ
PERSONALITZADA

QUÍMICA
(4 hores)

2 setmanes

2 sessions de
control (virtuals)

1 sessió de control
individualitzada
(virtual)

TUTORIA

2 setmanes

1 sessió (virtual)

1 sessió
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Seguiment
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Qualitat de la
feina realitzada
Control final de
la feina
-
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4. Concrecions per a la formació professional en cas de
confinament
Tenint en compte que a la formació professional s’implantarà un model híbrid en l’inici del
curs en situació de normalitat, combinant la presencialitat amb la realització d’activitats
individualitzades de caràcter teòric-pràctic, la resolució de dubtes per part del professorat i el
treball per projectes/reptes i altres metodologies actives, per a què l’alumnat pugui
desenvolupar les capacitats clau d’innovació, relació interpersonal, treball en equip i resolució
de problemes, amb l’ensenyament-aprenentatge no presencial, amb la combinació de
seminaris de continguts realitzats pel professorat amb el treball individual de l’alumnat,
incorporant metodologies com l’aula invertida, per exemple, centrant l’aprenentatge en
l’autonomia, l’organització del treball i la responsabilitat de l’alumnat, l’evolució cap a un model
totalment no presencial en cas de confinament serà relativament fàcil, donat que només és
necessari fer un nou plantejament de les sessions que l’alumnat ha estat realitzant al centre
fins al moment del confinament.
En reunió dels equips docents es coordinarà l’atenció telemàtica de cada professor o
professora, que s’organitzarà mitjançant la planificació setmanal de sessions virtuals
mitjançant l’aplicació Zoom i la gestió de les activitats individuals i grupals en l’entorn virtual
d’aprenentatge Moodle.
Aquesta dinàmica de treball es plantejarà en les primeres setmanes del curs, tant a l’alumnat
com a les famílies, que rebran la formació oportuna per a què tant el model híbrid com el
model no presencial puguin desenvolupar-se sense problemes, dins del mateix marc horari
definit des de l’inici de curs.
Pel que fa a l’avaluació dels mòduls/unitats formatives que prèviament al confinament es
realitzarà en les sessions presencials al centre, en format telemàtic s’organitzarà mitjançant
activitats tant individuals com grupals de caràcter no reproductiu, que requereixin una
producció singular per part de l’alumnat, tant en format de document compartit per poder
avaluar la producció individual en el cas de les activitats grupals, com en qualsevol altre format
amb lliuraments individuals mitjançant l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle. A les activitats
d’avaluació s’incorporarà el contrast per part del professorat de la feina feta mitjançant una
sessió oral de validació o el seguiment en directe de les activitats mitjançant l’aplicació Zoom.
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El model híbrid de tots els títols de formació professional serà, com a mínim el corresponent
a un desdoblament del 50% de tots els mòduls professionals, que es concretarà al centre en
les hores de desdoblament, i en l’atenció telemàtica del grup sencer en les sessions no
presencial.

MÒDUL,
UF,
MATÈRIA

Tots els
mòduls
professionals
de tots els
títols.

PART DEL
CURRÍCULUM
QUE
S’IMPARTEIX
EN LA
MODALITAT
PRESENCIAL

50% (mínim)
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PART DEL
CURRÍCULUM
QUE
S’IMPARTEIX
EN LA
MODALITAT
NO
PRESENCIAL

50% (màxim)

METODOLOGIA I
RECURSOS
DIDÀCTICS PER
A LA
MODALITAT NO
PRESENCIAL

Desplegament
dels materials i
les activitats en
entorn virtual
d’aprenentatge
(Moodle).
Assignació de
subgrups de
treball a cada
membre de
l’equip docent,

HORARI DE
PRESÈNCIA
AL CENTRE

5 dies cada
dues
setmanes, de
15 a 21:20
hores.
Atenció als
grups en
règim de
desdoblamen
t.
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El nombre màxim
d’alumnat en cada
grup està
condicionat per la
ubicació dels
equips informàtics
en les aules de
cicles formatius i
el manteniment
de les distàncies
de seguretat.
Es garantiran les
mesures de
distanciament
social del grup
amb el
professorat, que
utilitzarà la
mascareta en
distàncies
inferiors a 1,5 m.
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5. Observacions generals del Pla d’obertura
Donada la provisionalitat d’aquest Pla d’obertura, la situació actual de la pandèmia i les
novetats respecte l’horari fix del professorat, cal tenir en compte que algunes de les dades i
de les mesures establertes poden variar abans i durant el curs 2020/21. Concretament els
possibles canvis són:


Nombre d’alumnes en algun grup.



Nombre de professorat estable en algun grup.



Format i periodicitat de les reunions dels diferents organismes col·legiats del centre.



Les mesures mínimes de seguretat higièniques, en el supòsit que les autoritats
sanitàries així ho estableixin.
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Annex: Organització del setembre PFI-Ptt Granollers
A.- Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
Curs: Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
Aula 1.3
Primer Trimestre
Dilluns
8h a 11h
Centre Vallès
Elvira Sánchez
11.30-14h
Taller EMT
Francesc
Ordoño

Dimarts
8h a 11h
Centre Vallès
Elvira Sánchez
11.30-14h
Taller EMT
Francesc
Ordoño

Dimecres
8h a 13h
Centre Vallès
Elvira Sánchez

Dijous
8h-14h
Taller EMT
Francesc
Ordoño

Divendres
8h a 13h
Centre Vallès
Elvira Sánchez

Dimarts
8h a 11h
Centre Vallès
Elvira Sánchez
11.30-14h
Taller EMT
Francesc
Ordoño

Dimecres
8h a 13h
Centre Vallès
Elvira Sánchez
11.30-14h
Taller EMT
Professor a
determinar

Dijous
8h-14h
Taller EMT
Francesc
Ordoño

Divendres
8h a 13h
Centre Vallès
Carles Marrot

Dimarts

Dimecres

Dijous
8h-14h
Taller EMT
Francesc
Ordoño

Divendres
8h a 10h
Centre Vallès
Francesc
Ordoño
9,30h a 14h
Centre Vallès
Elvira Sánchez

Segon Trimestre
Dilluns
8h a 11h
Centre Vallès
Elvira Sánchez
11.30-14h
Taller EMT
Francesc
Ordoño

Tercer Trimestre
Dilluns

FORMACIÓ
EN CENTRES
DE TREBALL
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Curs: Auxiliar de Vendes, oficina i atenció al públic
Aula B1
*com a tutora s’ha posat la persona que actualment substitueix a la Victòria Luaces
Primer Trimestre
Dilluns
8:15h a 13:15h
Centre Vallès
Laura Masip

Dimarts
8:15h a 13:15h
Centre Vallès
Steffi Frieden

Dimecres
8:15h a 13:15h
Centre Vallès
Laura Masip

Dijous
8:15h a 13:15h
Centre Vallès
Steffi Frieden

Divendres
8:15h a 13:15h
Centre Vallès
Laura Masip

Dimarts
8:15h a 13:15h
Centre Vallès
Steffi Frieden

Dimecres
8:15h a 13:15h
Centre Vallès
Laura Masip

Dijous
8:15h a 13:15h
Centre Vallès
Steffi Frieden

Divendres
9h a 13h
EMPRESA
FORMACIÓ

Dimarts
8:15h a 12:15h
Centre Vallès
Steffi Frieden
16h a 20h
FORMACIÓ
EN CENTRES
DE TREBALL

Dimecres
8:15h a 12:15h
Centre Vallès
Laura Masip
16h a 20h
FORMACIÓ
EN CENTRES
DE TREBALL

Dijous
8:15h a 12:15h
Centre Vallès
Steffi Frieden
16h a 20h
FORMACIÓ
EN CENTRES
DE TREBALL

Divendres
8:15h a 12:15h
Centre Vallès
Laura Masip
16h a 20h
FORMACIÓ
EN CENTRES
DE TREBALL

Segon Trimestre
Dilluns
8:15h a 13:15h
Centre Vallès
Laura Masip

Tercer Trimestre
Dilluns
8:15h a 12:15h
Centre Vallès
Laura Masip
16h a 20h
FORMACIÓ
EN CENTRES
DE TREBALL
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Curs: Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis de restauració
Aula 1.4
Primer Trimestre
Dilluns
8:30h a 13:30h
Centre Vallès
Maria Illa

Dimarts
8:00 a 13:00h
16:00 a 18:30h
DO
David Vázquez
Verónica Gallego

Dimecres
8:00 a 13:30h
DO
David Vázquez
Verónica Gallego

Dijous
8:30h a 13:30h
Centre Vallès
Maria Illa

Divendres
8:30h a 13:30h
Centre Vallès
Maria Illa

Dimarts
8:00 a 13:00h
16:00 a 18:30h
DO
David Vázquez
Verónica Gallego

Dimecres
8:00 a 13:30h
DO
David Vázquez
Verónica Gallego

Dijous
8:30h a 13:30h
Centre Vallès
Maria Illa

Divendres
8:30h a 13:30h
Centre Vallès
Maria Illa

Dimarts
8:00 a 13:00h
DO
David Vázquez

Dimecres
10:00 A 17:00H
FORMACIÓ EN
CENTRE DE
TREBALL

Dijous
10:00 A 17:00H
FORMACIÓ EN
CENTRE DE
TREBALL

Divendres
10:00 A 17:00H
FORMACIÓ EN
CENTRE DE
TREBALL

Segon Trimestre
Dilluns
8:00 a 13:30h
DO
David Vázquez
Verónica Gallego

Tercer Trimestre
Dilluns
8:30h a 13:30h
Centre Vallès
Maria Illa
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B.-Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de
confinament parcial o tancament del centre
S’ha optat pel 100% de presencialitat. Tot i així, les primeres setmanes es treballarà amb
Moodle o classroom, en funció del grup, per tal que tingui prou coneixement de les eines i del
tipus de tasca en cas de confinament.

En cas de confinament:
Curs: Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
En cas de confinament es farien les activitats dels diferents mòduls de forma virtual a través
de la plataforma Moodle. Tal com s’ha desenvolupat durant el present confinament.

Curs: Auxiliar de Vendes, oficina i atenció al públic
Durant el confinament es compaginarà el treball autònom de l'alumne i activitats compartides
amb la resta de la família. Pel que fa a les activitats compartides amb el nucli familiar, es faran
propostes d’activitats que puguin ajudar al desenvolupament personal i social de l’alumne.
S’hi engloben totes aquelles tasques que li corresponen com ara la higiene i cura personal,
l’ordre i la cura dels seus espais, la col·laboració en les tasques domèstiques, etc. Quant a
les activitats de treball autònom, es proposaran diferents temes relacionats amb la situació i
moment actual on hi intervindran les competències bàsiques de diferents matèries i àmbits.
Cada setmana (dilluns) es penjarien entre 2 i 4 tasques per a realitzar i els alumnes retornaran
la feina al cap d’una setmana. La plataforma que s’utilitzarà serà el CLASSROOM on tots els
alumnes estaran donats d’alta i podran accedir i treballar-hi sense cap problema. En el cas
de que algun alumne no disposi del material per a fer les tasques es parlarà amb ell i
s’avaluarà la seva situació i el seu cas i s’adaptaran les necessitats que facin falta per
l’alumne. També per fer un seguiment amb els alumnes i que segueixin motivats i adherits al
curs es realitzaran video-tutories setmanals a través del MEET amb grups reduïts per a poder
atendre millor a les necessitats de cada alumne. A més, es trucarà periòdicament a les
famílies per a poder saber com evoluciona cada alumne i així informar i tenir contacte amb
els familiars.
Curs: Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis de restauració
Durant el confinament es faran una sèrie d’activitats pensades en que l’alumne pugui seguir
el curs el més “normal” possible tot i la situació de confinament. Això es faria proposant una
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sèrie activitats setmanals de les diferents unitats formatives (exercicis, debats, qüestionaris,
etc.)
S’utilitzarà el Classroom per treballar amb els alumnes, tan pel què fa a l’entrega de les
tasques, com per fer arribar als alumnes material didàctic per fer les activitats. L’avaluació de
les activitats es faria a la setmana següent de cada entrega perquè els alumnes anessin veient
com estan treballant i com poden anar millorant.
A part d’aquestes tasques es programaren una sèrie de videoconferències per fer
l’acompanyament de l’alumne. Algunes serien grupals (en petits grups) tan per donar suport
en el seu aprenentatge com per informar als alumnes del que necessitin en cada moment.
També es farien videotrucades individuals per donar un suport més específic a cada alumne.
En quan a les famílies es faria un primer contacte per trucada o videotrucada per explicar la
situació i com tenim previst treballar durant el confinament. També es farien trucades si hi ha
algun tema concret a parlar d’algun alumne.
Si es cregués convenient es farien altres trucades o videotrucades per explicar l’evolució del
curs.
C.- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
S’han esglaonat les entrades dels tres grups de PFI. Aquest esglaonament també afectarà a
la resta d’estudis del centre.

HORARIS DEL CURS:
Curs: Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
Entrada: 8h, descans: 10h-10:30h o sortida: 13h

Curs: Auxiliar de Vendes, oficina i atenció al públic
Entrada: 8.15h, descans: 10.15h-10:45h o sortida: 13.15h
Curs: Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis de restauració
Organització despatxos: Donades les dimensions dels despatxos, s’han redistribuït per tal
que les parelles de tutores i professionalitzadores estiguin al mateix despatx (fins ara les tres
tutores compartien despatx) No podran coincidir les dues persones a l’hora al despatx.
Despatx 2.1: Elvira – Francesc, Auxiliar de fabricació mecànica.
Despatx B1: Laura – Steffi, Auxiliar de vendes
Despatx B2: Maria, Auxiliar hoteleria i administrativa dels PFI
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Reunió amb les famílies de presentació a l’inici de curs:
Només podrà assistir el tutora o tutora amb l’alumne. Es faran en dies diferents:
Auxiliar de vendes: 7/09/2020 de les 19:00 a les 20:30 hores
Auxiliar hoteleria: 8/09/2020 de les 19:00 a les 20:30 hores
Auxiliar de fabricació mecànica.: 9/09/2020 de les 19:00 a les 20:30 hores
D.- Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 als PFI
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID19 al centre educatiu:
1. Se’l portarà a la sala de reunions de la segona planta on se’l facilitarà una mascareta
quirúrgica. La tutora del grup, amb mascareta FPP2, es quedarà amb l’alumne
2. L’administrativa contactarà amb la família per tal que vingui a buscar a l’estudiant.
3. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.
4. Es contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través
d’ells amb el servei de salut pública, per tal de rebre les indicacions oportunes
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