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1.Diagnosi 

Des de La Salle Manlleu, considerem que l’emergència educativa viscuda el darrer 
trimestre del curs 2019-2020 ens va portar a fer un canvi en l’organització del nostre centre. 
Després d’un primer moment d’incertesa i improvisació, els diferents equips docents vam 
començar a adaptar-nos a la nova situació, a la nova realitat, en algunes ocasions a partir 
d‘assaig-error, assaig-encert. Malgrat tot, considerem que sempre es va mantenir la continuïtat 
del procés d’aprenentatge dels alumnes. 

Els educadors i educadores de totes les etapes ens hem comunicat amb els nostres 
alumnes i les seves famílies mitjançant videoconferències . Hem planificat i hem reorganitzat el 
curs amb múltiples trobades telemàtiques de coordinació per nivells, per cursos, per etapes... 
per així poder donar la millor resposta i mantenir una educació de qualitat. 

Gràcies a la plataforma Sallenet hem pogut fer arribar a l‘alumnat diversitat de tasques 
adaptades a tots els nivells que han facilitat la construcció de l’aprenentatge: materials digitals, 
qüestionaris i exercicis moodle, activitats interactives, geniallys... Hem dissenyat activitats 

competencials relacionades amb propostes d’Eduemprèn o FAIG... Hem retornat les tasques 
corregides donant feedback positiu i motivador a l’alumne del seu progrés personal, aplicant 
una avaluació formadora i formativa. Diversitat d’activitats creatives, motivadores que han fet 
que l’alumne fos el veritable protagonista del seu aprenentatge i que han canviat, en certa 
manera, el rol dels educadors. 

Les bones pràctiques han estat moltes: la planificació i entrega de les tasques setmanals 
(posada en marxa després de Setmana Santa) han ajudat l’alumnat a fomentar l’autoregulació i 
a desenvolupar l’autonomia, les tutories virtuals, espais de “finestra oberta” que donaven accés 
a l‘alumnat per posar-se en contacte amb el seu docent i preguntar dubtes, entrevistes on-line 
amb les famílies, treball per projectes amb equips virtuals, acompanyament emocional on-line. 
Unes bones pràctiques que ens han permès viure telemàticament activitats comunitàries que 
per nosaltres tenen mot de sentit com Montserrat a peu, Festes de La Salle, Sant Jordi, Festes 
dels finalistes de les etapes d’ESO i Batxillerat. 

Tal com dèiem, un aspecte fonamental ha estat l’atenció personalitzada i el suport 

emocional a l’alumnat i a les seves famílies convertint-se en una prioritat oferir acompanyament 
i seguiment donant resposta a les seves necessitats. Hem fixat la mirada en l’alumnat i les 
famílies més vulnerables, que viuen una situació de risc i hem buscat la manera d’assegurar 

l’equitat davant de l’accés a l’aprenentatge. Per reforçar aquestes accions es va posar un docent 
de suport a cada tutor de grup d’ESO i Batxillerat. 

Tot l’alumnat del nostre centre ha pogut accedir a un dispositiu informàtic, malgrat que 

un petit grup no li ha acabat d’arribar la connectivitat desitjable. Hem posat tots els mitjans 

possibles per reduir la bretxa digital, i fins i tot alguns alumnes del CFM d’Informàtica del nostre 

centre han realitzat una tasca voluntària de posada a punt de dispositius per a ser repartits per 

a diferents centres de la ciutat de Manlleu. Aquest vetllar pels més necessitats davant del 

tancament de les escoles i posterior confinament respon al que defineix el nostre projecte 

educatiu i el nostre caràcter propi. 

L’atenció a la diversitat s’ha treballat des de les diferents matèries, però s’ha fet evident 

que cal aprofundir en aquest aspecte si es repeteixen situacions semblants, ampliant el ventall 
de formats de lliurament de les diferents tasques educatives, per tal d’evitar l’esmentada bretxa 
digital i cultural d’alumnes i famílies.  
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La situació de confinament ens ha fet entendre de forma accelerada, a aquells que en 
dubtessin, que la tecnologia ha de formar part de l’educació, ja que facilita l’aprenentatge. 
Aquest fet desvetlla una altra realitat, la necessitat de formar-nos en competència digital, tot i 

les bones pràctiques exposades i realitzades, hem de ser conscients de les limitacions que en 
aquest sentit tenim i la bretxa del domini de les eines i dels recursos entre el professorat, aspecte 
que no podem obviar. 

Els docents en aquest període hem desenvolupat la nostra capacitat professional i les 
nostres habilitats emocionals, així com hem realitzat un procés de digitalització ràpid i productiu, 
que valorem molt positivament, i que cal incorporar en les pràctiques docents, més enllà de les 
situacions de confinament.  

Un dels aspectes que s’ha constatat que cal treballar per a futures situacions és el de 
l’organització i límits horaris, tant de les activitats dels alumnes, com de la dedicació del 
professorat, amb la finalitat de mantenir unes rutines temporals al llarg del dia el més semblants 
possibles a les de l’ensenyament presencial. 

Un altre aspecte a continuar treballant és el dels instruments d’avaluació i qualificació 
de l’alumnat en situacions no presencials, que implica ampliar el ventall d’instruments 

d’avaluació que s’utilitzen. 

Malgrat que els esforços esmerçats en l’etapa de confinament i que els resultats 
obtinguts en els processos d’ensenyament-aprenentatge en aquest període es valoren 
positivament, donades les circumstàncies que ha calgut afrontar; el nostre centre presenta 
aquest Pla d’Organització amb la voluntat de mantenir la total presencialitat a totes les etapes, 
establint les mesures preventives necessàries perquè aquesta organització sigui sostenible en el 
temps.  

2. Organització dels grups estables 
 

El nostre centre és d’ensenyament secundari obligatori i postobligatoris (Batxillerat i 
Cicles formatius). L’etapa d’ESO s’imparteix en horari de matí i tarda, l’etapa de Batxillerat en 
horari preferent de matí i la de Cicles Formatius en horari de tarda.  

En horari de matí hi haurà un grup estable extern al centre que vindrà a utilitzar un màxim 
de dos dies a la setmana i utilitzarà únicament l’espai de tallers de CF. Aquest grup és d’un PFI 
d’Electromecànica, que promou l’Ajuntament i que ve únicament a realitzar les pràctiques de 
taller al nostre centre farà l’horari de 8 del matí a 14.20 i entrarà i sortirà per la Porta del Carrer 
Enric Delaris, sense interferir amb cap altre dels grups propis del centre. 

2.1.Organització general dels grups estables 

Per al desenvolupament de l’activitat lectiva del curs 2020-2021 fixem una definició i 
organització de grups estables d’alumnes, de manera que aquests mantinguin un distanciament 
constant amb els alumnes que formen part dels altres grups estables. La mascareta és d’ús 

obligatori per a tot l’alumnat en totes les situacions i espais del centre, llevat de quan es realitzin 
activitats d’Educació Física que requereixin esforç físic i s’hi mantingui la distància de seguretat. 

 Els alumnes de 1r d’ESO s’han agrupat en quatre grups estables (el total d’alumnes és de 

90: 3 línies) heterogenis d’uns 22-23 alumnes, que s’ubicaran en un mateix passadís, aïllats de 
qualsevol altre curs. Aquests quatre grups realitzaran tot el seu horari lectiu sense interaccionar 
entre ells, fins i tot en la franja optativa i complementària. 

Els alumnes de 2n d’ESO s’han agrupat en tres grups estables heterogenis (el total 
d’alumnes és de 80: 3 línies), que s’ubicaran en un mateix passadís, aïllats de qualsevol altre 
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curs. Aquests grups realitzaran tot el seu horari lectiu sense interaccionar entre ells, fins i tot en 
la franja optativa i complementària. 

Els alumnes de 3r d’ESO s’han agrupat en tres grups estables (el total d’alumnes és de 
87: 3 línies), que s’ubicaran en el mateix sector de l’edifici. Únicament hi haurà interacció entre 
els alumnes dels diferents grups en la franja optativa, que sempre té lloc en el conjunt d’una 
tarda. Per tant, no hi ha moviments de canvi de classe per desplaçar-se a aquestes activitats 
donat que el desplaçament a l’espai assignat de cada optativa ja es realitza en iniciar-se la tarda.  

Els alumnes de 4t d’ESO s’han agrupat en quatre grups estables (el total d’alumnes és de 
94: 3 línies), que s’ubicaran en el mateix passadís de l’edifici, llevat de l’aula oberta que té el seu 
espai de referència en la part central de l’edifici. Únicament hi haurà interacció entre els 
alumnes dels diferents grups en les diferents franges optatives. En aquestes franges entren en 
contacte alumnes de diferents grups estables. Els trasllats es realitzen amb la màxima cura 
possible.  

Els alumnes de 1r de Batxillerat s’han agrupat en quatre grups estables (el total 
d’alumnes és de 105: 3 línies). Els grups s’han confegit per tal d’evitar el mínim de desplaçaments 
possibles i el manteniment del màxim d’hores possibles dins del mateix espai i grup estable. Els 

quatre grups s’ubicaran en un mateix passadís, aïllats de qualsevol altre curs. En els quatre grups 
estables hi ha alguns subgrups que abandonen l’espai de referència per cursar certes matèries 
de modalitat, però sense incorporar alumnes d’altres grups estables. Els subgrups que 
incorporen alumnes d’altres grups estables estan detallats a l’annex d’aquest document. 

Els alumnes de 2n de Batxillerat s’han agrupat en tres grups estables (el total d’alumnes 
és de 92: 3 línies). Els grups s’han refet respecte als de 1r, per tal d’evitar el mínim de 
desplaçaments possibles i el manteniment el màxim d’hores possibles dins del mateix espai i 
grup estable. Els tres grups s’ubicaran en un mateix passadís, aïllats de qualsevol altre curs. En 
els tres grups estables hi ha alguns subgrups que abandonen l’espai de referència per cursar 
certes matèries de modalitat, però sense incorporar alumnes d’altres grups estables. Els 
subgrups que incorporen alumnes d’altres grups estables estan detallats a l’annex d’aquest 
document. 

Els alumnes de Cicles formatius estan agrupats en diferents grups estables. Cada curs de 
cada cicle representa un grup estable, exceptuant els alumnes de Gestió administrativa que 

formen un sol grup estable els alumnes de 1r i 2n curs que interaccionen molt i no superen els 
30 alumnes. Cada Cicle formatiu es localitzarà els dos cursos en el mateix passadís i separat de 
la resta d’especialitats. El que succeeix en els cicles formatius és que hi ha força alumnes que no 

cursen tots els mòduls del grup estable. 

2.2. Organització dels grups en situacions de confinament o semiconfinament  

El nostre centre opta, com ja s’ha dit més amunt, per la màxima presencialitat en totes 
les etapes. En cas de decretar-se un confinament d’un curs, d’un grup, d’una etapa o de tot el 
centre se seguirà l’esquema d’actuació fixat a la pàgina següent. 

En el cas que una situació sobrevinguda aconsellés l’adopció d’un model híbrid per a les 
etapes postobligatòries1, l’opció del centre seria que la setmana 1 es fes aprenentatge 
presencial als grups de primer curs, mentre els grups de segon curs realitzarien aprenentatge no 
presencial, seguint l’esquema previst per a les situacions de confinament. En la setmana 2, 
s’invertiria el format de l’aprenentatge, i així successivament. 

 
1 Aquest model ha estat modificat en data 06/11/2020 segons consta a l’annex d’aquest document, i se n’ha 
informat el Consell Escolar i la Inspecció d’Educació. 
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 Reproduïm la infografia de La Salle Catalunya que serà d’aplicació a totes les etapes del 
nostre centre, en moments que calgui l’ensenyament no presencial, amb la particularitat que 
els entorns digitals esmentats són les portes d’entrada al món virtual i des del Teams es podrà 

incorporar l’eina de Zoom per a la realització de videoconferències. 
ALUMNAT EDUCADORES I EDUCADORS 

El seguiment tutorial serà un aspecte bàsic. 

S’intentarà conèixer la situació de cada 
alumne/a, i enfortir el sentiment de 
pertinença al grup i a l’escola. 
Es farà registre d’assistència de les classes e-
learning. Es crearà feedback sistemàtic, 
positiu, empàtic i amb marge de millora 
d’aprenentatge. 
Es treballaran els procediments que 
potencien l’autonomia, l’autoregulació i 
l’organització de tasques. 

Hi haurà acompanyament i seguiment de la 

Direcció a l’equip docent. 
El professorat realitzarà un mínim de 5 sessions 
amb alumnes i/o famílies. 
Es realitzaran trobades setmanals entre el 
professorat que comparteix matèria en un 
mateix nivell, trobades setmanals del claustre 
de l’etapa, i també del professorat tutor de grup 
d’un mateix curs. 
També hi haurà trobades mensuals de 
Departaments didàctics. 

ORGANITZACIÓ METODOLOGIA 

Hi haurà seguiment de l’horari setmanal de 
classes, en el qual s’assegurarà que hi hagi un 
mínim de 5 VCF (de 45 minuts) per dia.  

A ESO es faran 4 VCF en horari de matí i una a 
la tarda. L’acompanyament de les tasques a 
realitzar s’ha d’incloure en aquestes VCF. 

Es tracta que sigui tant com sigui possible una 
VCF activa. 
Segons la matèria es treballarà en gran o en 

petit grup. 

Cada dia es començarà amb la reflexió del dia. 
Es potenciaran activitats interactives. L’alumne 
Ha de ser protagonista del seu aprenentatge, 

descobrint continguts i usant recursos digitals. 
Es realitzaran activitats HARA. 
Es presentaran sempre les tasques a realitzar i 

continguts a treballar, adaptant la programació 
a la situació de no presencialitat. 
La plataforma moodle de Sallenet serà la base 

de presentació de continguts i tasques. 
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

La relació amb les famílies dels alumnes serà 
fluïda i constant, especialment amb les 
persones que exerceixen la tutoria. 
S’adaptarà el canal de comunicació a cada 
família i hi haurà un mínim de comunicació 
d’una vegada quinzenal en moment de 
confinament. 

El tutor/a, amb el suport de coordinació 
pedagògica farà un seguiment específic 
d’aquests casos d’alumnes amb necessitats 
educatives de suport educatiu. 
Aquest alumnat treballarà de forma inclusiva 
amb la resta d’alumnat, però també hi haurà 
moments en les jornades no presencials 
d’atenció personalitzada, per assegurar el 
seguiment de tasques, rutines i estat emocional. 
El centre vetllarà perquè tots els alumnes 
disposin de connectivitat (amb el suport de les 
administracions) i dispositius (ordinadors). 

ÚS D’ENTORNS DIGITALS 

La Plataforma Sallenet, que és una plataforma Moodle, és la referencia tant en educació 
presencial com no presencial per a les activitats d’ensenyament aprenentatge, com també per 
al seguiment de l’alumnat i la relació amb les famílies. 
Les aplicacions de l’Office 365 corporatiu, el correu institucional i l’aplicació Teams que hi figura 
vinculada són la base per al treball del professorat i de relació del professorat amb l’alumnat. 
També es faran servir les eines de VCF del mateix Teams o la incorporació de l’aplicació Zoom. 
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3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu 

En l’inici del curs, que es preveu presencial, en els diferents grups estables s’aplicaran els 

diferents tipus de mesures d’atenció a la diversitat: universals específiques i intensives. 

En les diferents matèries instrumentals d’ESO es portaran a terme suports a aquest 

alumnat amb la presència de dos docents a l’aula. El grup estable només es dividirà en dos espais 

si ha de realitzar activitats orals en petits grups (llengua estrangera). 

En cas que arribin moments de confinament, per les necessitats específiques que 

presenten algun d’aquests adolescents, molts dels nostres esforços es centraran en el suport i 

orientacions a la família i serà una de les funcions i intervencions de la persona tutora. 

Tindrem presents diferents necessitats educatives, tot i que és impossible fer-ne un 

recull exhaustiu, ja que totes i tots som diferents i tenim capacitats diferents. En qualsevol cas, 

sempre hem de pensar en aquells alumnes que necessitem més del nostre seguiment i atenció. 

  L’atenció a la diversitat al centre s’organitza des de la perspectiva global de centre i de  de 
Booth i Ainscow (2006); per la qual es fomenta la inclusió de tot l’alumnat mitjançant la 
participació: estar amb altres; donar o oferir; i rebre. Afavorint així les dimensions relacionals i 
afectives necessàries per l’aprenentatge. (Echeita, 2018)  

Les mesures especifiques incideixen fonamentalment en l’organització, en la cultura i en 
les estratègies didàctiques, metodològiques i d’avaluació.  

La CAD coordina i dinamitza aquesta atenció entre tots els professionals, dins i fora del 

centre, que ofereixen suport als alumnes amb més necessitats.  

Les mesures s’engloben en tres grans eixos: universals, addicionals i intensives:  

• Diversitat a l’aula en grups heterogenis.  
• Mesures organitzatives i d’accés a l’aprenentatge.  
• Els desdoblaments dels grups estables només es realitzaran fora de l’aula de 
referència en cas d’activitats orals, com les de llengua estrangera. 
• Treball de dos professors a l’aula  
• Treball cooperatiu i per projectes  
• Noves tecnologies  
• Acció tutorial i tutoria entre iguals  
• Atenció individual NESE o en petit grup a l’aula   
• Plans de suport individualitzat PI  
• Programa de diversificació curricular  
• UEC  
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4. Organització de les entrades i sortides 
 

L’ escola té quatre portes d’accés al centre que s’utilitzaran com a entrada i sortida per 

part de l’alumnat del Centre, seguint la distribució que es detalla més avall.  

El control de temperatura corporal de l’alumnat podrà realitzar-se en el moment d’accés 

al grup estable de referència. Si hi hagués dificultats per realitzar-lo en aquell moment, es podrà 

portar a terme durant la jornada escolar. 

 

Organització a ESO: 

S’utilitzaran les portes del Carrer Enric Delaris per als alumnes de primer cicle i la del 

Carrer Sant Antoni per als de segon cicle on hi haurà un membre del professorat responsable de 

vigilar l’accés i el respecte de les mesures de prevenció contra la Covid-19. 

 L’escola s’obrirà a les 8:15 i els alumnes s’hauran de dirigir als espais assignats on els 

esperarà el seu tutor/a que els rebrà. En cas que no pugui ser-hi la persona tutora, els rebrà el 

professor/a que té classe amb ells a la primera hora o la persona assignada. Els alumnes de 1r i 

3r aniran al punt de trobada del pati per pujar després a les classes amb el seu grup i els de 2n i 

4t directament a la seva classe. 

Les sortides s’organitzaran gradualment per curs i per grup segons proximitat a la porta 

de sortida, però d’ordinari l’ordre serà  
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Organització de Batxillerat:  

Els alumnes de 1r de batxillerat entraran per la porta de secretaria i els alumnes de 2n 

de batxillerat per la porta del pavelló. A cada una de les entrades hi haurà un membre de l’equip 

directiu controlant. Els alumnes es dirigiran directament a la seva classe on hi haurà la seva 

tutora que els rebrà, en cas que la tutora no sigui al centre , els rebrà el professor/a que té classe 

amb ells a la primera hora. 

Les sortides es faran per la mateixa porta per on han entrat, però serà el professor /a 

que té classe amb ells a última hora el que els acompanyarà fins a la porta de sortida.  

Organització de Cicles Formatius: 

Els alumnes de les especialitats d’Informàtica i Administració entraran per la porta de 

secretaria i els alumnes de les especialitats de mecànica i electricitat per la porta del pavelló. A 

cada una de les entrades hi haurà un responsable del centre controlant. Els alumnes es dirigiran 

directament a la seva classe on hi haurà la seva tutora que els rebrà, en cas que la tutora no sigui 

al centre , els rebrà el professor/a que té classe amb ells a la primera hora. 

Les sortides es faran per la mateixa porta per on han entrat, però serà el professor /a 

que té classe amb ells a última hora el que els acompanyarà fins a la porta de sortida.  
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5. Organització de l’espai d’esbarjo 
 

L’objectiu de mantenir el grup estable i no haver d’utilitzar mascareta durant l’espai 

d’esbarjo ha determinat l’organització en espais i temps.  

Els espais destinats a pati són quatre dins de l’escola la Salle i tres a l’exterior identificats 

en la imatge següent. Cada grup classe ocuparà un espai diferenciat.  
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A ESO l’esbarjo es realitzarà en dues franges horàries una per a cada cicle i cada grup 

d’alumnes estarà en tot moment acompanyat per un professor/a. A primer cicle d’ ESO: l’horari 

és de 11:20 a 11:50 hores. Els alumnes de 1r es queden en els espais interiors del Centre i els 

alumnes de 2n utilitzaran els espais exteriors. A segon cicle d’ ESO: l’horari és de 10:25 a 10:55 

hores. Els alumnes de 3r es queden en els espais interiors del Centre i els alumnes de 4t 

utilitzaran els espais exteriors. 

A Batxillerat l’horari del pati és de 11.20 a 11.50 hores . Els alumnes de 1r de batxillerat 

entraran i sortiran de l’escola per la porta de secretaria i els de 2n de batxillerat per la porta del 

pavelló. A cadascuna de les portes hi haurà un professor/a que controlarà l’entrada i la sortida. 

A Cicles Formatius els patis es realitzen en dues franges horàries a la tarda en els espais 

exteriors al centre. Cada grup estable entrarà i sortirà del centre per la mateixa porta per la que 
ha accedit per començar l’activitat lectiva (especialitats d’Informàtica i Administració per la 
porta principal de Secretaria; i especialitats de Mecànica i Electricitat per la porta del Patronat 

del Carrer Enric Delaris). Les franges d’esbarjo seran de 19.10 a 19.30 per a Cicles de Grau Mitjà; 
i de 20.00 a 20.20 per a Cicles de Grau Superior. Cada grup serà acompanyat pel professor que 
és a classe a la porta exterior corresponent. 
 

 
  
  
  
  

  

  

Accés de l’alumnat de CF de 

les famílies professionals 

d’Informàtica i Administració 

Accés de l’alumnat de CFM 

de les famílies professionals 

d’Electricitat i Mecànica 
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6. Relació amb la comunitat educativa 
 

La relació amb la comunitat educativa que es pretén impulsar des del nostre centre el 
curs 2020-21 es troba reflectida bàsicament en el document de Pla d’acollida especial per a l’inici 
del curs 2020-21, que a continuació es reprodueix. 

Aquest pla d’acollida 2020-21 recull els objectius, les accions i la temporització específics 
per la situació de post pandèmia prevista pel setembre. Està inclòs en la planificació anual i 
seguint les instruccions del Departament d’Educació i de La Salle Catalunya. 

En l’acolliment dels diferents membres de la comunitat educativa es prioritzen tres eixos: 

- L’acollida emocional  
- Les competències personals i socials  
- Les competències digitals  

 Objectius del Pla d’acollida de l’inici del curs 2020-21: 

 1. Detectar les necessitats individuals i grupals a nivell d’alumnat, de professorat, de 
famílies i de PAS. 

2. Compartir aprenentatges individuals i grupals d’alumnat, de professorat i de famílies. 

3.  Planificar propostes per donar resposta a les necessitats detectades a nivell emocional 
i curricular. 

4. Implicar l’alumnat en el Pla d’Acollida, col·laborant activament en la gestió de la 

Represa.  

   

Accions programades per a cada estament 

COL·LECTIU  AGRUPAMENT CONTINGUT TEMPORITZACIÓ 

Professorat Grup professorat  
ESO – BAT-PAS 
Grup professorat CF 

Reunió presentació del curs: 

• taller de convivència 

• presentació LEMA 
Jornada institucional 

Sessió de 4h 
  
   
  
Mati 

Caps de Departament Preparació Acollida Sessió 2 hores 
  

Departaments Detecció de necessitats 

• dinàmica gestió 
emocional  

• dinàmica gestió 
curricular: 
benvinguda de 
l’assignatura 
avaluació inicial 

  

1 Sessió  

Professors grup classe Detecció necessitats  
Informacions alumnat 
CB tranversals  

1 sessió 

Individual Entrevistes formals/informals 
per part dels membres de 
l’Equip directiu 

Mes de setembre 
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COL·LECTIU  AGRUPAMENT CONTINGUT TEMPORITZACIÓ 

Alumnes Grup classe Taller de convivència, 
presentació de curs i LEMA 
  
Tutoria de grup 
  
Assemblea grup classe 

1r ESO 2 dies 
1r dia E$O-BAT 
1 sessió CF 
  
  
Segona quinzena de 
setembre 

Grup delegats de classe i 
JUSP curs 2019-20 

Participació en l’organització 
del primer dia, motivació i 
sensibilització Represa. 

1 matí 

Petit grup Tutoria equip cooperatiu 
Espai Com anem? 

Segona quinzena 
setembre 1ª 
octubre 
ESO-BAT 

Individual Tutories individuals 
Informacions i orientacions 
curs 20-21 

Segona quinzena 
setembre 1ª 
octubre 

Famílies 1r i 2n cicle ESO, BAT i 
CFGM- Direcció 

Aspectes organitzatius i 
mesures COVID-19 

Abans inici de curs 

Grup classe-tutor Presentació tutor/a 
Informacions i orientacions 
curs 20-21 

Primera setmana 
curs 

Alumnes NESE 
entrevista família - tutor 

Anticipació Inici de curs. 
Presentacioó tutor/a 

Abans inici de curs 

 

Calendari Pla d’Acollida La Salle Manlleu: 2020-21 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

31 agost 

Trobada d’acollida 

Equip Directiu i PAS 

1 setembre 

Matí: Claustre/taller 

ESO i BAT amb 

distància de seguretat 

Tarda: Claustre de CF 

amb distància de 

seguretat 

2 setembre 

Treball pla d’acollida 

per etapes 

3 setembre 4 setembre 

Entrevistes tutores 

alumnes NESE 

7 setembre 

Reunió alumnes 

informadors 

Reunions VCF-Direcció  

famílies 1r ESO/ 2n BAT 

8 setembre 

Reunions VCF-Direcció  

famílies 1r BAT/ 2n ESO 

9 setembre 

Reunions VCF-Direcció  

famílies 3r-4t ESO 

10 setembre 11 setembre 

Diada Nacional 

14 setembre 

Inici de les classes a 

ESO, BAT i CFM: 

Sessions d’acollida  

Reunions VCF-Direcció  

famílies CFM 

15 setembre 

Sessions d’acollida ESO, 

BAT, CFM 

Reunions VCF o 

presencial -Tutories 

famílies 1r ESO 

 

16 setembre 

Reunions VCF-Tutories 

famílies 2n, 3r 4t ESO 

Reunions VCF o 

presencial Tutories 

famílies 1r BAT 

 

17 setembre 

Reunions VCF-Tutories 

famílies CFM 

Reunions VCF-Tutories 

famílies 1r BAT 

 

18 setembre 
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Quadre de competències i protocols digitals a treballar a l’inici del curs  

Alumnes de 1r i 2n ESO 3r i 4t ESO Famílies 

 1r ESO 
  
1. El correu serà l’oficial de 

La Salle (no podrà ser un 
gmail)  amb el nom 
correcte. 

  
2. Enviar  correus 

correctament, amb totes 
les parts. 

  
3. Fòrums. 
  
4. Els pous oficials d’entrega 

de tasques.  
  
5. Els retorns dels pous. 
  
6. Teams i el Zoom (sempre 

amb el mateix id i pass). 
  
7. WeTransfer. 
  
8. Passar documents a PDF i 

al revés. 
  
9. L’agenda de deures. 
  
10. Observacions plataforma. 
  
11.  Wi-fi i plataforma. 
  
  
2n ESO 
  
1. Funcionament del Teams i 

repassar els continguts de 
1r.  

1. Correu electrònic: 

• Vincular el correu @lasalle.cat a la 
plataforma 

• Vincular-lo al correu personal 

• Descarregar-se app Outlook 

• Redactar correctament un correu: amb 
totes les parts (assumpte, presentació, 
salutació), ... 

• Nomenclatura dels fitxers adjunts (al 
correu, a un pou, o altres) 

 2.Sallenet: 

• Recuperació de la contrasenya 

• Fòrums 

• Passar documents  a PDF per entregar 
als pous 

• Mòdul alumne: seguiment de notes, 
butlletins, incidències. 

 3.Protocol alumnes classes virtuals 

• Webcams engegades, vestits i sense 
menjar, asseguts en una cadira i taula. 

• Nom d’usuari identificable 

• Puntualitat 

• Recull d’ incidències de la classe a la 
plataforma 

  
4.Videoconferències per Teams i Zoom. 

• Fer servir classes recurrents amb el 
mateix id i contrasenya 

  
5.Utilitats i altres 

• Enviament de fitxers grans: 
Wetransfer, Fromsmash. 

• Passar documents  a PDF i a l’inrevés  

• Organitzar l’ordinador en carpetes 

• Eliminar contrasenyes antigues de wi-fi 

• Utilització del Glary Utilities, 
AdwCleaner 

• Doodle 
  
6.Web i xarxes socials 

• Flickr 

• Notícies 

• Butlletí de comunicació 

• Presentar xarxes socials pròpies del 
centre: instagram, twitter, youtube 

• Presentar el Linkedin (tutoria 4t final 
de curs) 

1. Correu electrònic 

vigent. 

  

2. Revisar el correu 

brossa. 

  

3. App SalleNet. 

  

4. Com descarregar 

un butlletí. 

  

5. Donar l’opció de 

fer entrevistes 

amb famílies 

virtuals. 

  

6. Explicar el 

funcionament del 

Doodle. 
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7. Servei de menjador  

Els alumnes que facin ús del servei de menjador hi accediran en tres torns, si el nombre 

d’usuaris ho requereix. Si no hi ha un nombre d’alumnes superior a 30 entre els alumnes 

d’un torn i l’altre no hi haurà pausa. Els torns previstos són: 

• 13.35: Entren al menjador els alumnes de 1r i 2n d’ESO, seguint l’ordre dels grups 

estables (1r ESO A, 1r ESO B ... fins a 2n ESO C). Els alumnes de cada grup estable 

comparteixen taula. Cada grup estable té una taula assignada. Tot el procés d’entrada es 

realitza amb mascareta i els alumnes només se la retiren quan estan asseguts a la taula 

del seu grup estable. 

• 14.00: Entren al menjador els alumnes de 3r i 4t d’ESO, seguint l’ordre dels grups estables 

(3r ESO A, 3r ESO B ... fins a 4t ESO C). Els alumnes de cada grup estable comparteixen 

taula. Cada grup estable té una taula assignada. Tot el procés d’entrada es realitza amb 

mascareta i els alumnes només se la retiren quan estan asseguts a la taula del seu grup 

estable. 

• 14.35: Entren al menjador els alumnes de Batxillerat, que són molt pocs. Mantenen una 

distància entre ells d’1’5 metres. 

En el menjador caldrà adoptar les següents mesures:  

• Se situa un punt de neteja i desinfecció de mans en entrar i sortir del menjador (dues 
portes diferenciades).  

• L’entrada s’organitzarà per grups de convivència i un cop fet el rentat de mans passen 
a recollir el menjar a la línia de servei.  

• El personal de servei haurà de fer servir mascareta en tot moment.  

• Les safates, plats, gots, coberts i altres elements seran entregats directament pel 
personal de servei a l’alumne o alumna, de forma individualitzada.  

• No hi haurà elements d’ús comunitari.  

• A la cua de la línia de servei es mantindrà la distància de seguretat.  
• El responsable del grup serà l’encarregat de fet una desinfecció de la línia de servei 

abans de que entri el grup i en acabar de passar per la línia.  

• El responsable del grup serà l’encarregat de servir aigua i pa.  

• Quan un grup abandoni el menjador, el responsable del grup haurà de fer la desinfecció 

de l’espai que s’ha fet servir i garantir que tots els elements utilitzats es depositen a la 
línia de rentat.  

• La neteja, desinfecció i ventilació es farà a la finalització de cada torn.  
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8. Pla de neteja 

Caldrà disposar del document de freqüències de neteja i desinfecció del centre. Aquest 
haurà de complir, com a mínim, el que marca el Departament de Salut.  

Es disposarà d’un registre de neteja i desinfecció per cada grup de convivència, on 
s’indiqui la neteja i desinfecció que s’ha fet de cadascun dels espais i elements que estan en 
contacte amb el grup (indicant persona i hora de l’acció).  

Les mesures de neteja i desinfecció a tenir presents per cada estament seran les 
següents:  

 
a. Personal de PAS:  

• Es farà la neteja i desinfecció del lloc de treball 1 cop al dia (al principi o  al final de la 
jornada), per part del servei de Neteja.  

• El treballador o treballadora serà responsable de fer la desinfecció, quantes vegades sigui 
necessari, del seu lloc de treball durant la jornada amb especial èmfasi en les superfícies de 
treball, cadires, armaris, ordinador, teclat, ratolí, telèfon, grapadora i altres materials que es 
fan servir a diari.  

• Aquells llocs de treball que estiguin cara al públic hauran de fer desinfecció dels elements 
cada cop que tinguin interacció amb terceres persones.  

• Caldrà evitar en la mesura del possible, l’intercanvi de documents, de materials o dispositius 
entre el personal. En cas de fer-ho, caldrà fer una desinfecció prèvia.  

• S’implementarà un sistema de cita prèvia amb les famílies per evitar aglomeracions o cues.  
• El personal haurà de fer una desinfecció de les sabates en entrar al centre.  

 
b. Personal docent:  

• El personal docent serà responsable de la desinfecció de l’aula i els elements que s’han 
fet servir en el seu grup. Aquesta desinfecció es farà tant a l’entrada com a la sortida de 
l’aula (tallers, laboratoris, etc).  
• El personal docent serà el responsable de fer la desinfecció dels elements que faci servir 

en espais d’ús compartit, com ara sales de reunions, laboratoris, sales de professors, 
menjador, etc.  
• El personal docent podrà involucrar l’alumnat en les tasques de desinfecció sempre que 

sigui amb un objectiu pedagògic. La manipulació i aplicació dels productes sempre es farà 
per part del professorat.  
• Si es fan servir materials didàctics compartits, el personal docent serà l’encarregat de la 
desinfecció o de controlar que es porti a terme el procés de neteja més adient pel tipus de 
material (plàstic, fusta, etc).   
• El personal docent haurà de fer una desinfecció de les sabates en entrar al centre. Si fa 
servir bates o altres elements d’uniforme es garantirà la neteja i desinfecció de forma diària 
o cada 2 dies (rentat amb aigua a més de 60ºC).  

 
c. Serveis de neteja:  

• La Direcció del Centre serà la responsable de validar de forma diària que s’ha fet la neteja 
i desinfecció del centre i s’han seguit les pautes establertes.  
• Es farà la neteja i desinfecció del centre un cop al dia (al principi o al final de la jornada 
lectiva). Els espais utilitzats habitualment en els torns d’ESO i BAT, i a la vegada, en el de 

Cicles Formatius seran netejats i desinfectats entre els dos torns. Hi haurà un servei de 
neteja dels mòduls de WC’s més utilitzats.  
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• El servei de neteja haurà de portar un registre de les accions de neteja i desinfecció , 
indicant la persona, data i hora en que es fa cada acció.  
• Caldrà posar especial atenció als elements comuns de major ús: baranes, portes, panys, 

mostradors, etc.  
 
d. Protocol de desinfecció  

El producte desinfectant pot ser un producte de base clorada o de base alcohòlica. La 
seva preparació dependrà de les instruccions del fabricant i de si es tracta d’un producte 
concentrat o d’ús directe.  

En qualsevol cas, caldrà fer servir polvoritzadors per aplicar el producte i draps de paper 
d’un sol ús. Si es fan servir baietes de més usos caldrà fer una neteja i desinfecció d’aquestes, 
de forma periòdica (diàriament).  

 
El procés a seguir serà el següent:  

• Es farà l’aplicació del producte directament des de l’ampolla a una distància entre 40-50 
cm, si es tracta de superfícies. En el cas de ordinadors o altres elements informàtics, cal fer 
servir només un producte de base alcohòlica d’una sola aplicació.  
• Es deixarà actuar un temps d’entre 2 i 5 minuts.  
• Es netejarà la superfície amb un drap de paper d’un sol amb aigua per deixar la 
superfície neta i lliure de producte clorat. Caldrà llençar els draps de paper a la paperera. 

• En cas de participació dels alumnes en el procés de desinfecció, serà el professorat qui 

apliqui el desinfectant i els alumnes i les alumnes qui facin l’aplicació i neteja posterior 

amb draps de paper. 

9.Transport 

  L’alumnat que assisteix al centre no ho fa en cap cas en línia de transport establerta com 

a transport escolar. La major part de l’alumnat hi accedeix a peu o en vehicle privat acompanyats 

per la família. Una petita part hi accedeix en ciclomotor, que queden aparcats a la zona externa 

al centre en el carrer Passeig del Ter. Una petita part de l’alumnat de Batxillerat es desplaça a 

les proximitats del centre docent en transport públic de línia regular, seguint els protocols propis 

generals d’aquest mitjà. 

10.Extraescolars 
Les activitats extraescolars que tenen lloc al nostre centre són bàsicament de dos tipus: 

-Esportives: vinculades al conjunt de centres de Manlleu a través de XARXAMPA. Fan ús 

del pavelló de l’escola (voleibol, bàdminton) o del Gimnàs (Tennis taula, Hip-hop). 

-Acadèmiques: ofertes a alumnat del nostre centre i que es concreten en: robòtica 

educativa (espai de taller de robòtica), reforç d’assignatures, formació d’idiomes i Diploma Dual 

(aules de la part central de l’edifici: zona laboratoris).  

En tots els casos es complirà que es consideraran espais on s’ubiquen grups no estables 

i, per tant, caldrà disposar els espais de forma que sempre es mantingui la distància de seguretat 

de 1,5 metres i 2,5 m2 de superfície.  

• Es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada d’aquest tipus d’espais.  
• Els grups seran reduïts, no superant les 20 persones.  
• Caldrà fer neteja, desinfecció i ventilació abans i després del seu ús.  

 



 

Pla d’organització del centre 18 Curs 2020-2021  

 

11.Activitats complementàries 

La previsió d’activitats complementàries fora del centre es descarta de portar-les a terme 

durant el primer trimestre, fora d’aquelles que impliquin un sol grup estable que es desplaça a 

peu a un espai proper. Aquestes activitats es faran amb mascareta quan no es pugui mantenir 

la distància de seguretat. 

Les activitats que impliquen desplaçaments amb transport públic o autocar privat se’n 

plantejarà la seva realització a partir de finals del segon trimestre, si l’evolució de la pandèmia 

ho facilita. Les sortides culturals i sortides de convivència se’n confirmarà la seva realització a 

inicis del segon trimestre, atenent als consells de prevenció que indiquin els protocols de Salut. 

12. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
 

 Les reunions dels diferents òrgans de coordinació i govern del centre alternaran el format 

presencial i el virtual. 

Òrgans  Tipus de reunió  Format de la reunió  Periodicitat/  
Temporització  

Equip Directiu Seguiment i planificació Presencial Setmanal 

Consell Escolar Informació i decisions VCF Trimestral 

Claustres d’etapa Coordinació Alternat VCF/ 
presencial 

Trimestral 

Equips docent de cicle Seguiment i 
coordinació 

Alternat VCF/ 
presencial 

Mensual 

Equips/ Comissions de 
treball 

Coordinació Alternat VCF/ 
presencial 

Bimensual 

Equips de plans i 
projectes 

Coordinació Alternat VCF/ 
presencial 

Setmanal 

Equips de tutors Coordinació Alternat VCF/ 
presencial 

Setmanal 

Departaments didàctics Coordinació Presencial Bimensual 
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13.Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

En primer lloc, cal tenir present que totes les persones que desenvolupen activitats al 
centre han de lliurar signada una Declaració responsable, en la qual s’especifica que no 
s’assistirà al centre en cas de presència de símptomes compatibles amb la COVID-19. Aquesta 
Declaració responsable s’adjunta a l’annex d’aquest document. 

S’estableix el següent protocol d’actuació en el moment que es detecti un possible cas 
de COVID-19:  

Primer, caldrà definir a cada centre la figura de la persona que gestionarà i acompanyarà 
al cas identificat amb símptomes. Aquesta figura serà el Director del centre, en el seu defecte 
serà la Sotsdirectora i, en el seu defecte, serà la Coordinadora d’etapa. 

Segon, la Direcció del centre determinarà on es trobaran els EPI’s necessaris per poder 
tractar el cas sospitós. La ubicació d’aquests ha de ser tal que sigui coneguda per totes les 
persones que poden arribar a interactuar amb el cas identificat (Director, SotsDirectora, 
Coordinadores d’etapa). També ha de ser una ubicació accessible per a totes aquestes persones 
en qualsevol moment. Inicialment, es defineix com a espai del material dels EPI’s l’armari de la 
Sala de l’AMPA. 

Tercer, com a mesura d’adaptació dels espais, la Direcció del centre haurà definit i 
bloquejat un espai per aïllar el cas identificat. Cal recordar que aquest espai ha d’estar 

senyalitzat i no permetre un ús compartit amb altres activitats. Totes les figures abans 
esmentades seran coneixedores de quin és l’espai assignat i tenir accés al mateix en tot moment. 
L’espai assignat serà la Sala de reunions de l’AMPA. Si hi ha casos sospitosos de forma simultània 

s’habilitarà algun altre espai de rebedors o auditori de manera provisional, procedint 
posteriorment a la seva desinfecció immediata. 

a. Cas possible en personal intern i/o extern  

• Si un treballador o una treballadora identifica símptomes compatibles amb la COVID-19 
mentre es troba al centre, de forma immediata contactarà amb el seu responsable superior. 
Si és un docent contactarà amb el coordinador d’etapa o la Direcció del centre. Si es tracta 
de personal de PAS contactarà directament amb la Direcció del centre (o Responsable del 
centre). Si es tracta d’un treballador extern, haurà d’actuar com el personal de PAS.  

• El/la responsable del centre es col·locarà una mascareta FFP2 i s’entregarà una altra al 
treballador o treballadora per a que també se la col·loqui. També li farà entrega d’uns guants 
per a que el treballador o treballadora pugui recollir totes les seves coses.  

• Un cop tot recollit, el treballador/a acudirà al CAP i seguirà les instruccions que aquest li pugui 
donar. Si la persona no pot abandonar el centre per ella mateixa, el/la responsable del centre 
l’acompanyarà fins a l’espai de confinament del centre i trucarà a un familiar per donar-li 

suport. Si fos necessari trucaria al 061 per rebre suport sanitari urgent.  
• En tot moment, el/la responsable del centre mantindrà la distància de seguretat amb el 

treballador o treballadora i la mascareta posada.  

• Com a mesura preventiva, el treballador o treballadora es mantindrà en aïllament fins rebre 
resposta del CAP sobre si és un cas positiu o no. En cas de ser positiu, seran els Serveis 
Sanitaris (Salut Pública) qui determinarà els contactes estrets i la necessitat d’aïllament.  

• El/la responsable del centre donarà instruccions per a que es netegin i desinfectin els espais 
on ha estat el treballador o la treballadora, així com l’espai de confinament.  

• Tot el material considerat residu que hagi estat en contacte amb el cas sospitós es ficarà en 
una bossa tancada i aquesta en una segona bossa, abans d’ajuntar-ho amb la resta de residus 
d’aquest tipus.  
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• El/la responsable del centre haurà de mantenir informats al Servei de Prevenció Propi i al 
Servei Territorial d’Educació sobre l’evolució del cas.  

• L’aïllament del grup o grups amb els que ha estat en contacte es valorarà amb la Inspecció, 
els Serveis Territorials d’Educació i les autoritats sanitàries.  

 
 

b. Cas possible en alumnat  

• Si s’identifica un cas sospitós de COVID-19 entre els alumnes caldrà que el docent que ho 
hagi identificat avisi a la Direcció del centre (o el responsable del centre designat).  

• El/la responsable del centre es col·locarà una mascareta FFP2 i n’entregarà una altra a 
l’alumne o alumna, juntament amb uns guants. Aquest/a haurà de recollir les seves 
pertinences i quedar-se a l’espera a l’espai de confinament.  

• Paral·lelament, el docent responsable del grup de convivència portarà el grup a un espai 
diferent per poder procedir a la neteja i desinfecció de l’espai actual.  

• El/la responsable del centre  trucarà a la família de l’alumne o alumna perquè puguin venir 
a recollir-ho i els informarà de la necessitat d’acudir al CAP i estudiar la simptomatologia que 

té el seu fill o filla. Aquest/a romandrà en aïllament a casa seva fins conèixer el resultat de 
les proves.  

• Si és necessari, el/la responsable del centre també trucarà al 061 per poder atendre a 
l’alumne en cas de símptomes de gravetat.  

• Si l’alumne té germans o convivents al centre, aquest hauran de fer el mateix aïllament fins 
tenir els resultats de les proves.  

• El/la responsable del centre controlarà que es faci la neteja i desinfecció de tots els espais 
on ha estat l’alumne o alumna, així com de rebre  la família i resoldre els dubtes que puguin 
tenir.  

• Tot el material considerat residu que hagi estat en contacte amb el cas sospitós es ficarà en 
una bossa tancada i aquesta en una segona bossa, abans d’ajuntar-ho amb la resta de residus 
d’aquest tipus.  

• El/la responsable del centre haurà de mantenir informats al Servei de Prevenció Propi i al 

Servei Territorial d’Educació sobre l’evolució del cas. 
 

14.Seguiment del Pla 
 

Núm Revisió: Data: Preparat per: Revisat per: Aprovat per: 

Descripció 

Redacció inicial 17-07-2020 Equip Directiu   

22-07-2020  Equip Directiu  

23-07-2020   Director 

     

Revisió 000 prevista 31-08-2020 Equip Directiu   

01-09-2020  Claustre professorat  

07-09-2020   Consell escolar 

Les successives revisions les realitzarà l’Equip Directiu de manera trimestral 
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Annexos 

Document de Declaració responsable 
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Ubicació de referència dels diferents grups estables d’ESO: 

 

 

 

  

1r ESO A 
D 

1r ESO B 

1r ESO C 

1r ESO D 

3r ESO A

 

2n ESO A 
D 

2n 

ESO B 
D 

2n  

ESO C 

3r 

ESO B 

3r 

ESO C 

4t ESO 

A 

4t ESO 

B 

4t ESO 

C 

Aula 

oberta  
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Alumnes i docents dels grups estables d’ESO 
 

Subgrups que incorporen alumnes de diferents grups estables 

Activitat o matèria  Grups estables 
dels quals 
provenen els 
alumnes  

Docent  
(si se sap, posar-ne 
els noms)  

Horari (nombre 
d’hores setmanals)  

Observacions 
(si escau)  

Optativa 3r Francès 3r ESO A-B-C 1 2  

Optativa 3r Robòtica 3r ESO A-B-C 1 2  
Optativa 3r EF 3r ESO A-B-C 1 2  

Optativa 3rExpressió 3r ESO A-B-C 1 2  

Optativa 3r Mitjans  3r ESO A-B-C 1 2  
Bio-Geo 1 4t A-B-C 1 3  

Bio-Geo 2 4t A-B-C 1 3  

Fís-Quím 1 4t A-B-C 1 3  

Fís-Quím 2 4t A-B-C 1 3  
Tecnologia  4t A-B-C 1 3  
Informàtica 1 4t A-B-C 1 3  

Informàtica 2 4t A-B-C 1 3  
llatí 4t A-B-C 1 3  

Filosofia  4t A-B-C 1 3  

EVP-tècnic 4t A-B-C 1 3  

EVP-artístic 4t A-B-C 1 3  

Economia  4t A-B-C 1 3  
Francès  4t A-B-C 1 3  

 

  

Curs - nivell -
grup  

Nombre 
d’alumnes  

Professorat 
estable  

  

Altres docents 
que 

intervenen  
  

Personal 
d’atenció 

educativa, 
(vetlladores)  

Personal 
d’atenció 

educativa que 
intervé 

puntualment en 
aquest grup  

Espai  

1r ESO A  22  2  8    1  Aula 1r ESO A  

1r ESO B  23  2  8    1  Aula 1r ESO B  

1r ESO C  23  2  8    1  Aula 1r ESO C  

1r ESO D  22  2  8    1  Aula 1r ESO D  

2n ESO A  27  2  8   1  Aula 2n ESO A  

2n ESO B  27  2  8    1  Aula 2n ESO B  

2n ESO C  26  2 8    1  Aula 2n ESO C  

3r ESO A  28   1 9  1  2  Aula 3r ESO A  

3r ESO B  29  1 9    2  Aula 3r ESO B  

3r ESO C  28  1  9    2  Aula 3r ESO C  

4t ESO A  27 1  9  1  2  Aula 4t ESO A  

4t ESO B  28  1  9    2  Aula 4t ESO D  

4t ESO C  27 1 9    2  Aula 4t ESO C  

Aula Oberta  12  3  9  1  2  Aula AO  
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Ubicació de referència dels diferents grups estables de Batxillerat: 

 

 

 

 

1r BAT D 

1r BAT C 

D 

1r BAT A 
D 

1r BAT B 

2n BATC 

2n BAT B 

2n BAT A 
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Alumnes i docents dels grups estables de Batxillerat 

  

Activitat o matèria  Grups estables dels 

quals provenen els 
alumnes  

Docent  

(si se sap, posar-ne 
els noms)  

Horari (nombre 

d’hores o sessions 
setmanals)  

Observacions 

(si escau)  

Matemàtiques it 6-
7-8 

1r BAT A-D 1 4  

Empresa it 4 1r BAT A-D 1 4  

Francès  
 

1r BAT A-B-C 1 4  

Disseny  1r BAT A-B i 
 2n BAT A 

1 4  

Matemàtiques CS it 
3 

2n BAT A-B 1 4  

Empresa  
 

2n BAT A-B 1 4  

Matemàtiques it.5 2n BAT B-C 1 4  

FOL 2n BAT A-B 2 4  

Biologia  2n BAT A-B-C 1 4  

 

 

 

 

 

 

Curs - nivell -
grup  

Nombre 
d’alumnes  

Professorat 
estable  

  

Altres docents 
que 

intervenen  

  

Personal 
d’atenció 

educativa, 
(vetlladores)  

Personal 
d’atenció 

eductiva que 
intervé 

puntualment en 
aquest grup  

Espai  

1r BAT A  22  2  8    1  1r BAT A  

1r BAT B  29  2  7  1  1  1r BAT B  

1r BAT C  29  2 8    1  1r BAT C  

1r BAT D  25  2 8   1  1r BAT D  

2n BAT A  29  1 7    1  2n BAT A  

2n BAT B  30  1 8    1  2n BAT B  

2n BAT C  33  1 8    1  2n BAT C  
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Ubicació de referència dels diferents grups estables de Cicles Formatius: 

Planta Baixa     

         1a Planta 

 

 

 

 

2a Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a Planta  

1CFM Elec 

2CFM Elec 

1CFM Mec 

2CFM Mec 

1CFS F Mec 

2CFS F Mec 

2CFS Mecatrònica 

1CFS Mecatrònica 

2CFS Adm 

1CFS Adm 

1CFM GAdm 

2CFS Infor 

2CFM Infor 

1CFM Infor 

1CFS Infor 
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Alumnes i docents dels grups estables de Cicles Formatius2 

Curs - nivell -
grup  

Nombre 
d’alumnes  

Professorat 
estable  

  

Altres docents 
que 

intervenen  

  

Personal 
d’atenció 

educativa, 
(vetlladores)  

Personal 
d’atenció 

eductiva que 
intervé 

puntualment en 
aquest grup  

Espai  

CFM Gestió 
administrativa  

21   2 4     1r BAT C  

1r CFM SMIX   32  2  6     2n BAT B  

2n CFM SMIX  18  1  6     2n BAT C  

1r CFM 
Instal·lacions 

elèctriques aut  

16  2  6     Aula 3a planta A  

2n CFM 
Instal·lacions 
elèctriques aut  

15  2  6     Aula 3a planta B  

1r CFM 
Mecanització  

22  2  7     4t ESO C  

2n CFM 
Mecanització  

19  1  7     4t ESO B  

1r CFS Adm i 

finances  

17  1  6     1r BAT B   

2n CFS Adm i 
finances  

27   1 6     1r BAT C  

1r CFS ASIX 

Ciberseguretat   

20  1  6     2n BAT A 

2n CFS ASIX  16   1 6     Aula flexible 2n 

BAT 

1r CFS 
Mecatrònica  

20  1  7     3r ESO B  

2n CFS 
Mecatrònica  

28  1  6     2n ESO C  

1r CFS Fabric 

Mecànica  

24  1  7     4t ESO A  

2nCFS Fabric 
Mecànica  

26  1  7     3r ESO C 

 

Activitat o matèria  Grups estables dels 
quals provenen els 
alumnes  

Docent  
(si se sap, posar-ne 
els noms)  

Horari (nombre 
d’hores o sessions 
setmanals)  

Observacions 
(si escau)  

FOL 1r CFGS: 

Adm,Mec,inf,Mecatr
. 

1 3  

EiE CFGS: Mecatrònica, 

Mecànica 

1 2  

 
2 El nombre d’alumnes de Cicles Formatius és provisional, donat que les matriculacions s’estan produint a 
principis de setembre i és probable que augmenti algun grup respecte a les preinscripcions. 
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Horaris dels grups estables 

  

Suport setmanal / suport quinzenal 

 

 

 1r ESO A 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
Socials 

Díez, Àngels 
Castellà 

Solà, Carolina 
Matemàtiques 

Pujol, Anna 

Música 
Caballeria, 

Judit 

Socials 
Díez, Àngels 

09:30 
Experimentals 

Pujol, Anna 
Jaume 

Educació Física 
Capa, Eva  

Educació Física 
Capa, Eva 

Tecnologia 
Rovira, 

Segimon 
Jaume 

Anglès 
Campins, 

Anna 

10:25 
Castellà 

Solà, Carolina 

Experimentals 

Pujol, Anna 

Música 
Caballeria, 

Judit 

Socials 

Díez, Àngels 

 

FAIG  

11,20 Pati Alba  Pati Anna P. Pati Marta S. Pati Anna C. Pati Jaume 

11:50 
Anglès 

Campins, Anna 
Sandra 

Anglès 
Campins, Anna 

Català 
Suriñach, 

Marta 

Experimentals 
Pujol, Anna 

FAIG 

12:45 
Música 

Caballeria, Judit 

Català 
Suriñach, Marta 

Bet 

Tecnologia 
Rovira, 

Segimon 

Català 
Suriñach, 

Marta 
-x- 

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 
Religió 

Busquets, 
Montse 

Religió 
Busquets, 
Montse  

-x- 
Matemàtiques 

Pujol, Anna 

 
FAIG  

15:55 
Matemàtiques 

Pujol, Anna 

Tutoria 

Campins, Anna 
-x- 

Castellà 

Solà, Carolina 

Jaume 
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Suport setmanal / suport quinzenal 

 

 
1r ESO B 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
Educació Física 

Capa, Eva 

Anglès 

Campins, Anna 

Sandra 

Educació 

Física 

Capa, Eva 

Anglès 

Campins, Anna 

Música 

Caballeria, Judit 

09:30 
Matemàtiques 

Guardia, Josep 

Experimentals 

Pujol, Anna 

Català 

Suriñach, 

Marta 

Castellà 

Solà, Carolina 

Tutoria 

Busquets, 

Montse 

10:25 

Música 

Caballeria, 

Judit 

Religió 

Busquets, 

Montse 

Experimentals 

Pujol, Anna 

Experimentals 

Pujol, Anna 

Jaume 

 

FAIG 

11.20 Pati  Judit C Pati Montse B. Pati Anna P. Pati Jaume Pati Montse B. 

11:50 
Socials 

Díez, Àngels 

Castellà 

Solà, Carolina 

Jaume 

Música 

Caballeria, 

Judit 

Català 

Suriñach, 

Marta 

FAIG 

12:45 

Religió 

Busquets, 

Montse 

Socials 

Díez, Àngels 

Castellà 

Solà, Carolina 

Socials 

Díez, Àngels 
-x- 

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 
Anglès 

Campins, Anna 

Matemàtiques 

Guardia, Josep 
-x- 

Tecnologia 

Rovira, 

Segimon 

 

FAIG  
15:55 

Tecnologia 

Rovira, 

Segimon 

Jaume 

Català 

Suriñach, Marta 

Bet 

-x- 
Matemàtiques 

Guardia, Josep 
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Suport setmanal / suport quinzenal 

 

  

 
1r ESO C 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
Castellà 

Solà, Carolina 

Religió 

Busquets, 

Montse 

Matemàtiques 

Guardia, Josep 

Experimentals 

Pujol, Anna 

Castellà 

Solà, 

Carolina 

09:30 
Socials 

Díez, Àngels 

Castellà 

Solà, Carolina 

Jaume 

Música 

Caballeria, 

Judit 

Música 

Caballeria, Judit 

Tecnologia 

Rovira, 

Segimon 

Jaume 

10:25 
Educació Física 

Capa, Eva 

Anglès 

Campins, Anna 

Tutoria 

Guardia, Josep 

Català 

Suriñach, Marta 

 

FAIG 

11:20 Pati Eva C. Pati Josep G. Pati Anna D. Pati Judit C. Pati Bet 

11:50 

Experimentals 

Pujol, Anna 

Jaume 

Educació Física 

Capa, Eva 

Socials 

Díez, Àngels 

Tecnologia 

Rovira, 

Segimon 

FAIG 

12:45 
Català 

Suriñach, Marta 

Experimentals 

Pujol, Anna 

Anglès 

Campins, Anna 

Sandra 

Anglès 

Campins, Anna 
-x- 

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 
Música 

Caballeria, Judit 

Català 

Suriñach, Marta 
-x- 

Matemàtiques 

Guardia, Josep 
  

FAIG  
15:55 

Matemàtiques 

Guardia, Josep 

Socials 

Díez, Àngels 
-x- 

Religió 

Busquets, 

Montse 
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Suport setmanal / suport quinzenal 

 

  

 
1r ESO D 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
Experimentals 

Pujol, Anna 

Educació Física 

Capa, Eva 

Castellà 

Solà, Carolina 

Tecnologia 

Rovira, Segimon 

Experimentals 

Pujol, Anna 

Jaume 

09:30 

Religió 

Busquets, 

Montse 

Socials 

Díez, Àngels 

Socials 

Díez, Àngels 

Matemàtiques 

Guardia, Josep 

Tutoria 

Caballeria, 

Judit 

10:25 
Matemàtiques 

Guardia, Josep 

Música 

Caballeria, 

Judit 

Educació 

Física 

Capa, Eva 

Castellà 

Solà, Carolina 

 

FAIG 

11:20 Pati Pep Pati Marina Pati Eva C Pati Carolina Pati Carolina 

11:50 
Català 

Suriñach, Marta 

Català 

Suriñach, 

Marta 

Anglès 

Campins, 

Anna 

Música 

Caballeria, Judit 
FAIG 

12:45 

Tecnologia 

Rovira, Segimon 

Jaume 

Matemàtiques 

Guardia, Josep 

Música 

Caballeria, 

Judit 

Religió 

Busquets, 

Montse 

-x- 

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 
Socials 

Díez, Àngels 

Experimentals 

Pujol, Anna 
-x- 

Anglès 

Campins, Anna 

 

FAIG  
15:55 

Anglès 

Campins, Anna 

Sandra 

Castellà 

Solà, Carolina 

Jaume 

-x- 

Català 

Suriñach, Marta 

Bet 
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Suport setmanal/ suport quinzenal 

 

  

 2n ESO A 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 

Tutoria 

Seguranyes, 

Jordi 

Català 

Suriñach, 

Marta 

Bet 

Religió 

Suriñach, Marta 

Castellà 

Solà, Carolina 

Educació 

Física 

Soler, Eduard 

09:30 
Castellà 

Solà, Carolina 

EVP 

Serra, Judit 

Anglès 

Berenguer, 

Elisabet 

Anna C 

Socials 

Díez, Àngels 

Matemàtiques 

Vergés,Núria 

10:25 

Català 

Suriñach, 

Marta 

Socials 

Díez, Àngels 

Socials 

Díez, Àngels 

Jaume 

 

Experimentals 

Seguranyes, 

Jordi 

 

FAIG  

11.20 Pati Judit S Pati Àngels Pati Jordi Pati Jordi Pati Núria V 

11:50 

EVP 

Serra, Judit 

Anglès 

Berenguer, 

Elisabet 

Experimentals 

Seguranyes, 

Jordi 

Tecnologia 

Corrons, David 
FAIG 

12:45 

Educació 

Física 

Soler, Eduard 

Matemàtiques 

Vergés,Núria 

Anglès 

Berenguer, 

Elisabet  

-x- 

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 

Experimentals 

Seguranyes, 

Jordi 

Segimon 

Castellà 

Solà, Carolina 

Jaume 

-x- 
Català 

Suriñach, Marta 

 

FAIG  

15:55 

Religió 

Suriñach, 

Marta 

Tecnologia 

Corrons, 

David 

Segimon 

-x- 

Matemàtiques 

Vergés,Núria 

Jordi 
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Suport setmanal/ suport quinzenal 

 

  

 
2n ESO B 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 

Anglès 

Berenguer, 

Elisabet 

Educació Física 

Soler, Eduard 

Religió 

Busquets, 

Montse 

Anglès 

Berenguer, 

Elisabet  

EVP 

Serra, Judit 

09:30 

Tecnologia 

Rovira, Segimon 

David 

Anglès 

Berenguer, 

Elisabet 

Sandra 

Matemàtiques 

Vergés,Núria 

Matemàtiques 

Vergés,Núria 

Jordi  

Experimentals 

Seguranyes, 

Jordi 

10:25 

Socials 

Díez, Àngels 

Jaume 

Experimentals 

Seguranyes, 

Jordi 

David  

Castellà 

Solà, Carolina  

Català 

Sandra 

Edmundo 

 

FAIG  

11.20 Pati Àngels Pati David Pati Sandra Pati Núria V Pati Segimon 

11:50 
Castellà 

Solà, Carolina 

Socials 

Díez, Àngels 

Tecnologia 

Rovira, 

Segimon 

Socials 

Díez, Àngels 
FAIG 

12:45 

Experimentals 

Seguranyes, 

Jordi 

Castellà 

Solà, Carolina 

Jaume 

Educació Física 

Soler, Eduard 

Tutoria 

Sandra  

Edmundo 

-x- 

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 

Català 

Sandra 

Edmundo Marta 

Matemàtiques 

Vergés,Núria 
-x- 

EVP 

Serra, Judit 

 

FAIG  
15:55 

Religió 

Busquets, 

Montse 

Català 

Sandra 

Edmundo 

-x- 
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Suport setmanal/ suport quinzenal 

 

  

 2n ESO C 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 

Tecnologia 

Corrons, 

David 

Socials 

Díez, Àngels 

Experimentals 

Ramon, Maria 

Jordi 

Socials 

Díez, Àngels 

Jaume 

Anglès 

Berenguer, 

Elisabet  

09:30 
Castellà 

Coll, Sílvia 

Matemàtiques 

Ramon, Maria 

Jordi 

Castellà 

Coll, Sílvia 

Jaume 

Religió 

Suriñach, Marta 

Castellà 

Coll, Sílvia 

10:25 

Anglès 

Berenguer, 

Elisabet 

Religió 

Suriñach, Marta 

Català 

Berenguer, 

Elisabet 

Jaume  

Tutoria 

Ramon, Maria 

 

 FAIG  

11.20 Pati Bet Pati Marta Pati Maria Pati Montse C Pati Maria  

11:50 

Educació 

Física 

Soler, Eduard 

Experimentals 

Ramon, Maria 

Matemàtiques 

Ramon, Maria 

Anglès 

Berenguer, 

Elisabet 

Sandra 

FAIG 

12:45 

Català 

Berenguer, 

Elisabet 

EVP 

Serra, Judit 

Socials 

Díez, Àngels 

Matemàtiques 

Ramon, Maria 
-x- 

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 
EVP 

Serra, Judit 

Català 

Berenguer, 

Elisabet 

-x- 

Tecnologia 

Corrons, David 

Jordi  

FAIG  
15:55 

Educació Física 

Soler, Eduard 
-x- 

 Experimentals 

Ramon, Maria 
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Suport setmanal/ suport quinzenal 

 

  

 
3r ESO A 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
Català 

Pou, Laura 

Matemàtiques 

Casals, Núria 

Quim 

Anglès 

Coll, Isabel 

Anna C 

Matemàtiques 

Casals, Núria 

Socials 

Arumí, Dolors 

09:30 
Matemàtiques 

Casals, Núria 

Religió 

Dorca, Dolors 

Tecnologia 

Navarro, Natali 
 

Experimentals 

Ramon, Maria 

Anglès 

Coll, Isabel 

10:25 Pati Dolors A Pati Dolors D Pati Natali Pati  Isa Pati Isa 

10:55 
Experimentals 

Ramon, Maria 

Anglès 

Coll, Isabel 

Català 

Pou, Laura 

Dolors D 

Castellà 

Coll, Sílvia 

Montse C 

Tutoria 

Coll, Isabel 

11:50 

Tecnologia 

Navarro, Natali 

Segimon 

Castellà 

Coll, Sílvia 

Religió 

Dorca, Dolors 

Anglès 

Coll, Isabel 

Matemàtiques 

Casals, Núria 
 

12:45 
Educació Física 

Soler, Eduard 

Català 

Pou, Laura 

Socials 

Arumí, Dolors 
 

FAIG  

Castellà 

Coll, Sílvia 

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 

3r ESO 

Optativa 3r  

C Experimentals 

Ramon, Maria 

Segimon 

-x- 

 

FAIG  

C Experimentals 

Ramon, Maria 

15:55 
Socials 

Arumí, Dolors 
-x- 

Educació Física 

Soler, Eduard 
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Suport setmanal/ suport quinzenal 

 

  

 
3r ESO B 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 

Anglès 

Coll, Isabel 

Anna C 

Matemàtiques 

Navarro, Natali 

Matemàtiques 

Navarro, Natali 

Experimentals 

Ramon, Maria 

Castellà 

Coll, Sílvia 

09:30 
Matemàtiques 

Navarro, Natali 

Tecnologia 

Navarro, Natali 

Segimon 
 

Anglès 

Coll, Isabel 

Religió 

Dorca, Dolors 

Matemàtiques 

Navarro, Natali 

Núria C 

10,25 Pati Laura  Pati Sílvia Pati Segimon Pati Natali  Pati Dolors A 

10:55 
Català 

Pou, Laura 

Castellà 

Coll, Sílvia 

Montse C 

Socials 

Arumí, Dolors 

Tecnologia 

Navarro, Natali 

Socials 

Arumí, Dolors 

11:50 
Experimentals 

Ramon, Maria 

Religió 

Dorca, Dolors 
 

Castellà 

Coll, Sílvia 
 

Tutoria 

Navarro, Natali 

Experimentals 

Ramon, Maria 

12:45 
Socials 

Arumí, Dolors 

Experimentals 

Ramon, Maria 

Segimon 

Català 

Pou, Laura 
 

FAIG  

Educació Física 

Soler, Eduard 

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 

3r ESO 

Optativa 3r  

Educació Física 

Soler, Eduard 
-x-  

FAIG  

Català 

Pou, Laura 

Carolina 

15:55 
Anglès 

Coll, Isabel 
-x- FAIG 

Anglès 

Coll, Isabel 
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Suport setmanal/ suport quinzenal 

 

  

 
3r ESO C 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
Tutoria 

Coll, Sílvia 

Anglès 

Coll, Isabel 

Català 

Pou, Laura 

Dolors D 

Anglès 

Coll, Isabel 

Experimentals 

Ramon, Maria 

Segimon 

09:30 
Experimentals 

Ramon, Maria 

Matemàtiques 

Casals, Núria 

Quim 

Educació Física 

Soler, Eduard 

Matemàtique

s 

Casals, Núria 

 

Català 

Pou, Laura 

10,25 Pati Eduard Pati Núria C Pati Eduard Pati Sílvia Pati Laura 

10:55 

Tecnologia 

Navarro, Natali 

Segimon 

Experimentals 

Ramon, Maria 

Castellà 

Coll, Sílvia 

Montse C 

Socials 

Arumí, Dolors 

Castellà 

Coll, Sílvia 

11:50 
Matemàtiques 

Casals, Núria 

Socials 

Arumí, Dolors  

Anglès 

Coll, Isabel 

Laura 

Experimentals 

Ramon, Maria 

Socials 

Arumí, Dolors 

12:45 
Català 

Pou, Laura 

Tecnologia 

Navarro, Natali 

Religió 

Dorca, Dolors 

 

FAIG  

Anglès 

Coll, Isabel 

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 

3r ESO 

Optativa 3r  

Religió 

Dorca, Dolors  
-x- 

 

FAIG  

Educació Física 

Soler, Eduard 

15:55 
Castellà 

Coll, Sílvia 
-x- FAIG 

Matemàtiques 

Casals, Núria 
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 4t ESO A 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
 

Optativa -I  

Castellà 

Coll, Sílvia 

Matemàtiques 

Vergés,Núria 

Matemàtiques 

Vergés,Núria 

Eva B 

Matemàtiques 

Vergés,Núria 

09:30 
Matemàtiques 

Vergés,Núria 

Anglès 

Campins, 

Anna 

Laura  

 

Optativa 4t-I  

Educació Física 

Soler, Eduard 

Educació 

Física 

Soler, Eduard 

10,25 Pati Anna C Pati Alba Pati Eva B Pati Judit S Pati David 

10:55 

Anglès 

Campins, 

Anna 

 

Optativa -III  

Tutoria 

Faja, Xevi 

 

Optativa -III  

 

Optativa -II  

11:50 
4t ESO 

Optativa -II  

 

Optativa -III  

Socials 

Faja, Xevi 

Anglès 

Campins, Anna 

Català 

Casals, Toni 

Xevi  

12:45 
Català 

Casals, Toni  

 

FAIG  

Religió 

Cabellos, 

Montse 

Jaume 

Religió 

Cabellos, 

Montse 

 

Optativa -I  

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 
Castellà 

Coll, Sílvia 

 

FAIG  
-x- 

Castellà 

Coll, Sílvia 

Carolina 

 

Optativa -II  

15:55 
Socials 

Faja, Xevi 
FAIG -x- 

Català 

Casals, Toni 

Socials 

Faja, Xevi 

Suport setmanal 
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Suport setmanal 

 

  

 4t ESO B 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
 

Optativa -I  

Català 

Guitart, 

Meritxell 

Educació Física 

Soler, Eduard 

Socials 

Faja, Xevi 

Religió 

Cabellos, 

Montse 

Jaume 

09:30 
Matemàtiques 

Bosch, Eva 

Matemàtiques 

Bosch, Eva 

 

Optativa -I  

Anglès 

Capdevila, 

Antònia  

Socials 

Faja, Xevi 

10,25 Pati Antònia Pati Montse  Pati Antònia  Pati Eva B Pati Txell 

10:55 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 

 

 

Optativa -III  

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 

Anna C 

 

Optativa-III  

 

Optativa -II  

11:50 
 

Optativa -II  

 

Optativa -III  

Matemàtiques 

Bosch, Eva 

David 

Castellà 

Coll, Sílvia  

Educació 

Física 

Soler, 

Eduard 

12:45 

Castellà 

Coll, Sílvia 

Carolina 

 

FAIG  

Castellà 

Coll, Sílvia 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

Carolina 

 

Optativa -I  

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 
Socials 

Faja, Xevi 

 

FAIG  
-x- 

Religió 

Cabellos, 

Montse 

 

Optativa -II  

15:55 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

FAIG -x- 
Matemàtiques 

Bosch, Eva 

Tutoria 

Bosch, Eva  
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 4t ESO C 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
 

Optativa -I  

Matemàtiques 

Vergés,Núria 

Religió 

Cabellos, Montse 

Jaume 

Educació Física 

Soler, Eduard 

Anglès 

Pou, Laura 

Anna C 

09:30 
Educació Física 

Soler, Eduard  

Socials 

Faja, Xevi 

 

Optativa -I  

Socials 

Faja, Xevi 

Català 

Casals, Toni 

10,25 Pati Quim Pati Xevi Pati  Quim Pati Xevi Pati Toni 

10:55 
Castellà 

Coll, Sílvia 

 

Optativa -III  

Matemàtiques 

Vergés,Núria 

Eva B 

 

Optativa -III  

 

Optativa -II  

11:50 
 

Optativa 4t-II  
Optativa -III  

Català 

Casals, Toni 

Carolina 

Català 

Casals, Toni  

Castellà 

Coll, Sílvia 

Carolina 

12:45 
Religió 

Cabellos, Montse 

 

FAIG  

Socials 

Faja, Xevi 

Matemàtiques 

Vergés,Núria 

 

Optativa -I  

13:40 -x- -x- -x- -x- -x- 

14,55 
Matemàtiques 

Vergés,Núria 

 

FAIG  
-x- 

Anglès 

Pou, Laura 

 

Optativa -II  

15:55 
Anglès 

Pou, Laura 
FAIG -x- 

Castellà 

Coll, Sílvia 

Tutoria 

Pou, Laura  

Suport setmanal 
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 4t ESO D- Aula Oberta 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 

Pràctiques 

 a les 

 empreses 

Dolors A 

Assemblea 

 

Pràctiques 

 a les 

 empreses 

Dolors A 

Projecte  

 

Pràctiques 

 a les 

 empreses 

09:30 

Eduard  

EF 

 

Bet  

Anglès  

 

Pati 10,25 Pati 10,25 

10:55 Optativa III Optativa III 

11:50 Optativa III 

Dolors A 

Projecte  

 

12:45 FAIG  

Dolors A 

Projecte  

 

14,55 

Jaume  

Català 

 

FAIG  -x- 

Bet  

Dolors A 

Projecte  

Marina  

Matemàtiques 

15:55 
Jaume  

Castellà  
FAIG  -x- 

 

Marina 

Socials  

Marina 

Socials   
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1r BAT A 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
 

Modalitat2 

 

Modalitat4 

 

Modalitat1 

 

Modalitat4 

Educació 

Física 

Capa, Eva 

09:30 

Educació 

Física 

Capa, Eva 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

 

Modalitat4 

 

Modalitat3 

 

Modalitat3 

10:25 
 

Modalitat1 

Castellà 

Ortiz, Ester 

Anglès 

Coll, Isabel 

CMC 

Casals, Núria 

Religió 

Devesa, 

Vicenç 
 

11.20 PATI PATI PATI PATI PATI 

11:50 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

 

Modalitat1 

 

Modalitat2 

 

Modalitat2 

 

Modalitat4 

12:45 
 

Modalitat3 

Filosofia 

Dorca, Anna 

CMC 

Casals, Núria 

Anglès 

Coll, Isabel 

 

Tutoria 

Cirera, 

Marina  

13:40 
Castellà 

Ortiz, Ester 
-x- 

Filosofia 

Dorca, Anna 

 

Modalitat1 

 

Modalitat2 

14,55 -x- 

Anglès 

Coll, Isabel 

Sandra 

-x- -x- -x- 

15:55 -x- 
 

Modalitat3 
-x- -x- -x- 
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1r BAT B 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25  

Modalitat2   

 

Modalitat4  

 

Modalitat1  

 

Modalitat4  

Anglès 

Coll, Isabel 

09:30 

Anglès 

Coll, Isabel 

Sandra 

Anglès 

Coll, Isabel 
 

Modalitat4  

 

Modalitat3  

 

Modalitat3  

10:25 
 

Modalitat1 

Educació 

Física 

Capa, Eva 

Castellà 

Ortiz, Ester 

Català 

Guitart, Meritxell 
 

CMC 

Guardia, Josep 

11.20 PATI PATI PATI PATI PATI 

11:50 

Religió 

Devesa, 

Vicenç 

 

Modalitat1  

 

Modalitat2 
 

Modalitat2   

 

Modalitat4  

12:45  

Modalitat3  

Castellà 

Ortiz, Ester 

Educació 

Física 

Capa, Eva 

Filosofia 

Dorca, Anna 

 

Tutoria 

Montes, Carme  

13:40 
Filosofia 

Dorca, Anna 
-x- 

CMC 

Guardia, 

Josep 

 

Modalitat1  

 

Modalitat2   

14,55 -x- 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

-x- -x- -x- 

15:55 -x-  

Modalitat3  

-x- -x- -x- 
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1r BAT C 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
 

Modalitat2 

 

Modalitat4 

 

Modalitat1 

 

Modalitat4 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

09:30 
Castellà 

Ortiz, Ester 

Religió 

Devesa, Vicenç 

 

Modalitat4 

 

Modalitat3 

 

Modalitat3 

10:25 
 

Modalitat1 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 

Sandra 
 

Filosofia 

Dorca, Anna 

Filosofia 

Dorca, Anna 

CMC 

Casals, Núria 

11.20 PATI PATI PATI PATI PATI 

11:50 
Educació Física 

Capa, Eva 

 

Modalitat1 

 

Modalitat2 

 

Modalitat2 

 

Modalitat4 

12:45 
 

Modalitat3 

Educació Física 

Capa, Eva 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 

 

Tutoria 

Casals, Núria 

  

13:40 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 

-x- 
CMC 

Casals, Núria 

 

Modalitat1 

 

Modalitat2 

14,55 -x- 
Castellà 

Ortiz, Ester 
-x- -x- -x- 

15:55 -x- 
 

Modalitat3 
-x- -x- -x- 
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1r BAT D 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25  

Modalitat2  

 

Modalitat4 

 

Modalitat1 

 

Modalitat4 

Castellà 

Ortiz, Ester 

09:30 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

CMC 

Guardia, Josep 

 

Modalitat4 

 

Modalitat3 

 

Modalitat3 

10:25 
 

Modalitat1 

Català 

Guitart, 

Meritxell 
 

Religió 

Devesa, 

Vicenç 

Educació 

Física 

Capa, Eva 

Filosofia 

Dorca, 

Anna 

11.20 PATI PATI PATI PATI PATI 

11:50 
CMC 

Guardia, Josep 

 

Modalitat1 

 

Modalitat2 

 

Modalitat2 

 

Modalitat4 

12:45 
 

Modalitat3 

Anglès 

Coll, Isabel 

Sandra 

Anglès 

Coll, Isabel 

Castellà 

Ortiz, Ester 

 

Tutoria 

Capa, Eva  

13:40 
Anglès 

Coll, Isabel 
-x- 

Educació 

Física 

Capa, Eva 

 

Modalitat1 

 

Modalitat2 

14,55 -x- 
Filosofia 

Dorca, Anna  
-x- -x- -x- 

15:55 -x- 
 

Modalitat3 
-x- -x- -x- 
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2n BAT A 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
Història 

Cirera,Marina 

 

Modalitat4 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 

Modalitat4 
 

Modalitat1 

09:30 
Religió 

Devesa, Vicenç 

Història 

Cirera,Marina 

 

Modalitat4 

Història 

Cirera,Marina 

Ha de la 

Filosofia 

Dorca, Anna 

10:25 
 

Modalitat3 

 

Modalitat1 

 

Modalitat2 

Castellà 

Ortiz, Ester 

 

Modalitat3 

 
 

11.20 PATI PATI PATI PATI PATI 

11:50 

Ha de la 

Filosofia 

Dorca, Anna 

Castellà 

Ortiz, Ester 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

Ha de la 

Filosofia 

Dorca, Anna 

 

Modalitat4 

12:45 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 

Sandra 

 

Modalitat2 

 

Modalitat1 

 

Modalitat3 

Tutoria 

Ortiz, Ester 

13:40 
 

Modalitat2 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 
 

 

Modalitat3 
-x- 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

14,55 -x- -x- -x- 
 

Modalitat1 
-x- 

15:55 -x- -x- -x- 
 

Modalitat2 
-x- 
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2n BAT B 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

 

Modalitat4 

Ha de la 

Filosofia 

Dorca, Anna  

 

Modalitat4 

 

Modalitat1 

09:30 

Ha de la 

Filosofia 

Dorca, Anna 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 

 

Modalitat4 

Castellà 

Ortiz, Ester 

Història 

Cirera,Marina 

10:25 
 

Modalitat3 

 

Modalitat1 

 

Modalitat2 

 

Història 

Cirera,Marina 
 

 

Modalitat3 

11.20 PATI PATI PATI PATI PATI 

11:50 
Història 

Cirera,Marina 

Català 

Guitart, 

Meritxell 
 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 

Sandra 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 

 

Modalitat4 

12:45 
Castellà 

Ortiz, Ester 

 

Modalitat2 

 

Modalitat1 

 

Modalitat3 

Tutoria 

Capdevila, 

Antònia 

13:40 
 

Modalitat2 

Religió 

Devesa, 

Vicenç 

 

Modalitat3 
-x- 

Ha de la 

Filosofia 

Dorca, Anna 

14,55 -x- -x- -x- 
 

Modalitat1 
-x- 

15:55 -x- -x- -x- 
 

Modalitat2 
-x- 
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2n BAT C 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:25 
Religió 

Devesa, Vicenç 

 

Modalitat4 

Castellà 

Ortiz, Ester 

 

Modalitat4 

 

Modalitat1 

09:30 
Història 

Cirera,Marina 

Ha de la 

Filosofia 

Dorca, Anna 

 

Modalitat4 

Ha de la 

Filosofia 

Dorca, Anna 

Català 

Guitart, 

Meritxell 
 

10:25 
 

Modalitat3 

 

Modalitat1 

 

Modalitat2 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 
 

 

Modalitat3 

11.20 PATI PATI PATI PATI PATI 

11:50 
Castellà 

Ortiz, Ester 

Història 

Cirera,Marina 

Història 

Cirera,Marina 

Català 

Guitart, 

Meritxell 

 

Modalitat4 

12:45 

Ha de la 

Filosofia 

Dorca, Anna 

 

Modalitat2 

 

Modalitat1 

 

Modalitat3 

Tutoria 

Guitart, 

Meritxell 

13:40 
 

Modalitat2 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 
 

 

Modalitat3 
-x- 

Anglès 

Capdevila, 

Antònia 

Sandra 

14,55 -x- -x- -x- 
 

Modalitat1 
-x- 

15:55 -x- -x- -x- 
 

Modalitat2 
-x- 
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Sistema híbrid dels Ensenyaments Postobligatoris (actualització novembre 2020) 

Una vegada conegudes les noves orientacions proporcionades pel Departament d’Educació  (arrel 

de la publicació de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori 

de Catalunya, en el punt 12 estableix:  “Els centres educatius han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als 

seus plans d'organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat d'estudis 

postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.”); tenint 

present   els diferents sectors de la Comunitat Educativa, s’ha cregut oportú modificar allò que disposava 

el Pla d’Organització de centre en situacions d’eventual semiconfinament, amb l’objectiu de facilitar la 

continuïtat de l’aprenentatge, i a la vegada reduir la mobilitat de l’alumnat. Per això, a partir del dia 9 de 

novembre se seguirà el model semipresencial que es descriu a continuació en els ensenyaments 

postobligatoris del nostre centre. 

Batxillerat 
Per reduir la mobilitat de l’alumnat s’evitarà que hi hagi presencialitat els dies de la setmana que 

cada curs té classe a la tarda (dimarts a 1r de Batxillerat/ dijous a 2n de Batxillerat), per les dificultats de 
gestió que genera el dinar de l’alumnat i els desplaçaments suplementaris que comporta. Els alumnes 
compliran l’horari en format no presencial el dia de la setmana que no assisteixin a l’escola. L’esquema 
de l’activitat lectiva que s’aplicarà des del dilluns 9 de novembre és el següent: 

Curs Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1r BAT Presencial No presencial Presencial Presencial Presencial 

2n BAT 
Presencial Presencial Presencial No presencial Presencial 

Aquesta model s’anirà mantenint al llarg del trimestre, i serà adaptat en el moment de les proves 
d’avaluació de final de trimestre.  

Cicles Formatius 
Per reduir la presencialitat s’alternarà la presència al centre segons els diferents Cicles Formatius. 

Els Cicles de les Famílies professionals d’Administració i Informàtica s’alternaran de la forma descrita més 
avall (60% presencialitat). Les altres especialitats més nombroses que realitzen pràctiques en tallers 
industrials fixen un dia setmanal no presencial i la resta serà  presencial (80% de presencialitat). 

Horari Cicles Formatius que assisteixen en format presencial 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
Setmana 

1 

GM Informàtica 
GS Informàtica 

GM Mecanització 
GM InstElèctriques 

GS Mecatrònica 
GS 1r Fab Mecànica 

GS 2n FabMecànica 

GM Informàtica 
GS Informàtica 
GS Mecatrònica 

GS 1r Fab Mecànica 
GS 2n Fab Mecànica 

GM Informàtica 
GS Informàtica 
GM Gestió Adm 

GS Adm Finances 
GM Inst.Elèctriques 
GM Mecanització 

GS 1r Fab Mecànica 
GS Mecatrònica 

GM Gestió Adm 
GS Adm i Finances 
GM InstElèctriques 
GM Mecanització 

GS 2n FabMecànica 
 

GM Gestió Adm 
GS Adm i Finances 
GM InstElèctriques 
GM Mecanització 
GS Mecatrònica 

GS 1r Fab Mecànica 

GS 2n FabMecànica 
 

 
Setmana 

2 

GM Gestió Adm 
GS Adm i Finances 
GM Mecanització 

GM InstElèctriques 
GS Mecatrònica 

GS 1r Fab Mecànica 
GS 2n FabMecànica 

GM Gestió Adm 
GS Adm i Finances 

GS Mecatrònica 
GS 1r Fab Mecànica 
GS 2n Fab Mecànica  

GM Gestió Adm 
GS Adm i Finances 

GM Informàtica 
GS Informàtica 

GM Inst.Elèctriques 
GM Mecanització 

GS 1r Fab Mecànica 
GS Mecatrònica 

GM Informàtica 
GS Informàtica 

GM InstElèctriques 
GM Mecanització 

GS 2n FabMecànica 
 

 GM Informàtica 
GS Informàtica 

GM InstElèctriques 
GM Mecanització 
GS Mecatrònica 

GS 1r Fab Mecànica 
GS 2n FabMecànica 

 

Aquesta alternança s’anirà mantenint al llarg del trimestre, i el calendari d’exàmens s’adaptarà a 
aquest règim de presencialitat.  

 


